
Viipuri-Vahviala matkalaisia Monrepoon puistossa 



Vuoden 2000 
paattyessa 
Ensimmainen uuden tuhatluvun vuosi alkaa olla paat-
tymassa. Vaikka erame tata vuosilukujen historiallista 
vaihtumista kovin vakavasti ottaisikaan, liittyy siihen 
monia ajatuksia kiehtovia tapahtumia. Roomalaiska-
toliselle maailmalle vuosi 2000 on monine pyhiinva-
elluksineen ollut pyha vuosi, jolloin miljoonat ihmi-
set palaavat ihmiskunnan historiallisille tapahtumis-
paikoille. 

Meille Koskelaisten Sukuseuran jasenille, kuten 
muillekin karjalaisille, on viimeisen kymmenen vuo
den aikana muodostunut omaksi pyhiinvaelluskohteek-
si menetetty Karjala. Sinne, Viipuriin ja Vahvialaan, 
sukumme syntysijoille teimme tanakin vuonna retken. 

Useimmat Seuran vanhemman polven jasenista ovat 
lahtoisin Vahvialastaja Viipurin maalaiskunnasta, va-
jaan 20 kilometrin paasta Viipurin linnasta. Tana pai-
vana saatettaisiin entisissa oloissa asuen olla jo viipu-
rilaisia. Siksi Viipuri on meille kaikille tarkea' entise-
na kunnan, seurakunnan ja kaupan keskuksena. Vii-
purissa kavi moni myos koulua tai oli siella tyossa. 
Viipuri oli Suomen toiseksi suurin kaupunki ja koko 
Karjalan maakunnan keskus. Tastakin syysta Viipuri 
on meille yha tarkea. 

Muutaman tunnin pysahdyksen aikana ei monikaan 
ennata ja osaa tutustua kauniiseen vanhaan Viipuriin, 
jonka erikoislaatuisuus linnoineen, vallinneineen ja 
hienoine arkkitehtuureineen on vielakin nakyvissa. 
Meillahan ei myoskaan enaajuuri ole sellaisia vanho-
ja viipurilaisia, jotka voisivat toimia siella oppaina. 
Tata ajatellen olemme ottaneet tahan numeroon ly-
hennelmana ensimmaisen osan vuonna 1925 ilmesty-
neesta pienesta matkaoppaasta "Paiva Viipurissa". 

Seuran ensi vuoden ohjelmassa on saantomaarainen, 
joka toinen vuosi pidettava sukukokous. Talla kertaa 
se pidetaan Porvoossa Kiialan kartanossa lauantaina 
8.9.2001. Lehtemme ensi kevaana ilmestyvassa seu-
raavassa numerossa esitellaan viela kokouspaikkaa 
ja kartanon historiaa, mutta jo nyt kannattaa merkita 
kokousaika kalenteriin. 

Sukuseuramme jaseniston vahvan rungon muodos-
tavat edelleenkin ne vanhat jasenet, jotka ovat saaneet 
viettaa elamansa ensimmaiset vuodet Karjalassa. Va-
litettavasti heidan joukkonsa harvenee vuosien myo-
ta, joten meilla kaikilla ja etenkin vanhemmalla pol-
vella on suorastaan velvollisuus pitaa ylla sukusiteita 
ja karjalaista verenperintoa. Koskelaisten Sukuseura 
ja tama lehtemme ovat juuri sita varten. Seka laheisia 
etta kaukaisempia sukulaisia tavatessamme onkin syy-
ta muistuttaa seurasta seka sen jasenyyden merkityk-
sesta sukua yhdistavana tekijana. Ja pankaa myos 
muistonne paperille tai levykkeelle. Lehtemme julkai-
see mielellaan muistelmia ja valokuvia "vanhoista 
hyvista ajoista" ja vuosien kultaamista muistoista. 

Toivotan kaikille jasenille ja lehtemme lukijoille 
Rauhaisaa Joulua ja kaikkea hyvaa alkavalle uudelle 
vuodelle! 

Heikki Koskelainen 

Koskelaisten koti-
seutumatka 12.8.2000 
Paivan kestavat kotiseutumatkat joudutaan aloitta-
maan aamuvarhaisella. etta ehdittaisiin ajoissa rajan 
yl i ja kaikkiin suunniteltuihin kohteisiin. Tallakin 
kertaa Ojalan Onnikka lahti Helsingista kello kuusi. 
Tallakin kertaa oh aamuvirkkuja matkalaisia lahdossa 
Helsingistapuoli autollista. Ponoossa tuli lahesyhta 
paljon lisaa ja Leikarissa auto olikin kaytannossa jo 
taynna. 

Monrepoon puistossa. Heikki, Henri ja Anu-Leena. 
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Bussinkuljettaja, Hannu ja Mikko 

Rajan toisella puolella Tervajoella tuli mukaan 
Mihail (Mikko) Kostalomov, entinen Monrepoon 
puutarhainsinoori, joka Viipuriin tultua kertoi meil
le asiantuntevasti kartanon ja puiston historiasta seka 
omistajasukujen vaiheista. Vaikka paarakennus ja 
entinen kirjasto olivatkin pahasti rappeutuneet, an-
toi puisto mielikuvan kartanon menneesta loistosta. 

Esikaupunkikierroksen jalkeen ajettiin keskustaan 
lounaalle. Ennakkoon suunniteltu Sue Ellen olikin 
vaihtunut saman omistajan toiseen, varsin viihtyi-
saan paikkaan. Sen jalkeen oli aikaa silmailla kau-
punkia ja tehda ostoksia torilla. 

Matka Vahvialan kirkolle kavi Hovinmaan ja Nur-
min kautta. Vanhemmille matkaajille nama oli peri-
aatteessa tuttuja, joskin nykymuodossaan vaikeasti 
tunnistettavia seutuja. Vahvialan hautausmaa Rauhan-
maa on nykyaan kovin erilainen kuin meidan aika-
namme. Hautausmaan reunassa olevassa rauhalli-
sessa nurkkauksessa on kuitenkin suomalaisten vai-
najien muistomerkit. Isanmaan puolesta kaatuneiden 
muistokiven aarella hiljennyttiin ja laskettiin kukka-
kimppu. 

Virkeimmat kavelivat myos kirkonmaelle, jolla 
Vahvialan kirkosta on jaljella vain kivijalan rauniot. 
Aluetta oli edellisena kesana suomalaisten toimesta 
raivattu ja sinne on tukeista pystytetty risti ja kent-
taalttari. 

Ilmi: "Siina se nakyy " 

Terttu Loven: "Tuosta otan kuvan" 

Viimeinen kohteemme oli Koskelaisten suvun sym-
boli, Koskelan koski, jonka reunalla olevaan kalli-
oon on hiekkapuhallettu suvun vaakuna. Koskella 
avattiin myos nyky viipurilaisen haaparin meille lah-
joittama vodkapullo, josta otettiin ryypyt haaparin 
onneksi. Sen jalkeen kun oli katseltu maisemia kos-
ken ymparilla ja ihmetelty valtavaa lentomuurahais-
parvea kalliolla, jatkettiin matkaa rajalle. 

Viipurista lahdettya ehdimme nayttaa passejamme 
venalaisille kuusi kertaa ennen kuin passit viimeisen 
kerran kaivettiin esille suomalaisia rajamiehia var-
ten. Mita hienoimmassa kesasaassa tehty retki alkoi 
olla lopullaan. 
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Paiva Viipurissa 

Monet meistd viettivat viime kesanakin pdivdn 
Viipurissa kaupunkiin tutustuen ja menneitd 
muistellen. Yllattavan paljon keskikaupungilla 
on vieldkin jaljella vanhan Viipurin tunnelmaa. 
Siksi saattaa olla mielenkiintoista tutustua kau
punkiin sellaisena kuin se nayttaytyi matkusta-
jalle 75 vuotta sitten. Oppaana on tdlld kertaa 
Suomen Matkailijayhdistyksen Viipurin osaston 
v. 1925julkaisema ja Ilmari Raekallion toimit-
tama lyhyt matkaopas Paiva Viipurissa. 

Historiaa 
Viipurin tienoilla on aina ollut satama- ja kauppa-
paikka, jonka ns. vanhan Viipurin sijainti lienee ol
lut nykyisen Monreposin paikkeilla. Viipurin linnan 
perusti Tyrgils Knutinpoika v. 1293, mutta varsinai-
set kaupunginoikeudet Viipuri sai vasta satakunta 
vuotta myohemmin 1403. Ruotsin vallan aika paat-
tyi Isoon vihaan, jonka jalkeen 1720 tultiin Venajan 
aikaan. Tata ennen Viipuri oli ollut 1600-luvulla 3500 
hengen asukasmaarallaan Ruotsi-Suomen viidennek-
si suurin kaupunki Tukholman, Goteborgin, Norr-
kopingin ja Turun jalkeen. 

Kaupungin uusi kukoistus alkoi 1812, jolloin Van-
ha Suomi liitettiin muuhun Suomeen ja Viipurista tuli 
laanin paakaupunki. Voimakas kehitys alkoi kuiten-
kin vasta 1850-luvun jalkeen mm. Saimaan kanavan 
(1856) ja Riihimaki-Pietari radan (1870) valmistut-
tua. Viipuri oli merkittava satamakaupunki ja sen 
ulkosatama Uuras oli pohjoismaiden suurin vienti-
satama. Viipurissa oli runsaasti teollisuutta tupakka-
seka saippuatehtaista sahoihin ja konepajoihin saak-
ka. Viipurilaisia sanomalehtia olivat Karjala, Maa-
kansa, Kansan Tyo ja Viborgs Nyheter. Asukasluku 
oli 1925 jo yli 50000. 

Kiertoretkeily keskustassa ja Monrepos'sa 
Tassa osallistumme (hiukan lyhennettyna) rauta-
tieasemalta alkavaan retkeilyyn, jonka oppaan mu-
kaan voi mukavasti tehda tuntitaksalla pika-ajurilla 
tai vuokra-autolla. 

Asematorilta johtaa lounaaseen eras kaupungin 
nykyisista paavaylista, puuistutuksin varustettu Alek-
santerinkatu (myohemmin Karjalankatu), jonka luo-
teislaitaa reunustaa Salakkalahden puisto. Tasta puis-
tikosta avautuu kauniina kesapaivana varsin soma 
nakoala, jonka taustalla kohoaa linnan juhlallinen 
silhuetti. Jatkettaessa sitten kulkua eteenpain saavu-
taan pian katuristeykseen, missa kaupungin valtavay-
la, tuuheaa keskuspuistoa reunustava Torkkelinkatu 
leikkaa Aleksanterinkadun. 

Torkkelinkadun varrella sijaitsee joukko komeita 
rakennuksia, kuten Helsingin Osakepankin haara-
konttorin Kauppapankin, Kansallis-Osake-Pankin ja 
Suomen Pankin toimitalot. Puistossa on suosittu ra-
vintola Espila entisten vallien paikalla. Kaannytta-
essa oikealle jakuljettua Torkkelinkadun paahan tul-
laan Kauppatorille, mika aamupaivisin on varattu 
maalaistuotteiden kauppapaikaksi. Torin varrella si
jaitsee kauppahallirakennus ja lounaissivulla mielen-
kiintoinen Pyorea eli Karjaportin torni (kansanomai-
set nimitykset Passinlinna ja Paksu Katariina). Torni 
rakennettiin silloisessa kaupunginmuurissa sijain-
neen karjaportin suojaksi. Viime aikoina rappiolla 
ollut torni on juuri kunnostettu kahvila-ravintolaksi. 

Pyorean tornin takana kohoaa Pohjoismaiden Yh-
dyspankin renesanssityylinen talo, jonkajulkisivu on 
toiselle taholle. Ravintolan sisaankaynnin vastapaa-
ta alkaa kapea Karjaportinkatu, jolle saavuttua on 
jouduttu varsinaiseen vanhaan kaupunkiin. Kadun 
varrella sijaitsee useita Katarina II:n aikaisia 2-ker-
roksisia taloja. Karjaportinkadulla on syyta pysah-
tya sen ja Vesiportinkadun leikkauskohtaan. Tasta 
avautuu mita kaunein nakoala, jonka taustassa, jyr-
kan maen laella, vanha tuomiokirkon kellotorni kau-
nispiirteisena kohoaa. Karjaportinkadun jatkeena on 
Pohjois-Vallikatu, joka muinaisen kaupunginmuu-
rin paikalla kulkien johtaa vanhalle Raatihuoneen 
torille. 

Pohjois-Vallikadun ja Piispankadun kulmaukses-
sa sijaitsee toiminimi Hackman & Co:n upea toimi-
talo. Saavuttaessa Vanhalle Raatihuoneen torille kiin-
tyy katse Torkkeli Knuutinpojan pronssiseen patsaa-
seen, joka on professori Ville Vallgrenin kasialaa. 
Uljas ritari on pantu katselemaan luomustaan, Vi i 
purin linnaa. Kaupungin museo sijaitsee vanhan raa
tihuoneen paikalla. Torin laidalla sijaitsee viela paa-
vahti, minne sotilasosasto iltapaivisin ennen kello 
viitta marssii soittokuntineen vahdinvaihtoon. 

Monrepos 
Monrepos'n kuuluisa puisto sijaitsee n. 2 km mat-
kan paassa kaupungin ulkopuolella. Mentaessa sin-
ne maitse jatketaan ensin Turunsillan poikki ja si-
vuutetaan Tervaniemen puisto ja edelleen Pyhan 
Annan linnoitukseen kuuluvien ns. Haminanporttien 
kautta vallitusaukeamalle, jolla sijaitsee joukko ka-
sarmeja. Sen jalkeen kuljetaan rautatien yli ja sivut-
aan viela osa huvilakaupungin tapaista Saunalahden 
esikaupunkia. 

Monrepos'n puisto kuuluu samannimiseen tilaan, 
jonka alueista suurin osa on nyttemmin ostettu Vii
purin kaupungille. Vain puisto seka joitakin viljelys-
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maita on enaa entisten omistajien hallussa. Kartanon 
historia alkaa varsinaisesti 1770-luvulla, jolloin ken-
raalikuvernoori Stupitsckin asettui sinne asumaan ja 
yhdessa puolisonsa (os. Schumacher) ryhtyi puistoa 
kaunistamaan. Tyota jatkoi keisari Paavalin lanko, 
sittemmin Wurttenbergin kuningas Friedrich Wil-
helm Karl ollessaan Viipurin kuvernoorina 1782-86. 
Taman jalkeen Monrepos joutui oppineelle ja runo-
utta harrastavalle paroni Ludvig Nicolaylle, jonka 
poika Paul Nicolay, Venajan lahettilas Ranskan ho-
vissa, on kuitenkin vasta mainittava puiston varsi-
naisena luojana. Han eli loppuikansa Monrepos'ssa 
kuollen siella 89-vuotiaana v. 1866. 

Vuonna 1820 rakennettu paarakennus on italialai-
sen arkkitehti Martinellin kasialaa. Puistossa on luon-
non etuja mita hienostuneemmalla maulla kaytetty 
hyodyksi luotaessa maukkaita ja viehattavia yksityis-
kohtia. Monet somat huvimajat suovat lepopaikkoja 
kavelijalle, kukkuloilla kohoaa muistomerkkeja ja 
polut tarjoavat yhtenaan uusia vaihtelevia nakoalo-
ja. Vuosisataiset puut luovat helteellakin vilpoista 
varjoaanja rehevien lehtojen taustana valkkyy Suo-
menvedenpohjan sininen selka. Puiston luoteiskul-
malla on jylhien kallioseinien valiin pysytetty ku-
vanveistaja Johannes Takasen muovailema kannelta 
soittavaa Vainamoista esittava patsas. Rannan edus-
talla sijaitsee kapean salmen erottamana tilanomis-
tajain hautausmaaksi eristetty saari linnantyyppisi-
ne kappeleineen (Ludvigstein). 

Paluu kaupunkiin voidaan vaihteen vuoksi tehda 
laivalla. Talloin sivuutetaan Markovillan aliupseeri-
koulun valkea rakennus, joka alkuaan rakennettiin 
venalaistyttamisseminaaria varten. Vasemmalla ka-
della seuraavat sitten Huusniemen ja Papulan puis-
tot seka Papulan kaupunginosa, oikealla rannalla taas 
Pikiruukin huvila-alue, Vekrotniemen saha ja Hie-
kan esikaupunki. Kaupungissa saavutaan Kauppato-
rin rantaan. 

Mirjam Harjuniemi 

Viimeinen evakkoon 
Iaht6 1944 
Oli kaunis kesakuun aamu, jolloin valmisteltiin evak
koon lahtoa kohti tuntematonta. Ajatus oli menna 
kavellen lahelle Hameenlinnaa Harvialaan, jossa 
Sohvi-tati asui. 

Lahto tapahtui aikaisin aamulla viikkoa ennen ju-
hannusta. Lahdimme vahan ennen kuin ryssa valtasi 
Viipurin, tiesimme, etta kannoilla se on. Lahtijoita 
oli enoni Uuno, joka haavoittumisen takia oli lomal-
la rintamalta ja serkkuni Salme, Salmen aiti Maija, 
minun aitini seka sisareni Maikki ja mina. Sitten 
muut: vanha hevonen, huonot karrit tavaraa taynna, 
mita jaljella oli. Viela oli kaksi lehmaa. lammas ja 
lampaan karitsa seka Toivo-enon melkein uudet las-
tenvaunut. Salmella ja minulla oli polkupyorat ja 
omat tavarat oli pakattu tarakalle. 

Kesaaamuna minulla oli harmaa villapaita paalla 
ja paljaat jalat seka tietenkin hame, joka oli koko 
matkan ajan paalla. Katselimme pihamaata, koivuja, 
sireenipensaita ja valkoisia juhannusruusuja, erarae-
ka voineet olla katkomatta oksia ja niin koristettiin 
lastenvaunut kesan kukilla. Vaunut kiinnitettiin kar-
ryihin ja lampaan karitsa pantiin vaunuihin. eihan se 
olisi jaksanut kavella. 

Hiljaa lahdettiin ja kun tultiin pappilan kohdalle, 
siina viela seisahdettiin ja katsottiin taakse jaavaa 
kylaa. Kylla siina vesi silmaan tuli. Lahdettiin hiljai-
sina, sum sydamessa. Hasalaan asti tie oli hiljainen, 
kapea soratie, jossa ylamaissa piti auttaa hevosta kar-
rista tyontaen ja alamaissa taas pidatellen. 

Uuno sanoi, etta mennaan serkkujen luo Nutikal-
le, niin kuin mentiinkin. En tuntenut heita, mutta 
muistelen, etta emantaa kutsuttiin Ukojarven Iitaksi. 
En tieda, odottivatko Sipilasta tulijoita, mutta ulko-
na olivat vastassa ja sanoivat heti, etta meilla ootta 
yota. Harjattiin ensin elaimet ja sitten mentiin tupaan, 
jossa oli ruuanlaitto menossa. Nalkakin oli jo. 

Nukkumaan mentaessii huomattiin kuinka puhtaat 
ja siistit oli nukkumapaikat. On jaanyt elamanpitui-
seksi muistoksi, kuinka hyvin meita pidettiin. Kos-
kaan ei enaa nahty toisiamme, evakkoreissu oli heil-
lakin edessa. Aamulla vaisuina valmisteltiin taas lah
toa, syotiin vahvasti ja annettiin evastakin meille 
mukaan kun oli pitka matka edessa. 
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Puolen paivan aikaan alkoivat lehmat vasya ja ne 
laskettiin syomaan heinapellon paahan. Mutta siel-
tapa tuli isanta, vanha mies nyrkkia puiden ja moly-
ten: pois, pois sotkemasta heinaa. Lahdettiin pois, 
nurjalla mielella. Mutta viikon paasta oli isannalla-
kin lahto edessa, turhaa oli saastaminen. 

Oltiin jo kohtalaisen lahella Simolaa, kun alkoi 
kuulua jyrinaa. Se voimistui ja voimistui, meille tuli 
hata. Ymmarrettiin etta lentokoneita oli tulossa ja 
piiloon pitaa menna. Mutta voi mika paha; metsa oli 
harvaa, mihin voidaan menna? Mutta kylla sinne 
metsaan mentiin, ihmiset puiden alle, elaimet avo-
maalle. Koneet alkoivat jo nakya, mina maassa se-
lallaan maaten aloin laskea paljonko niita on ja sain 
lukumaaraksi 44. Jyrina oli sanoin kuvaamaton, suu-
ria pommikoneita mahat miltei puita hipoen lensi 
yllamme. Ei ihme, etta meita pelotti. Uuno-eno sa-
noi, etta ne pommittavat Simolaa. Voi sita aanta ja 
kauhua, mita meille nyt tapahtuu? Ei mennyt kauan 
aikaa, kun koneet tulivat takaisin nyt kevyemmin jy-
risten. 

Me siita takaisin tielle matkaa jatkamaan. Kiersim-
me Simolan ja myohemmin kuulimme, kuinka pa-
haa tuhoa Simolan asemaseudun pommituksissa tuli. 

Kuljettiin minka jaksettiin ja illan suussa etsittiin yo-
paikkaa. Ison talon pihaan mentiin ja saatiin jaada 
koko porukka, elaimet myos. Karrin vieressa syotiin 
evaita ja syonnin jalkeen mentiin sarraimeen maata. 
Hyva oli peti, heiniii alia. 

Meilla oli myos kissan pentu mukana korissa, mutta 
eihan se siella pysynyt, joten siihen taloon pentu ja-
tettiin, olihan kesa. Aamulla Uuno heratteli meita 
pienempia, joutua pittaa tien paalle! Ojassa kaytiin 
pesulla, naama ainakin, sitten syotiin ja taas lahdet
tiin. Sina aamuna me yhyttiin isoon Viipurista tule-
vaan tiehen, mutta voi kauhistus, miten tuonne paas-
taan? 

Tie oli taynna evakkoon menevia hevosia kuormi-
neen, tayteen lastattuja karreja, kakarat kuorman paal
la ja elaimet perassa. Oli se naky. Miehet ohjaili he

vosia, naiset taas hoivaili lehmia, lampaita ja kaka-
roita. Kylla siihen jonoon paastiin ja kuljettiin sen 
mukana. Maantiella sattui kaikenlaista ja me Mai-
kin, siskoni kanssa oltiin kovia nauramaan. Ei mei-
dan tarvinnut muuta kuin mulkaista toistemme paal
le niin nauru kelpasi. Mutta kylla meille oltiin vihai-
sia kun naurettiin, sanoivat "ko ryssa tulloo, nii on 
naurut kaukana". Mutta minkas voit, jos naurattaa. 

Mutta kylla meilla hymy hyytyi, kun vasenta puol-
ta alkoi tulla vastaan pitkat kolonnat sotilaita. Olivat 
Viipurin rintamalle menossa ja niita oli paljon mo-
nen kilometrin matkalla. Huudeltiin lykkya tyko seka 
Jumalan siunausta ja paljon onnea. Menivat, mutta 
askel oli raskas. En muista, oliko Viipuri jo silloin 
vallattu. 

Vahan jalkeen puolenpaivan pysaytettiin. Pysah-
tyi siina muitakin syomaan, juomaanj a vahan lepaa-
maan. Sotilaitakinpysahtyijatulijuttusille. Siina yksi 
emanta lypsi lehmiaan, mutta lypsi maahan. Tuli sii-
henoipseeri ja sanoi: "Miksi maahan lypsat?" Eman
ta: "Kay siihen maata, niin lypsan siun suuhus." Sii
hen loppui komentelu, upseeri lahti kun kaikki rupe-
sivat nauramaan, silla emannalla ei ollut astioita mi
hin olisi lypsanyt, mutta lehmat piti lypsaa. 

Iltapaiva meni kolonnassa kulkien ja kun piti ai
kaa majapaikkaa katsella, huomattiin tien laidassa 
suuri keltainen talo. Sinne yritettiin, mutta ei meita 
otettu vastaan. Syyta ei tiedetty. Vahan matkan paas-
sa loydettiin pienempi talo, joka oli taynna evakoita; 
sinne mahtui. Siina keitettiin puurot vuorotellen ja 
kattilasta syotiin, tuli siina korvikettakin keitettya. 
Toiset nukkuivat taydessa tuvassa, mutta mie ja Uuno 
maattiin sarraimessa heinien paalla. Kynnys oli paan 
alusena ja uni tuli kun vasynyt oli. 

Sitten aamulla hyvasteltiin ja taas matkaan. Tultiin 
kolonnaan, mutta aamupaivalla kun evaita syotiin, tuli 
miehia, jotka maarasivat toiselle tielle. Niin mentiin-
kin vahan matkaa, mutta oiottiin metsan kautta takai
sin, kun Uuno paatti, etta samalle tielle mennaan. 

Tie kulki lahella junarataa ja annas olla kun tuli 
juna. Aiti ja Maija-tati pitivat lehmia narusta kiinni, 
mutta lehmat pelastyivat ja menivat hanta pystyssa 
laukaten - ja akat perassa. Oli se naky, ihan meinasi 
nauruun tukehtua ja taas saatiin nuhteita. Kun juna 
oli mennyt, rauhoittuivat lehmatkin. Lampaat eivat 
junasta valittaneet, karitsa ei ainakaan, mikas silla 
oli lastenvaunuissa ollessa. 

Niin mentiin ja kaveltiin. Tuli taas ilta ja piti yosi-
jaa katsella. Lahella rataa loytyi talo, jossa saatiin 
ydpya. Hyvahan talo oli, mutta vanha isanta rupesi 
minua kyselemaan piiaksi. Asiaa mietittiin, toisaalta 
olisi voinut jaadakin, mutta omistaan ei raaskinut 
luopua tai erota. Niin sita lahdettiin hyvastit jattaen, 
haluttiin olla yhdessa. 

Tie oli hiljainen, oli kylla evakkohevosia, mutta ei 
enaa niin paljon. Paivalla evasta syodessa Uuno tuu-
masi, etta nyt kun tullaan Uuteenkylaan, niin jate-
taan lehmat sinne. Han tiesi, etta sinne oli muitakin 
lehmia koottuna. 

Uudessakylassaporukkamme hajosi; aiti ja sisare-
ni menivat junalla Harvialaan. Me loput seka hevo-
nen ja lampaat jaimme. Loydettiin talo, jossa saatiin 
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majoittua saunaan ja kun kaiken lisaksi oli Juhan-
nusaatto, haluttiin olla se paiva paikallaan. Oli oi-
kein kurja ilma, satoi rantaa ja oli kylma. Olimme 
ihan tien laidassa ja naimme kuinka Kannakselta pain 
tuli taysinaisia evakkokuormia lapset paallimmaisi-
na, kylmissaan, likaisina ja rakaisina. Tahtoi tulla vesi 
silmaan. 

Seuraavana aamuna taas lahdettiin, aamuaikainen 
oli kun Lahden lapi kuljettiin. Siita lahtien matkan-
teko oli yksitoikkoisempaa, kun kaikki eivat olleet 
yhdessa. Ennen Harvialaa jouduttiin viela yopymaan. 

Loppumatka oli vasyttavaa, mutta selvittiin kuiten-
kin. Toiset siella jo odottivat, onnellisin reissusta oli 
lampaan karitsa. Siella saimme kuulla, etta Viipuri 
oli menetetty. Pelotti, mita kaikkea viela tulee, tu-
leeko ryssa tosiaan. 

Jalkimaininkeina saimme kuulla katkerat moitteet 
Toivo-enolta, kun lastenvaunut oli pilalla. Ei tullut 
kiitosta elainten kuskaamisestakaan, sellaista se on. 
Viela: kuka on kulkenut paljain jaloin saman mat-
kan? Kenkia piti saastaa, jos oli niin onnellinen, etta 
omisti kengat. 

Kahvikupit Viipurista 

Lehtemme uskollinen avustaja Mirjam Harju-
niemion asunutAustraliassa jo 41 vuotta. Edel-
lisestd Suomessa kaynnistakin oli kulunut jo 
27 vuotta ja niin olivat vuodet vierineet, etta 
meni 56 vuotta ennen kuin hdn kesalla 1999 
paasi katsomaan synnynseutujaan Karjalassa. 
Nain hdn kirjoittaa: 
Tapaamani ihmiset ovat usein ihmetelleet sita, etta 
puhun niin hyvaa suomea ikaan kuin en koskaan oli
si ollutkaan poissa. Mina itse en ole halunnut unoh-
taa aidinkieltani vaikka Karjalan murre onkin hei-
kentynyt. Mutta jos puhun jonkun karjalaisen kans-
sa, niin silloin tulee Karjalan murre kuin itsestaan. 

Jo Australiasta lahtiessani paatin kayda Viipuris
sa. Serkkuni Jouko Valmela hoiti matkanjarjestelyt. 
He olivat kylla jo alkukesasta kayneet Viipurissa, 
mutta lahtivat kanssani uudelleen. Mutta minulla oli 
yksi murhe, aika pahakin, silla pikkuvarpaassa oli 

patti ja kaikki kengat hankasivat kipeasti. Minulla 
valahti: kavimme sisareni kanssa ostamassa minulle 
kangaskengat, joihin leikkasin reian kipean varpaan 
kohdalle ja murhe oli poissa. 

Jouko sai selville Hannu Koskelaisen ryhmamat-
kat Viipuriin ja niin jarjestyi meidan matka, johon 
keraantyi kahdeksan henkea. Niinpa sitten olimme 
Lahden torin laidassa seitsemalta aamulla. Siella jo 
matkanjohtaja kysyi, etta onko australialainen tullut. 

Aamu oli kaunis ja oli mukava katsella maisemia, 
vihreita niittyja ja puita, joissa oli jo vahan keltaista; 
oli ennustettu aikaista syksya. Jokaista vahan nukut-
ti, ei lahtenyt juttu oikein luistamaan ennen kuin en-
simmaisessa pysahdyspaikassa matkanjohtaja tarjo-
si lasit shampanjaa. Siina myos vaihdettiin markko-
ja rupliksi ja maksettiin matkakulut. 

Meilla oli monta passintarkastusta rajalla, mutta 
lopulta oltiin Venajan puolella. Luonto ei muuttunut, 
mutta talot muuttuivat rotteloiksi. Tama ei kylla ol
lut yllatys, silla olin seka kuullut etta nahnyt kuvia 
naapurin olosuhteista. Tienhaaraan tullessa ei ollut 
mitaan tuttua, ei Sorvalikaan ollut sama, ei torin paik-
kaa tuntenut vaikka tatini talo sijaitsi torin laidassa. 

- 8 -



Vieras oli Viipurin siltakin, mutta linna oli entinen. 
Kun menimme kaupunkiin, aloin tuntea paikkoja ja 
muistui sota-aika mieleen. 

Yllattavan siistia oli Viipurissa ja kaupat olivat tayn
na tavaraa. Punaisenlahteentorille tultaessa naytti jo 
tutulta ja automme pysahtyi ostoksilla kayntia var-
ten. Kuljettaja sanoi ajan, jolloin piti taas olla autol-
la. Mina olin kuuluttanut, etta kahvikuppeja olin tul
lut ostamaan, silla Australiassa on monella Viipuris-
ta ostetut kupit. Sinista ja kultaa, niita olin aina ihail-
lut. Sitten loytyi kauppa, missa kahvikuppeja oli ja 
koko matkaseurue tuli valitsemaan kupit Australiaan 
vietavaksi, ja mina olin tyytyvainen. 

Torkkelinkadulla poikettiin taidekauppaan, jossa 
ihastuin tauluun, jossa oli kanoja ja pitihan se ostaa. 
Poikettiin muihinkin kauppoihin, joku osti aina jota-
kin ja Jouko vei aina ostokset autoon. Sitten tulim-
me torille, missa oli poytia vieri vieressa taynna ta
varaa. Sielta ostin Venajan maatuskoja ja jonkun kau-
niin huivin. Ostoja piti jo saannostella, etta mahtui-
sivat matkalaukkuun. Kauppahalliin ei paasty, kos-
ka se oli maanantaisin suljettu, sinne olisin mielella-
ni mennyt. 

Matkan opas Margareta osti ison puskan krysan-
teemeja. Ajattelin, etta mitahan nan noilla tekee, sai-
sihan niita Lahdestakin. Kotimatkalle oli maara lah-
tea klo 14. Kuulin kun Jouko jutteli Hannun kanssa, 
etta olisiko mitaan mahdollisuutta ajaa Sipilan kaut-
ta, tarjosipa lisaa maksuakin. Hannu sanoi, etta nan 
on sen asian jo ajatellut valmiiksi, kun Mirjam on 
tullut Australiasta saakka. Lahtiessa kuljettaja puhui 
toisille seuralaisille, etta jos tehtaisiin matkaan mut-
ka ja ajettaisiin Sipilan kautta. Siihen jokainen suos-
tui, mikas kiire meilla olisi ollut. 

Matkan varrella katselin Hovinmaan kohdalla jo-
kea ja ajattelin, etta tuossa joessa olen kouluiassa 
usein uinut ollessani yhden kesan Hovinmaalla lap-
senpiikana. Voi, kun silloin oli ikava toisten luo Si-
pilaan. Hautuumaalle tultaessa en tuntenut sita, sii
na ei ollut mitaan samaa, mita oli muistissa. Anna, 
Jouko ja kuljettaja seka Hannu ja mina menimme 
hautausmaalle toisten jaadessa auton luo odottamaan. 
Paikalla, missa ennen oli siunauspaikka, olivat puut 
kasvaneet enka tuntenut sita. Roskaa ja tekokukkia 
oli kaikkialla. Sitten kavelimme sankarihaudalle. 
Hannu sanoi, etta tassa se on, ja paikalla tunsin, etta 
juureni ovat taalla ja se tunne oli voimakas. 

Jatkoimme matkaa ohi kirkon raunioiden ja alas 
kirkon makea. Tie oli surkeassa kunnossa, mutta sil-
ti tunsin sen. Valion maitola oli vastassa, sen mina 
tunsin. Sitten nakyi mummon talo, punaiseksi maa-
lattu. Oikealla puolella tieta oli Simo Lienan talo, 
sitten Hannolan paikka takanaan joki, ennen niin 
kaunis, nyt vain oja. Vasemmalla oli Suurosen talo 
ja sitten Sipilan siita. Mutta miten surkeassa kunnos
sa, lankkuja pitkin poikin. Joesta oli jaljella vain pieni 
likainen lampi, jota reunustavat puut kumartelivat 
veden yli. Sitten noustiin makeen ja Joukon kodin 
ohi ja muidenkin talojen paikat tunsin. 

Jukamon kaupan edessa oli avoin kolmio, missa 
nuoret ennen vanhaan tapasivat toisiaan. Mutta itse 
kauppa oli matalaksi ransistynyt. Vanha pappila oli 

poissa, uutta pappilaa oli uusittu. Siella olin kesalla 
1943 ollut rippikoulussa. Mietteissani tulimme ta
kaisin tielle ja matka jatkui passintarkastuksia kohti. 

Matkalla Margareta kysyi, etta mita mina tunsin. 
Sanoin, etta tunteeni ovat sekaisin, tunnen ainoas-
taan olevani karjalainen, ikuinen evakko. Puhuimme 
Suomen itsenaisyydesta ja kuinka sen puolesta on 
taisteltu. Lahteen tultuamme halasimme toisiamme 
ja Margareta ojensi krysanteemipuskan minulle. Ki i -
tos teille Hannu ja Margareta seka Jouko ja Anna. 
Muukin seurue oli hyva. Unohdin, etta minulla oli 
rikkinaiset kengat eika kukaan kysynyt, miksi tuol-
laisilla kuljen. 

Hannu Koskelainen 

Soittajapojan tarinaa 

Kuva Uusimaa-lehdessd 16.4.2000 

Elettiin asemasodan aikaa talvella 1944 ja sota oli 
kaynyt pitkastyttavaksi. Alettiin jarjestaa aseveli-il-
toja. Naissa illanvietoissa vieraili yleensa rintamalta 
lomalla olevia sotilaita seka paikallisia kykyja. Sa-
malla kerattiin varoja rintamamiesten viihdetarpei-
siin. 

Tervajoen VPK:n talolla jarjestettiin tallainen hu-
vitilaisuus. Ohjelmassa oli itseoikeutetusti palopaal-
likko Eino A. Veijalaisen puhe, jota kukaan ei kuun-
nellut, mutta ei siita luopuakaan voinut. Protokolla 
maarasi, etta puheen oli mahduttava ohjelmaan. Vit-
sit myos kuuluivat kevythenkisiin illanviettoihin. 
Sellaisen kertojaksi saatiin kylassa arvoon arvaamat-
tomaan noussut katiskantekija Ville Hakamies. Su-
juvasti Ville juttua suustaan suolsikin. Harmi vain, 
etta yleiso ei tiennyt, missa kohdissa jutuille olisi 
pitanyt nauraa. 

Ohjelman viihdepuolella oli mm. lomalla olevien 
Kasarin setamiesten Arvon ja Kullervon esiintymi-
set. Arvo persoonallisena kahealla aanellaan esiintyi 
"korpraali Mottosena" ja Kullervo esitti laulelmia. 
Kullervon aani oli hyva ja hanelle veikattiinkin lois-
tavaa laulajan uraa. Pelimannimusiikkiakin ohjel
maan tarvittiin. Sita saatiin kun Lavosen Eero ja mina 
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soitimme huuliharppua. Ohjelmanumeromme alkoi 
tutunomaisella Syysunelmilla paatyen ravakkaan 
Karjalan polkkaan. 

Kasarin Kullervon laulajanura paattyi vihollisen 
luotiin 15.7 Ita-Karjalassa. Minun soittoharrastukseni 
karsi melkoisen kolauksen alkuunsa. Soittelinpa ker-
ran Viipurista ostamaani vahan kaytettya, mutta muu-
ten hyvin soivaa huuliharppua. Sita kuunneltuaan isa 
tokaisi: "That sie et kaik soittajatha ovat vaha nar-
r i i . " Narreja niin! Kylla kolahti. Voiko taiteellisten 
energialahteitten ulos pursuavan nuoren taiteilijan 
orastavaa tunnetilaa enaa pahemmin nolata. 

Kerran kesan kauniina paivana ajelin hiekkaa he-
vosella Hoikanperan takana olevalta hiekkakuo-
palta Mitikantien kunnostukseen, palkan eteen tie-
tenkin. Istuskelin hiekkakontturin istuimeksi noste-
tulla peraluukulla mietteissani. Helteinen saa lienee 
pehmittanyt aivoni, silla ajellessani humisella man-
nikkotiella kuulin, miten mannikon humina muuttui 
soitoksi. Se soi ja soi. Se soi aivan uutta laulua, uutta 
ja ihmeellista. 

Minakin soittelin, en niin taivaallisesti kuin tuo 
hongikko. Soitin vain huuliharppua ja mandoliinia, 
mutta kuitenkin. Ja olisinkohan mina nyt niita isan 
mainitsemia narreja? Soittelin kylla, mutta valttelin 
tarkoin isan aikana harjoittelemista. Eihan isan kan-
ta mitenkaan tarkoittanut, ettenko saisi harrastaa soit-
toa, mutta kun kuitenkin isaa on kunnioitettava, niin 
hanen sanansa oli otettava huomioon. Eihan silloin 
nuoruudessani missaan talossa esimerkiksi vanhem-
pia sinuteltu. Pitkapiimainen soittaminen ja etenkin 
soiton opetteleminen, eihan sen kuunteleminen ole 
ollut kenenkaan korville iloksi. Tuli vaan mieleeni, 
etta minkahan tahdissa se isakin aikoinaan niita tyt-
toja polkassa pyoritteli. Ettei vaan olisi ollut narrien 
narrattavana. 

Mutta hongikossa kuulemastani musiikista en us-
kaltanut hiiskua kenellekaan. En ennen kuin vasta 
neljankymmenen vuoden kuluttua saatuani aikaan 
oman savellyksen Kevattuulia. Sita tehdessani pu-
haltelivat kevaan ahavaiset tuulet pihakoivussa. 

Ensimmaisen pelini, vahan kaytetyn huuliharpun, 
olin ostanut jo kevaalla 1942. Sita soittelin, kunnes 
sain selkarepullisella lanttuja ja turnipsia hankituksi 
mandoliinin Jalkasen "soitintehtaalta". Mutta sitten, 
kun olin saanut oikein kunnon tilin Mitikantien so-
rastuksesta, oli aika vaihtaa peli parempaan. Annet-
tuani tilista kohtuullisen osan isalle sain loppurahal-
la tehda, mita itse tahdoin. Eika siina muuta kuin 
polkupyoralla huuliharpun ostoon. 

Loytyihan Viipurista musiikkialan hike, Viipurin 
Musiikkikauppa Oy. Siella oli pelia jos mita. Komeita 
kiiltavakylkisia vempaimia. Myyja antoi luvan ko-
keilla, mutta miten sita vieraita vehkeita suuhunsa. 

- "Kokkeilehan isse mite komiast soip. Nii sirisoo 
ja laulaa ko laulurastas. Eika oo ryorit tukkees." 

Neidin ystavallisyys ja tuttavallisuus aivan hakel-
lytti. Osaspas olla makijantuntune! Aivan kuivilla 
huulilla sitten hieman puhaltelin ja hyvaltahan aanet 
korvissa soivatkin. Kun sitten tarkastella huomasi 
pelin kyljessa komealta kalskahtavan nimen Hohner, 
ei kaupan syntymiselle ollut estetta. Tosin peli ei ol

lut sita luokkaa, mita olin Lavosen Eerolla nahnyt, 
mutta kuitenkin kunnon vehje. 

Rahaa jai viela taskuunkin ja nalkakin kun jo paasi 
yllattamaan, niin ei muuta kuin torsaamaan ja suo-
raa paata Pyorean tornin eli Passinlinnan kupeessa 
olevaan ruokalaan. Siis oikeaan ravintolaan syomaan. 
Tarjolla oli luukeittoa, jota sai ilman kuponkia. Keit-
to oli aika hyvaa. Se oli valmistettu luista, joista en-
sin oli kaluttu lihat pois, kuten saippualuistakin. 
Mutta kun saariluissa ja useissa muissakin luissa oli 
luuydin, niin makua tuli keittoon, jossa oh oikein 
perunoita ja joitain mausteitakin. Kun sitten maitta-
van keiton paalle joi kupin oikeaa korviketta, niin 
kylla tuli hyvan olon tunne. 

Ravintolassa nautittu luusoppa teki kyllaisen, itse-
tuntoani kohottavan vaikutuksen, ja kun viela pers-
taskussa jokotti uuden uutukainen Hohnerin huuli-

harppu, niin mikas oli lahteissa ajelemaan kotisuun-
taan. Pyoran polkimet tuntuivat olevan hyvassa ras-
vassa, joten matkakin alkoi taittua kuin rasvattuna. 
Taaksejaivat Viipurin linna. Hiekka, Sorvali ja Kivi-
silta. Hietalan harjulle noustessa oli kiivettava ylos 
jyrkkaa Itkevankallion makea. Nimensa paikka oli 
saanut siita, etta entisaikaan kalliolla maantierosvot 
kyttasivat saalista ja hyokkasivat sitten uhrin kimp-
puun maessa, josta ei paassyt pakoon. Nain rosvot 
tekivat Viipuriin vihille menevalle morsiusparillekin. 
Sulhanen surmattiin ja haarahat ryovattiin morsia-
men jaadessa kalliolle itkemaan. Siita nimi Itkevan-
kallio. Niinpa aina hiukan puistatti paikkaa ohittaes-
sa. 

Tama maki nyt sitten noustiin ja sen verran hen-
gastytti, etta maen paalla teki mieli hiukan huilata. 
Huilata piti, ja muutenkin: pitihan myos paasta ko-
keilemaan uutta pelia. Panin pyoran syrjalleen, is-
tahdin kiven paalle seka vetaisin pelin taskustani ja 
huulille vaan. Tavoittelin muoti-iskelmia Ilta Kan-
naksellaja Sirkka-Liisaja lyhyen musisointini paat-
teeksi soitin osaamani Syysunelman. 

Pelikokeilu kesti vain hetken, silla jotenkin paloi 
halu paasta nayttamaan uuden uutukaista peliani ko-
tikylalaisille. Laskettelin alas makea Tienhaaran kes-
kustaa kohden ohittaen oikealle jaavan Tienhaaran 
Kattohuopatehtaan ja vasemmalle jaavan valssimyl-
lyn. 

Matka taittui huristellen Tienhaaran viiden tien ris-
teykseen, josta maantie jatkui loivasti kaartuen Me-
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rijoen lentokentan vieritse Haminan suuntaan. Pie-
nempi tie jatkui suoraan Vahvialaan. Kolmas tie kaar-
tui jyrkasti oikealle ja vei rautatieasemalle seka edel-
leen myos Lappeenrantaan. Neljas suuntahan oli Vi i 
puri, josta olin tulossa ja sitten se viides tie vei va-
semmalle Moskovaan. Se Moskova oli lisanimi 
Tienhaaran tyovaenyhdistyksen toimitalolle. Nimit-
tely kylla loppui siihen, kun tyovaen miehet olivat 
rintamassa nimittajien kanssa. Mutta aikansa kuta-
kin, niin naita muistelujakin. 

Jatkoin matkaani ilman, etta olisin liiemmin kiin-
nittanyt huomiota Merijoen lentokentan tapahtumiin. 
Lentokentta ei ollut mitenkaan vilkkaassa kaytossa-
kaan, rintamilla kun oli asemasotavaihe. Sotilaita 
oli kylla majoitettuina kentan asumuksiin. Siella tie-
dettiin pidettavan myos nurkkatansseja, joihin meita 
lahikylien poikia ei ymmarrettavasti kutsuttu. Paitsi 
tietenkin naispuolisia ja tiedettiinhan Tervajoen lik-
kojenkin siella kayvan vierailulla. Eraskin Esteri sai 
siella soltuilta kuutamorakkautta niin yltakyllaises-
ti, etta evakkoon lahtiessa paidasta napit sinkoilivat 
kun vyotarys kasvoi kasvamistaan. Vaan hanpa sai-
kin muistoksi tuuditeltavaa yksinaisten iltojensa seu-
raksi, sotamiehesta kun ei kuultu sen koommin, mita 
nurkkatansseissa tavattua tuli. Etta tallaistakin sattui 
ja tapahtui; itku se saattaa tulla pienestakin ilosta. 

Portinhoikan kujan jalkeen olikin sitten enaa ajet-
tavana Rasalahden kyla ja sen jalkeen seuraavan pit-
kan suoran jalkeen tultiinkin Hoikanperaan. 

Lasketeltuani alas Huuhonmakea kansakoulun ohi 
paatin piipahtaa sisalle Kujalan kahvilaan, jossa hie-
man kokeilisin uutta peliani. Tarjoilijana oli tervajo-
kelainen Aholan Sirkka-Liisa. Niinpa kohteliaana 
miehena, jollaisia soittajien yleensa tiesin olevan, 
valitsin jo Itkevankallion maella harjoittelemani 
muotikappaleen "Sirkka-Liisa". 

En kuitenkaan ehtinyt kovinkaan paljon esitella 
soittotaitoani ja uutta huuliharppuani, kun tarjoilija 
hyvin epaystavallisesti huomautti: 

- Taal ei saa soittaa. 
- No mita helvettii! On teil ja saannot. Ramahvoo-

nii kyl saap rankyttaa illat pitkat. No senko annatte 
sen pauhata. Mitas se miul. 

Olin loukkaantunut moisesta. Mutta suuttuakaan 
ei pahemmin voinut, silla olihan Kujalan kuppila 
paikkakunnan ainoa kokoontumispaikka. Tosin oh-
jelmistostani poistin valittomasti moisen kappaleen, 
joka tarkemmin ajateltuani ei sittenkaan ollut eri-
koisen hyvakaan. Painvastoin se heratti jopa inhon 
tunteita. Pois sellainen. Kappale "Sumujen siita", 
jossa oh sanat "Hyv'yota jaa nyt rakkahin, eronhetki 
jalleen saa" jne oli muotikappale sekin ja sen otin 
ohjelmistooni. 

Kirjoitus on ote Hannu Koskelaisen uutuus-
kirjasta "Evakkopojan kujanjuoksu", joka 
perustuu hanen kokemuksiinsa sota- ja evakko-
vuosilta 1939-1948. Kuvitettu 235 s. Ovh 105,- + 
postimaksu. 

Hannun parhaista savellyksista ja sanoituksista on 
tehty uusi kooste 20 KAUNISTA MUISTOA. Mu
kana on myos uutuuksia, kuten Hiekkalinna, Muis-

tojen rannalla ja Eramiehet ry. Solisteina mm. Ilkka 
Hemming, Erkki Eras ja Simo Salminen. 
CD-levyn kansikuva on Tervajoelta. Ovh 120, + pos-
tikulut. 

Hannun edellista kirjaa OHITUSLEIKKAUS on 
viela jonkin verran saatavissa. Kirja on omaan koke-
mukseen perustuva kertomus sydamen ohitusleikka-
uksesta ja siita toipumisesta v. 1997. 
Kirjassa on 88 sivua, ovh. 40,- + postikulut. 

Kirjoja ja levyja saa kirjakaupoista ja joidenkin mar-
kettien musiikkiosastoilta tai suoraan 
Hannu Koskelainen, Lankilantie 71, 06450 Porvoo, 
puh. 019-549 504. 

Pauli Vainikka in 
memoriam 
Pyhainpaivana meidat saavutti viesti, etta Pauli Vai
nikka on menehtynyt pitkaaikaisen sairautensa seu-
rauksena. Han kuului sukuseuramme perustajiin ja 
toimi johtokunnassa lahes kaksikymmenta vuotta. 
Pauli syntyi Vahvialan Tervajoellajoulukuussa 1924. 
Koulutukseltaan nan oli agrologi ja teki suurimman 
osan tyourastaan Keskusosuusliike Hankkijan pal-
veluksessa, josta jai rintamamieselakkeelle 1986. 

Pauli Vainikka osallistui jatkosotaan rintamajou-
koissa ja oli kesalla 1944 mukana mm. Talin-Ihanta-
lan torjuntataisteluissa, jossa haavoittui. 

Sosiaalisena ja aikaansaavana henkilona hanet tun-
nettiin seka agrologien etta muiden yhdistysten ak-
tiivisena jasenena. Han toimi mm. Helsingin Palve-
luskoiraharrastajat ry:n hallituksen jasenena, puheen-
johtajana ja sittemmin seuran kunniajasenena. Kos
kelaisten Sukuseuran juhlissa Pauli oli itseoikeutet-
tu ohjelman jarjestaja ja juontaja, minka lisaksi han 
toimi useiden kesaretkien ja kotiseutumatkojen jar-
jestajana ja matkojen vetajana. 

Pauli Vainikka sai Suomen Valkoisen Ruusun Ri-
tarikunnan 1 lk mitalin 1986 ja Karjalan Liiton ho-
peisen ansiomerkin vuonna 1993. 

Jaamme kaipaamaan Paulin aina hyvantuulista ja 
valoisaa olemusta. 
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Elamaa sotavuosina 
Ongella 
Saimme kevaalla 1942 pika-asutustilan Porvoon 
maalaiskunnan Kaarenkylasta. Olin silloin alle vii-
sitoistavuotias. Kesa oli lammin. Maataloustyot lan-
nan levityksineen, aestyksineenjakylvoineen oli teh-
ty. Kesakuun puolella, yhtena lauantaina isa kysyi, 
etta mennaanko ongelle Ruokjarvelle. Kavihan se 
minulle. Saunassa kaynnin jalkeen lahdettiin. 

Isani Matti 
Koskelainen 

Ruokjarvi sijaitsee Porvoon maalaiskunnan ja Por-
naisten pitajan rajalla. Matkaa sinne oli kolmisen ki-
lometria. Kaveltiin kiirehtimatta, aurinko oli viela 
korkealla. Rantaan saavuttuamme kavimme hake-
maan onkivapoja. Tiheikossa kasvoi pitkia, hoikkia 
koivun vesoja, joista taitettiin kevyet onkivavat. 

Mukaan olimme varanneet karhunlankaa siimak-
si, pullonkorkkia kohoiksi, tyhjasta kumiliimatuubin 
kuoresta lyijya painoksi seka ongenkoukkuja. Lah-
tiessa oli kaivettu matoja purkkiin. Onkien valmista-
minen pienta mieluista napraamista. 

Kun onget oli saatu valmiiksi, oli aurinko jo aika 
alhaalla. "Iltasyonti alkaa", sanoi isa. Onkiminen aloi-
tettiin vanhan kalamajan kohdalta. Kun heilautin sii-
man suuren kiven kupeeseen ja mat putosi veteen, 
oli kala heti koukussa. Ahvenet ottivat ahnaasti on-
keen. Illan alkaessa hamartya meille oli kertynyt jo 
melkoisesti saalista. 

Onginnan aikana olimme vahitellen siirtyneet jar-
veen tunkevan niemen karkeen. Hamaran alkaessa 
isa oli katsonut sopivan nuotio- ja yopymispaikan. 
Kerasimme risuja ja puuta nuotiota varten. 

Oli leppea kesailta. Nuotio paloi ja hiilloksen 1am-
mossa paistoimme tikun paassa saaliiksi saamiam-
me ahvenia. Kalat maistuivat vaikka paistuivat valil-
la karrellekin. 

Ilta tummui, puut ymparillamme muodostivat nuo-
tion palaessa varjoja. Jarvi havisi varjoihin joskus 
pienta kimallusta nayttaen. Nuotiolla istuminen loi 
mieleenpainuvan tunnelman. 

Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta ulkona 
yopymisesta. Yon pimetessa ilma viilentyi. Olimme 
keranneet havuja nukkumapaikkojen pehmusteeksi. 

Isa laittoi nuotioon paksumpia puita ja kehotti nuk-
kumaan, aamulla noustaisiin varhain ongelle. Ensin 
uni ei tullut millaan, mutta aikani nuotiota tuijotet-
tuani nukahdin. 

Aamulla isa heratteli: "On aika lahtea ongelle." 
Noustuani huomasin, etta nan oli laittanut takkinsa 
paalleni peitoksi. Isa sanoi, etta olin yolla ollut vi-
luissani, itse en kylla siita muistanut mitaan. Nuotio 
oli jo sytytetty. Aurinko teki nousua jajarven pinnal-
la nakyi viela usvaa. Paistoimme nuotiolla ahvenia 
ja niita syodessamme usva haihtui jarvelta. 

Aloitimme onkimisen, ahven otti hyvin. Saimme 
niita runsaasti, joukossa monta hyvan kokoistakin. 
Aurinko nousi ja ilma lampeni. Oli sunnuntaiaamu 
ja tulossa lammin paiva. Oli mukava kavella kotiin, 
kun tuomisena oli runsas saalis. Paivalla syotaisiin 
ahvenkeittoa. 

Pekka Koskelainen 

Sipilan kylan 
oma kirja 
Sipilan kyla Karjalassa, Vahvialan kunnassa, kirkon 
kupeessa, on nyt saamassa oman kylakirjansa. Jos 
sinulla on omakohtaisia kokemuksia ja muistoja, jot
ka liittyvat Sipilan kylan historiaan, olisi kiva saada 
niista kertomuksia tai valokuvia. 

Muistelmat ja kuvat voisivat olla esim. pyhaisista 
kirkkomatkoista, kouluajoista, vierailuista Sipilaan, 
evakkomatkasta tai vaikkapa kosiomatkoista Sipi
laan. Taman kaiken me voimme tallentaa kirjaan 
muistoksi tuleville sukupolville. 

Kaiken taman toivotaan olevan perilla taman vuo
den loppuun mennessa osoitteessa: 
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