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Talvisodasta 
tali an aikaan 
Talvisodan paattymisesta tuli 13.3.1990 kuluneeksi 
tasan 50 vuotta. Tuolloin suurin osa Karjalaa joutui 
vieraiden valloittajien jalkoihin ja lahes puoli mil-
joonaa ihmista menetti kotinsa. 

30.11.1939 alkanut ja 105 tuskan tayteista paivaa 
oli paattynyt: olimme menettaneet vapauden hinta-
na lahes 23.000 kaatunutta seka sen osan elavaa 
Suomea, jossa olimme syntyneet ja kasvaneet ja 
jossa juuremme ovat. Tuo kaikki paattyi 13.3.1940 
tehtyyn Moskovan valirauhaan ja vaikka tuon su-
run katkaisi hetkellinen, riemuisa kotiinpaluu jat-
kosodan aikana, niin se oli koettava uudelleen 1944, 
ja lopullisesti. Lopullisestiko? Maailman kirjat ovat 
usein menneet sekaisin ja nayttavat ne taaskertaal-
leen sellaisia merkkeja. Vanhat sukupolvet poistu-
vat ja uudet syntyvat. Vanhat aatteet kaatuvat ja 

uusia syntyy. Me Koskelaiset olemme elaneet toi-
veikkaita kotiinpaasyn aikoja. Olemme saaneet yh-
teyksia synnyinseudulla nykyisin asuviin ihmisiin ja 
kaiken todennakdisyyden mukaan tulemme ensi ke-
sana paasemaan pistaytymaan synnyinseudullam-
me, kokemaan jalleen kotiinpaluun riemut ja ela-
mykset seka saada koskettaa sita multaa, josta esi-
vanhempamme ovat elaman ja voiman ammenta-
neet ja josta me kerran olemme niin katkerasti jou-
tuneet luopumaan. 

Toivoa vain sopii, etta pakolla rakennettu raja-
aita yha madaltuisi ja vaikkapa kaatuisikin ja etta 
Karjalan kunnaat jalleen kertaalleen avautuisivat 
sen kansanosan asuttavaksi, joka sen on vuosisato-
jen tydn tuloksena nykyista rappiota edeltaneeseen 
kukoistukseen saattanut. 

KUVIA PARINPELLOSTA 

Viihtyisd ja kaunis Parinpellon leirikeskus Hollosassa tarjosi erinomaiset puitteet kesan 1989 sukukokoukselle. Tilaisuuteen 
osallistujia kuvassamme leirikeskuksen paaovella. — Kuva: Kalevi Ristolan 



Hannu Koskelainen 
Eroon kaupallisesta karjalaisuudesta 
Moskovassa 13.3.1940 tehtyyn valirauhaan liittyi karjalaisen 
kansanosan siirto nyky-Suomeen. Onneksi. Tosin niitakin 
oli jotka olisivat jattaneet siirto-karjalaiset valloittajan jal-
koihin kotiseudulleen ja kuten historian kirjat osoittavat, 
Siperiaan kuljetettavaksi ja tuhottavaksi. Onneksi kuiten-
kin kavi toisin ja me elamme. 

Mutta mita on karjalaisuus, josta myoskin meidan su-
kumme on juuriaan? Olemme saattaneet kokea Karjala-ro-
mantiikan heilahtelut: evakkotaipaleella saimme kuulla ole-
vamme toisen luokan kansalaisia ja tuntea sen tuoman ha-
pean, etenkin lapsena. Olemme myoskin saattaneet havaita 
miten karjalaisuutemme on rinnastettu lonnrotilaiseen kale-
valaisuuteen sen vienan-karjalaisine piirteineen ja joka nyt 
on markkinoitu Bomba-ilmentymana koko Karjalan hei-
mon nimissa. Kauppatavarana. 

En liene ainoa, joka vierastaa karjalaisuuden tulkintaa 
yksinomaan kalevalaisena kulttuurina, joskin sillekin on 
annettava sijaa, mutta se ei saisi tallata jalkoihin sita karja-
laisuutta, jonka me jouduimme jattamaan rajan taakse ja 
jota kannamme nyt matkassa uusilla asuinsijoillamme. Ta
ma se oli Karjalaa, joka kukoisti Viipurin ja Kannaksen 
ymparistossa ja johon kulttuurin piiriin lukeutunee arviolta 
80 prosenttia luovutetun Karjalan vaestosta ja josta osa yha 
voimakkaana elaa nykyisessa etela-Karjalassa. 

Naen kaksi Karjalan osaa, jotka eroavat hyvin suuresti 
toisistaan: on ortodoksinen Karjala ja luterilainen Karjala. 
Naiden kahden Karjalan kulttuuriraja on ajankulun saatos-
sa muotoutunut lahes nykyisen valtakunnanrajan suuntai-
seksi Viipuri keskuksena siten, etta raja on koillissuunnassa 
jakanut kansan kahteen eri uskontokuntaan lannessa asu-
vien kuuluessa luterilaiseen ja idassa ortodoksiseen kult-
tuuriin. Sotien seuraamuksena vaesto on joutunut siirty-
maan sijoiltaan ja sen joukkoon on myoskin siirtynyt vie-
raita vaikutteita niin, etta lansi on saanut vaikutteensa 
Ruotsista ja ita Venajalta. Etta Karjala on osa Suomea, on 
havaittavissa kulttuurin eri ilmentymista ja eritoten sen voi 
havaita kielesta, Karjalan murteesta joka oli yhta ja samaa 

koko talla alueella Viipurin ymparistosta aina Parikkalaan 
saakka Lappeenranta—Imatra mukaanlukien ja josta alu-
eesta hyvin selvasti Laatokan-takainen Karjala eroaa. 

Tuon Viipuri—Lappeenranta—Imatra-alueen yhtenai-
sella kielialueella ovat myoskin muut kansanperinteet sa-
mankaltaisia. Alue muodostaa sotia edeltaneen Karjalan 
ydinalueen ja sita meidan tulisi korostaa vaheksymatta sa-
malla kalevalaista vienankarjalaisuutta, jota kuitenkaan ei 
tulisi yleistaa Karjalan koko kuvaksi. 

Viipurin-karjalaisuuteen liittyy saumattomasti Koske-
laisten sukuhistoriakin. Tehtyjen selvitysten mukaanhan 
Koskelaiset ovat asuttautuneet Viipurin tienoille, eli Viipu
rin pitajan Koskelaan jo joskus 1630, mutta mista ovat tul-
leet, ei mistaan kay selville, mutta viitata voi vain edella teh
tyyn tarkasteluun. Joka tapauksessa tiedetaan, etta kylan 
halki virtaavan joen rantamaat ovat olleet viljavia ja viljat 
on jauhettu joen kosken varrella sijainneessa myllyssa. 

Joskin maa oli hedelmallista, niin hedelmallista on ollut 
myoskin Koskelaisten suku, joka nyt 360 vuotta myohem-
min kasittaa jo arviolta 4000—5000 lukuisen suvun. 

Mainitsin luvun 1630. Arkistotietojen mukaan silloin oli 
paikalla asunut Tuomas Heikinpoika, jonka ruotsinkielinen 
kirjuri on merkinnyt kirjoihinsa nimella Thomas Henriks-
son. Hanen perillisensa Kristiina, Heikki ja Jaakko ovat an-
taneet vauhtia suvun kasvulle. Taman jalkeen tultaneekin jo 
vuosisatojen vaihteeseen ja suvun haarautuminen ymparoi-
viin kyliin on alkanut kuten jo viime lehdessamme tasta 
kerrottiin. 

Koko suomalaista yhteiskuntaa kiinnostavaa on nykyai-
kana yha lisaantyvassa maarin tiedonhalu sukujen juurista: 
tieto niista ihmisista jotka yhteiskuntamme ovat asuaksem-
me luoneet ja sita meita ennen hoivanneet. Ehkapa tassa 
olisikin sopiva sektori nyky-kiireisena aikana menon hidas-
tamiseksi niin, etta ehtisimme itsekin mukaan. Erityisesti 
karjalaisten sukujen historiaa ja perinteita on syyta tutkia 
ja selvittaa niita, ennenkuin se on liian myohaista. 

— Kansa, joka tuntee menneisyytensa ja sen tunnustaa, 
se kansa on elintilansa ansainnut. 



KUVIA KOSKELASTA 

Karjala sellaisena kuin monet meistd sen muistavat. Kuvassamme Juhana Koskelainen (Hiivalanmdki) lahdossa maitoreissulle Tien-
haaraan, johon Koskelan maidot vietiin. Liinakon valjaat ovat karjalaismalliset kuten kdrritkin. — Kuva: Aili Koskelaisen 

Seppo Koskelainen: Uskon Karjalan heraavan 
Ensi kesan kotiseutumatkan ensimmaisia matkaan il-
moittautujia oli helikopterilentaja Seppo Koskelainen, 
51, Turusta, perheineen. 
Seppo, olit ensimmaisia yhteydenottajia, kun tuli tieto 
mahdollisuudesta tehda tutustumismatka sukumme syn-
nyinsijoille. Niin yksinkertaisesti vain kysymys: Miksi? 

Seppo: Ensimmaiseen kysymykseesi vastaisin Aleksis 
Kiven Juhanin ja Aapon sanoilla: Juhani: "Mitd sanoit 
veljeni? Ei maassa eikd taivaassa ole paikkaa niin rakas-
ta kuin se, jossa synnyimme ja kasvoimme ja jonka tan-
tereilla pienind piimdsuina piehtaroitsimme." Aapo: 
"Tosin musertaa syddntdmme jdahyvaishetki; si/Id koto-
pensas on jdnollekin rakas!" 

Missa ovat sukusi juuret ja mita niista tiedat? 
Seppo: Nuorempana ei yleensakaan ole aikaa ja kiin-

nostusta menneeseen, joten usein he, jotka voisivat siita 
jotain kertoa, ehtivat vieda tiedot mukanaan sen rajan 
taa, josta ei ole paluuta. Nain kavi minullekin, joten tie-
toni suvun juurista alkavat vasta Kintereen kylan Aholan 
talosta joilla seuduin, saatujen selvitysten mukaan Juha
na ja Anna ovat asustaneet jo 1700-luvulla. 

Miten laajalti on sukusi tietamasi mukaan hajaantunut 
maailmalle ja mita he (muutamat yksildt) siella tekevat? 

Seppo: Nykyisin tulee pidettya niin vahan yhteytta 
muihin kuin lahisukulaisiin. Suuria suku- ja merkkipai-
vajuhlia ei enaa jarjesteta, joten tiedot esimerkiksi pik-
kuserkkujenkin vaiheista jaavat olemattomiksi. Serkku-
ni ovat yleensa asettuneet etelaiseen Suomeeti, joku tai-
taa olla Ruotsinkin puolella. 

Mita odotat ensi kesana 
Karjalassa nakeviisi? 

Seppo: Luonto-maisema. 
Mita tuntenet rinnassasi 
kohtaavasi esivanhempiesi 
syntysijat? 
Miten odotat Karjalan alkavan 
taas elaa, vai alkaako se vai 
onko se sittenkin elanyt koko 
ajan, jotenkin? 

J Seppo Koskelainen 
Seppo: Sen verran olen niiden maisemien ohi junalla 

ja linja-autolla kulkenut, etta tiedan synnyinseutuni inhi-
millisten kasvojen muuttuneen taysin. Vanhaa ei enaa ole 
ja sekin mita on jaanyt, on pahasti ransistynyt. Mutta 
luonto lienee jo parantanut sodan tekemat haavat ja Kar
jalan kunnaat kukoistavat entisessa kauneudessaan! 
Ehka Juhani Ahon sanoja siteeratakseni: "Kaikki tosin 
on pienoiskokoa, mutta se oli omaa ja lujatekoista. Me 
pureuduimme kuin kanervikko kynsin hampain kiinni 
sen maan kamaraan. Sille, joka tahtoi meitd siitd irti kis-
koa, jdi vain helpeet kdteen, mutta juuret piiloutuivat 
uutta itua tekemddn. 

Ja kun sen tietdd ja kun ndkee taas pddnsd paalla 
tuon rauhallisen, haaleansinisen taivaan laen, niin silloin 
ei Suomi tunnu heikommalta eikd sen tila toivottomam-
malta kuin muunkaan maailman." 

Henkilokohtaisesti en jaksa uskoa meidan entisten 
karjalaisten tai jalkelaistemme enaa asuvan niita seutuja. 
Mutta uskon Karjalan heraavan pikkuhiljaa "Ruususen 
unestaan", jos nykyinen vapauden ja kehityksen tuuli 
saa riittavan kauan vapaasti puhallella itarajamme yli. 

H.K. 



Sukuseuran johtokunta 
kokoontui Porvoossa 28.1.1990. Kokouksen paaasiaksi 
muodostui kotiseutumatkan valmistelu ja sen tiimoilta 
tehdyt paatokset. Tilaisuudessa oli vieraana myoskin 
neuvostoliittolainen matkanjohtaja, Tervajoella 1953 
syntynyt Michael Kostalomov eli 'Mikko' vaan. Taysin 
suomenkielta taitavana Mikon kanssa keskustelu kavi 
vaivattomasti. 

Matkan kannalta merkittavana on pidettava sukuseu-
ran ja neuvostoliittolaisen Inset-yhtyman kesken tehty 
sopimus kulttuurivaihdosta, jota nyt suunnitellulla koti-
seutumatkalla pyritaan toteuttamaan. 

Matkaan ilmoittautujia on 100 henkiloa ja valmistelut 
ovat hyvin hallinnassa. Matkaanlahtijain luettelo toisaal-
la Iehdessamme. 

Vastuulliseksi matkanjarjestajaksi valittiin Hannu 
Koskelainen ja II jarjestajaksi Pauli Vainikka. Lisaksi 
valitaan jokaiselle matkaryhmalle omat vetajat. 

Paatettiin avata seuralle erillinen matkatili asioiden 
joustavan hoidon kannalta. 

Tili: Porvoon Osuuspankki 
535854-24190 
Koskelaisten sukuseura ry 

Tama tili koskee vain matkoja ja kaikki muu, kuten 
jasenmaksut ym. kulkee edelleen seuran paatilin kautta 
KOP-Pohjois-Haaga 126250-90837. 

Koskelaiset-lehti oli saanut mydnteisen vastaanoton ja 
sen julkaisemista paatettiin jatkaa. Seuraava lehti jul-
kaistaan kuluvana kevattalvena. 

Jasenmaksu on kuluvalta vuodelta 20 mk ja johto
kunta paatti jatkossa lehden lahettamisesta kaikille ja-
senmaksun suorittaneille. Ensimmaista numeroa jaettiin 
470 kpl. 

Tammikuinen sunnuntai-iltapaiva sujui miellyttavan 
yhdessaolon merkeissa ja kokouspaikan isantavaki kiit-
taa osallistujia mielenkiinriosta seuran ja suvun asioita 
kohtaan seka kiittaa erityisesti mukavasta yhdessaolosta. 

TIEDOTE 
Rahastonhoitaja pyytaa jasenmaksun suorittajia kirjoit-
tamaan nimet ja osoitteet selvasti. Myos sosiaaliturva-
tunnuksen ilmoittaminen olisi toivottavaa. 

KUVIA KOSKELASTA 

"Kapylan" Kosta ja Tyyne kesapotretissa vuonna 1939. 
Taustalla oleva talo 1920 luvulta. Keskella pojat Martti ja 
Hannu. — Kuva: Vilma Koskelaisen 

Kotiseutu matkaan lahtijat 
Matkavalmistelut ovat jo lahes valmiit ja voimmekin jo 
liitteena oheistaa lahtijat seka matkaohjelman. Yksityis-
kohtaista hiontaa on viela ja tulemme tarvittaessa pita-
maan yhteytta. Olemme sopineet yhteyshenkiloista joilta 
saatte myoskin lisatietoja ja onkin toivottavaa, etta pitai-
sitte yhteyksia ja mm. Druzhba-ryhman henkiloauto-
matkailijoiden olisikin nyt kiireesti koottava autoryhmat 
ja ilmoitettava siita. Varmaankin esim. Jarvenpaalaiset, 
Koskelaiset ym. tuntevat toisensa ja voivat ryhmittya ku
ten toisaalla on havaittu tehtavan. Eihan ole mielekasta-
kaan lahtea yksin tai kaksin autolla, vaan 3—5 hengen 
porukoissa. Matkamaksun voi nyt myoskin jo suorittaa 
matkatilillemme Porvoon Osuuspankkiin, niin etta on 
sekin puoli sitten kunnossa kun matkaan valmistau-
dumme. 

Muistojen ilta Karjalatalossa 
lauantaina 13.10.1990 

Vaikkakin perinteellinen kesatapahtuma jaa ensi kesana 
toteuttamaan kotiseutumatkojen johdosta, niin puuhak-
kaat naisemme ovat katsoneet aiheelliseksi pitaa kotiseu-
tutapahtumien johdosta muistelujen illan. Se pidetaan 
Helsingin Kapylankuja 1 sijaitsevan Karjalatalon avaras-
sa ylasalissa lauantaina tulevan lokakuun 13 paivana, 
juhlinta alkaen klo 14.00. 

Tilaisuudessa on ohjelmaa, leikkimielisia kilpailuja, 
tarjoilua arvontaa seka kun kerran silloin hyvalla tuulella 
ollaan, niin on myoskin luvassa tanssia oman kotitekoi-
sen orkesterin tahdissa. Luonnollisesti tilaisuudessa 
myos katsellaan kotiseudulta otettuja valokuvia, kerro-
taan kokemuksista, joita matkaan lahtevalle satapaiselle 
joukolle varmasti keraantyy. Kaikki seuran jasenet, ja 
matkalaiset ystavineen ovat tervetulleita tahan ainut-
kertaiseen MUISTOJEN ILTAAN. 

KUVIA KOSKELASTA 

Elda ja Matti Koskelainen (Mattilan talosta) 
haakuvassa 1913. — Kuva: Vilma Koskelaisen 
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