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Kotona on kayty 
Viime kesana se sitten toteutui: Paastiin kaymaan kotona. Vaikka-
kin vain raunioilla, mutta sittenkin. Parempi kohdata synnyinseutu 
neitseellisen alkukantaisena kuin ransistyneenii. Kiitos kaikille 
matkaan osallistuneille ja matkan vetajille. 

Muistojen tilaisuus 
pidettiin Karjalatalossa 13. 10. 1990. Tilaisuudessa oli 90 osanotta-
jaa eli ylasali sopivasti taynnansa. Ohjelmasta mainittakoon loyto-
makelaissyntyisen Eikka Helisalon orkesterin esitykset, yhteis-
laulut seka Heikki Koskelaisen "juhlapuhe", josta toisaalla versio 
lehdessamme. Juttua r i i t t i valiajalla. I lmi sakkeineen tarjosi kahvit. 
tutkiskeltiin matkakuvia ja pidettiin arpajaiset seka lopuksi 
pyorahdeltiin oikein vanhaan hyvaan malliin. 

Ensi kesa kotimaassa 
Johtokunta on kokouksessaan seka syksylla, etta viela taman 
vuoden helmikuussakin paattanyt, ettei seuran puolesta ensi 
kesana jarjesteta kotiseutumatkoja, vaan nyt tavataan vanhaan 
tapaan taalla. Joskaan seuran puolesta ei matkoja jarjesteta, niin 
silti tulemme avustamaan sinne lahtijoita kaikin mahdollisin 
voimin. 

Meidat on kutsuttu Artjarvelle Hietanen Toyrylaan elokuun 
ensimmaiseksi lauantaiksi. Luvassa on pirtea kesatapahtuma. 
Sinne menniian joukolla. 

Koskelaiset-lehti 
postitetaan kaikille jasenperheille jasenmaksuun sisaltyvana. 

Vaahtopainen Koskelan koski sai viime kesana vastaanottaa satapaisen tullavajoukon nayttaytyakseen jaksavansa yhd virrata senkin kokemista 
kolhuista ja ystdviensd menetyksistd huolimatla. Jdlleenndkemisen ilo oli kdsin kosketeltavaa. Kuvassamme Perttija Erkki Koskelainen elokuuksi 
kuivuneilla kosken kivilld. — Kuva: Erkki Koskelaisen 



Heikki Koskelainen: 

KOTISEUDULLA VIIPURISSA JA KOSKELASSA 

Koskelan koski koko pituudessaan. Kuvassamme ndkyvat edessd kdsien pesulla llmi Koskelainen takanaan Matli Koskelainen ja selin tdmdn kirjoillaja 
Heikki Koskelainen. Kauempana kalliorannalla Mauri ja Elsa Punta ja Lahja Kallberg seka kosken kivilld Erkki ja Hannu Koskelainen. 

— Kuva: Erkki Koskelainen 

Vuoden 1990 kesajai Koskelaisten sukuseuran historiaan varsinaisena 
matkailukesana. Olimmehan toki ennenkin kayneet yhdessa Viipu-
rissa, mutta nyt oli ensi kerran mahdollisuus paasta suvun alkujuurille 
Vahvialan Koskelaan. Helppoa se ei tosin ollut nytkaan, silla monen-
laista puuhaa ja vaivaa olivat matkan jarjestajat, ennen kaikkea 
puheenjohtajamme Hannu Koskelainen nykyviipurilaisine avusta-
jineen saaneet kokea. Mutta se onnistui — ja siita erityinen kiitos 
Hannulleja Kostalomovin Mikolle. 

Kaikkiaan 120 sukulaista oli kesan kotiseutumatkoilla mukana. 
Itse osallistuin elokuun alussa tehtyyn kaksipaivaiseen bussimatkaan, 
josta seuraavat tunnelmat. 

Hyvissa ajoin ennen seitsemaa aamulla olivat kaikki Helsingista 
matkaan lahtijiit paikalla Rautatieasemalla ja matkaan lahdettiin suo-
rastaan etuajassa. Run Porvoossa oli otettu lisaa matkustajia, olikin 
matkanjohtajamme Ilmin aika antaa hyvia ja tarpeellisia rajan ylityk-
seen ja tulliselvittelyyn liittyvia neuvoja. Hyvin niilla parjattiinkin 
ilman kommelluksia. Tavanomaisesta seuramatkasta poiketen kaikki 
olivat myoskin aina ajoissa paikalla eika' joukossa ollut sita melkein 
asiaan kuuluvaa votkaturistiakaan. Tullimiehiakaan ei meidan per-
soonamme paljon talla kertaa kiinnostaneet ellei nyt poikkeuksena 
olisi ollut Berliinissa asuva Riitta Ott, joka kutsuttiin paluumatkalla 
lahempaan ja todella tarkkaan syyniin. Myohemmin selvisi, etta kiin-
nostuksen oli herattanyt hanen passissaan olleiden leimojen kunnioi-
tusta herattava lukumaara. 

Odotuksen tunnelma alkoi tiivistya kun Viipuria lahestyttaessa 
tultiin tutuille paikoille; monet tunsivat jo Merijoen lentokentan ja 
Tienhaaran maisemia. Sitten tultiinkin Sorvalin kautta linnoituksen 
alueelle ja Linnan sillan yli edelleen katutoiden takia mutkitellen 
taidemuseon ja Luostarinkadun kautta Karjalankadulle ja hotelli 
Druzbaan. Siella tuli kuitenkin heti alkuun kylma suihku silmille kun 
Lomamatkojen opas kiipesi bussiin ja kertoi ensi toikseen, etta Vah-
vialaan ei ole mitaan mahdollisuutta paasta, kiellettya aluetta kun on. 
Vastalauseiden myrsky laantui vasta kun llmi sysasi moisen viestin-
tuojan syrjaan ja kertoi, etta meilla on omat ohjelmat ja omat oppaat 
eika matkatoimiston palveluita ensi hataan tarvita ollenkaan. Eika 
tarvittukaan ja kaikki jarjestyi. 

Sen verran pitaa hyvalla matkalla kuitenkin kommelluksia olla, etta 
on jotain kertomista ja muistelemista jalkikateen kotonakin. Niinpa 
meidankin piti alunperin lahtea kahdella pikkubussilla Koskelaan. 
Paikalle ilmaantui kuitenkin vain yksi, joten jalkijoukko jai odot-
telemaan bussin tuloa Pyorean tornin ja kauppahallin tuntumaan. 
Odottavan aika on pitka, mutta talla kertaa odotus sujui melko rattoi-
sasti, silla meilla oli tilaisuus tehda havaintoja siita, miten markkina-
talouteen ollaan naapurissakin pikku hiljaa siirtymassa. Myytavana 
oli hallin varsinaisten myyntiartikkeleiden lisaksi myos pulloa, 
koppaa, hauenkoukkua ja upseerinlakkia. Niinpa taisivat useimmat 
meista palata kotiin ainakin pajukori kainalossaan. 

Bussikin saapui vahitellen. Sen oli nokkela monitoimimies Slava 
pysayttanyt ja vuokrannut yksityiskayttoon meita varten paikalliselta 
liikennelaitokselta. Sittemmin kylla tilattu taksibussikin sai meidat 
kiinni ja paikallisliikenteen bussi paasi jatkamaan varsinaista aika-
taulun mukaista ajoa. Niinpa tulimmekin Tienhaaran ja Hovimaan 
kautta Koskelaan. Ja siinii se oli: jok i ja koski seka suvanto kahden 
suuhaaran yhteydessa vahan kauempana. Joen ylapuolella levisivat 
viljavan nakoiset vainiot, hyotykaytossa nykyaankin. Taisipa moni 
silma kostua kun ensimmaisen kerran yli 46 vuoteen paasi naita 
tienoita katsomaan. Tarvetta kasien pesuun ja silmien huutomiseen 
ainakin tuntui olevan. Kamerat rapsyivat ja ainakin kuvien laadusta 
paatellen olivat kadet vapisseet jollei muuta niin innostuksesta. 

Aikaisemmin liikkeelle paasseilla oli tilaisuus kayda entisia asuin-
sijojaan katsomassa. Kaikille se ei kuitenkaan eri syista onnistunut, 
mutta monilla oli tilaisuus lapsuuden ja nuoruuden muistojen veresta-
miseen. Keitahan olivatkaan ne, jotka kertoivat tavanneensa entisilla 
kotitanhuvillaan nykyiset kolhoosin asukkaat, jotka tarjosivat 1am-
minta vastalypsettya maitoa. Tama nautitaan hyvassa yhteisymmar-
ryksessa vieraiden kylmalaukustaan kaivaman viilean shampanjan 
kanssa. Siina visiitissa oli mielestani tyylia. 

Tassa odotuksen, jannityksen ja jalleennakemisen hotakassa ei 
kukaan ollut muistanut edes sellaista elaman maallista puolta kuten 
syomista. Tama puoli korjaantui kuitenkin kun ajettiin Tervajoelle 
entiseen Vahvelaisen taloon, jossa nykyisin isannoi ystaviimme Mikko 
sukulaisineen. Talon vehrealle pihalle oli katettu todellinen pitopoyta 



parhain, ruoka maukasta ja sita oli todella riittavasti, oli tunnelma 
mita parhain. Kaiken kaikkiaan erinomainen ja mieliinpainuva 
paatos Koskelan retkelle. Siita viela kerran parhaat kiitokset Mihail 
Kostalomoville ja hanen sisarilleen seka muille sukulaisille ja ystaville, 
jotka tekivat retkestamme joka suhteessa onnistuneen. 

Ennen Viipuriin lahtoa oli meilla muutamilla tilaisuus pistaytya 
myos Karppilan luonnonkauniissa Harjuniemessa, johon nykyaan on 
pystytetty historiallisten elokuvien tekijoille kulissikyla. Juuri taman 
Viipurinlahden tienoon kauneutta on ylistanyt kirjassaan myos 
Benedict Zilliacus, jonka perheen ymparivuotinen lomaparatiisi 
Hapenensaari on vain muutaman sadan metrin paassa Harjuniemen 
ja Karppilan itiirannasta. 

Mutta ilta oh viela nuori ja vetreimmat meista lahtivat ravintola 
Severiin iltaa viettamaan. Siellakin palvelu pelasi, eika ihme, silla 
paikalliset oppaamme olivat tamankin asian varmistaneet etukateen. 

Seuraavana aamuna oli vapaata ohjelmaa. Itse kaytin sen vieraile-
malla omilla synnyinseuduillani Viipurin linnasta vain kilometrin 
kahden paassa olevissa Hiekan ja Pikiruukin kaupunginosissa. 
Lahdin sielta 10-vuotiaana kesakuussa 1944, mutta vakevina palau-
tuivat mieleeni sen aikaiset tunnelmat. Parin aikaisemman kayntini 
ansiosta seka vanhoja karttoja tutkimalla olin onnistunut palaut-
tamaan mieleeni vanhat kadut, kujat ja maisemat. Mittakaava oli 
tosin supistunut, ja ennen niin suurilta tuntuneet Laineen kalliot 
olivat kutistuneet ja valimatkat lyhentyneet. Vanha kouluni Hiekan 
kansakoulu oli paikallaan, samoin Sittsaaren siita ja uimaranta 
Monrepoon puiston kupeessa. Oli hyva kavella aivan yksin hiljaisena 
sunnuntaiaamuna, palata lapsuuteen ja miettia maailman menoa. 

Olen saanut osaksi myos liikkuvan tyoni vuoksi matkustaa paljon 
ja nahnyt maailmaa eri puolilta. Kuitenkin, tuskin mikaan naista mat-
koista on ollut yhta vaikuttava kuin viime kesan Viipurin ja Koskelan 
matka. Mistaan muusta matkasta ei ole ollut tarvetta puhua yhta 
paljon jalkikateen. Mielestani se todistaa osaltaan sita, miten tarkeaa 
meille kullekin on tuntea juurensa ja pitaa yhteytta sukulaisiin ja 
ystaviin. Sukuseura on tassa yhteydenpidossa tarkein tekija. 

Peramaen mummo ja vaija 
Tuovi Koskelainen muistelee isovanhempiaan Peramaen Mummoa 

ja Vaijaa. Han on kerdnnyt lapsuusmuistojaan Koskelasta 1982 lahtien 
joista osa tassa. 
Mummo oli Anna ja vaija Antt i Koske la inen , heidan perheeseen 
syntyi kymmenen lasta. He asuivat Koskelan kylassa ja talon nimi oli 
Peramaki. 

Vaija kuului sisarussarjaan jossa oh kplme poikaa ja yksi tytar, 
kaksi pojista Heikki ja Juho rakensivat talot Koskelaan ja tytar Mari 
avioitui Tervajoelle, Antt i jai asumaan Peramaen taloa. 

Vaija otti vaimon Sipilan Savipellon Anna tyttaresta, nain sai eman-
naton talo nuoren topakan emanniin. Vaija viljeli maata ja talvisin 
hankki lisaansiota ajamalla rahtia, tukkikuormia metsasta. Luon-
teeltaan vaija oli mukava mutta myoskin kipsakka ja viinakin kuului 
kuviin. Vakava keuhkokuume muutti miehen kokonaan, han sai 
hengellisen heratyksen ja tuli uskoon. Vaijan uskoontulon jalkeen 
Peramaen talossa alkoi vierailla saarnamiehia Evankelisesta liik-
keesta. 

Vaija soitti virsikannelta ja pyhaaamuisin naapurin lapset kokoon-
tuivat laulamaan, mummo taydensi hartautta lukemalla paivantekstin 
isosta nahkakantisesta raamatusta (kansissa komeat helat). Rintelan 
Emma tuo vaijan veljen tytar, sanoi mammalleen etta kammatkaa 
akkijaa tukka; settai soittaa jo. 

Kiiltavakarvaiset hevoset olivat vaijan ylpeys ja niille syotettiin 
kauroja ja muutakin viljaa jopa niin, etta mummon oli siirrettava 
siemenviljat eri laariin ja peitettava ne loimilla ja tehtava nakymiit-
tomiksi. 

Ian karttuessajai vaijalta maatyot ja tilalle tuli kovin mieleinen tyo, 
se oh havujen hakkuu lehmien alustaksi, hakkuupolkky oli katoksessa 
jossa oli kaksi ovea. toinen pihan puolella ja toinen kylatielle ja se 
pidettiin vaijan sisalla ollessa aina auki etta vaija naki kaikki tielle 
kulkijat ja sai haastella kaikkien kanssa ja sanoa paivaa paivaa. 

Vaija oli kylanvanhin pitkan aikaa. 
Tuo meija mummo oli hiljainen mutta toimelias ja paattavainen, 

han hoiti pientalon emannyyden omana aikanaan napakasti, myos 
kasitoihin hiin sai ajan riittamaan. Mummo opetti tyttarensa kehraa-
maan villat seka pellavat joista kudottiin kankaita niin puvuiksi kuin 
alusvaatteiksi. Loimet ja muut tarpeelliset ostot mummo maksoi saa-
millaan munarahoilla. Munat mummo moi Hovimaalla ja Viipurissa, 
Koskelasta Hovimaalle han kaveli paljainjaloin, kengat olkapaalla ja 
vasta asemalla pantiin kengat jalkaan ja niin juna vei Viipuriin. 

Laura Tula ja Sylvi Tdlui entisen Peramaen (myoh. Myllynen) pihamaalla sukuseuran kotimatkalla 4. 9. 1990. — Kuva: Toini Pellikan 



Voiko luonto endd kauneimmillaan olla kuin tassa Jokelan saunarannassa Hautaanjoella. — Kuva: Pertti Koskelaisen 

Sukuseuran tuliaisena 7. 7. 90 mainiolle matkaoppaallemme Michael Kostalomoville (MikolleJ luovutetaan mooltorisaha Mikon 
pihalla Tervajoella. Kuvassamme vasemmalla Toivo Kaarikivi, joka lahjoitti sahaan tarvittavat bensat ja bljyt seka Hannu Koskelainen 
ja Mikko sahanvaihtoseremoniassa. Taustalla paikallisia asukkaita kesd koliseutumatkaajia: Erkki Savelainen, Kalervo Koskelainen 
ja Hilkka Vartio. — Kuva: llmo Kekkosen 

Sukutapaaminen ensi kesana Artjarvella 
Sukuseuran johtokunta on pitamassaan kokouksessa 27. helmikuuta 
vahvistanut ensi kesan pitopaikaksi Artjarven Hietanen johon meidat 
ovat kutsuneet Ritva Ihalainen ja Jaakko Viljanen. 

Tapahtumapaiva on elokuun 3. alkaen klo 11.00. Paivan ajaksi on 
tuttuun tapaan luvassa erilaista ohjelmaa seka tilaisuus ruokailuun 
jne. Ilmoittautumiset tulee tehda 15.7. mennessa l lmi Koskelaiselle: 
Adolf Lindforsintie 7 B 75, 00400 Helsinki, kirjeitse tai puhelimella 
90-562 1491 tai Pauli Vainikalle puhelimella 90-701 6121, hanelta saa 
myos lahemmat ajo-ohjeet. 

Rahastonhoitajan palsta 
Jasenmaksujen aika on tullut ja toivomme jasenmaaran yha lisaanty-
van. Nyt meita on jo 342 kirjoihin merkittya. Toivomme perheen-
jasenten yha runsaslukuisemmin myoskin liittyvan jaseniksi, jolloin 
saamme yha kauniimpia lukemia toimintakertomuksiimme seka 
ennen kaikkea uutta varia toimintaamme. 
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