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Puheenjohtajalta 

Nyt viimeistaan Koskelaisten sukuseura 
on siirtynyt uuteen aikaan. Elokuun vuo-
sikokouksessamme valittiin ensi kertaa 
johtokunta, jonka yhdellakaan jasenella 
ei ole omakohtaisia evakkokokemuksia. 
Olemme viime vuosina pohtineet, mika 
on sukuseuran tulevaisuus, kun vanhem-
man polven jasenet vaistyvat toiminnasta. Koske
laisten sukuseura perustettiin 31 vuotta sitten, paa-
tarkoitus oli pitaa yhteytta kipean evakkotaipa-
leen kokeneiden sukulaisten kanssa. Iloksemme 
kuluneen vuoden sukukokoukseen osallistui run-
sas joukko Koskelaisia. Nayttaa silta, etta meilla 
evakkojen jalkelaisilla on myos tarve syventaa tie-
tamystamme juuristamme ja tuntea yhteenkuulu-
vaisuutta. 

Sukuseuramme paatapahtumiksi ovat vakiintuneet 
saantomaarainen sukukokous joka toinen vuosi ja 
kotiseutumatka samoin joka toinen vuosi. Lisak-
si sukuseuran edustajat osallistuvat muihin tilai-
suuksiin, kuten esimerkiksi. Karjalan Liiton kesa-
juhl i in , Vahviala-seuran juhl i in . Vuoden 2011 su
kukokous pidettiin elokuussa Porvoon Vanhamoi-
siossa, Marjatta Larsion viehattavassa puimalassa. 
Marjatta kertoo tassa' lehdessa enemman Vanha-
moision Ylijoesta. Kokouksen virallisen osuuden 
osana valittiin uusi johtokunta. Pekka Koskelainen 
ja Heikki Koskelainen ilmoittivat, etteivat ikansa 
puolesta ja pitkan palvelusajan takia ole enaa kay-
tetavissa. Uusiksi johtokunnan jaseniksi valittiin 
porvoolaiset Juha Henriksson ja Heli Jarvenpaa. 
Vanhoina jatkavat lisakseni Paivi Heimola (vara-
puheenjohtaja), Vuokko Maki (sihteeri, rahaston-
hoitaja), Raija Putus ja Hannes Sipilainen. Koko-
uksessa keskusteltiin myos lehteemme toivottavis-
ta artikkeleista. Esitettiin toiveita saada lisaa jut-
tuja siita, miten evakkojen jalkelaiset ovat parjan-

neet. Uudet johtokunnan jasenet Juha ja 
Heli esittelevat itsensa ja juurensa tassa 
lehdessa. Ensi kesana on sitten vuorossa 
kotiseutumatka. Edellisen kerran teim-
me sen ensi kertaa kaksipaivaisena, kos-
ka aina on tuntunut aika loppuvan kes-
ken. Nain jai aikaa halukkaille myos pa-
neutua Viipurin nahtavyyksiin. Ensi ke-
san matka on alustavasti suunniteltu v i i -

konlopulle 25.-26.8.2012. 

Tama lehti on talla kertaa varsin Porvoo-painot-
teinen. Itse havahduin vasta joitakin vuosia sitten 
perehtymaan vahvialaisten asuttamiseen Porvoon 
seudulle. Heratyksena oli se, etta keskustelimme 
ystavani kanssa sukunimista, ja totesin, etta Kos
kelainen on varsin harvinainen nimi. Han oli ai-
dosti hammastynyt, koska hanen kotiseudullaan 
Ita-Uudenmaalla "joka toisessa talossa asuu Kos
kelaisia". Viipurissa asuneen isani Heikin perhet-
ta ei varsinaisesti evakuoitu, vaan he joutuivat kau-
punkilaisina etsimaan itse uudet asuinsijat. Tal-
visodan jalkeen ne loytyivat Tampereelta, jatko-
sodan jalkeen taas parin mutkan kautta Lappeen-
rannasta. Porvoon Karjala-seuran julkaisema, Tea 
Itkosen toimittama kirja "Hyvinha meit on pietty" 
on myos hyva opas vahvialaisten asuttamiseen Ita-
Uudellemaalle. Esittelemme tassa lehdessa myos 
toisen kirjan, jossa on Porvoon Karjalaisten Mart-
tojen lempiresepteja. 

Pidetaan me nuorempi polvi myos karjalaisia pe-
rinteita ylla. Ensi kesan kotiseutumatkalla on taas 
mahdollisuus kayda katsomassa juuriamme. 

Toivotan teille Koskelaisten sukuseuran jasenille 
hyvaa joulua ja oikein hyvaa uutta vuotta! 

Anu-Leena Koskelainen 
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Uusi johtokunnan jasen Juha Henriksson 

Juha rajantakaisen Sinkkalan 
maakellarissa, joka on ainoa 
pystyssa oleva rakennus. Se oli 
hyvassa kunnossa viela muuta-
ma vuosi sitten. 

Olen uusi Koskelaisen sukuseuran johtokunnan ja
sen, Juha Henriksson (s. 1956). Ait ini oli Sylvi 
Koskelainen Vahvialan pitajasta, Koskelan kylasta 
ja Sinkkalan talosta. Sinkkalan sisarukset ovat ika-
jarjestyksessa Helmi (s. 1923), Lauri (s. 1925), Syl
vi (s. 1930), Maija (s. 1931) ja Anni (s. 1932). Helmi, 
Lauri ja Sylvi ovat jo siirtyneet ajasta iaisyyteen, 
Lauri raskaan evakkotaipaleen murtamana vuon-
na 1940. Sisarusten vanhemmat olivat Juho ja Es
ter (os. Tyni) Koskelainen. Sinkkalan talo perustet-
tiin evakkotaipaleen paatteeksi silloiseen Porvoon 
maalaiskunnan Vanhamoisioon nykyiseen Porvoon 
kaupunkiin. Serkkuni Heli kertoo omassa jutussaan 
lisaa Sinkkalan nykyvaiheista. 

Karjalaisuus on ollut lapsuudestani lahtien arjessa 
ja juhlissa mukana. Sinkkalan sisarukset asuivat 
kaikki lahekkain Porvoon maalaiskunnassa ja me 
melko samanikaiset yhdeksan serkkua vietimme 
monet nimi- ja syntymapaivat, juhlat seka lomat 
yhdessa. Muistan erityisesti kummitatini Helmin 
kielen murteen ja sananparret, jotka sitovat aja-
tukseni edelleen menetettyyn kotiseutuun ja kar-

jalaiseen mielenlaatuun. "Ilo pintaan vaikka sydan 
markanis". Karjalaisten evakkojen sijoittuminen 
Itaiselle Uudellemaalle ruotsinkieliseen kulttuu-
r i - ja kieliymparistoon ei aina ollut helppoa. Mut-
ta "hyviha meit on pietty", kuten Porvoon Karjala-
seura ry:n 70-vuotishistoriikin nimi kuuluu. Kar-
jalaisella ruokakulttuurilla on avattu monia ovia. 

Olen koulutukseltani peruskoulun luokanopetta-
ja ja opinto-ohjaaja. Talla hetkella toimin Porvoos-
sa peruskoulun rehtorina. Kolmikymmenvuotisen 
tyourani aikana olen toiminut puolet opetustyossa 
ja puolet opetustoimen hallinnossa, Porvoon kau-
pungin koulutoimenjohtajana, Opetushallituksen 
ylitarkastajana seka perusopetuksen erityisasian-
tuntijana Suomen Kuntaliitossa. 

Puolisoni Anne (os. Hurmalainen) tyoskentelee 
ammatillisen koulutuksen opettajan Kotkassa. Ha-
nen isansa oli kotoisin Vahvialan Kintereen kylas
ta ja aitinsa Pirkko (os. Kurki) Koiviston Maks-
lahden kylasta. Poikamme Antti ja Ville ovat siten 
saaneet syvalla Karjalassa olevat sukujuuret. 
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Uusi johtokunnan jasen Heli Jarvenpaa 
Olen Heli Jarvenpaa (os. Mattsson) ja synnyin 
olympiavuonna Helmi (os. Koskelainen) ja Sven 
Mattssonin esikoisena Porvoossa. Ai t in i oli kotoi-
sin Vahvialan Koskelan kylasta, Sinkkalan talosta. 
Isani sen sijaan oli lahtoisin ruotsinkielista kodis-
ta Lapinjarvelta. Ensimmaiset nelja elinvuottani 
asuimme vanhempieni rakentamassa talossa Van-
hamoision kylassa. Vanhempani lunastivat, pellon 
toisella puolen olevan, vaijani Juhana Koskelaisen 
rakentaman Sinkkalan omistukseensa 1956 ja te-
kivat elamantyonsa maanviljelijoina ilmeisestikin 
melko tyypillisella siirtokarjalaistilalla: 6 lypsa-
vaa ja 10 ha peltoa. 

Avioiduttuani 1979 rakensimme mieheni Reijon 
kanssa kotimme synnyinkotini viereen, joten ela-
mantaipaleeni on rajoittunut yhden ja saman pel
lon laitamille. Tyoni on melkeinpa aina liittynyt 
myyntiin ja markkinointiin. Talla hetkella toimin 
tiiminvetajana Aria Ingman Oyn myyntipalvelus-
sa Sipoossa. 

Kaikki kolme yhteista lastamme seka tytarpuole-
ni ovat jo lentaneet pesasta eri puolille Suomea. 
Lapsuudessaan he kaikki olivat mummolassa pai-
vahoidossa, mita ovat nyt vartuttuaan osanneet ar-
vostaa todella paljon. Myos karjalainen ruokape-
rinne tuli heille talloin tutuksi.. Porvoon Karjala-
seuran perinneruokapaiville yrittaa jokainen heis-
ta osallistua, jos se vaan suinkin on mahdollista. 
Ovatpa jopa tutustuttaneet omat kumppaninsakin 
hapankaalin, hapanlohkon ja uunijuuston herkul-
liseen maailmaan, vaihtelevalla menestyksella to-
sin. 

Poikani Oll i oli mukana eraalla kotiseutumatkal-
la Vahvialaan mummon viela elaessa ja ymmartaa 
nyt aikuisena paremmin matkan tarkeyden mum-
molle. Tyttareni Heini kiinnostui myos juuristaan 
ja halusi mukaan sukuseuramme matkalle Viipu-
riin ja Vahvialaan elokuussa 2008. 

Sinkkala tuli lapsilleni rakkaaksi paikaksi sii-
na maarin, etta kun vanhempieni kuoltua talo jai 

Heli tyttarensa Heinin kanssa kotiseutumatkalla 
Kissakiven edessa. 

tyhjaksi, oli lapsieni yhteisena toivomuksena, ettei 
mummolaa myytaisi. Niinpa tilan paarakennukset 
siirtyivat omistukseeni sisarteni Sirpan ja Eijan ot-
taessa huolehtiakseen synnyinkodistani, pelloista 
ja metsista. Kesalla 2010 avasimme mieheni kans
sa Sinkkalassa pienimuotoisen aamiaismajoituk-
sen. www.sinkkala.fi. Tervetuloa kylaan! 

Kiinnostukseni karjalaisuutta kohtaan on aina ol
lut jonkin asteista, mutta lisaantynyt sita mukaa, 
kun ikavuosia on kertynyt. Sinansa vahinko, silla 
nyt kun kysymyksia heraa menneista ajoista ja ela-
mankohtaloista, on keskuudessamme yha vahem-
man heita, jotka pystyvat omakohtaisen kokemuk-
sen perusteella niihin vastaamaan. Toivottavasti 
kuitenkin pystyn uutena hallituksen jasenena edes 
joiltain osin edistamaan naiden arvokkaiden perin-
teiden sailymista jalkipolville. 
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Terveiset Vanhamoision Ylijoelta 
Sukuseuran kesatapaamiseen kokoonnuttiin lauan-
taina 6. elokuuta Porvoon Vanhamoision Ylijoel-
le. Ajatus, miksi kokoonnuimme juuri meille Van-
hamoisioon, syntyi edelliskesan kotiseutumatkal-
la Viipurissa, kun ideoimme seuraavan kesan ko-
koontumispaikkaa. Kerroin "juhlatilaksi" kuu-
si vuotta sitten muutetusta puimalasta, jossa olim-
me jo monet juhlat viettaneet syntymapaivien, ky-
lajuhlien, rapukekkereiden tai tyoporukoiden kans
sa. Ideajai kytemaan ja toteutettiin siis elokuulla. 

Muutamat vesipisarat eivat haitanneet pihamaalla 
lohikeiton nauttimista, kun jalkiruokakahvit juo-

tiin tuvassa. Johtokunta kokousti saunan takkahuo-
neessa ennen puimalan vuosikokousta. Puimalassa 
kuultiin myos Maari Kallbergin ja miehensa Jar-
mo Romppasen musiikkiesityksia ja pidettiin ar-
pajaiset. Maari on Porvoossa asuva Ylijoen Lahjan 
pojan tytar ja kansanmusiikin tuntija. 

Erityisen iloinen olin kesatapaamisen runsaasta 
osallistujajoukosta, silla meita oli paikalla l ik i 60 
henkea ympari Etela-Suomea. Meille isantavaelle 
jai tapahtumasta tosi kiva mieli ja mukavat muis-
tot. 

Tunnelmia puimalasta 



Ylijoen Tarinaa 

Vahvialassa Koskelan kylassa, kosken rannalla, 
sillan pielessa oli Ylijoen talo, jota asuivat Heik-
ki ja Maria (Mari) Koskelainen seitseman lapsen-
sa kanssa. Isa Heikki kuoli vuonna 1935, nuorim-
man lapsen oltua vasta puolivuotias ja Marille jai 
iso katras huollettavakseen. Minulle on kerrot-
tu ja myos Kerttu-tatini kirjoittaa kirjoissaan ela-
masta lapsuudenkodissaan. Viljeltiin maata, hoi-
dettiin karjaa, pidettiin puotia ja sepan verstaskin 
heilla ol i . Talo oli kylan kokoontumispaikka niin 
tupa , kuin viereinen kosken kalliokin, johon on 
nyt kaiverrettuna Pentti Sipilaisen suunnittelema 
sukuseuramme v i i r i . Sodissa on tuhottu kaikki 
Ylijoen rakennukset, vain talon perustukset ovat 
jaljella. 

Evakkoretkiensa paatteeksi Mari sai raken-
taa pysyvan kodin Vanhamoision kylaan ja ta
lon nimeksi taallakin tuli Yl i jok i . Myos taalla 
vi rtaa Porvoonjoen si vujoki peltomaisemaa hal koen. 
Marin kanssa muuttivat Arvo ja nuorimmat lapset 
Vanhamoisioon rakennettuun taloon. Vanhimmat 
sisarukset olivat loytaneet j o kumppaninsa, joiden 
kanssa olivat muuttaneet eri puolille Suomea. 

Mari-mummon jalkeen tilaa hoiti Arvo-eno vai-
monsa Esterin kanssa karjaa hoitaen ja pelto-
ja viljellen. Paljon hauskoja lapsuusajan muisto-
ja on mieleeni jaanyt mummolavierailuilta esimer-
kiksi rekiajelut tapaninpaivana ja paasiaiskiikut 

navetanvinttiin rakennetussa keinussa. Eno opet-
ti myos tekemaan tilan toita ja Esteri keittioaska-
reita ja apu heille olikin tarpeen, kun Mari-mum
mon hoitokin vaati oman aikansa. Vanhamoisios-
sa vietetty aika oli aina naurun ja huumorin kyl-
lastamaa, minka jalkeen jaksoi taas kayda koulua 
ja opiskella. 

Viimeiset 12 vuotta Yli joki on kuulunut meidan 
perheellemme, kun Arvolta ja Esterilta ei jaanyt 
omia lapsia talon pitajiksi. Tana aikana paikka on 
tullut tarkeaksi niin miehelleni Antille, joka kyl-
lakin antoi paikalle nimen "suolakaivos", kun yksi 
hellekesa meni aamuseitsemasta ilta kymmeneen 
puimalaa tyhjentaessa ja siivotessa. Tiedan, etta 
olen aika hyva tekemaan tyolistoja hanelle ja "kau-
punkilaispojalle" ruumiillinen tyo on hyvaa vaih-
telua ja vastapainoa tietokoneen naputtamiselle. 
Poikamme Ilkkakin vierailee usein Porvoon mai-
semissa ja nauttii kavereineen saunan loylyista ja 
maaseudun rauhasta. 

Tana paivana pellot ovat vuokralla naapurilla ja 
on ihana seurata viikonloppuisin ja loma-aikoina 
vuodenaikojen vaihtelua tutussa maisemassaja la-
data akkuja. 

Ensi kesan kotiseutumatkalla tavataan! 

Marjatta Larsio 
Vanhamoision Ylijoelta (Lahjan tytar ) 

- 6 -



Veteraaniyhdistykset keraavat sotamuistoja Porvoossa 
Porvoon seudun veteraaniyhdistyksien ja maan-
puolustushenkisten yhteisqjen vi ime syksy na kayn-
nistama sotamuistokerays on tuottanut j o y l i 120 
lahjakirjaa, joi l la on luovutettu keraykseen y l i 
800 sotamuistoa. 

Keratty aineisto luovutetaan Porvoon museolle. 
Jarjestbjen tavoitteena on sotaveteraanien perin-
nehuoneen avaaminen Porvoon kaupungin aika-
naan osoittamaan tilaan. 

Porvoon museo on kouluttanut yhdistyksille ke-
raysvastaavat, jotka vastasivat lahjoitusesineiden 
vastaanotosta. 

- Tiedon taltioimisella on kiire, silla veteraani-
sukupolvi hupenee vauhdilla, toteaa Pekka Kun-
nasjoka on kerayksen puuhamiehia. 

Vastaavia hankkeita on muillakin paikkakunnil-
la. Porvoossa keraykseen osallistui 12 yhdistysta. 

Kokoelmiin on kertynyt myos Vahvialaisia muis-
toesineita, kuten Porvoon Karjalaiskylasta Valto 
Puseniuksen tuomia lankonsa, vaapeli Arvo I I -
mari Koskelaisen valmistamia puisia lentokonei-
den pienoismalleja. 

- Lankomieheni oli sodan aikana taistelulentaja, 
joka ampui alas viisi vihollisen lentokonetta ja teki 
kaikkiaan 104 taistelulentoa. Ajattelin, etta naiden 
paikka on varmaankin perustettavassa Veteraa-
nien Perinnehuoneessa, Pusenius toteaa. 
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Vanhojen suomalaisten hautausmaiden 
kuten Vahvialan hautausmaan sailyttamisesta 
Karjalan Liitto ja sen jasenina olevat pitajaseurat ja 
-saatiot ovat 1990-luvulta lahtien hoitaneet ja kun-
nostaneet vanhoja suomalaisia hautausmaita Kar-
jalassa. Ensin kunnostettiin sotilashautausmaita, 
joille myos pystytettiin muistopatsaita. Sittemmin 
raivattiin vanhoja kirkonpaikkoja. Niille pystytet
tiin muistoristeja. Nain on toimittu myos Vahvia-
lassa, jonka jokainen siella kaydessaan voi itse to-
deta. Myos monet siviilihautausmaat ovatkin ny-
kyisin jo siistittyja. 

Vuosien ajan Karjalan Liito on koonnut tietoja 
luovutetun alueen vanhoista suomalaisista hautaus-
maista, ja liiton pyrkimyksena on ollut, etta van-
hoille siviilihautausmaille saataisiin samanlainen 
vakiintunut asema kuin sotilashautausmaille, joka 
sailyttaisi ne ja turvaisi niille hautarauhan. 

Sotilashautausmaita suojaa valtiosopimus 
Vuonna 1992 on tehty Venajan ja Suomen vali-
nen sopimus suomalaisten ja venalaisten sotilaiden 
muiston kunnioittamisesta. Tama sopimus koskee 
sotilashautausmaita Venajalla ja Suomessa. 

Venajan viranomaisilla on valitettavasti vaihte-
levasti tietoa niiden suojelustatuksesta. Nain ol-
len Suomalaiset sotilashautausmaat tulisi saada 
merkittya maastoon ja merkita suojeltuina alueina 
kiinteistorekisteriin valtiosopimuksen mukaisesti. 
Valtiosopimuksen mukaisesti suomalaisilla on oi-
keus hoitaa sotilashautausmaita ja mm. pystyttaa 
niille muistomerkkeja omalla kustannuksellaan. 
Hyvaan yhteistyohon kuuluu, etta venalainen ja 
suomalainen osapuoli sopivat tehtavista toimenpi-
teista valtiosopimuksen antamin valtuutuksin. Ta
ma on tarkeaa molemminpuolisen ymmarryksen 
lisaamiseksi ja epaselvyyksien valttamiseksi. Mo-
nella paikkakunnalla sotilashautausmaa on valtio
sopimuksen perusteella suojeltu ja merkitty maas
toon, ja suomalaisella taholla on paikallishallinnon 
kanssa asiasta tehty sopimus. Jos suomalaista soti-
lashautausmaata ei paikallishallinto ole viela suo-
jellut, suomalaiset voivat tiedottaa asiasta hallin-
nolle. Karjalan Liitto on tasta laatinut sopimusmal-
lin pitajaseurojen ja -saatioiden kaytoon. 

Suomalaisten sivilihautausmailta puuttuu sta
tus Venajalla 
Vanhojen siviilihautausmaiden tulevaisuus on epa-
varma, silla nailla suomalaisilla hautausmailla ei 
ole mitaan virallista asemaa Venajalla. Taten Ve
najan lainsaadannossa ei ole saadoksia muiden val-

tioiden kansalaisten (esim.suomen) hautaamisesta 
omalla alueellaan lukuunottamatta sotilashautaus
maita. Juridisesti vanhoja suomalaisia hautausmai
ta Karjalassa ei ole olemassa. 

Vanhojen suomalaisten hautausmaiden saatta-
minen lain piiriin (laillistaminen) Venajalla edel-
lyttaa erillisia sopimuksia (paikallishallinnon toi-
mivallan puitteissa) asianomaisten osapuolten kes-
ken. Asian ratkaisu valtiollisella tasolla edellyttaa 
valtioiden valista sopimusta, joka tulee ratifioida 
molempien maiden parlamenteissa samaan tapaan 
kuin aiemmin mainittu sopimus vuodelta 1992. 

Pitajaseurat ja -saatiot tekevatkin hyvaa tyota 
paikallisten viranomaisten kanssa ja ovat tehneet 
sopimuksia hautausmaiden sailyttamisesta tavoit-
teena, etta vanhat hautausmaat olisivat kansainva-
lisesti verrattavissa muihin vanhoihin muistoleh-
toihin, ja etta ne nahtaisiin laajemmin osana histo-
riaa ja arvokasta kulttuuriperintoa. Karjalan Liitto 
on tasta laatinut sopimusmallin pitajaseurojen ja -
saatioiden kaytoon. 

Vanhat hautausmaat ovat pyhia paikkoja 
Hautausmaat ovat kaikkialla maailmassa uskon-
noista riippumatta pyhia paikkoja ja vainajien vii-
meisia leposijoja, joilla kaydaan muistelemassa 
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menneita sukupolvia. Hautausmaiden arvo liittyy-
kin paljon muuhun kuin uskontoon. Ne kertovat 
elaman katoavaisuudesta ja ihmisen elaman osa-
na ihmissukupolvien ketjua. Vanhat hautausmaat 
edustavat satojen vuosien yhteista kulttuuriperin-
toa riippumata siita, kuka alueet omistaa ja keiden 
omaisia alueelle on haudattu. Oli si kin suotavaa , 
etta sailyneet suomalaishautausmaat saisivat suoje-
lustatuksen. 

Vahvialalaiset arvokkaan kultturiperinnon 
vaalijana 
Osaksi Vahviala-seuran ja -saation seka vahviala-
laisten yksityishenkiloiden vakiintuneeksi toimin-
naksi on vakiintunut Vahvialan hautausmaan, Rau-
hamaan, vaaliminen aina 90-luvulta lahtien. 

Hautausmaalle on pystytetty kaksi muistomerk-
kia: vainajien muistomerkki ja sankarivainajien 
muistomerkki. Muistomerkkialue on rajattu val-
koisella puuaidaJJa sankarihautausmaan alueelle. 

Muistomerkkien paljastustilaisuuksiin "Rauha-
maalle" ovat osallistuneet kylaneuvoston edusta-
jat, jotka ovat myos vastaanottaneet muistomerkit 
Vahvialan kylaneuvostolle. 

Vahvialan kirkonmaella olevan kirkon alue, ka-
sittaen 40x60 metria, on Viipurin piirihallinnon 
johtajan Kirilovin paatoksella annettu Vahviala-
seuran kayttoon vuonna 1998 velvoitteena huoleh-
tia alueen siisteydesta ja kunnossapidosta 20 vuo-
deksi. Alueelle on pystytetty muistoristi ja muisto-
laatta. 

Hannes Sipilainen 

Lahteet: Karjalan Liitto ry/ Toimenpideohjel-
ma-Vanhat hautausmaat Karjalan tasavallassa ja 
Leningradin oblastissa. 

Paivi Ronimus-Poukka/ Mennytta Muistaen-Tu-
levaisuuteen uskoen. 

Vahvialan vainajien muistomerkki Rauhamaalla 



Hyviha meit on pietty 

Karjalaista elamaa ja yhdistystoimintaa 
Porvoon seudulla 1940 - 2010 

Kirja kertoo Porvoon seudun karjalaisista 70 vuo
den aikajanteella talvisodan syttymisesta vuoteen 
2010. Kirja koostuu Porvoon Karjala-seuran jasen-
ten ja seudun karjalaisjuuristen henkiloiden kirjoi-
tuksista, muistelmista ja haastatteluista. Kirjassa 
on huomattavan monta tarinaa alueelle asettuneil-
ta Koskelaisilta. 

Kirjan painopiste on siirtokarjalaisten vaiheissa ja 
erityisesti asutusajassa, jolloin 2000-2500 karja
laista eri pitajista, paaasiassa Vahvialasta, Koivis-
tolta, Tytarsaaresta ja Uuraasta asutettiin seudulle. 
Kirjassa kuuluu myos nuorten polvien aani taman 
paivan karjalaisuudesta. Tarinoita taustoittavat his
torian faktaosiot ja sanomalehtileikkeet. 

Kirja on hyva lahja myos nuorille, silla se doku-
mentoi karjalaisten suuren kertomuksen ja avaa 
portin omille juurille. 

Julkaisija Porvoon Karjala-seura ry 
Toimittanut Tea Itkonen 

Porvoo 2010 
Hinta 30 € (+postituskulut) 

Kirjan tilaukset: Tapio Patrakka, 
puh. 0400 717 269 tai tapio.patrakka@pp.inet.fi 

Porvoon karjalaiset martat julkaisivat parhaat re-
septinsa 

"Sokurii nii paljo ko sullaa ja jauhoi nii paljo ko 
kastuu." 

Martat ovat koko historiansa ajan kunnostautuneet 
ruoanlaitossa ja leivonnassa, monen muun kotita-
louteen liittyvan askareen lisaksi. Porvoon Karja
laisten Marttojen toimintaa on lisaksi varittanyt 

vahva karjalainen kulttuuripe-
rinto. Tasta reseptikirjasta loytyy 
ohje moneen tarpeeseen; niin lap-
siperheen kiiretta helpottamaan 
kuin nostalgian nalkaankin, ar-
jesta juhlaan. Tekeeko mielesi ha-
palohkoa tai rusupiirakkaa, vai 
kenties hyvaa pataa sukujuhliin 
ja marenkitorttua kahvipoytaan? 
Tiedatko mita on uunilohko, en-
tapa kaakaopallot? Nama ja mon
ta muuta herkullista reseptia loy-
dat kirjasesta. Lahde makumat-
kalle marttojen tapaan! 

62. toimintavuotensa huipennukseksi Porvoon 
Karjalaiset Martat ry kokosi kansiin lempiresep-
tinsa. Satasivuiseen kirjaan loysivat tiensa niin 
perinneruoat kuin nykyajan herkut ja lempiruoat-
kin. 

Reseptikirjaa voi tilata Raili Kuhalta puh. 041-506 
3056 tai Sirpa Hopeamaalta puh. 040-5278363 tai 
sirpa.hopeamaa@saunalahti.fi. Kirjan hinta on 18 
euroa + postituskulut. 
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Viipuri ennen ja nyt 
Kuultuani, etta sukuseuramme jarjestaa ensi elo-
kuussa kaksipaivaisen ViipurinVahvialan matkan 
en malta olla kirjoittamatta hiukan tekstia Viipu-
rista. Me koskelaiset olemme paaosin lahtoisin al-
kuperaisen Viipurin maalaiskunnan, sittemmin sii
ta erotetun Vahvialan kunnan Koskelasta, josta lin-
nuntieta Viipurin linnaan oli tuskin 20 kilometria. 

Kaupunki oli tuttu myos esivanhemmillemme. To-
rilla kaytiin ja kirkossa. Myos hautausmaa oli V i i 
purin Sorvalissa kunnes v. 1915 Kinteren kylasta 
hankittu kahden hehtaarin alue vihittiin Rauha-
maa- nimiseksi kalmistoksi. Oma kunta Vahvia-
lasta tuli 1919. 

E N N E N 
Viipuri oli 1930-luvulla Suomen toiseksi suurin 
ja tarkein kaupunki, monessakin mielessa. Se oli 
laanin paakaupunki, nopeasti kehittynyt kaupan ja 
kulttuurin keskus. Viipuri oli myos koulukaupun-
ki , jossa oli paitsi monta suomenkielista oppikou-
lua myos ruotsin-ja venajankieliset koulut." I gam-
la Wiborg taltes fyra sprak", sanottiin. Saksa oli 
tietysti se neljas. Siella oli myos kauppaoppilaitos 
kouluineen ja opistoineen, tekninen koulu, saha-
teollisuuskoulu jne. 

Ja ne Viipurin puistot: Tervaniemen- ja Torkkelin 
puistot, Monrepoosta puhumattakaan. Ne on vain 
nahtava. 

Viipuri oli Suomen toiseksi suurin kaupunki asuk-
kaita virallisesti yli 80 000 siita huolimatta, et
ta kaupungin pinta-ala oli varsin suppea. Kaupun-
gin pinta-ala oli melko pieni, joskin alueliitoksia 
oli tehty pitkin 1920-30-lukua. Mm. Sorvali, Hiek-
ka ja Pikiruukki, joista osa oli lahimmillaan vain 
kilometrin paassa Viipurin linnasta, liitettiin kau-
punkiin vasta 1933. 

Viipurissa oli teollisuutta, mutta eritoten kaup-
paa, tukkuliikkeitakin ainakin kahdeksan, pank-
keja kuusikin kappaletta, kaksi vakuutusyhtiota 
jne. 

N Y T 
Tanaan Viipuri on "vanha venalainen kaupunki", 
kuten matkalaisille uskotellaan. Tosin aivan viime 
aikoina on oltu valmiita muistelemaan myos suo-
malaista Viipuria. Vuonna 1930 rakennettu ja nyt 
kunnostettu viipurilaisen Uno Ullbergin suunnit-
telema Viipurin Taidemuseo on nimetty Eremi-

taasi-Viipurin taidekeskukseksi. Ensi kertaa tana 
vuonna on siita laadittu esite kolmikielinen: vena-
ja, suomi ja englanti. Suomalaisethan sen suurim-
man asiakasryhman muodostavatkin. Viipurin kir-
jasto, Alvar Aallon luomus, tuntuu olevan jatku-
vassa remontissa, mutta on nakemisen arvoinen sa-
moin kuin sen takana olevat vanhat kiinteistot, jot-
ka paaosin saastyivat sodan tuhoilta tuomiokirk-
koa lukuun ottamatta. 

Viipurin linna on korjausten jalkeen myos jo ai
ka edustavassa kunnossa. "Viipurin linnan tornist 
nakkyy Knuutinpojan patsas, viipurilaisen rakkaus 
assuu sydames ja vatsas" sanottiin ennen vanhaan 
- ja nakyyhan se patsas nykyisinkin. 

Tornista nakeekin varsin pitkalle seka vanhaa 
Viipuria etta uudempaa. Sinne kannattaa kiive-
ta ja ihailla nakoalaa Salakkalahtea ja sen takana 
uutta rautatieasemaa, Torkkelin puistoa jne. Lin
nan alemmissa kerroksissa on myos mielenkiintoi-
sia nayttelyita kaupungin historiasta ja sen tapah-
tumista. 

Viipurissa on tanaankin hyvin paljon mielen-
kiintoista nahtavaa. Jo kavely Linnankadun paas-
ta paahan Linnansillalta Pantsarlahteen ja vilkaisu 
1930-luvulla rakennetulle Urheilukentalle ja paluu 
Torkkelinkatua pitkin antaa hy van kuvan entisajan 
Viipurista. 

Kannattaa kokeilla 
Heikki Koskelainen 

Onnittelemme 

KARJALAN LUTON KULTAISET 
ANSIOMERKIT 

Pekka Koskelaiselle ja Heikki Koskelaiselle 
myonnettiin Karjalan liiton kultaiset ansiomer-
kit tunnustuksena heidan pitkaaikaisesta tyos-
taan sukuseuramme hyvaksi. Pekka on toi mi-
nut johtokunnan sihteerina ja lehden toimitta-
jana. Heikki puolestaan sukuseuran puheen-
johtajana ja lehtemme paatoimittajana. Ansio-
merkit luovutettiin Karjala-talolla toukokuus-
sa Karjalan Liiton liittokokouksen yhteydessa. 

Onnittelut ja kiitokset Pekalle ja Heikille juu-
riemme vaalimisesta! 
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Hannu Koskelainen 85 vuotta 

Sukuseuramme perustaja ja sen ensimmainen pu-
heenjohtaja on nykyinen kunniajasenemme Hannu 
Koskelainen. Hannun tayttaessa marraskuussa 85 
vuotta vietettiin syntymapaivia ilman suurempia 
seremonioita ja julkisuutta pienen lahisukulais- ja 
ystavajoukon kesken hanen kotonaan kahvia juo-
den ja vanhoja muistellen. 

Hannun juuret lahtevat kaikkien Koskelaisten ta-
voin 1600-luvun alusta tunnettuina Viipurin maa-
laiskunnan Koskelasta. Sukutaustaansa seka ela-
mansa vaiheita niin elinkeinoelamassa kuin Por
voon kunnallispolitiikassakin vaikuttanut Hannu 
on muistellut viime vuonna ilmestyneessa yhdek-
sannessa kirjassaan Miehen tie. Kirjaan kannattaa 
tutustua, silla niin monessa on Hannu ollut muka-
na. 

Sydamelliset onnittelut vetrealle miehelle nain jal-
kikateenkin lehtemme valityksella. 

VUODEN 2012 JASENMAKSUT 

Pyydamme maksamaan lehden liitteena 
olevien ohjeiden mukaisesti jasenmaksut 
1.3 mennessa 

Koskelaisten sukuseuran jasenmaksu 12 € 
ja vapaaehtoinen Karjalan Liiton jasenmak
su 10 € , joka tilitetaan kyseessa olevalle 1 ii— 
tolle. 

Kaytathan viitenumeroa, jotta maksu 
kohdentuu oikealle henkilolle! 

Tulevia tapahtumia 
Karjalaiset Kesajuhlat Lahdessa 
15.-17.6.2012. Teemana kadentaidot 

Vahviala-juhla Jarvenpaassa 1.7.2012 

Koskelaisten sukuseuran kotiseutumatka 
25.-26.8.2012. Lisatietoa ja ilmoittautumis-
ohjeet lahetetaan myohemmin 

Koskelaiset 
Vast, toimittaja 
Anu-Leena Koskelainen 
anu-leena.koskelainen@nordea.com 
050-385 3053 

Toimittaja/osoitteenmuutokset: 
Raija Putus 
raija.putus@haikko.fi 

Paino 
noark mainospalvelut 
mainospalvelut@samaria.fi 

Julkaisija 
Koskelaisten sukuseura ry 

Tilausmaksu 12 € sisaltyy jasenmaksuun 
Karjalan Liiton jasenmaksun kanssa 22 € 

Pankkitili: IBAN: FI53 1262 3000 5185 35 
BIC: NDEAFIHH 


