
Artjarven kesatapaaminen: Yleiskuva Toyrylan pihapiiristd. Sad oli suosiollinen ja pdivd kokonaisuudessuun mieliinpainuva. 

Kesatapahtuma Artjarven Toyrylassa 
Elokuun ensimmainen lauantai valkeni aurinkoisena, juuri sellaisena 
kuin varmaan kaikki Koskelaiset toivoivatkin. Paivahan oli varattu 
sukuseuran kokoontumiselle Artjarvelle Ritva Ihalaisen ja Jaakko 
Viljasen maatilalle Toyrylaan. Talossa oltiin valmistauduttu vastaan-
ottamaan sukulaisia sadan hengen verran, eika odotuksissa petytty. 
Autoja lipui pihaan parhaimmillaan kuin itsenaisyyspaivan vastaan-
otolle. Kaikille loytyi pihapiirissa parkkipaikka ja autoista purkau-
duttiin helpotusta tuntien Luojan kauniiseen ilmaan viherialle piha-
nurmikolle. 

Tervehdykset, esittelyt ja pikaiset kuulumiset vaihdettiin ja siirryt-
tiin tapaamaan seuraavia kysellen milloin kuulumisia, milloin nimia, 
vuodet kun eivat mene jalkiaan jattamatta. Useille tapaamisen valilla 
on monta vuotta vierahtanyt, siksi olikin paljon haastamista. 

Selvitettyamme paivan ohjelman rungon talon isantii Jaakko 
toivotti vieraat tervetulleiksi ja Hannu luovutti muistoksi sukuseuralta 
Vahviala-viirin talon isantavaelle. Siitahan sita alkuun paiistiin. 

Vieraat kutsuttiin noutamaan suuhunpantavaa, hoyryaviia lohi-
keittoa, karjalanpiiraita munavoilla, leipiia leikkeleineen, vot ko se 
oil hyvvaa! Jokainen varmaan nautti ruokaillessaan sananmukaisesti 
ulkona, kuuluuhan se n.k. paremmankin vaen tapoihin kayda 
"ulkona" syomassa. Ruoan hieman painuessa vaihdettiin ohjelma-
jarjestysta, eli pidettiin vuosikokous. Seuran puheenjohtajana Hannu 
avasi sen. Him palasi alkusanoissaan viela viime kesan kotiseutumat-
kojen muistoihin. Jokainen mukanaollut tunsi sykiihdyksen rinnas-
saan, muistot kulkivat kuvina mielessa. 

Karjalaliitto on myontanyt sukuseuran anomuksesta kunniamerkit 
Ilmille, Heikille ja Paulille, jotka Hannu jakoi. Tosin Ilmi oli jo 
omansa saanut kevaalla eri yhteydessii, joten ruusu ja halaus olivat 
jaljella, ne han sai Hannulta. Heikki sai paitaansa hopeisen ja Pauli 
pronssisen merkin, l lmi puolestaan ojensi ruusut ja lampimat 
halaukset. 

Paastiin viralliseen puoleen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
seuran perustajajasen dipl.kauppias E. A. Koskelainen, sihteeriksi 
Timo Pellikka. Heti alkumetreilta lahtien voitiin todeta, etta pojat 
eivat olleet ensimmaista kertaa pappia kyydissa, kokouksen liipivienti 
tapahtui ammattitaidolla. Lieko ruoka vienyt veren vatsaan, kun 
jasenisto oli niin vaitonaista, eipa kaytetty puheenvuoroja liiemmalti. 
Asiat ovat tietysti hyvin hoidettu, huomauttamista ei ole. joten mitas 
siina sitten olisikaan puhumista. 

Kokouksen paiityttya lauloimme Karjalaisten laulun viulun 
saestyksella, silloin lahti yleisosta aanta, se tuli suoraan sydiimesta. 
Olikin aika hellitellii nauruhermoja, siihen soi meille tilaisuuden 
taikuri El'Seppo. Tarkkaavaisinkaan ei paassyt tempuista perille, 
vaikka Seppo y r i t t l temppujaan meille selvitella. Taikatemput jaivat 
yha salaisuuksiksi, niinkuin pitiiakin. 

Sukuseuran kesatapahtumien ehdoton traditio on luontopolku. 
Suosionsa se sai nytkin, noin 55 henkeii joko yksin, kaksin tai teamissii 
lahti matkaan. Suurimmat miinuspisteet syntyivat polttoainesailion 
tilavuuden ja matkan pituuden arvioinnissa. Parhaat kolme palkittiin 
talon tarjoamalla Elysee-pullolla, kaikille muillekin riitti jonkinlaista 
mainostavaraa muistoksi kovasta kisasta. 



Kahvinjuonnin ja rupattelun lomassa oli mahdollisuus tanssahdel-
la Seppo Puolakan laulun ja hyvan musiikin myota. Lammin paivaja 
liikunta musiikin tahdissa sai hien pinlaan. mutta halukkaille oli 
sauna lampimiina. joten sinne vaan! Suolapalaksi jokainen sai oma-
toimisesti paistaa makkaraa. 

Paivan taittuessa iltaan vieraat pakkautuivat autoihinsa ja lahtiviit 
kotiin tai mokeillensa. Lausuttiin jaahyviiiset ja toivoteltiin hyvat 
voinnit. Tuntui silta. etta jokaisella oli ollut piristava paiva arjen 
aherruksen lomassa, niin oil meilkii. 

Kiiton, sukulaiset, kun tulitte, muistelemme tuota paivaa talvi-
iltoina! 

Kiitos, Ritva ja Jaakko. kun kutsuitte! Puitteet olivat mahtavat 
viettaii piiiva luonanne viheriallii nurmikolla sinitaivaan alia. Lipun 
lasku illalla oli kuin piste l:n paalle. Juhlapaivii paattyi juhlahetkeen. 

Mukana olleet AIJA ja PAULI 

Kannanotto Karjalan palautukseen 
Pakkorauhanteoissa menetetyn Karjalan palauttaminen jalleen muun 
Suomen yhteyteen on noussut voimakkaana oikeutetusti esiin. Kos-
kelaisten sukuseuran johtokunta on omalta osaltaan myoskin tehnyt 
voitavansa asiassa ja ottanut kantaa lahettamalla Karjalan Liitolle 
julkilausuman. jossa annetaan varaukseton tuki liiton puheenjohtaja 
Rauno Meriolle sekii Karjalan Liiton hallitukselle. Julkilausuma 
oheistetaan kokonaisuudessaan toisaalla lehdessamme. 

Johtokunta paatti edelleen samassa 14. 10. 1992 Karjala-talossa 
pitamitssaan kokouksessa lahettaa taloustalkooavustusta Liitolle 
1.000.- mk seka lisaksi johtokunnan jasenet paattivat kukin omasta 
puolestaan tukea Karjalan Liiton toimintaa satasen lahjoituksella. 

Kotiseutumatka 
Vaikkakin toisaalla lehdessamme kerrotaan toimintasuunnitelmasta. 
joka merkitsisi kotiseutumatkaa ensi kesitn aikana. niin nyt kummin-
kin nayttaa silta, ettei sanottua yhteismatkaa voida jiirjestaa toivotulla 
tavalla ja siita siten joudutaan talla eraii luopumaan. Sensijaan yksi-
tyisiii pienseuruematkoja suositellaan tehtavaksi ja matkojen onnis-
tumista auttavat jo saadut hyvat suhteet paikallisiin asukkaisiin. 
Mikkoon kumppaneineen. 

Toivotaan "kotoisia" matkoja kaikille matkaavaisille. Ehkiipii 
joskus tilanne laukeaa ja paastaan taas yhdessa matkaamaan. 

Entinen puheenjohtajisto jatkaa 
Kesatapahtumaan liittyi perinteellisesti myoskin kuluneen kaksi-
vuotiskauden vuosikokous, jonka avasi seuran puheenjohtaja Hannu 
Koskelainen kertoillen puheessaan sukuseurojen kuulumisia seka 
saatuja kokemuksia kotiseutumatkalta Vahvialan Koskelaan ja lahi-
kyliin seka Viipuriin, joihin matkoihin osallistui vuoden 1990 aikana 
120 seuran jasenta. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eino A. Koskelainen, sih-
teeriksi Timo Pellikka seka poytakirjan tarkastajiksi Toini Pellikku ja 
Anja Lailinen. Hyvaksyttiin toimintakertomus ja tilinpaatokset seka 
kasiteltiin tulevaan toimintaan koskeva talousarvio. joka perustuu 
30,- markan jasenmaksuun henkiloltii. Jiisenmaksuun sisaltyy myos
kin vuosittain ilmestyva seuran oma tiedotuslehti. 

Toimintasuunnitelma sisaltaa mm. kesan 1992 kotiseutumatkan. 
joka pyritaan tekemaiin yhteismatkana linja-autolla aina perille 
Koskelaan saakka sekii tietenkin Viipuriin. 

Seuran ilmoitukset paatettiin edelleen julkaista Karjalassa ja 
Koskelaiset-lehdessa. 

Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Hannu Koskelainen sekii 
samoin uudelleen varapuheenjohtajaksi Heikki Koskelainen. 

Erovuoroisten vaalin jiilkeen tuli johtokunnan kokoonpanoksi: 
Maija-Liisa Laakso sihteeri. llmi Koskelainen rah.hoit. Kalevi Rislola, 
Pauli Vainikka. Juhani Parlanen. Anne Niiranen, Matti Koskelainen, 
Ensio Vilkko ja Toini Pellikka. Edustajiksi Karjalan Liittoon ja 
sukuseurojen kokouksiin valittiin Hannu Koskelainen ja Heikki 
Koskelainen. 

Tilintarkastajiksi valittiin Hilkka Manila ja Pirjo Maki-Korte. 
varalle Terttu Loven ja Anja Lailinen. 

Kunnianosoitukset: 
Tilaisuuden alussa ojennettiin Karjalan Liiton myontamat ansio-
merkit seuran ansioituneille jasenille: hopeisen ansiomerkin sai 
Heikki Koskelainen ja pronssisen Pauli Vainikka. llmi Koskelaiselle 
mydnnetty kultainen ansiomerkki oli luovutettu jo Karjalan Liiton 
vuosikokouksen yhteydessa kevaiilla. Merkinsaajien puolesta puhui 
Heikki Koskelainen. 

Karjalan Liiton myonidniien ansiomerkkien jakoiilaisuus. Vasemmalta: Heikki Koskelainen. llmi Koskelainen, Pauli Vainikka ja ansio-
merkit jakanul puheenjohtaja Hannu Koskelainen. 



K A R J A L A N L I I T O N H A L L I T U K S E L L E 
Koskelaisten Sukuseura haluaa esittaa Karjalan Liitolle ja erityisesti 
sen puheenjohtajalle tukensa tiiman esittamien niikokohtien puolesta 
luovutetun Karjalan alueen palauttamiseksi takaisin Suomen 
yhteyteen. 

Viime vuosina koko Euroopassa ja erityisesti Baltian maissa tapah-
tunut valtiollinen kehitys on antanut mahdollisuuden myos Suomen 
ja Neuvostoliiton valisten suhteiden tarkasteluun uudelta pohjalta. 
Maittemme valinen Ystavyys-, yhteistyo-ja avunantosopimus jaisi nyt 
kaynnistettyjen neuvottelujen jalkeen uudistettunakin pelkaksi 
fraseologiaksi ellei se anna mahdollisuutta avoimeen keskusteluun 
luovutetun Karjalan alueen kohtalostaja rajojen tarkistuksesta muut-
tuneissa olosuhteissa. 

Perusteita Karjalan alueen palauttamiseen ei ole tarpeen ainakaan 
meille karjalaisille esittaa. Toisaalta on myonnettava, etta kysymys ei 
ole ongelmaton tarkastellaanpa sita poliittiselta, taloudelliselta tai 
sosiaaliselta nakokannalta. Tiedamme, etta rajojen siirtamiseen liittyy 
aina erittain vaikeita poliittisia ja valtapoliittisia kysymyksia ja 
tiedamme. etta Karjalan kannaksen infrastruktuuri on rappeutunut ja 
sen ekologinen tilanne halyttava. Alueella asuu yli 200.000 Neuvosto
liiton eri alueilta siirrettyii henkiloa, jotka haluaisivat jaada nykyisille 
asuinsijoilleen. Heidiin elinolosuhteittensa sopeuttaminen suomalai-
seen yhteiskuntaan ei olisi ongelmatonta. 

Luovutetun Karjalan palauttaminen Suomen yhteyteen olisi 
kuitenkin nahtava seka haasteena etta investointina tulevaisuuteen 
tilanteessa. jossa olemme ajautuneet itsenaisyyden ajan pahimpaan 
taloudelliseen lamaan. Karjalan palauttaminen antaisi mahdollisuu
den laheisempaan taloudelliseen yhteistyohon Pietarin talousalueen 
ja koko Venajan tasavallan kanssa. Tahiin tulisi olennaisena osana 
kuulumaan uhkaavan ekologisen katastrofin torjuminen erityisesti 
Laatokan ja itaisen Suomenlahden osalta. 

Suomen kannalta Karjala merkitsisi haasteita ja uusia nakoaloja; 
juuri niita tekijoita, joita nykyisessa suhdannevaiheessa tarvitaan. 
Karjala merkitsee myos resursseja ja luonnonvaroja, jotka antaisivat 
uutta pohjaa taloudelliselle toimeliaisuudelle ja yrittajyydelle. 
Karjalasta ja sen piiakaupungista Viipurista voisi muodostua Idan ja 
Lannen kohtauspaikka, uusi kulttuurikeskus seka kauppapaikka. 
joka hyodyttaisi Suomea myos taloudellisesti. 

Kaikille suomalaisille ei Karjalan kysymys nayta olevan tarkea, 
mihin osaltaan vaikuttaa tiedon puute. Sodanjalkeisella sukupolvella 
ei ymmarrettavasti voi olla riittavasti tietoa Karjalasta. sen historiasta 
ja merkityksesta koko Suomen kulttuuriin ja taloudelliseen kehityk-
seen. Myos tassa mielessa Karjalan Liitolla on tarkea tyosarka 
Karjalaa koskevan asiallisen tiedon levittajana ja mielipiteen 
muokkaajana. 

Edella esitettyyn viitaten Koskelaisten Sukuseura esittaa. etta 
Karjalan Liitto pyrkisi kaikin kaytettavissa olevin keinoin vaikut-
tamaan Karjalan palauttamista koskevien neuvotteluiden kaynnis-
tamiseen. Mielestamme kysymykseen luovutetun alueen rajojen 
tarkistamisesta ei tulisi talla hetkella olla Karjalan Liitossa yksin-
omaan sisiiinen asia vaan Liiton tulisi pyrkia vaikuttamaan siihen 
sekii asiallista keskustelua yllapitiimalla etta suorilla yhteyksilla 
maamme ulkopoliittiseen johtoon. 

Toivotamme Karjalan Liitolle parhainta onnea ja menestystii sen 
tarkeassa tyossaan karjalaisuuden yllapitajana, edistajana ja tiedon 
levittajana. 

Helsingissa 23. lokakuuta 1991 

Koskelaisten Sukuseura ry 

Hannu Koskelainen Heikki Koskelainen 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja 

Kaksi Koskelaista Vahvialan kunnanvaltuustossa 
ENOJUHANA 
Vahvialassa oli laaja Koskelaisten suku. Suurin osa oli maanviljelijoita. 
joista osa Viipuriin ja Uuraaseen siirtyneita tyon hakuun. Vahvialan 
kunnanvaltuustoon on kuulunut kaksi Koskelainen sukunimistii 
valtuutettua. Vanhin oli maalaisliittolainen Juhana Koskelainen 
(Juhola) maanviljelija Koskelan kyliista. syntyi 3. 10. 1865 Viipurin 
maalaiskunnassa. 

Juhana Koskelaisella oli lempinimenii Eno-Juhana. monet hanet 
Turvaksensa Tunsi. Lapsia ei ollut ensimmaisestii avioliitosta, mutta 
palkollisia monia, kuten kuvakin todistaa. Ensimmiiinen vaimo oli 
kunnanvaltuutettu Edvard Koskelaisen vaimon tati. 

Toinen vaimo oli pitkaan palkollisena Onnelassa ollut, kunnes 
emannan kuoltua tuli emannaksi ja han sai pojan. Eno-Juhana oli 
kunnallispolitiikassa ja kirkollisessa elamassii mukana jo Viipurin 
maalaiskunnassa. kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa oli mukana 
Vahvialan kunnan ja seurakunnan perustamispuuhissa innolla 
toimien. Kunnan itseniiistyttya Eno-Juhanalla oli paljon kunnallisia 
luottamustehtaviii: Kunnanvaltuustossa 1921—33, kunnallislauta-
kunnassa = kunnanhallitus 1921—36, huoltolautakunnan huolto-
kaitsijana 1927—40, taksoituslautakunnan jasen 1923—30, Valtion 
verolautakunnassa 1922—26, majoituslautakunnan puheenjohtajana 
1922— 27jajasenenaaina vuoteen 1940 asti. tielautakunnan varajasen 
1923— 25, tyottomyyslautakunnassa 1929—32 jne. Uskonnollisena 
ihmisenii oli tehtavia kirkonkin piirissa. Kaiken taman*oi hoitaa, kun 
oli aviopuolisona toimeliasemiintaja hyvia palkollisia. niin tyot sujui 
isannan poissa ollessakin. Juhana Koskelainen kuoli 80 vuotiaana 
Matkussa. 

Juhana Koskelaisen va'ki. Vasemmaila isluu emanUija oikealla Juhana-
isa'ntd. Lisa'ksi kuvassa on kaksi renkiii ja kaksi piikaa. 



Vahvialan kunnanraltuustonjdsenet 1930. Elurivissd loinen oikealta Juhana Koskelainen xlldun sarkapuku jajalassa saappaal. 
Edvarl Koskelainen kuvassa laaimpana loinen oikealta. 

AHOLAN EETSA 
Toinen naista koskelaisista Vahvialan kunnanvaltuustossa oli Kin-
tereen kylassa asunut Edvard Koskelainen syntyi 23. 8.1985. Han, 
"Aholan Eetsa" oli kymmenlapsisen perheen jasen ja avioitui 1921 
juuri itsenaistyneen Vahvialan kunnan aikana. Itse Eetsa syntyi kylan 
viela kuuluessa Viipurin maalaiskuntaan. Lapsia Eetsalla vaimonsa 
kanssa oli elossa kaksi. Edvartin vanhemmilla oli pieni yht. 40 heh-
taarin maatila Kintereen kylassa. Eetsa kiinnostui jo nuorukaisena 
yhteiskunnallisista asioista liittyen jo varhain vanhaan tyovaen puo-
lueeseen vuosisadan alussa. Sosialidemokraattisessa puolueessa tuli 
hanelle erilaisia tehtavia ja ne lisaantyivat yha kun han tuli valituksi 
kunnanvaltuustoon vuosiksi 1928—30 ja sittemmin uudelleen 1934 
tullen myos valituksi valtuuston varapuheenjohtajaksi 1938. Han 
kuului myoskin Nurmin kansakoulun johtokuntaan 1931—39. 

Vahvialan kunnalh oli paljon omaisuutta. maata ja sitii varten 
tarvittiin hoitokunta johon hiinet valittiin ennen sotia ja valirauhan 
aikana hiin jatkoi samassa tehtavassa. Valirauhan aikana tarvittiin 
erilaisia toimikuntia asioiden hoitamista varten ja niinpa Edvart 
Koskelainen toimi myoskin sotakuukausipalkkalautakunnassa ja 
jiilleenrakennuslautakunnassa. Han kuului myos Tervajiirven Osuus-
kassan hallintoon jatkaen tassa tehtavassa myos sodan jalkeen perus-
tetussa Vahvialan Osuuskassassa. 

Kunnallisia tehtavia Edvart Koskelaisella oli niinikaan Saaksmaen 
kunnassa sekii kuului hiin Porvoossa toimivaan Vahvialan kunnan 
toimikuntaan kunnes muutti Iittiin. 

Edvart Koskelaisen elaman kaari paattyi 68 vuotiaana. 

Edvard Koskelaisen perhe kaurapellolla 193K 

KAISA KOSKELAINEN 
Vahvialan kunnan kirjanpitajana = kunnansihteeri. toimi Kaisa 
Koskelainen Sipilan kylasta syntyi Viipurin maaseurakunnassa 
25. 10. 1910. Hiin kavi keskikoulun Viipurissa ja hiinet kiinnitettiin 
1931 kunnan palvelukseen. 

Kaytyaan kirjanpitokurssin 1935. vakinaistettiin hanet kunnan 
kirjanpitajaksi. Tassa toimessa hiin oli vuoteen 1940 saakka. Kunnan-
hallinto oli hiinen tyohonsa aina erittain tyytyvainen. 1940 Kaisa 
Koskelainen hakeutui Messukylan kuntaan kirjanpitajaksi, 1941 kun 
menimme jalleen Vahvialaan kunnan johto halusi Kaisan jalleen 
entiseen virkaan. Kilpa Messukylan kanssa toi Kaisan Vahvialaan ja 
virassaan han oli sodan loppuun asti. Sodan jalkeen han on hoitanut 
samoja tehtavia Valkealan kunnan palkkalistoilla. Kaisa oli tykatty, 
taitava ja uskollinen tehtavissaan, kunnan johto oli erittain tyyty-
viiinen hanen tyotehtaviinsa. 

Maila Koskelainen 

Matin muistotilaisuudessa suoritetusta muistamisesta 
omaiset esittavat sukuseuralle parhaimmat kiitoksensa. 

Matti Koskelainen on poissa 
Sukuseuran toiminnassa tiiviisti 
mukana ollut johtokunnan jasen 
M a t t i Koskelainen menehtyi 
uuvuttavaan sairauteen Helsingin 
Terhokodissa 25. 2. 1992, 60 vuo-
den ikaisena. 
Matti Koskelainen tunnettiin 
elamanmyonteisenii ja uutterana 
ihmisena, joka nuoruudessaan 
osallistui myoskin urheiluharras-
tuksiin ollen aikanaan mm. 

TUL:n lentopallomaajoukkueen edustusurheilija. 
Ammatissaan Matti menestyi. Toimittuaan vuosikymmenet 
kattoasentajana han muutamia vuosia sitten perusti oman 
yrityksen, jota hiin johti viime vuoteen saakka jattaen yhtion 
pojalleen. 
Seurapiireissii Matti tunnettiin huumorintajuisena. hyvan-
tahtoisena ihmisena ja jatti hiin jiilkeensa laajan ystaviipiirin. 
Matti Koskelainen siunattiin haudan lepoon Malmin suuressa 
kappelissa. Koskelaisten sukuseura laski pidetyn johtokunnan-
jasenen haudalle kukkalaitteen. 
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