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Hyvat sukulaiset 
Viime kevaan monista tekijoista johtuen suunniteltu 
kotiseutumatka ei toteutunut. Vaikkakin kovin odotel-
tiin. Nyt kuitenkin nayttaa valoisammalta ja valmis-
telut on tehty jo niin pitkalle, etta ilmoittautumisia voi-
daan ottaa vastaan. Siita toisaalla lehdessamme. Sen 
lisaksi mita matkaan tulee, niin on viela todettava, et
ta suunnitelmiin kuuluu matkatapahtumien videoimi-
nen niin, etta sitten kun ensi syksyna kokoonnumme 
tavanomaiseen syystapaamiseen, niin video on siella 
katseltavana. 

Kun muutakin mielenkiintoista on kotiseutumatkalle 
tiedossa, kannattaa varata paikka autosta jo ajoissa. 
Muistojen tilaisuus 
Sen pitamisesta lokakuussa on jo paatetty, mutta ei vie
la tarkalleen paivaa. Samanaikaisestihan tulee pidet-
tavaksi myoskin seuran vuosikokous, niin tamankin ta-
kia tullaan asiasta ilmoittamaan jasenille tuonnempa-
na. 
Jasenmaksut 
ovat taas ajankohtaiset ja sita varten on mukaan lii-
tetty pankkisiirtolomake. Jasenmaksu on 30,- mk/hlo 
ja jasen tulee saamaan myoskin jasenetuna taman leh-
temme. Kaipaamme kirjeenvaihtajia lehtemme palstoil-
le ja mika olisi oivallisempaa kuin muistella esim. mai-
neikkaita urheilijoitamme, joita suvussamme oli aivan 
olympiatasolle asti. Lehtileikkeet tms. muistiinpanot-
kin olisivat toivottuja. Kokoaisimme sitten taalla toi-
mituksessa niista juttuja. Niin etta siita vaan. 
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Sukulaisten tapaamisillan ohjelma oli musiikkipitoi-
nen: soitettiin ja laulettiin, karjalaisia kun ollaan. Ku-
vassamme Birgit Kupsu esittaa Hannu Koskelaisen lau-
luista "Tervajoen rannalla". Saveltaja laulaa mukana 
saestajinaan Eikka Helisalo ja Pentti Sipilainen. 
Kaikki taman lehden kuvat: Raija Nieminen. 

SUKULAISTEN TAPAAMINEN KARJALA-TALOSSA 24.10.1992 Jo perinteeksi tullut vuosittainen sukutapaaminen oli 
viime vuodeksi jarjestetty Karjala-talolle Helsinkiin jo-
hon olikin vakea saapunut Laatokka-salin taydelta. 

Yhteislaulujen ja yleisokilpailujen ohella tilaisuuden 
kohokohdaksi muodostui Seppo Koskelaisen ottamien 
rainakuvien videoesitys tehdyilta kotiseutumatkoilta. 

Illan viihdepuolesta vastasivat tuttuun tapaansa Eik
ka Helisalo rytmiryhmineen. 

Puheenjohtaja Hannu Koskelainen kasitteli ajankoh-
taista Karjalan palauttamisasiaa mainiten mm: 
Karjalaisuus ja sukuseurat 

"Vaikkakin taman tilaisuuden teemana on 'sukulais
ten tapaaminen' niin se ei suinkaan merkitse yksin-
omaan tuttavien tervehtimista ja kuulumisten kerto-
mista, vaan se merkitsee myoskin katsausta mennee-
seen ja kaikkeen siihen kunnioittamiseen ja arvostuk-
seen joka meilla mielissa synnyinjuurillamme valkkyy. 

Sukuseurojen merkitys meille karjalaisille on enti-
sestaan kasvanut ja on sellaisenaan luonnollinen asia 
tallatessamme naita vieraita polkuja menetetyn Kar
jalan kohtaamisena sukulaisten ja ystavien parissa taal

la vieraalla maalla; maalla joka on isanmaamme, on 
ollut ja tulee aina olemaan, mutta kun osa tasta isan-
maastamme ja erityisesti juuri se osa, jossa juurem-
me ovat, on repaisty irti meista ja on nytkin viela vie-
raan tallattavana, niin yhteenkuuluvaisuustarpeemme 
on erityisen korostettua. 

Karjalan palauttaminen 
Jo hetkittain vallinnut toiveikkuus Karjalan palautta-
misesta on valitettavasti jalleen jumiutunut paikoilleen: 
Saamme kuulla vastuullisiltakin tahoilta hokemaa, etta 
'palautusasian esille ottaminen kuuluu maan ulkopo-
liittiselle johdollemme'. Jos todella vain nain on, niin 
ei mitaan tulekaan tapahtumaan, silla virallinen ulko-
poliittinen johtommehan ei tee yhtaan mitaan asian 
hyvaksi eika nay merkkiakaan paremmasta asennoi-
tumisesta: heidanhan on hyva nainkin olla. 

Mutta meidan karjalaisten ei tulisi tyytya tahan, 
vaan ryhtya voimakkaampiin mielenilmaisuihin Kar
jalan takaisin saamiseksi ja Tarton rauhan rajojen saat-
tamiseksi jalleen voimaan. 



Syystapaamisen hupipuolesta kuvamme. Meneillaan aviopuoliskojen keskeinen tietamiskilpailu. Vasemmalta Sari 
ja Erkko Roiha, Aulikkija Heikki Koskelainen, joka viimemainittu tietamattdmana menettaa juuri palasen solmi-
otaan jota leikkaa Hannu Koskelainen Pirkko Koskelaisen mikkeineen juontaessa kilpaa. Roihat voittivat koska 
Erkko ei uskaltanut arvata vaarin, kommentoi Sari. Kolmas kilpailupari, Anne ja Timo Pellikka sijoittuivat jae-
tulle toiselle tilalle, valitettavasti kuvaajalle sattui kamera heilahtamaan ja kaikkensa yrittanyt pari jai kuvamme 
ulkopuolelle. 

Kannattaako nyt Karjalaan 
sijoittaa 
Valtiojohtomme tosin painottaa rajojen madaltamis-
ta ja yhteistoiminnan laajentamista Karjalan alueella. 
Viipurissa, Kannaksella, mutta miten? Laajentamista 
niin, miehittajien kanssa. Niinko, etta lahtisimme kun-
nostamaan esim. Viipuria, Karjalan sydanta, jonka 
naapuri on antanut rappeutua jo puoli vuosisataa. Ja 
meno nayttaa jatkuvan. 

Nakemykseni on, etta tata emme saa tehda, vaikka 
me nyt rappeutumisen omin silmin naemmekin. Ja 
vaikkakin tama rappio meita kirpaisee, niin miksi an-
taisimme lisaaikaa. Jos me nyt lahdemme sankoin jou-
koin Viipurin ja koko oman Karjalamme kunnostuk-
seen, niin mita ihmeen tarvetta enaa sen jalkeen on 
Karjalan palauttamiselle? Tahan kait valtiojohtomme 
tahtaakin. 

Vaikkakin ymmarramme Karjalan nykyisia asukkai-
ta ja olemme ystavia, niin kuitenkaan mihinkaan in-
vestoihin sinne ei voi lahtea, ei ennenkuin rajat ovat 
muuttuneet entisille paikoilleen", lausui puhuja. 
Sukuseura mukana Yllastalkoissa 
Karjalan Liiton vakava taloudellinen ahdinko on joh-
tanut ns. Yllastalkoisiin liiton pelastamiseksi katastro-
filta. Kyseessa on osakemerkinta jonka avulla liittoa 
velkauttanut Yllashotelli pyritaan saamaan kuiville. 
Johtokunta paatti kokouksessaan 27.1.93 merkita kaksi 
1000,- markan osaketta. 

Kun halukkuutta on ilmaantunut tata pienemman 
rahamaaran sijoittamiseksi asian hyvaksi, on se mah-

dollista siten, etta esim. Koskelaisten sukuseuran ja-
senet voivat maksaa seuran tilille halutun summan ja 
seura puolestaan kokoaa varat yhteen ja merkitsee 
osakkeet seuran nimiin. Nain jokainen halukas paa-
see mukaan Karjalan Liiton taloustalkoisiin. Liiton ta-
voitteena on saada 100 mk/henkilo, mutta jokainen-
han "taaplaa tyylillaan". Osakemerkintaaika paattyy 
25.4. 

Tata koskeva tili on: 
Koskelaisten sukuseura ry 

Porvoon Osuuspankki 535854—24190 

Koskelaisten sukuviiri valmistunut 
Sinisella pohjalla Karjalan vareihin sulautuva Koske-
lan koski virtoineen lisattyna kultatahkalla, symboli-
soivat Koskelaisten sukuviiria, jonka on suunnitellut 
taiteilija Pentti Sipilainen. Yleiselta kokoukselta saa-

mansa valtuutuksen 
mukaan johtokunta pa-
rivuotisen suunittelu-
kauden paatteeksi 
27.1.93 hyvaksyi ehdo-
tuksen. Mainittakoon, 
etta myoskin Vahviala 
viiri on Pentti Sipilaisen 
suunittelema. 

Sukuviirin paljastus-
tilaisuus pidetaan suvun 
syntysijoilla Koskelassa 
ensi heinakuun 27. pai-
vana. 

Pentti Sipilainen 



Lisapiirteita sukututkimukselle 
Kulumassa olevan toimintavuoden aikana olemme saa-
neet uutta tietoa sukujuuristamme useilta tahoilta. Ja 
mika miellyttava piirre, tutkijat ovat nuoria toisen pol-
ven karjalaisia, joten sitakin suurempi on ilomme. 

Tiedoksi lukijoillemme seka opiksi kiinnostuneille 
julkaisemme lyhenteita kirjeista: 

Helsinki 16.6.92 
Lain Koskelaisten sukuseurasta "Sukuviesti" -lehden 
numerosta 3/1992. Olen tutkinut sukuani viiden vuo-
den ajan keskittyen lahinna Riihelaisiin, jotka ovat ko-
toisin Viipurin pitajasta ja Vahvialasta. Riihelaisia kos-
keva tutkimukseni kasittaa talla hetkella yli tuhat hen-
kea. Lisaksi olen tutkinut jonkin verran myds muita 
esivanhempiani ja loytanyt sielta mm. Koskelaisia, jot
ka ovat kotoisin Viipurin pitajan Koskelan kylasta. 
Oheisessa liitteessa olen esittanyt minun ja vanhimman 
loytamani Koskelaisen valisen sukulaissuhteen. 

En ole saanut selville tietoja Juhanin vanhemmista 
ja enka ole tutkinut hanen muita lapsiaan. David Kos
kelaisen lapsista olen selvittanyt Liisan ja Eevan jal-
kelaiset kokonaan, Eevan sen vuoksi etta nan meni nai-
misiin Simo Riihelaisen veljen kanssa. Davidin mui-
den lapsien osalta olen tehnyt tutkimusta taman vuo-
sisadan alkupuolelle asti. 

Antti Riihelainen 
Kaironkatu 2 C 20 
00560 HELSINKI 

LIITTEET: 
1. Juhani, elanyt Koskelan kylassa 
2. poika: David Koskelainen 

s. 1795 Viipurin pitaja 
muuttanut Loytoman kylaan 

3. tytar: Liisa Koskelainen 
s. 1826 Viipurin pitaja 
k. 23.11.1888 Viipurin pitaja 

4. poika: Filip Riihelainen 
s. 30.9.1847 Viipurin pitaja 
k. 10.12.1903 Viipurin pitaja 

5. poika: Juho Riihelainen 
s. 21.4.1870 Viipurin pitaja 
k. 11.2.1938 Vahviala 

6. tytar: Lydia Riihelainen 
s. 1895 Viipurin pitaja 
k. 12.1940 Nokia 

7. poika: Esko Toivo Armas Riihelainen 
s. 8.6.1917 Viipurin pitaja 

8. poika: Mauno Tapio Riihelainen 
s. 3.9.1943 Messukyla 

9. poika: Antti Ilmari Riihelainen 
s. 4.1.1969 Helsinki 

ERAS TARINA 
Liityimme tyttareni Raija Niemisen kanssa v. 90 Kos
kelaisten sukuseuraan, nain tarkoituksenamme paas-
ta sukuseuran mukana matkustamaan Vahvialaan Si-
pilan kylaan — kotiin. Olimme sukuun kuulumatto-
mina juurettomia. 

Matkalle lahtiessamme emme tienneet mita odotim-
me ja mita nakisimme. Muistissamme olivat vain ku-
vat viidenkymmenen vuoden takaisista ajoista: koti — 
mummola — Karjala. Paljon oli karsitty koti-ikavaa, 
joskin tuskaa lievensi se, etta tiesimme edes paasevam-
me kaymaan kotona, lapsuutemme tanhuvilla. 

Paasimme perille ja naimme miten paljon oli muut-
tunut. Sauna ja kotikuusi olivat kodistamme jaljella. 
Ja loytyipa mummolakin (Matikkala). Eteisessa oli ko-
mero, jossa mummo aina, kaytyamme siella, leikkasi 
maailman parasta leipaa palasen ja veti paksulti voita 
paalle. Vielakin voin aistia sen ihanan maun, kyyne-
leet silmissa v a i n . . . niin, mummoni koti oli viela tal-
lella. 

Kerkesin viela kayda mummolassa, vaarini Antti Si-
pilaisen rakentamassa talossa kunnes tuli tieto, etta 
mummola oli palanut. Se oli kuin pisto puukolla sel-
kaan. Tulipalo oli tuhonnut kaiken, mummon leipa-
kaapinkin. Jai vain nokinen kivijalka paikalle niinkuin 
monen muunkin kodille on kaynyt. 

Paasimme siis sukuseuran mukana kaymaan syn-
nyinseudulla ja sitten myohemmin kokoonnuimme 
Koskelaisten sukuseuran muisteloiltaan Karjala-talol-
le. Me kaksi, mina ja tyttareni olimme kuin kaksi evak-
koa joskaan emme tunteneet mitenkaan olevamme lii-
kaa, vaan meidat otettiin vastaan aivan kuin ennen 
Karjalassa. Kotona vieraat olivat aina tervetulleita. Sii
ta kiitos! (jatkuu sivulla 4) 

Eila Nieminen o.s. Hannola: Paluu 50-vuoden jalkeen takaisin mummolaan Sipilan kylan Matikkalaan. 



(jatkoa sivulta 3) 
Mutta mita sitten tapahtuikaan. Olimme kiinnostu-

neet Koskelaisten laajasta sukututkimuksesta ja kun 
saimme ne tarkasteltavaksemme, niin kuinka ollak-
kaan: sukupapereista loytyi mummoni nimi: Eeva Si
pilainen os. Tuuri ja kaikki loksahti paikoilleen. Olim
me sittenkin liittyneet oikeaan sukuseuraan. 

Eila Nieminen 
os. Hannola 

Kirje Lapualta 
Lapua 10.2.93 

HEI 
Lahetan ohessa enoni puolison Saara Koskelaisen osal-
ta sukuhaaran tiedot. 

Jos on tietoja Saaran osalta taaksepain ja sisarien 
osalta, niin olen kiinnostunut niista. 

Terveisin 
Hannu Kumpulainen 

Vesipalontie 6 
62100 Lapua 

IV Kalle Valdemar Laiho s. 8.8.1913 AANEKOSKI 
pso Saara Laiho o.s. Koskelainen 
s. 15.7.1911 RUSKEALA 
os. Kustaankartanon vanhainkoti, 
Oltermannintie 32, 00620 HELSINKI puh. 90-7521113 
Lapset: 
1. Auli Elisa Olander o.s. Laiho 
s. 19.9.1948 HELSINKI k. 28.10.1975 
pso Timo Johannes Olander 
s. 24.6.1949 HELSINKI 
os. Upseerinkatu 1, 02600 ESPOO puh. 90-5121262 
Lapset: 
1. Timo Petteri Olander 

s. 4.10.1966 HELSINKI 
os. Mannerheimintie 81 B 46, 00270 HELSINKI 

2. Marika Elina Olander 
s. 15.5.1969 HELSINKI 

3. Teemu Sakari Kulmala ent. Olander 
s. 14.1.1974 HELSINKI 

KOTISEUTUMATKA 27.7.93 
Menneen sapattivuoden jalkeen olemme taas lahtemas-
sa kotiseutumatkalle, tulevana kesana. Tata koskevan 
paatoksen teki johtokunta kokouksessaan 27.1.93 Kar-
jala-talolla. 

Esineuvottelujen tuloksena oli saatu "Iloisten Ko-
timatkojen" matkanjohtaja Aila Haggstrdmilta mat-
kaehdotuksen, joka pienin muutoksin johtokunnassa 
hyvaksyttiin. 

Aila, evakkoja hankin syntyisin Vahvialan Rakko-
laisia, omaa sukuaan Hannola, on tottunut matkan-
jarjestajana. Aila on vetanyt paaasiassa Rakkola-Ha-
salan matkoja, useita kesaisin joskin koko reitti on ha
ndle tullut jo tutuksi. Lisaksi on Pentti Sipilainen lu-
pautunut toimimaan oppaana Vahvialan kirkonkylan 
seudulla, joten asiantuntemusta on riittamiin ottaen 
senkin lukuun, etta suvun syntykylan Koskelan asuk-
kaita on aina matkassa. 

Matkaohjelma: 
Lahto Helsingista klo. 6.00 Kotkan tai Kouvolan kautta 
Vaalimaalle, missa aamiainen ennen rajan ylittamista. 
Vaalimaalta suoraan omalla bussilla Koskelaan missa 
vietetaan parituntinen. Ohjelmassa mm. sukuviirin 
paljastaminen ja tahan seremoniaan kuuluvaan ohjel-
maa, pikkupurtavaa makkaranpaistoineen ja kahvei-
neen. Koskelasta matka jatkuu Vahvialan kirkonkylaan 
jossa kaynti kirkonmaella ja Sipilan kylassa. Klo. 14.00 
lahto Viipuriin ja ostokset kauppahallissa. Ruokailu 
klo. 16.00 jonka jalkeen viela mahdollisuus kayda ta-
varatalossa. Kotimatkalle lahto olisi noin klo. 18.30. 

Matkaa varten tulisi toimittaa henkilokohtaisen ja 
voimassa olevan ulkomaanpassin sivusta valokopio, se
ka liittaa mukaan ilmoittautumiseen osoite tiedot, pu-
helin numero, seka tietenkin paikka mista haluaa tul-
la bussiin. 

Sitovat ilmoittautumiset tulisi tehda 31.05.93 men-
nessa osoitteella: 

Aila Haggstrom 
Anttilantie 53, 45720 Kuusankoski 

Vanhemmat: 
Raimo Juhani Kulmala 
s. 25.9.1944 KAUHAJOKI 
Sisko Anneli Kulmala o.s. Vahamaki 
s. 25.9.1948 KAUHAJOKI 
os. Mdykkytie 1187, 61940 HYYPPA 
puh. 963-33160 

Pentti Koskelainen 
kirjoittaa kirjeessaan mm. 

Jarvenpaasta on erittain vahan kirjoitettu. Tosin isa-
ni aikoinaan kirjoitti sukulaisista joita oli mm. Hii-
vaanmaessa Koskelassa. 

Han on kirjoittanut mm. TUL:n mestareista. Olym-
pialaisista Itavallan Nurbergissa 1931 seka Viipurin pii-
rin mestaruuskilpailuista hanen edustaessaan Vahvia
lan Kilpa-Veikkoja. Lehtileikkeleista voidaan todeta v. 
1928-34 seuran menestyneista suurhiihtajista joista tun-
netuimmat olivat Arvo ja Vilho Koskelainen. 

Kirjoitan siksi, etta Jarvenpaan kylan osalta on saa-
tavissa jonkin verran muistiinpanoja vuosilta 1912-
1944. 

Pentti Koskelainen 
47400 Kausala 

Rautatienkatu 13 a. 12 

Lahempia ohjeita Aila antaa sitten kesakuun aikana, 
joissa ohjeissa on mukana aikataulu tarkennettuna se
ka maksulappu matkan hinnasta, joka on 350,-. Mak-
suun sisaltyy kaikki, matka, ruokailu ja kahvipalvelut. 
Puhelintiedustelut Ailalta 
951-374 39 04 tai 951-381 81 91, 
ilmoittautumiset kuitenkin vain kirjeitse. 
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