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Koskelaiset juurillaan Koskelassa 
Sukuviirin juhlava kayttoon otto 

Syyskesan sateiset saat olivat tauonneet heinakuun 27. 
paivan ajaksi kuin juhlistaakseen nekin Koskelaisten 
sukuseuran merkkitapahtumaa suvun syntysijoilla 
Vahvialan Koskelassa. Siella kosken partaalla vietettiin 
juhlava hetki yli kuudenkymmenen retkelaisen todis-
taessa Koskelaisten sukuviirin kayttddnottoa. 

Taivaansiniseen taustaan puna-mustalla pohjalla ole-
va hopeinen palkki hakoineen kuvaa luoteesta kaak-
koon virtaavaa Koskelan jokea, joessa olevaa saarta 
seka viljantahka viitteena maan viljelykseen. 

Muutaman vuoden suunnittelu ja toteutusvaiheen 
jalkeen sukuviiri oli saatu valmiiksi ja sen kayttoonotto 
jarjestettiin tapahtuvaksi Koskelassa, jossa mydskin 
jaettiin ensimmaiset viirit. Paivan ohjelma kokonaisuu-
dessaan oli osunut kohdalleen ja matkaan sonnustau-
duttiin kahdella linja-autolla, toinen lahtien Helsingista 
ja toinen Lahdesta jo aamulla kuudelta. Vaalimaalle 
saavuttiin yhdeksalta ja siella nautittiin aamupala se
ka taytettiin tarvittavat rajanylityspaperit. Kun omilla 
autoilla paastiin perille saakka, kavi matka kitkatto-
masti ja niinpa perilla oltiinkin jo klo 11.45. Aluksi 
joukko hajaantui lahiymparistoon katsellen maisemia 
joita monet siella asuneet, kuten mm. Toini Peltonen 
ja Sylvi Tahti selostivat: 
Sukuviirin paljastustilaisuus 
Kosken partaalla oleva puhdas kallio saatettiin pikai-
sesti juhla-asuun esiintymispoytineen ja tarjoiluvali-
neineen ja niinpa yleisotilaisuus paastiinkin aloitta-
maan kahdeltatoista. Avaus- ja viirin paljastuspuheen 
piti seuran puheenjohtaja Hannu Koskelainen maini-
ten puheessaan seuraavaa: 

"1617 solmitun Ruotsin ja Venajan keskeisen Stol-
bovan rauhan seurauksena alkoi nykyinen meidan Kar-
jalamme muotoutua siihen rajallisuuteen jollaisena me 
taman jouduimme jattamaan vieraille. Tuolloin, 1600-
luvun alkupuolella vaesto muutti tanne paaasiassa lan-
nesta, muualta Suomesta ja Ruotsista. Taman vaesto-
liikkeen aikana sai myoskin meidan suku alkumme sii
hen saakka, josta meilla on tietoa. Tiedamme, etta 
1600-luvun alkupuolella tuli tanne kosken partaalle 
asumaan Thomas Henriksson niminen mies. Hanen 
perillisensa olivat, Cristina, Hinrik ja Jakob. 

Taman kosken varrella he asuivat, kalastivat, kas-
kesivat, metsastivat ja lisaantyivat. Lisaantyivat niin, 
etta kun oikein tarkalleen tutkii, niin olemme lisaan-
tyneet 350 vuoden aikana kahdesta noin neljaan tu-
hanteen ja niin myoskin Koskelaisten verta virtaa pi-
sara lahes jokaisessa vahvialaisessa. 

Taalla ovat esivanhempamme asuneet ja elaneet ja 
tata seutua lukuisissa sodissa ase kadessa puolustaneet. 

Rajan kirot, elaman kovuus mutta myoskin ilon loy-
tyminen surustakin seka usko parempaan yhdessa ta
man ihanan luonnon kanssa ovat luoneet sen karja-



Kuvamme ansiomerkkien ja viirien jakotilaisuudesta, vasemmalta: Maija-Liisa Laakso, Hannu Koskelainen, Ilmi 
Koskelainen, Heikki Koskelainen ja Pauli Vainikka. Kuvasta puuttuu pronssisen ansiomerkin saanut Kalevi Risto-
la, jolla ei ollut tilaisuutta paasta mukaan. 
laisuuden, jonkalaisia me nyt olemme. 

Sotia ja rajakahakoita on kayty, mutta aina ennen 
vain vallanpitajat ovat vaihtuneet vaeston pysyessa ko-
deissaan. Viime sodat olivat kuitenkin poikkeus ja 
vaesto kokonaisuudessaan joutui jattamaan kotinsa ja 
muuttamaan muualle Suomeen turvaan. Se muutto oli 
raskas tapahtuma, mutta kun nyt katselee naita mai-
semia, niin saatamme vain olla onnellisia siita, ettem-
me joutuneet jaamaan tanne miehittajan kasiin. Ta-
makin sukumme syntykyla on taysin tuhottu. Miten-
kahan sen olisimme voineet estaa ja olisimmekohan sel-
viytyneet silloisten vallanpitajien tuhovimmasta. 

Mutta: Ei taalla kuitenkaan aivan kaikkea ole tuhot
tu. On sita mihin tuho ei ole tavoittanut: Taalla ym-
parillamme ovat yha samat luonnon kauneudet: vih-
reat metsat, pellot kumpareineen, linnut lauluineen ja 

kaiken taman ylla sininen taivas, seka tietenkin tama 
joki koskineen. Tama koski kuohuu yhakin sen saman 
sinisen taivaan alia kuin ennenkin. Tasta me voimme 
olla iloisia ja kiittaa Luojaa siita, etta taman viela 
saamme nahda. 

Saamme tanaan olla taalla juhlistamassa arvokkaan 
sukumme merkkitapahtumaa, oman sukuviirimme 
kayttoonottoa, mutta palaan kuitenkin viela ensi juu-
rillemme. Otan naytteeksi luettelon yhdesta sukuhaa-
rasta osoittaakseni miten lahella mennytta aikaa me sit-
tenkin olemme, ja miten sukumme on kasvanut: 

Thomaksella oli siis kolme lasta. Tasa-arvoa oli mei
dan suvulla jo silloin, silla asiakirjoista loytyy vain 
naisten iat; tytar Cristina syntyi 1685 ja lienee kuollut 
naimattomana koskapa miehesta ei puhuttu mitaan. 
Hinrikin vaimo Maria syntyi 1657, Jakobin ensimmai-

Yhdennessatoista polvessa Koskelaisia oleva Tuula Lindholm tummana virtaavan Koskelan kosken partaalla. 
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Toini Pellikka avusti Heikkia ansiomerkkien ja viirien 
jaossa. Kuvassamme Toini ojentaa ruusun Ilmi 
Koskelaiselle. 

nen vaimo Rakel 1691 ja toinen vaimo Karin 1692. Kun 
miesten iat olivat silloin salaisia, on nyt heidan ikansa 
arvioitava vaimojen ian perusteella ja niin saamme 
Thomaksen syntymavuodeksi 1630 ja Hinrikin 1650. 
Cristina oli siis naimaton ja Jakob joka oli ammatil-
taan ratsumies lienee muuttanut Ruotsiin kun sensi-
jaan Hinrik on se lapsista, joista sukumme periytyy: 
Hinrikille syntyi Thomas, Thomakselle Elias, Eliaalle 
David, Davidille Heikki, Heikille Filip. Filipille Ant-
ti, Antille Mikko ja Mikolle Hannu ja se Hannu olen 
mina. Voin jatkaa viela etta Hannulle syntyi Tuula, Pir-
jo ja Risto. Tuulalle syntyi Esa, Pirjolle Janne ja Heli 
seka Ristolle Liisa. 

Tallainen sukutaulu on teilla kaikilla. Tehkaa se 
myoskin luettavaan asuun. Se on tarkea paperi ajan 
saatossa. 

Sankarihaudan "muistokivelle" laskevat seuran kuk-
kaset Hannu Koskelainen ja Maija-Liisa Laakso. Alu-
eella on Vahviala-seuran toimesta pystytetty muisto-
merkki, joka on paljastettu 28.8.93. 

1970-luvun loppupuolella syntyi ajatus sukulaisten 
yhteenkuuluvuuden tarpeellisuudesta. Ajatus on tul-
lut Tuovi ja Ilmi Koskelaiselta ja niinpa sitten 1979 ko-
koonnuttiinkin perustamaan Koskelaisten sukuseuraa. 
Lahdimme hyvin varovaisesti liikkeelle, mutta toimin-
taa on kumminkin ilmaantunut aivan riittamiin. Jos
kin olemme kaivelleet historian tapahtumia niin sama-
naikaisesti elamme myoskin tata paivaa. Mm. seuraam-
me tarkoin keskustelua Karjalan palauttamisesta ja 
olemme ottaneet kantaa seka tukeneet Karjalan Liit-
toa sen toiminnoissaan. Halumme on kunnioittaa men-
neita, pitaa juuremme terveina ja siita lahtevat versot 
elavina. 

Tasta naytteena olemme olemassaolomme symbo-
liksi saaneet aikaiseksi oman sukuviirimme, joka mo-
nien vaiheiden jalkeen on nyt valmiina kayttoon otet-

Vahvialan kirkonseudun tapahtumiin kuului myoskin kiertokdvely Sipildn kyldn keskustaan. Kuvassa pitkaksi ve-
nahtaneen letkan kdrkiryhma. 
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tavaksi. 
Olkoon tama viirimme tunnuksena menneiden su-

kupolvien tydn arvostukseen ja kunnioitukseen kuin 
myoskin meita velvoittavana ponnistellaksemme sellai-
siin toimintoihin, jotka jattavat puolestaan jalkeensa 
onnellisen maan asuttavaksi meidan lapsillemme. 

Ylvas olet sina sukumme viiri. Sina, joka olet elin-
voimaisen, arvokkaan sukumme symboli", lausui pu-
huja lopuksi. 

Ansiomitalit ja viirit 
Puheen jalkeen otettiin viiri pakkauksesta ja asetettiin 
puhujapoydalle koko kansan katseltavaksi. Viirin esit-
teli sen suunnittelija Pentti Sipilainen. 

Taman jalkeen siirtyi juhlapoydan taakse varapu-
heenjohtaja Heikki Koskelainen joka totesi luovutus-
sanoissaan viirin symbolisoivan erinomaisella tavalla 
sukuamme ja sen karjalaisia juuria. Ei voi olla parem-
paa paikkaa viirin julkistamiselle kuin suvun syntysi-
jat Koskelan kosken partaalla, lausui puhuja. 

Tekijankappaleena luovutettiin viiri sen suunnitte-
lijalle Pentti Sipildiselle, joka muutenkin on kunnos-
tautunut seuran toiminnassa mm. musiikkimiehena ja 
tunnelman luojana yhteisissa tilaisuuksissa. 

Seuraavat viirit ojennettiin Hannu Koskelaiselle ja 
Ilmi Koskelaiselle, joiden ansioita Heikki luonnehti ly-
hyesti todeten molempien kuuluvan seuran kantaviin 
voimiin: Hannu alusta alkaen puheenjohtajana ja leh-
den tekijana, Ilmi taas tarkkana ja asiantuntevana ta-
loudenhoitajana seka muidenkin kaytannon asiain hoi-
tajana. 

Karjalan Liiton hallitus oli 11.3.1993 myontanyt lii-
ton kultaisen ansiomerkin Hannu Koskelaiselle. An-
siomerkki oli jo luovutettu kevaalla pidetyssa liittoko-
kouksessa, joten tassa tilaisuudessa kiinnitettiin ansio-

merkit muiden merkinsaajien rintaan: hopeinen Pauli 
Vainikalle ja pronssinen Maija-Liisa Laaksolle. Vara-
puheenjohtaja esitti seuran puolesta onnittelut ansio-
merkkien saajille ja toivoi lopuksi niin sukuviirin kuin 
ansiomerkkien saajien entisella uutteruudella ja innolla 
jatkavan toimintaansa seuran hyvaksi. 

Hannu Koskelainen esitti kiitokset viirien ja merkin
saajien puolesta. Tilaisuuden tama osa paatettiin yh-
teisesti laulettuun "Karjalan kunnailla". 

"Juhlakahvit" 
ja makkarat seurasivat paivan ohjelmaa jotka oli va-
rannut matkan jarjestelysta huolehtinut Aila Hdgg-
strom, ja hanelle lankeaakin suuri kiitos matkan kai-
kenpuolisesta onnistumisesta. Makkaranpaiston lomas-
sa puhui Toini Peltonen kertoen Koskelan entisesta asu-
jamistosta omakohtaisin muistokuvin. Tilaisuus kos
ken partaalla paatettiin "Karjalaisten Lauluun". Yh-
teislaulut saesti Pentti Sipilainen. 

Harrastunnelmainen 
kaynti sankarihaudalla 
Koskelasta siirryttiin Vahvialan hautausmaalle missa 
suoritettiin pieni muistotilaisuus sankarihaudalla. Alu-
eella olevalle maakivelle laskivat seuran kukkaset pu-
heenjohtaja Hannu Koskelainen ja sihteeri Maija-Lii
sa Laakso. Lukuisia kukkakimppuja laskettiin myos
kin retkelaisten toimesta. Kukkasia, joita oli poimittu 
Ylijoen pellolta ja kosken partaalta. "Muistokivella" 
puhui Pentti Sipilainen, mainiten puheessaan mm: 
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"Ja kaikki oli ihanasti rempallaan" kuten maatalousneuvoja Akseli Reivan kotitalon pihapiiri osoittaa. Etualalla 
Reivan rakentama asuinrakennus ja taustalla uusien asukkaiden kyhddmdt talousrakennukset. 



jatkoa sivulta 4 
Vahvialan Sankarihauta-alue —RAUHAMAA— jo-

hon on haudattu 79 talvi- ja jatkosodan sankarivai-
najaa, josta yksi lotta, on lanes viisikymmenta vuotta 
ollut hoitamattomana luojan armoilla. Nyt alue on 
kuitenkin varmuudella paikallistettu. 

Talvisodan aikana jouduin usein olemaan mukana 
ampumassa suojeluskunnan asettamassa ryhmassa 
kunnialaukaukset sankarihautauksessa. Sodan loppu-
vaiheissa sankarihautaukset jouduttiin usein suoritta-
maan hyvinkin vaikeissa olosuhteissa, silla vihollisen 
ilmatoiminta oli jatkuvaa paivisin ja sankarihautauk
set jouduttiinkin toimittamaan pimean aikaan iltaisin. 

Vahvialan pitaja menetti molemmissa sodissa yh-
teensa 197 kaatunutta joita on siunattu eri puolille Suo-
men sankarihautoihin. Nama sankarivainajat ovat uh-
ranneet enemman kuin kukaan meista. Emme aina tule 
ajatelleeksi kuinka suuren uhrauksen nama sotilaat 
ovat antaneet, etta meilla tanapaivana on itsenaisyys 
ja vapaus, lausui puhuja. 

Tutustuminen Sipilaan 
ja kirkon raunioille 
Pentti Sipilaisen opastuksella tehtiin kiertokavely Si-
pilan kylaan. Siella oli viela jaljella muutama entinen 
rakennuskin, mutta muistot olivat tosin jaljella kaik-
ki. Sankarihaudalta lahdettiin kulkemaan Nurmiin 
johtavan sillan kautta ohi Ermolan ja Ollaanmaen ky-
lan keskustaan pappilan kohdalle ja siita sitten Hau-
taanjoen suuntaan menevan silla kautta kirkonmaelle 
ja kirkon raunioille. Poltetun kirkon peruskiville mo-
ni kulkija istahti ja useimalle se olikin ensimmainen 
taman "k i rkon" kirkossa kaynti. 

Taman jalkapatikkamatkan jalkeen istahdettiinkin 
jo vasyneina autoihin ja suuntana oli Viipuri jossa 
aluksi tutustuttiin kauppatorin seutuun ja tehtiin joi-
takin ostoksiakin seka lopuksi nautittiin satamassa lai-
valounas. 

Kotimatkalle lahdettiin ilta seitsemalta ja Venajan 
tullin tavanomaisten tulliviivytysten jalkeen oltiinkin 
palattu nykySuomeen ilta kymmenelta. 

Oltiin saatu elaa mieleenpainuva, tapahtumarikas 
paiva synnyinseudulla. 

T h o m a s = T u o m a s 
S u k u h i s t o r i a m m e a lun nimistossa vilahtelee lahes y k s i n o m a a n ruots inkie l inen nimis to . T a m a n ei su inkaan tarvi tse merk i t a , et ta o l i s imme j u u -
r i l taan ruots inkiel is ia , vaan sita, et ta t u o h o n a ikaan , 1600-1700 luvuilla, kaikki as iakir ja t kir joitet t i in ruots iks i , niin myoskin pap ink i r ja t j a 
n imet siten myoskin ruots iks i . 


