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Kotiseutumatkan muistelot 
Karjalatalossa 16.10.1993 

Puolisensataa henkiloa oli saapunut jo perin-
teelliseksi tulleeseen syystapaamiseen Karjalata-
lolle Helsinkiin, lokakuun 16. paivaksi viime syk-
syna. 

Tilaisuuden avasi seuran puheenjohtaja Hannu 
Koskelainen muistellen puheessaan 
suvun synnyinseudulle Vahvialan 
Koskelaan tehtya onnistunutta viime 
kesan matkaa jolloin myoskin sukum-
me tunnus, sukuviiri otettiin juhlal-
lisesti kayttoon. 

Tilaisuuden muu ohjelma oli musiik-
kipitoista ja siita vastasi puoliksi su-
kuseuran jasenista koostunut yhtye 
jossa soittivat mm. Pentti Sipilainen 
viulu ja Risto Koskelainen basso. 

Tilaisuuden lomassa jaettiin tunnus-
tuksia ansioituneille seuran toimihen-
kiloille ja seuran uuden uutukaisen vii-

rin saivat Heikki Koskelainen, Maija-Liisa Laakso, 
Toini Pellikka, ja Pauli Vainikka. Karjalan Liiton 
myontaman pronssisen ansiomerkin sai Kalevi Ris-
tola. Tilaisuuden lomassa katseltiin kesan 1993 ko-
tiseutumatkalta otettua videota, jonka oli kuvan-
nut Esko Haggstrdm. 

HANNU JA HEIKKI JATKAVAT 
PUHEENJOHTAJINA 

Sukuviirin saajat vasemmalta: Heikki Koskelainen, Maija-Liisa Laak
so, Toini Pellikka ja Pauli Vainikka. 

Syystapaamisen ohjelmaan kuului myoskin vuo-
sikokouksen pitaminen. Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Pentti Sipilainen seka sihteeriksi 
Maija-Liisa Laakso. Poytakirjan tarkastajiksi va
littiin Hilkka Mattila ja Sirkka Vinnikainen. 

Esitetty toimintasuunnitelma kasittaa toiminnan 
jatkamista jo totutuissa puitteissa ja mm. 1994 
tehdaan kotiseutumatka synnyinseudulle, suvun 
juurille. 

Hyvaksyttiin talousarvio, joka perustuu 30,— 
markan jasenmaksuun sisaltaen samalla myoskin 
Koskelaiset-lehden. 

Kokouksessa kasitellyista asioista mainittakoon: 
Hyvaksyttiin tili ja toimintakertomukset seka 
myonnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus. 

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisesti 
Hannu Koskelainen seka varapuheenjohtajaksi 
Heikki Koskelainen. . , 

jatkuu seuraavalla sivulla 
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KOKOUKSESSA TEHTIIN 
SEURAAVAT VALINNAT: 
Erovuoroiset johtokunnan jasenet Ilmi Koskelai
nen ja Maija-Liisa Laakso valittiin yksimielisesti 
uudelleen. Uusiksi johtokunnan jaseniksi valittiin 
Hilkka Mattila ja Sirkka Vinnikainen. 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Terttu Lo-
ven ja Pirjo Maki-Korte seka varatilintarkastajiksi 
Anja Laitinen ja Anneli Loivamaa. 

Edustajat eri yhteisojen kokouksiin: 
— Karjalan Liitto: Hannu Koskelainen, 

var. Heikki Koskelainen 
— Sukuseurojen kokoukset: Heikki Koskelainen 

var. Hannu Koskelainen 
— Yllas-osakeyhtion kokoukset: Heikki Koske

lainen, var. Hannu Koskelainen 
Kokouskutsut toimitetaan jasenille omassa lehdes-
sa, joka on virallinen kutsu. 

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja Pentti Sipilai
nen onnitteli viirien ja ansiomerkin saajia toimin-
nastaan ja kiitti kokousvakea myotamielisesta suh-
tautumisesta kokoukseen. 

TOIMINTAA TEHOSTETAAN 
Toiminnan tehostaminen oli esilla johtokunnan 
kokouksessa 3.2.-94. Tata varten asetettiin eri toi-
mikuntia, nain pyritaan selkeyttamaan eri toimin-
ta-aloja. 
Kokouksen aluksi valittiin sihteeriksi edelleen Mai
ja-Liisa Laakso ja rahastonhoitajaksi Ilmi Koske
lainen. 

VIIRIASIAMIEHEN VALINTA 
Pauli Vainikka valittiin pysyvaksi viiriasiamiehek-
si. Todettiin, etta viiria on myyty useita kappaleita. 
Asiamies valtuutetaan tilaamaan viiria lisaa tar-
peen mukaan. Paulin os. Suonionkatu 5 B 45, 
00530 Helsinki, puh. 90-7016121. 

KOSKELAISET-LEHTI 
Hannu Koskelainen jatkaa lehden toimittajana. 
Lehti ilmestyy 4-sivuisena huhtikuun lopulla. 

KEVATNUMERO 
Tamankertainen kevatnumero on viivastynyt tar-
koituksella. On nimittain haluttu lyhentaa lehden 
ilmestymisen ja kotiseutumatkaan lahtevien il-
moittautumisaikaa niin ettei se unohtuisi. Nyt on-
kin aikaa miettia vain runsas kuukausi. Niin etta 
matkaan kaikki kynnelle kykenevat. Meille on lu-
vassa jalleen antoisa retkipaiva. 

JASENMAKSUT 
Jasenmaksujen tilillepanokortit seuraavat myos 
kirjeessa ja sekin on tarkeana asiana syyta hoi-
taa ajallaan, kuten sadat jasenemme ovatkin kii-
tettavasti vuodesta toiseen tehneet. Uusien jasen-
ten mukaan tulo kay katevasti samalla tilillepa-
nokortilla asiaankuuluvin henkilotiedoin lisatty-
na. Ilmi ja tkaa edelleen rahastonhoitajana ja sa-
moin Maija-Liisa, jotka sitten kirjaavat jasenet 
kortistoon. Ilmin os. Adolf Lindforsintie 7 B 75, 
00400 Helsinki. Maija-Liisan os. Adolf Lindfor
sintie 7 B 49, 00400 Helsinki, puh. 90-5031723. 

TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOT: 
TALOUSTOIMIKUNTA 
Heikki Koskelainen kokoonkutsuja 
Ilmi Koskelainen 
Hilkka Mattila 
RAVINTOLATOIMIKUNTA 
Terttu Loven kokoonkutsuja 
Maija-Liisa Laakso 
Anneli Loivamaa 
Juhani Partanen 
Sirkka Vinnikainen 
OHJELMA- JA RETKEILYTOIMIKUNTA 
Hannu Koskelainen kokoonkutsuja 
Pekka Koskelainen 
Pauli Vainikka 
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KUKA JASENEKSI ! 
Tata kysytaan yha uudelleen. Sukuseuran jasen 
voi olla jasenmaksunsa suorittanut sukuun ale-
nevassa polvessa kuuluva tai avioliiton kautta su
kuun liittynyt. Tama loppu kursivointi on panta-
va merkille, olisihan omituista jos lapsi kuuluisi 
sukuun, mutta hanen toinen vanhempansa suljet-
taisiin ulkopuolelle. Nain ei ole, vaan kyseessa on 
sukuun kuuluva koko perhe. 

KOSKELAISET LEHTEA 
on myoskin kyselty arkistokappaleiksi. Jos joku 
haluaa, niin joitakin kappaleita on tata varten va-
rattuna taalla toimituksessa, joten ottakaapa tanne 
yhteys, asiasta kiinnostuneet. Osoitteemme on: 
Lankilantie 6, 06450 Porvoo, puh. 915-549504. 



Aliina ja Matti Koskelaisen perhekuva vuodelta 1930 otettu Vaivasniemen pihalla. Edessd Aliina sylissaan Sirkka 
seka Matti sylissaan Pekka. Takana vasemmalta: Kaarlo, Eino, Toini, Kaino, Pentti, Laura ja Kirsti. 

Vienan-Karjalan 
Saatteeksi 
Sain tammikuun alkupuolella kirjeen Irina Kos-
kelaiselta, joka asuu Venajan Karjalassa, Tchupan 
kylassa Vienanmeren rannalla. 

Kirje oli alun perin kirjoitettu Venajaksi Irinan 
ystavalle Paula Vaahtovaaralle Kemiin. Paula 
kaansi kirjeen suomeksi ja lahetti sen Irinan pyyn-
nosta minulle, koska Irinalla on sellainen kasitys, 
etta Oulussa on erityisen paljon Koskelaisia. Ta-

Oulu 18.1.1994 

Irina Koskelainen 
mahan ei tietenkaan pida paikkansa vaan Koske-
laiset asuvat paaasiassa Etela- ja Kaakkois-suo-
messa. 

Paula Vaahtovaaran mukaan Irina suunnittelee 
muuttoa Suomeen ja siksi on ymmarrettavaa, et
ta nan haluaisi tietoja Suomessa asuvista suku-
laisistaan. 
Irina kirjoittaa: 

Tervehdys Koskelainen Osmo 
Tdssd kirjoittaa Irina Koskelainen. Mind asun Karjalassa. Olen 33-vuotias, kansallisuudeltani suo-
malainen, ladkdri-neuropatologi. Etsin sukulaisiani Suomesta. Aitini, Lempi Koskelainen pyytdd apuan-
ne loytdakseen veljensa ja sisarensa seka setansa. 
Isoisdni, Koskelainen Foma Danilovits, joka oli suomalainen, syntyi vuonna 1901 Gavanin kylassa, 
Toksovskin piirissd Sankt-Peterburgin alueella. Vuonna 1938 hdnet ammuttiin, koska hdn oli suoma
lainen. 
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Han tyoskenteli pankinjohtajana Uhtuassa (Kalevala). Hanen setdnsd ja veljensd, Koskelainen Sem-
jon, Andreij ja Mikko seka Rauno Andreija ja Mikko asuivat Suomessa. Me emme tiedd heistd mi-
tddn. Minulla on valokuvia Koskelainen Foma Danilovitsista. Kdyn silloin talloin Kemissd ja Kajaa-
nissa ja voin tavata teiddt. 
Pyyddn vastaamaan minulle Kemiin Paula ja Martti Vaahtovaaran osoitteeseen Kaijankatu 6, 94700 
KEMI, tai soittamaan heiddn numeroonsa (9698) 20 068. 

Irina Koskelainen 
Mikali taman lehden lukijat tietavat jotain kirjeessa mainituista henkiloista, niin olisimme kiitollisia, 
jos ottaisitte yhteytta ylla mainittuihin Vaahtovaaroihin Kemiin. 

Terveisin 
Osmo Koskelainen 

eldkkeella oleva apulaisprofessori 

Kotiseutumatka 26.7.1994 
Tulevan kesan kotiseutumatkaa on valmisteltu pitkin talvea ja vii-
meeksi asiaa kasitteli matkatoimikunta joka paatyi heinakuun lop-
puun niin, etta matkapaiva on tiistai 26.7. 

Retki noudattaa paljolti viime kesan retken suuntaviivoja siten, 
etta matkan kokonaisjarjestely annetaan jalleen Aila Haggstromil-
le, jonka johdolla viime matka onnistui erinomaisesti kaikkine tar-
joiluineen ja videointi mukaan lukien. 

Sen mukaan miten sukuseuralaisia matkaan ilmoittautuu, lahdet-
taisiin matkaan niin Helsingista kuin Lahdestakin aamulla puoli seit-
seman. Vaalimaalla olisi aamupala ja samalla tehdaan matkajarjes-
telyt seka mahdollisesti jaetaan matkalaiset Tervajoelle jaaviin ja suo-
raan Viipuriin matkaaviin. 

Naissa kohteissa olisi sitten yksityiskohtainen tutustuminen asi-
anmukaisin oppain seka laivapaivallinen klo 17. Kotimatkalle lah-
dettaisiin ilta seitseman tienoilla niin, etta kaukaisimmatkin mat-
kaajat olisivat perilla ennen puolta yota. 

Matkan hinta kaikkine ylospitoineen on 380 mk. Tahan ei kui-
tenkaan sisally yksityistaksit, jotka jaavat jokaisen omalle kontol-
le, mikali sellaista kaytetaan. 
Matkan jarjestelyja varten pyydetaan ennakkoilmoittautumisia. II-
moittautuminen on tehtava 10. kesakuuta mennessa, joko 
Aila Hdggstrom, Anttilankatu 10 45720 Kuusankoski, 
puh. 951-374 39 04 tai 
Pekka Koskelainen Vuorenpeikontie 5 B 132 00820 Helsinki, 
puh. 90-786 380 
Ilmoittautumiset pyydetaan tekemaan ehdottomasti kirjeitse, 
mukaan liitettava valokopio ulkomaanpassista. 

Ensi kesan kotiseutumatkan toisena vetdjd-
nd on Pekka Koskelainen, joka kuvassam-
me viime matkallaan Kapajdrven rantamai-
semissa Vanhakyldn Vaivasniemelld. 

KOSKELAISET 
Vastaava toimittaja: H A N N U KOSKELAINEN 

Lankilantie 6, 06450 Porvoo 
puh. 915-549 504 
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