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Porvoo 1.3.1995 
15 TOIMINNAN VUOTTA 
Talla kevatkaudella, paivalleen 17.5. tulee kuluneeksi 
15 vuotta sukuseuramme perustamisesta. Tama tapah-
tui Karjalatalolla 75 osanottajan voimin. Alku oli yli 
odotusten ja jatkoa on seurannut. Jasenmaaramme on 
nyt n. 250 ja lahes kaikki osaa ottavia eri tapahtumiim-
me. 

Jo ennen seuramme perustamista oli tapahtunut 
merkittavaa: Eva-Liisa Maamies oli tehnyt suuresti ar-
vostetun sukuselvityksen, joka on antanut pontta toi-
minnalle. Siita Handle erityinen kiitoksemme. Koske-
laiset lehti on ilmestynyt 1989 alkaen ja pitaa jasenis-
tomme sukutietoisena. Viela voidaan mainita oman su-
kuviirin aikaansaannos, joka juhlistaa jo monen su-
kulaisen kotia. 

Kaikki edellamainitut tapahtumat kertovat mennees-
ta ja arvostavat menneiden sukupolvien toimista ja uu-
rastuksista. Mutta elama jatkuu. Aika kulkee kulku-
aan ja me ajan mukana. On luotava katseita myoskin 
tulevaisuuteen ja se viitoittaa tulevia toimintatarpeita 
antaen aihetta kertoa tastakin paivasta ja jopa toiveista 
tuleviin. 
15 v. JUHLA MS SILJA SYMPHONYLLA 
Sukujuuremme ovat meidan Karjalassa. Siksipa olem-
mekin tehneet paatoksen juhlia 15-vuotisjuhlaamme 
yhdessa toisten karjalaisten kanssa merellisissa maise-
missa 6-8.5.1995 MS Silja Symphonylla. 

Laivalla on paljon arvokasta ohjelmaa, mutta myOs-
kin omat yksityiset sukuseuramme tapahtumat ovat 
ohjelmassa, joista tapahtumista kuitenkin kerromme 
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yksityiskohtaisesti matkaan lahtijoille kirjeitse. Omia 
tilaisuuksiamme varten jokaisen matkalle lahtijan tu
lee Matka-Forumiin tehtavan ilmoittautumisen lisaksi 
tehda ilmoitus myos Pekka Koskelaiselle, siksi, etta 
osaisimme tehda riittavan suuret varaukset omia tilai
suuksiamme varten. 

Sukuviiri luovutettiin Karjalan Liitolle 
Koskelaisten sukuviiri luovutettiin Karjalan Liitolle 
20.11.1994 pidettavien Karjalan Liiton pitaja- ja suku-
seurapaivien yhteydessa Karjala-talossa. Sukuseuran 
edustajina viirin luovuttivat puheenjohtaja Hannu Kos-
kelainen ja sihteeri Maija-Liisa Laakso. Viirin vastaan-
ottivat liiton varapuheenjohtaja Matti Mansikka ja toi-
minnanjohtaja Oili Parjo. 

— "Kuluneen 15 vuoden aikana eraaksi merkitta-
vaksi tapahtumaksi olemme saaneet oman sukuviirin. 
Taman valmistuttua ja jakoperusteita maariteltaessa 
oli ensimmaisena ehtona, etta viirin ensimmainen kap-
pale luovutetaan Karjalan Liitolle, joka niin ansiok-
kaasti ajaa yhteisia asioitamme ja on ollut myoskin 
meidan seurallemme hyvana tukena." Esiteltyaan vii
rin yleisolle, lausui Koskelainen luovutuspuheensa lo-
puksi: "Vaikkakin meita ymparoi katoavaisuus, niin 
se tieto meilla on, etta sukujen juuret ovat ikuisia." 

Puheeseen vastasi varapuheenjohtaja Mansikka an
taen tunnustuksen seuran toimeliaisuudelle ja Karja
lan Liiton antavan suuren arvon taman kaltaiselle toi-
minnalle. 

Kuvassamme vasemmalta: toiminnanjohtaja Oili Parjo, varapuheenjohtaja Matti Mansikka, sihteeri Maija-Liisa 
Laakso ja puheenjohtaja Hannu Koskelainen seka taustalla sukuseurojen puheenjohtaja Tapio Ikavalko ja pitajd-
seurojen puheenjohtaja Anneli Eskola. 



KOSKELAISET KIRJOITTAJINA JA TAITEEN TEKIJOINA 

Lahja seuralle Kaarlo Tetrilta 
Taytettyaan 80 vuotta 24.3.1994, hallitusneuvos Kaar
lo Tetri juhlisti tapahtumaa serkkujensa Tuovi ja Ilmi 
Koskelaisen luona Helsingin Pohjois-Haagassa suppe-
an ystavapiirin kesken. 

Ilmi oli varautunut kestitsemaan vieraat juhlallisel-
la kahvi- ja mustikkapiirakkatarjoilulla. Tilaisuuden 
kohokohdaksi muodostui tapahtuma jossa sukuseu
ramme perustajajasen hallitusneuvos Kaarlo Tetri lah-
joitti kirjoituskoneen Koskelaisten sukuseuralle. 

Saatesanoina han kertoi etta hankki taman nykyai-
kaisen matkakirjoituskoneen kirjallisia harrastuksia 
varten, mutta totesi kayttoopasta tutkiessaan koneen 
toiminnan opettelemisen turhan aikaa vievaksi ja tyy-
tyvansa vanhaan kasikayttoiseen kirjoituskoneeseen. 

Ilmi Koskelainen vastaanotti kirjoituskoneen suku-
seuran puolesta ja kiitti lahjoittajaa sydamellisesti. 

Hallitusneuvos Kaarlo Tetri kertoi saaneensa paino-
kuntoon muistelmansa, han toimi mm. Urho Kekko-
sen taustajoukoissa. Muistelmat paattyvat Urho Kek-
kosen sairastumiseen. Odotamme mielenkiinnolla pi-
kapuoliin ilmestyvia muistelmia. 

P.K. 

Viipurista maailmalle 
Helmikuussa ilmestyy Kariston kustantamana seuram-
me perustajajasenen ja alkuvuosien varapuheenjohta-
jan hallitusneuvos Kaarlo Tetrin muistelmateos "Vii
purista maailmalle". Lehtemme avustajalla on ollut ti-
laisuus kurkistaa kirjan sisaltoon jo etukateen, jolloin 
pikaisenkin silmailyn perusteella voi sanoa, etta mies 
on ollut monessa mukana. Kerrassaan kiehtova teos, 
kuten kustantajakin sita esittelee. 

Kaarlo Tetri on ollut keskeisissa valtionhallinnon teh-
tavissa rautatiehallituksessa ja eri ministerioissa kuten 
kauppa- ja teollisuusministeriossa ja sisaasiainminis-
teriossa samoin kuin diplomaattitehtavissa Itavallas-
sa 1950-luvulla, aikana, jolloin myos Suomen puolu-
eettomuuspolitiikan linjaa haettiin. Nain ollen kyseessa 
ei ole pelkastaan yhden miehen elamantyon muistelu, 
vaan kirjassa kuvataan myos koko Suomen historiaan 
vaikuttaneiden tapahtumien taustoja mielenkiintoisella 
tavalla. Siina tuodaan nayttamolle aikamme vaikutta-
jia aina J.K. Paasikivesta ja Urho Kekkosesta Johan
nes Virolaiseen, Ahti Karjalaiseen ja Max Jakobsoniin. 
Teos on tietenkin myos henkilomuistelma, jossa Vii
purista kotoisin oleva Kaarlo kertoo elamanvaiheistaan; 
opinnoistaan, legendaarisista professoreista ja kohtaa-
mistaan ihmisista. 

Kaarlo Tetri kuului Urho Kekkosen laheisiin ysta-
viin ja kirja sisaltaakin monia mielenkiintoisia kuvauk-
sia Kekkosen toiminnasta ystavan ja yhteistyokump-
panin silmin nahtyna. Sen kuvitukseen sisaltyy mm. 
aivan herkullinen valokuva vuodelta 1953 silloisesta 
paaministeri Kekkosesta ja lahetysneuvos Tetrista wie-
nilaisessa yokerhossa. 

Kyseessa on siten paljon ja korkealtakin tasolta ela-
maa nahneen miehen muistelmateos, jonka tekija itse 
pelkistaa kokemuksensa seuraavasti: "Unelmani ovat 
toteutuneet paremmin kuin nuoruudessani osasin ku-
vitellakaan. Elamassani on ollut paljon seikkailun-
omaista, enemmankin, seikkailua. Kaiken olen jaksa-
nut ja kestanyt, en elaman ajopuuna vaan valilla vas-
tavirtaakin uiden." 

Runoilija kierroksessa 
Tammikuussa Kalevi Jantin tunnustuspalkinnon saa-
neen Jukka Koskelaisen runokokoelma "Kierros" il
mestyy lehtitietojen mukaan Tammen kustantamana 
maaliskuussa. Jukan runoja on julkaistu aikaisemmin 
mm. Ryhma 92 antologiassa (Tammi 1992), minka li-
saksi hanet tunnetaan nykyrunouden klassikon Paul 
Celanin kokoelman "Niin kuin kivelle puhutaan" suo-
mentajana (Tammi/Nuoren Voiman Liitto 1993). 

Syota vierasta sanoilla kunnes keitto kerkiaapi 
Tamakin vanhan kansan viisaus loytyy Salme Tetrin 
kirjasta "Viipurin mummon keittokirja" (WSOY 
1993). On helppo yhtya tekijan alkusanoihin, joiden 
mukaan kyseessa ei ole perinneruokakirja eika perus-
ruokakirja, vaan pikemminkin muistelukirja vanhal-
ta hyvalta ajalta. Niinpa sita Iukee nautinnolla, vaik-
ka ei olisikaan ruuanlaitto mielessa. Reseptit sinansa, 
kuvat 1930-luvun Viipurista ja alussa oleva kuvaus Vii
purin ruokaperinteen kehityksesta ovat kiinnostavaa 
luettavaa. 

Tetrin sisaruksista kolmas, Laura Tala, tunnetaan an-
sioituneena kirjallisuuden kaantajana. Yli kolmenkym-
menen kaannostyon joukosta ehka tunnetuin on juu-
talaisten vainoja seka Israelin valtion syntya kuvaava 
Exodus. 
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Runoja ja musiikkia 
Seuramme puheenjohtaja Hannu Koskelainen tunne
taan laajalti ns. vanhemman viihdemusiikin saveltaja-
na ja sanoittajana. Hanen MC-kasettinsa ovat tehneet 
niin Karjala-valssin kuin Kesamokin Marjatan (joka 
on myos Lasse Kuuselan esittamana singlena) seka mo-
net muut kappaleet varsin tunnetuiksi. Hannu on kun-
nostautunut myos kirjantekijana ja kun muutkin su-
kuseuran jasenet ovat toimineet kotiseutuperinteen tal-
lettajina ja kulttuurin eri saroilla, julkaistaan seuraa-
vassa muistinvaraisesti koottu Iuettelo jasenten pysy-
vaan muotoon saatetuista aktiviteetista. 
Risto Koskelainen 
Salaovelaa uhoa, runoja 36 s, Porvoo 1994 
Kimaripari aheltaa, MC-kasetti savellyksia sanoituk-
sineen 1993 
Hannu Koskelainen, toim. 
Tervajoki, kyla, joki, meri, kotiseutukuvaus 255 s, Por
voo 1988 
Liisa Kankaanpdd, toim. 
Filip Koskelaisen muistelmat, kotiseutukuvaus 27 s, 
Turku 1993 
Kerttu Wasenius 
Koskelaa muistellessa, kotiseutukuvaus 167 s, Thun
der Bay, 1990 
Kuvaamataiteen alalta on Pentti Sipildinen saavutuk-
sista mainittava ainakin seuraavat: 

Vahvialan viiri 1970 
Vahvialan lippu 1986 
Vahvialan vaakuna 1988 
Koskelaisten sukuviiri 1993 

Hannu Koskelaisen savellyksia sanoituksineen sisaltyy 
seuraaviin MC-kasetteihin: 

Saaristo soi 7 savellysta 1986 
Aikuisten tanssit 3 11 savellysta 1990 
Uutta tanssimusiikkia 12 savellysta 1993 
1 single 2 savellysta 1990 

Professori Osmo Koskelainen on julkaissut useita so-
siologian alaan kuuluvia tutkimuksia. Jo v. 1974 han 
tuli tunnetuksi yhdessa kahden muun tutkijan kanssa 
julkaisemastaan 652 sivuisesta tutkielmasta "Suoma-
laisten sukupuolielama". 

Heikki Koskelainen 

Hyva sukuseuralainen ! 
Saitko lehtesi oikealla osoitteella? Oletko saanut la-
hiosoitteen? Kerro siita minulle osoitteella: 
Maija-Liisa Laakso 
Adolf Lindforsintie 7 B 49 
00400 Helsinki 
Postista saa "osoite muuttunut"-kortin, jonka se kul-
jettaa ilmaiseksi kotimaan liikenteessa. 
Uusille tilaajillemme muistutamme, etta Koskelaiset-
lehti lahetetaan kaikille jasenmaksunsa suorittaneille 
"jasenetuna". Jasenmaksu on 30 mk/vuosi. Tili KOP 
126250-90837. 

Terveisin 
Maija-Liisa os. Koskelainen 

Karppilan kylasta 

Koskelaisten sukuseuran 
kotiseutumatka 26.7.1994 

Kotiseutumatkalaisten bussi ja matkanjohtaja Aila 
Haggstrom, seka Helsingista lahtevat matkalaiset (14), 
olivat valmiina lahtoon Helsingin postitalon edustal-
la, Mannerheimintien puolella kello 6.00. Aamuinen 
saa oli aurinkoinen. Porvoossa joukko lisaantyi 10:11a. 
Vaalimaalla Hannu ja Pirkko Koskelainen liittyivat 
joukkoon. Aamupala, Aimoannoksessa 8.45-9.00 oli 
pikahuoltoa, mutta aikataulu oli myos tiukka. Rajan 
ylitys meni rutiinilla. Kello 10.00 oltiin Tervajoella, jos
sa paikallinen pikkubussi tulkkeineen odotti. Pikkui-
sen sekavan selvittelyn jalkeen, Tervajoki-Vaivasniemi 
kavijat sijoittuvat pikkubussiin. Osmo Koskelaiselle 
avustajineen oli varattu henkiloauto Naulasaaren kayn-
tia varten. Matkabussi mukanaan Viipuriin menijat ja 

Matka Vaivasniemelle kulki tiettomia taipaleita. Ku-
vassamme ensimmaisend Toini Ampuja (paikantun-
tijana) takanaan Pauli Vainikka ja sitten pitkd letka 
perdssddn, jonon hdntdpdd ndkymdttdmissd. 

jatkuu seuraavalla sivulla 
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jatkoa edelliselta sivulta 
Vahvialan hautausmaalla kavijat jatkoi matkaa. Kaik-
kien paluu Viipurin kauppahallille oli sovittu kello 15. 

Pikkubussilla kavimme ensiksi Karppilan luonnon-
kauniissa Harjuniemessa, ihailemassa maisemia. Sielta 
ajoimme Tervajoelle Hannun ja Paulin kotitanhuvil-
le. Hannu selosti matkan aikana ohitettavia paikkoja 
ja kertoili muisteluksia sotaa edeltaneelta ajalta. 

Tervajoelta suunnattiin matka kohti Selkatieta. Sel-
katiella ohitettiin Hannun ja Paulin entisia kotimet-
sia. " O m p a puut kasvaneet, hyvan nakoista metsaa" 
(haikea huokaus). Siikalammen kohdalle pysakoitiin 
pikkubussi. Jalkineiden vaihdon jalkeen "safari" kohti 
Vaivasniemea alkoi. Iloinen "safar i" kulki, osittain 
umpeenkasvanutta tieta pitkin noin 12 kilometrin paas-
sa olevaa Vaivasniemea kohti. Reipasta joukkoa veti 
Toini Ampujan opastamana Leo Leino. (Toini taytti 
seuraavana paivana 79 vuotta). 

Kapajarvi oli kasvanut melkein umpeen. Kapajoen 
ylitys yhta koivunrunkoa pitkin oli taidonnayte josta 
jokainen selvisi tyylillaan (pisteita ei annettu) kannus-
tusjoukkojen ilkikuristen kehoitusten saattelemina. 

Paluumatka Vaivasniemelta sujui ripeasti. Pikkubus-
sissa oli hilpea tunnelma. Ldytomaellakin olisi pitanyt 
kayda (joku oli varannut uimapuvun mukaan uintia 
varten Loytojarvessa) mutta, kun oli sovittu etta Vii-
purissa ollaan kello 15.00, niin siita ei tingitty. 

15.00 Viipurissa, mutta ryhma ei paikalla. Norkoil-
tiin torilla ja kauppahallissa 1,5 h. 16.30 mentiin ruo-
kailupaikaksi sovittuun laivaravintolaan odottamaan 
ruokailua. 17.00 kaikki olivat paikalla. 

18.00 Bussille. Kiertoajelu Viipurissa. Heikki Kos
kelainen selosti nakymia ja kertoi tietojaan ja muisto-
jaan koulunkayntinsa ja Viipurin Hiekan kaupungin-
osan olosta ja elosta. Ilmi Koskelainen muisteli naky
mia kun ylitettiin siltaa Saimaankanavan kohdalla. 

Kotimaktalla ohitettiin lukuisia mustikkakauppiai-
ta. Yhteisesta toivomuksesta pysahdyttiin kaupan te-
koon. Monella oli tuomisena Karjalan mustikoita mus-
tikkapiirakkaa tai -soppaa varten. 

Raj alia oli rekka-autojen puolella pitka jono. Mei
dan kaista veti. Tullista ja passintarkastuksesta selvit-
tiin joutuisasti. Taxfree:sakin poikettiin. 

Vaalimaa. Aimoannos. Hannu ja Pirkko hyvasteli-
vat matkalaiset. 

Porvoossa 23.00. Bussi tyhjeni kymmenella hengel-
la. Osmo Koskelaisella oli pitka taival edessa, piti yon 
aikana joutua Ouluun. 

Puhuttiin kuljettaja ja matkanjohtaja viemaan osan 
matkalaisia lahelle kotipaikkaansa Helsingissa. 

1994 kotiseutumatka on takana. Muistot elavat. 
Pekka 

Koskelaisen suvun urheilijoita 
TUL:n mestari 
1927 alle 18 v, 10 km Vilho Koskelainen, Vahvialan Kil-
paveikot. 
1928 18-21 v, 15 km, Vilho Koskelainen, Vahvialan Kil-
paveikot. 
1929 18-21 v, 15 km, Vilho Koskelainen, Vahvialan Kil-
paveikot. 
TUL:n 10 parasta hiihtajaa 1928-1929 (TUL n:o 12. 
23.3.1937) 
4. Arvo Koskelainen 
Arvo Koskelainen tekee itselleen 22-vuotiaana nimen 
vuoden, 1928 mestaruuskilpailuissa tullen 20 km:lla 
neljanneksi, 30 km:lla viidenneksi ja 50 km:lla kolman-

neksi. Seuraavana vuonna ei Arvo Koskelainen otta-
nut osaa mestaruuskilpailuihin, mutta menestyi kan-
sallisissa erittain huomattavasti. 
TUL:n 10 parasta hiihtajaa 1930-1931 (TUL n:o 12. 
23.3.1937) 
2. Arvo Koskelainen 
3. Vilho Koskelainen 
TUL:n mestari 1931 
yl.s 10 km, Arvo Koskelainen, Vahvialan Kilpaveikot 
yl.s 30 km, Arvo Koskelainen, Vahvialan Kilpaveikot 
Tyovaen urheiluliitojen TAVLI OLYMPIALAISET 
1931 
Vilho Koskelainen oli mestaruuskilpailussa 1930 alle 
21-vuotiaiden 10 kmrlla yhdestoista. Seka 1931 samal-
la matkalla yleisessa sarjassa neljas ja 30 km:lla kym-
menes. Olympia valintojen 15 km:lla han oli neljas ja 
Olympialaisissa Itavallan Miirzzuschlagissa 15 km:lla 
kahdeksas. 

Arvo Koskelainen oli mukana talviolympialaisten 30 
km:n hiihdossa Miirzzuschlagissa. Kilpailu keskeytyi 
lumipyryn takia. 10 km:n partiohiihdossa Suomi 
1-joukkue voitti, Suomi 2-joukkue, jossa oli mukana 
Arvo Koskelainen tuli toiseksi. 

Murzzuschlagin talviolympialaisissa 1931 oli kolme 
Viipurin piirin Koskelaista: Antti, Arvo ja Vilho. 
TUL:n mestari 1933 
yl.s 30 km, Vilho Koskelainen, Vahvialan Kilpaveikot 
joukkue, 30 km, Vahvialan Kilpaveikot: Vilho Koske
lainen, Arvo Koskelainen, Antti Koskelainen 
TUL:n 10 parasta hiihtajaa 1932-1933 (TUL n:o 12. 
23.3.1937) 
1. Vilho Koskelainen 
3. Arvo Koskelainen 
TUL:n mestari 1934 
yl.s 10 km, Arvo Koskelainen, Vahvialan Kilpaveikot 
yl.s 30 km, Arvo Koskelainen, Vahvialan Kilpaveikot 
TUL:n 10 parasta hiihtajaa 1934-1935 (TUL n:o 12. 
23.3.1937) 
1. Arvo Koskelainen 
Tyovaen urheiluliittojen TALVI OLYMPIALAISET 
1937. 
Reino Koskelainen, Vahvialan Kilpaveikot. Talviolym
pialaisten valintahiihdoissa 30-31.1.1937 han oli 15 
km:lla kahdeksas ja 30 km:lla kahdeksas. (30 km:n 
hiihdossa vaivasi vatsapistos koko matkan ajan). 

Talviolympialaisissa Tsekkoslovakian Johannisbadis-
sa 1937 han saavutti 15 km:lla 12. sijan ja 30 km:lla 
10 sijan. 

PENTTI KOSKELAINEN 
TUL:n mestaruuskilpailut 27-28.2.1937 LAURITSA-
LA (TUL n:o 10. 2.3.1937) 
alle 18 v, 10 km hiihto, 3. Pentti Koskelainen 
TUL:n Viipurin piirimestaruuskilpailut 1937 
alle 18 v, 10 km hiihto, 3. Pentti Koskelainen 
TUL:n mestaruuskilpailut 26.2.1939 NOKIA (TUL n:o 
9. 28.2.1939) 
alle 21 v, 15 km hiihto, 3. Pentti Koskelainen 



Koskelaisten suvun urheilijoita: 

Eino Koskelainen PM-mestaruuskilpailujen neljas 
EINO KOSKELAINEN, TUL:n 100 km maantiepyorailyn mestari 1936 
ja Pohjoismaiden tyovaen urheiluliittojen PM-mestari pidemmalla mat-
kalla Norjan Holmenkollenilla 1939, neljas, parhaana suomalaisena. 
Eino Koskelainen syntyi 6.3.1913 Viipurin maalaiskunnan Koskelan ky-
lassa Peramaen talossa, Matti ja Alina Koskelaisen toisena lapsena (11 
lasta). 1924 perhe muutti Vanhakylan Vaivasniemen tilalle. 

Koulumatka piteni 5-6:een kilometriin. Koulumatkat tehtiin melkein 
tiettoman taipaleen takaa kavellen taikka hiihtaen. Syksyisin ja kevai-
sin osin pitkospuita kulkien, kun Kapajarvi tulvi ja ymparoiva suo oli 
veden peitossa. Pitka ja hankala koulu- ja kauppamatka kehitti per-
heen lapsista sitkeita ja kestavia kulkijoita. 

Vanhakylassa oli virea seuratoiminta. Oli nuorisoseura Tahka, VPK, 
Tyovaenyhdistys, V- ja U seura ELO ym. Pitkien ja huonojen tieyhteyk-
sien kulkuvalineeksi tuli polkupyora. Myohaisten iltaharrastusten kul-
kuneuvona ja varustettuna karbiidilampulla se palveli kayttajaansa mai-
niosti. 

Eino Koskelainen innostui pyorailysta, kun V- ja U seura ELO otti 
pyorailyn mukaan kilpailutoimintaan. Hanen 1930 alkaneen pyoraily-
harrastuksen katkaisi asepalvelus 1933-1935. Sotavaesta vapauduttuaan 
han oli erinomaisessa kilpailuvireessa saavuttaen useita Viipurin piiri-
mestaruuksia maantie- ja rata-ajoissa. TUL:in Suomen mestariksi han 
polki 1936, 100 km:n matkalla. 1936-1939 han saavutti useita piirimes-
taruuksia lyhyilla alle 40 km:n matkoilla. Tyovaen urheiluliitojen Poh
joismaiden mestaruuskisoissa Norjan Holmenkollenilla 1939, han saa
vutti pidemmalla matkalla neljannen sijan. 

Pyorailyn lisaksi han harrasti aktiivisesti hiihtoa, saavuttaen siina-
kin piiritason ensimmaisia ja toisia palkintoja. 

Tyoelamassa han osallistui kotitilansa hoitoon Vaivasniemella. Ka-
pajarven kuivatustdiden aikana 1937-1939, han toimi tyomaan varas-
tonhoitajana. Lisaansiota 1930-luvulla hankittiin "iltakeikoilla", kul-
jetustoilla joka vei Nisalahdesta pitkalle, Nuijamaalle ja Jaaskeenkin. 
Pyorat lastattuna poljettiin tavara perille ja aamuksi pyrittiin kotiin. 
Tama kuljetustoiminta osaltaan loi kovan pohjakunnon urheiluharras-
tukselle. 

Eino Koskelainen osallistui molempiin sotiin viestimiehena. Jatko-
sodan aikana han palveli Aanisjarven suunnalla. 

Valirauhan aikana han oli Auran Osuuskaupan palveluksessa. So-
dan paatyttya han viljeli omaa tilaansa Porvoon pitajan Kaarenkylas-
sa. 1949 han myi tilansa ja siirtyi Punkalaitumelle. Seuraavana vuonna 
han ryhtyi harjoittamaan leipomo- ja konditorioliiketta, jatkaen yri-
tystoimintaa runsaan kolmenkymmenen vuoden ajan. 

Eino Koskelainen oli maltillinen ja elamanmyonteinen mies, minka 
ansiosta hanella oli laaja ystava- ja tuttavapiiri. Luonteenominaisuuk-
siltaan vaatimattomana han sai merkittavaa arvostusta yrittaja- ja am-
mattipiirien ulkopuoleltakin. 

Hanen elamansa paattyi yllattaen sairauteen ja nopeaan menehty-
miseen. 23.7.1983. 

Pekka Koskelainen 

TUL:n Porvoon piirimestaruuskilpailut PORVOO 
1945 (TUL n:o 8. 20.2.1945) 
yl.s 30 km hiihto, 2. Pentti Koskelainen 
yl.s 15 km hiihto, 1. Pentti Koskelainen 
alle 18 v, 10 km hiihto, 1. Pekka Koskelainen 

RAUHA SIPILAINEN 
TUL:n mestaruuskilpailut 27-28.2.1937 LAURITSA-
LA (TUL n:o 10. 2.3.1937) 
naiset, 2 km hiihto, 1. Rauha Sipilainen 
naiset, 5 km hiihto, 1. Rauha Sipilainen 

TUL:n mestaruuskilpailut 1938 
naiset, 5 km hiihto, 1. Rauha Sipilainen 
TUL:n Viipurin piirimestaruuskilpailut 1937 KARP-
PILAN KAIKU 
naiset, 3 km hiihto, 1. Rauha Sipilainen 
3. Kaino Koskelainen 
TUL:n mestaruuskilpailut 25-26.2.1939 NOKIA (TUL 
n:o 9. 28.2.1939) 
naiset, 2 km hiihto, 8. Rauha Sipilainen 
naiset, 5 km, hiihto, 2. Rauha Sipilainen 

Pekka Koskelainen 
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Koskelaisten sukuseuran 15-vuotisjuhla 
Tutussa joukossa upealla MS Silja Symphonylla 6-8 toukokuuta. Seurassamme karjalaisia kirjailijoita ja muusi-
koita. Ilmoittautuminen matkalle tulee tehda alia olevan esitteen mukaan Matka-Forumiin 3.3.95 mennessa. 
Matka-Forum Oy Yrjonkatu 23 B, 00100 Helsinki. 4 hlo/hytti 3 hlo/hytti 2 hlo/hytti 
Hinnat: Turisti Il-luokka 270,- mk 360,- mk 520,- mk 

Turisti I-luokka 300,- mk 390,- mk 570,- mk 
Promenade-luokka 320,- mk 420,- mk 620,- mk 
Seaside-luokka 350,- mk 460,- mk 670,- mk 

Ateriat: Ateriapaketti (sis. 2 aamiaista ja 2 illallista) 230,- mk 
Aamiainen 35,- mk 
Illallinen 85,- mk 

Matkan jarjestaa Karjalan Liitto ry. Ilmoittautumiset Matka-Forumiin, joka toimii vastuullisena matkatoimisto-
na. Soita puh. 90-647 001. 
SUKUSEURAN OMIA TILAISUUKSIA varten tulee erikseen ilmoittautua myos Pekka Koskelaiselle osoitteella: 
Vuorenpeikontie 5 B 132, 00870 Helsinki. Puh. 90-786 380. 
Osallistujan nimi ja osoite: 

Puh. 

Otamme viela yhteyden ennen matkaa. 

Kausala 15.12.1994 
Koskelaiset sukuseuran toimittaja 
Hannu Koskelainen 
Tutustuttuani Valkjarven historiaan koulupiireittain 
puh.joht. Keijo Liski, lahettaen sinulle terveisia. 
Asia: Sina toimitajana lahdemme juurillemme Vah-
vialaan. 
Ehdotukseni olisi, etta Vahvialan historia lahdettai-
siin kirjoittamaan uudestaan koulupiireittain (esim. 
Valkjarven historian koulupiireittain mallin mukaan). 
Keijo Liski tuntee sinut ja mainitsi, etta olisit tahan 
erittain pateva henkilo. 
Omalta osaltani en pysty osallistumaan, kuin Jarven-
paankylan osalta isa-ukon kirjoittamana Nurmiin kou-
Iupiirista (kuvina myoskin) ehka apunani Koskelaisen 
Esteri = Arvon sisko, seka Sahalaisia. 
Asia: Edelleen kiinnostuneena Iitista, asian esitettyna 
saadaan mukaan Vanhankylan-kirjan kirjoittajat Arvo 
Sutela ja Erkki Ihalainen? 
Mielestani entinen Tuomas Sutelan kirjoittama Vah-
vialan-kirja, verrattuna Valkjarven-kirjaan, on huo-
mattavasti uusimista vaille. 
Myoskin yleista Jarvenpaankylan tapahtumia kylan-
vaesta vahaisen, koko kylan, ta lo-talol ta . . . mutta 
erittain paljon hiihtotapahtumista TUL:n Vahvialan 
Kilpaveikot, Koskelaiset - Sahalainen - Sipilainen ym. 
Asian - jos antaa aihetta, ottaen yhteytta, yritan omal
ta osalta parhaani. Tallaiset terveiset Iitista. 

Pentti Koskelainen 
Rautatienkatu 13, 47400 KAUSALA 

Puh. 951 3261 097 

Koskelaisten sukuviiri 
Sukuviirin kysynta senkun jatkuu. Tilasimme uuden 
eran ja nyt sita on jalleen saatavana. Marmorijalus-
taan ja hopealaatalla varustettuna viirin hinta on 200 
mk + postikulut. Asiaa hoitaa Pauli Vainikka, Suo-
nionk. 5 B 45, 00530 Helsinki. Puh. 90-7016 121. 

Eino A. Koskelainen 
on poissa 

Koskelaisten sukuseuran perustaja ja johtokunnan ja-
sen diplomikauppias Eino Armas Koskelainen kuoli 
5.1.1995. Han oli syntynyt Viipurin maalaiskunnassa 
11.11.1915. Juuriltaan Eino Koskelainen kuului Sink-
kalan sukuhaaraan. Han asui sotavuosiimme saakka 
Vahvialan Tervajarvella. Siirtolaisena Eino muutti 
Artjarvelle. Isaltaan perintona saatu kosketus kaupan-
kayntiin antoi Einolle sysayksen perustaa Artjarven 
Ratulaan myymalan. Elintarvike-, maatalous,- rauta 
ja rakennusalan yritys muodostui Eino Koskelaisen 
elamantyoksi, jossa han menestyi hyvin. 

Han saavutti jakamattoman suosion ymparistonsa 
asukkaiden keskuudessa kuin myoskin kauppiaspiireis-
sa. 

Eino Koskelainen tunnettiin myos urheilun harras-
tajana, nuorempana urheilijana ja varttuneemmalla 
ialla seuratoiminnan johtotehtavissa. Han toimi mo-
nia vuosia Artjarvella Karjalasta siirtyneen Vahvialan 
Kiistan puheenjohtajana. Minulla oli ilo olla Einon 
kumppanina samassa seurassa. Hanen olemuksensa oli 
aina valoisa ja elamanmyonteinen, hanen vaikutuspii-
rissaan oli hyva olla. 

Lammolla muistaen 
Pauli Vainikka 
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