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Varikas sukujuhla Ruotsin laivalla 

Koskelaisten sukuseuran 15-vuotisjuhlaristeily muo-
dostui kohottavaksi muistettavaksi tapahtumaksi Sil-
ja Symphonyn Ruotsinristeilylla 6.-8.5.1995. Matka liit-
tyi Karjalan Liiton risteilyyn sukuseuran pitaessa sa-
malla omia tapahtumia. Niita olivat Coctailtilaisuus, 
jossa vieraili Karjalan Liiton edustajana varapuheen-
johtaja Matti Mansikka, kiertoajelu Tukholmassa se-
ka lukuisat tapahtumat laivalla. 
Selviteltyamme laivaantulomuodollisuudet kokoon-
nuimme valittomasti coctailtilaisuuteen yokerho Star-
durstiin jossa meille oli varattu valoisat ja avarat na-
koalatilat, pehmeat istuimet ja kupliva coctail. Puit-
teet seuran 15-vuotisjuhlaristeilyn avajaisiin olivat hie-
not. 

Sukuseuran puheenjohtaja Hannu Koskelainen piti 
tervehdyspuheen. Puheessaan han kasitteli sukuseuran 
syntyvaiheita ja totesi Tuovi ja Ilmi Koskelaisen aktii-
visuuden olleen osittain kannustava tekija sukuseuran 
perustamiseen. "Haluttiin tutustua toisiimme, viettaa 
aika ajoin yhdessa oloa, tutustuaksemme. Seuratoimin-
nan lahtiessa kayntiin ja sukututkimuksen valmistut-
tua, meille selvisi esivanhempiemme kotiseutu ja mis-
ta sukumme on lahtoisin. On tarkea tietaa kuka on. 
Me tunnemme juuremme. Me olemme Karjalaisia. 
Karjalan Koskelaisia. Koskelan koski on meille sikali 
tarkea etta siita kai tulee muodostumaan, niin toivon, 
meille sellainen pyhiinvaelluspaikka. Alkaa nayttaa sii
ta, ettei meidan herrat valita Karjalaa oikeasti takasii 
jahatakkaa", paatteli puhuja lopuksi. 

Matti Mansikka 

Juhlapoytia oli useita joista yhteen sijoittuneista taustalla 
lainen sekd selin vas. Timo ja Anne Pellikka sekd Reima 

Karjalan Liiton tervehdys 
Karjalan Liiton tervehdyksen esitti varapuheenjohta-
ja Matti Mansikka. 

Jos jotain niinkuin toteai-
sin teidan suvun kohdalta, 
liiton vinkkelista tarkasteltu-
na, niin minulle on kerrottu 
etta te olette ensimmainen 
sukuseura joka on hakeutu-
nut liittoon. Te olette ura-
nuurtajia tassakin mielessa, 
jos olette uranuurtajia siina-
kin etta hakkaatte sukunne 
vaakunan kallioon. Teilla on 
tammoista nakojaan uudis-
tamiskykya monella tavalla. 
Se on aikamoinen ja mielenkiintoinen tarkastelukul-
ma liitonkin nakokulmasta, etta te olette avannut paan 
josta on seurannut etta aika monta sukuseuraa on ha-
keutunut liittoon. Jos tata tarkastellaan liiton tulevai-
suuden kannalta tata paivana niin se on ilmeisesti se 
toiminta-alue joka vetaa nuoria mukaan, silla liiton on-
gelmahan on tana paivana se etta sen jasenisto on, voi-
siko sanoa ikaantynyt, minakin alan olla nuoremmas-
ta paasta, eli keski-ika on lahempana 70 tai 65-70 va-
lilla. Se on selva merkki siita, jollei me saada uusia ih-
misia, jotka on seka lahella Karjalaa, karjalaisuutta 
edelleen, liiton olemassa olo on kylla uhattuna. Se mer-
kitsee sita, etta pitaa hankkia uusia muotoja. Tama 
sukuseura tai sukuseurat nayttaa olleen se joka tuo uu

sia ja auttaa. Ja se on 
ihmiselle tarkeaa niin 
kuin puheenjohtaja 
avauksessa totesi, op-
pia tuntemaan ja ar-
vottamaan juuriaan. 

Niin siita jos, halli-
tuksen ja liiton puo-
lelta pitaisi jotain 
kunniamerkkia ojen-
taa niin tasta asiasta 
ainakin, pitaisi teille 
se ojentaa ehdotto-
masti. Te olette avan-
neet paan tassa asias-
sa. 

Toinen asia mihin 
sina Hannu viittasit, 
tahan Karjalan pa-
lauttamiskysymyk-
seen, niin johan tuol-
la salissakin tahdot-
tiin viitailla tahan. 

jatkuu seur. sivulla 

Ilmi, Aulikki ja Heikki Koske-
Koskelainen ja Anja Laitinen. 



Helsinki 1.3.1996 

Hyvat Koskelaiset 
Keskustelu synnyinseutumme palautuksesta jalleen ta-
kaisin muun Suomen yhteyteen on jumiutunut paikal-
leen. Nyt valtiovallan taholta vakuutellaan, etta "asi-
asta saa keskustella". Se lienee jonkinlaista oman tun-
non puhdistamista ja myotatuntoa. Ketahan se lam-
mittaa? Voitaisiinkohan nykyisessa maailmassa enaa 
kieltaa keskustelua, joten aika lapsekasta lupailua. Kai-
vataan toimenpiteita ja tekoja. 

Me Koskelaiset seuraamme mielenkiinnolla Karja
lan Liiton toimenpiteita ja kannanottoja. Karjalan Liit-
tohan on ainoa toivomme. 

Mutta meidan jarjestotoimintamme Koskelaisina 
jatkuu. Viime vuoden aikana moni jasenemme on tayt-
tanyt kunnioitettavat vuodet. Valitettavasti meilla ei ole 
tiedossamme kaikkien jasentemme ikaa, joten var-
maankin joku vuosipaivan viettaja on jaanyt vaille an-
saittua huomiota. Taman vuoksi pyydammekin ilmoit-
tamaan sihteerillemme kaikkien ikaihmistemme syn-
tymaajat mahdollisia huomionosoituksia varten. Eri-
tyisesti meita kiinnostaa tietaa, kuka on vanhin elossa 
oleva sukumme jasen. 

Kun suvussamme on myoskin seka Hike- etta kult-
tuurielamassa vaikuttavia ihmisia, niin ehkapa jatkossa 
saamme tilaisuuden seurata heidan toimintojaan jut-
tuina lehtemme palstoilta. 

Kuluvan vuoden toiminnassamme on jalleen kaynti 
koti-Karjalassa. Viipurihan se on jalleen matkakohteen 
paapaikka, joskin poikkeamme matkan aikana muil-
lekin sukumme synnyinsijoille. 

Tervetuloa matkalle ! 

kaisin, niin ei se ihan yksinkertainen asia olisi. Siihen-
kin pitaisi varautua etta saamme palautuksen myota 
myoskin 100.000 venalaista. Se on melkoinen vahem-
misto. Jos sitavastoin sanoisimme, etta annetaan ve-
nalaisille kolme viikkoa aikaa lahtea kotimaahansa, oli-
han meillakin aikaa vain kolme paivaa lahtea, niin ei 
se homma toimi koska olemme allekirjoittaneet Etyk-
asiakirjan, joka pitaa sisallansa sen, etta jos ihmiset 
haluavat olla, niin ne voivat olla siella. 
Myos ongelmia seuraisi 
Silloin kun meille tulee lOO.tuhatta venalaista vahem-
mistbna, niin on aivan selva etta, suurvallan asema tu
lee heijastumaan toisella tavalla kuin tahan asti. Tata 
varten mia oon aina sanonut jokaiselle, etta me jokai-
nen olemme varmasti sita mielta, etta Karjala kaiken 
oikeudenmukaisuuden mukaan kuuluu meille. Otetaan 
se takaisin, mutta siina muodossa me emme sita saa, 
emme tietysti, luonnollisesti, luonnonolosuhteidenkaan 
osalta kuin me sen jatimme, kun me saamme samalla 
aivan varmasti lOO.tuhatta venalaista, jollei jotain ih-
metta tapahdu. 

Eli meille tulee sen myota seka sosiaalipoliittisia, 
koulutuspoliittisia etta yhteiskuntapoliittisia, mutta eri-
tyisesti ulkopoliittisia vaikeuksia, jo se on meidan hy-
va tietaa kun kaymme tata keskustelua. Mina toivon 
etta keskustelu jatkuu myonteisissa merkeissa ja kay 
niinkuin se hallituksessa oleva kaveri ennusti: Viiden 
vuoden paasta Karjala tulee takaisin kavi miten tahan-
sa. 

Mina toivotan teidan suvulle edelleen hyvaa jatkoa 
ja menestysta ja nuorta vakea runsaasti, mutta tehan 
olette ilmeisesti tammoisessa kykenevaa porukkaa sil-
lakin alueella. Menestysta teille ja hyvaa risteilya. 

jatkoa edelliselta sivulta 

Karjalan palautus 
Mutta on selvaa, ettei se ainakaan huomenna tule, vaik-
kakin yksi kaveri sanoi hallituksessa kun Karjalara-
porttia kasiteltiin etta, Taa kyl o hyva raportti, mut 
asia on kyl silviisii niiko ennustajat on sanoneet, et viije 
vuuve paast myo saahaa Karjala takasii tahtoo tai ei. 
Mie en tiija oikee et mihi tas uskoo. Mut jos nai on 
ni hyva on. Mutta, jos saisimme luovutetun alueen ta-

Risteilyohjelmaa 
Illan viettoa 6.5.95 
Hannu kavi "KARJALAISTEN KIRJOJA" esittelys-
sa esittelemassa toimittamansa TERVAJOKI-kirjan. 

Rakkautta wienilaisittain, ja Karkelot karjalaisittain 
Karelia-puhallinorkesterin tahdittamana kerasi myos 
joukkonsa. Lapsille pallomeri tuntui olevan viihtyisin 
paikka. Illalliselle pyrittiin kokoamaan suku samaan 
paikkaan. Ilta sujui vapaasti seurustelun merkeissa. 

"Eika meita surulla ruokita" kuten johtokunnan jasenen Sirkka Vinnikaisen ja seuru-
een ilmeista nakyy. 

Kiertoajelu Tukholmassa 
7.5.95 
Karjala Liitto oli jarjes-
tanyt laivalle erillaisia ti-
laisuuksia ja musiikkioh-
jelmaa. Osa sukuseura-
laisista osallistui naihin 
tilaisuuksiin. 

Sukuseuran varaama 
bussi odotti sataman pai-
koitusalueella kello 10. 
Paaosa sukuseuralaisista 
osallistui tahan kiertoaje-
luun. Opas oli reipas ja 
asiansa osaava. Tukhol-
maan tutustuttiin mielen-
kiintoisten nakymien, ta-
rinoiden ja asiatietojen 
keralla. Ihmeteitiin ku-
ninkaan linnaa, katseltiin 
vanhaa kaupunginosaa, 
kierrettiin Suomalaisen 
kirkon pihan kautta, to-
dettiin etta kuvapatsas 



Syystapaaminen Karjalatalossa 21.10.95. Puhumassa seuran puheenjohtaja Hannu Koskelainen. 

Hannu ja Heikki jatkavat 
sukuseuran johdossa 
Suuremmitta muutoksitta jatkaa Koskelaisten sukuseu
ra toimintaansa tulevat kaksivuotiskauttaan valitessaan 
Karjalatalolla 21.10.1995 pidetyssa kokouksessaan en-
tisen johdon. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Han
nu Koskelainen seka varapuheenjohtajaksi Heikki Kos
kelainen. 
voi olla pienikin. Poikettiin katsomassa Glopen-jaa-
kiekkohallin mahtavaa kupua. (Helsingin stadionin 
torni mahtuisi pystyyn sen sisalle). Koleahko aurinkoi-
nen saa suosi tutustumiskierrostamme. 2-tunnin ajelu 
paattyi satamaan. Osa sukua jai kaupungille, paaosa 
palasi laivalle, osallistuakseen erillaisiin tapahtumiin 
taikka ottakseen paivanokoset ennen illan ohjelma-an-
tia. 
Illan vietto 7.5.95 
Illan paatapahtumaksi, yleiso menestyksesta paatellen 
muodostui MM-jaakiekko-ottelu Suomi-Ruotsi, Glo-
pen-hallissa. Laivan televisioiden edustat tayttyivat kat-
sojista runsaasti ennen televisioinnin alkua. Jannitty-
neina seurattiin kestaako Suomen loistavasti alkanut 
ote loppuun asti. 5-1 voitto oli murskaava. Katsojien 
riemun purkaukset olivat mahtavat. 

Illaksi onnistuttiin varaamaan poydat Ala Carte il-
lalliselle. Illallinen sujui miellyttavasti, huomattavan su-
kulaisjoukon seurustellessa ja nauttiessa poydan anti-
mista. Ostoskierros laivan Taxfree myymaloissa kuu-
lui myos asiaan. 

Iltaohjelma oli jokaisen vapaasti harkittavissa. Run
saasti aikaa vietettiin tanssin merkeissa ja virvokkeita 
nauttien. Taisipa siina jonkun nukkumaan menokin 
siirtya aamutunneille. 
Aamulla 8.5.95 
Aamupalan jalkeen odoteltiin laivan rantautumista 
Helsinkiin. Aamun touhujen ja pakkauksen seka mai-
hinnousujonotuksen aikana ei juuri sukulaisia ehdit-
ty nahda. Mutta: toivottavasti jokainen oli viihtynyt 
risteilylla, nauttinut vaihtelusta arkitouhuilun valissa, 
saanut mielyttavia muistoja ja tuttavuuksia. 

Parhaat kiitokset sukulaiset, risteilyn onnistumises-
ta. Kiitos. 

PEKKA 

Kokous pidettiin perinteellisen syystapaamisen yh-
teydessa johon oli saapunut nelisenkymmenta osanot-
tajaa. 

Iltapaivan ohjelma oli musiikkipitoinen, artistipari 
Hilkka ja Eikka Helisalon vastatessa musiikista ja il
lan juontamisesta. 

Illan ohjelmassa hallitusneuvos Kaarlo Tetri muis-
teli opiskeluaikojensa Viipuria, Kaislahtea ja Sommee-
ta, mukaillen julkaisemaansa kirjaa Viipurista maail-
malle. Kotiseutumatkasta puhui seuran puheenjohta
ja Hannu Koskelainen: 
Kotikarjalastamme kerrottava nuorille 
"Kadotetun Karjalan, synnyinseudun kohtaaminen 50 
vuoden evakkotaipaleen jalkeen on ikimuistoinen ta-
pahtuma. Ja sen voi kokea vain kerran. Se on tunne, 
jossa muistot tulvahtavat mieleen voimalla, joka kuin 
tukahduttaisi. lima loppuu rinnasta. Mutta se on vain 
hetken kokemus, joka menee sillakin kertaa pian ohi 
ja jo seuraavalla kotikaynnilla on sopeutunut vallitse-
vaan olotilaan. Ihminen turtuu. Koetaan jo, ettei mi-
taan ole tehtavissa koti-Karjalan palauttamiseksi. Ai
ka on meita vastaan ja mita pidemmalle aika kuluu, 
sen vaikeammaksi palauttaminen kay. Loppuu akuut-
ti tarve Karjalan palauttamiseksi. Nain kait myoskin 
laskeskellaan nykyisen rajan molemmilla puolin val-
taa pitavissa. Palveleehan vetkuttelu heidan hyvinvoin-
tiaan", esitti puhuja nakemyksiaan jatkaen mm. 

"Mutta , vaikka nain kavisikin, niin tiedetaan, etta 
Karjalan luonto elaa; pellot vihertaa, metsat huojuu 
ja kosket kohisee meista huolimatta ja kun nain on, 
syntyy ajatus, ettemme sittenkaan saa antaa periksi, 
emme saa luopua omasta synnyinseudustamme vapaa-
ehtoisesti. 

Nain ajatellen herasi viime kevaalla ajatus, etta mi-
napa puuhaan kotiseutumatkan sukumme lahiomai-
sille, Emma ja Mikko Koskelaisen perillisille. Huoma-
sinkin, etta minahan olen meidan perheen viimeinen, 
joka viela pystyy kertomaan jalkipolville. Siirtamaan 
muistikuvia tulevaisuuteen, niin etta sitten joskus, jos 
Karjala olisi taas meidan, sen asuttavat tietavat missa 
asuvat." 

Omalla kyydilla 
"Matkasimme omalla linja-autolla perille saakka, eli 
Tervajoen Lakialle maelle. Nain saatoimme jo auto-



matkan aikana kertoilla sukujuurtemme historiasta ja 
elinoloista Karjalassa ennen sotiamme. Matkaajat tie-
sivat myoskin, ettei mitaan rakennelmia ollut jaljella. 
Kaikki oli purettu pois. Molemmat viime sodathan 
paattyivat 2-3 kilometrin etaisyydelle Tarvasaaren ja 
Repolan rannoille Viipurinlahdelle. Taitavan kuljetta-
jan ansiosta paasimme linja-autolla Lakialle maelle as-
ti. Tama Lakiamakihan oli ennen kylanosamme, Sa-
halanpuolen, kokoontumispaikka. Siella iltaisin ja py-
hasin nuoret urheilivat, hieman varttuneemmat riija-
sivat ja sitten vielakin varttuneemmat pelasivat kort-
tia, "pi ikin" raminaa. Kun hyvaa tuuria oli, niin maa-
nantaiaamulla saattoi korttipaikalta loytaa muutaman 
kymmenpennisen ja ostaa vaikka pienen totteron pah-
kinoita kaupasta. 

Lakialta maelta haarautui 7 tieta. Yksi tie johti ko-
timme ja synnyinkotimme pihamaalle, jonne olikin va-
jaan kilometrin jalkapatikkamatka. Taalla saatoimme 
kohdata mita aidoimman karjalaisen maiseman: kum-
puilevat pellot luonnonkauniine kukkaketoineen ja 
metsasaarekkeet kumpujen ylanteilla joihin ennen su-
lautui asuinsijat taloineen, rakennuksineen. Mutta nyt 
olivat rakennukset poissa. 

Ja hyva etta olivatkin. Olisihan ollut masentavaa 
nahda rakkaissa muistoissa elavat kotitalot rappeutu-
vina vieraiden asuttavina ja pihapolut tallattavina. Hy
va nain. Nyt kaikki oli neitseellisen puhdasta, koske-
matonta jota peittosi sininen taivas Iekottelevine pil-
ven hattaroineen. Kotipihalta katsoen Lakianmaen 
suuntaan nakyma oli mahtava ja tunnelmaa nosti vie
la pihapiirin tarina: Ennen sotia istutimme kuusiaidan 
pellon ja talon rajaukseksi. Kuusiaita oli osittain sai-
lynyt ja kasvanut suuriksi puiksi. Kun laskimme, jal
jella oli 13 kuusta, joista yhdet kaksoset. Aivan kuten 
meita Emman ja Mikon lapsiakin. Meitahan oli 13 jois
ta yhdet kaksoset. Lisaksi puutarhamaaltamme loytyi 
yksi omenapuu, joka nyt oli alkanut tekemaan ome-
nia, aivan kuin heraten uuteen eloon sekin. Kaikkea 
ei vieras vallanpitaja ole pystynyt tuhoamaan, vahiten 
kauniita muistojamme, jotka nyt saatoimme siirtaa 
myoskin jalkipolville." 

Myllykoski 
"Palasimme takaisin Lakialle maelle ja suuntasimme 
Myllykoskelle, paikalle jossa sijaitsi Possnlinnan myl-
ly ja saha. Oli pakko kasin koskettaa koskessa virtaa-
van Tervajoen vetta, joka muutamaa sataa metria alem-
pana tarjosi ennen uimapaikan Riihvongassa. Aikaa 
kuitenkin kului niin paljon jo tahan mennessa ettem-
me talla kertaa ehtineet Riihvonkaan emmeka Karp-
pilan Harjuniemeen sen huikaisevan kauniille ranta-
maisemalle. Sinne paatimme menna seuraavalla ker-
ralla. 

Viela tutustuimme Tervajoen keskustaan ajaen Ala-
hovin navetalta vanhan Haminan maantien kautta Vii-
purin tielle. Kylan keskusta oli taydessa kaytossa. Van-
hoja rakennuksiakin oli viela pystyssa, kuten 1853 pe-
rustetun Tervajoen kansakoulun vuosisadan vaihtees-
sa rakennettu kansakoulukin, tosin nyt kayttamatto-
mana. 

Tervajoelta matkasimme Viipuriin, joka kuuluu jo 
jokaiseen matkaan itseoikeutetusti. Viipurissa tutus
tuimme torikauppaan ja nautimme kahvit Pyoreassa 
tornissa eli Passinlinnassa." 

Kohti kotia 
"Niin sitten paattyi matka, johon olimme hyvin tyy-
tyvaisia. Olimmehan saaneet kayda juurillamme ja siir
taa tietoa karjalaisuudesta suoraan jalkipolville. Kar-

jalaisuudestamme, josta meidan sallittaneen olla ylpei-
ta. Vaikka Luoja on meita heitellyt maailman turuil-
la, niin samalla se onkin vahvistanut meidan itsetun-
toamme, tietoisuutta juuristamme. Olihan aika sotien 
jalkeen jolloin ei ollut hyva korottaa aantaan maam-
me kohtalon vuosista eika evakkoon johtavista tosi-
asioista. Totuus piti peittaa verhon taa. Myoskin kar-
jalaisuuden korostaminen oli hieman arka asia. Haet-
tiin kotoa syyllisia ja oltiin rahmallaan itaan." 

Muistoja ei voi ottaa pois 
"Mutta ajat ovat muuttuneet. Vaikkakaan emme enaa 
jaksa oikein uskoa kotiinpaluun mahdollisuuteen, niin 
muistoihin meilla on oikeus eika niita meilta saa pois 
otetuksi. 

Nain Karjalan palautus on yha toiveittemme listal-
la ja toivo elaa se palaa ja ajoittain roihuaa ja sytyk-
keita- muistoja riittaa. "Tulevaisuudeltahan voimme 
toivoa ja unelmoida tietoisena siita ettei mikaan oikeu-
den jumalatar voi taikoa meille Karjalaamme takaisin, 
niinkuin se ei myoskaan voi estaa meita siita unelmoi-
masta." 

Hyva kuulijat. Kaykaa meidan Karjalassamme ja ot-
takaa lapsenne mukaan matkalle. Nayttakaa heille, mi-
ten kauniin maan Luoja antoi meille asuaksemme vuo-
sisadoiksi. Sen maan joka heimomme tallaiseksi on 
kasvattanut jollaisia me nyt olemme. Ja muistelkaa si
ta onnellista aikaa lapsille kertoen siella kotikonnuil-
la. Ei katkeruudella eika vihalla, vaan kiitollisuudella 
saamastamme silloisesta hyvasta, lausui puhuja lopuk-
si." 

Arpa on oikullinen. Sirkka Vinnikaisen ja Leo Leinon 
lahjoittama paapalkinto, hedelmakori palasi takaisin 
lahjoittajaperheeseen Miikalle, kuvassa oikealla. 

Syystapahtumassa Karjala-talolla 21.10.95 
... ma muistan kodin joen tbrmahalta... 
nyt nokiset vain tiilet mdttahdlta kateeni sain, kun 
paikkaa kodin hain... 
... syvaltd nousee kiitos Luoja sulle, kun jalleen het-
ken taalla viettda sain... 
oot synnyin seutu kovin rakas mulle, sun rantas niityt 
tuomet pihamaan. 
Nailla sanoilla soi kaunis laulu Karjala talolla, kun si-
vusta seurasin Hannua ja Paulia. Kaverit istuivat vas-
takkaisilla puolilla poytaa. Hannu kuunteli edella mai-
nittua laulua, kasi poskella, haikeana, ehka ikavan kyy-
neleet silmissani en nahnyt hanen kasvojaan mutta ole-
tin niin. Pauli tarttui Hannua kadesta, puristi, ystava, 
kohtalon toveri. Lohdutti ikavaa jota varmasti molem
mat tunsivat menetettya kotia ja Karjalaa kohtaan, tus-
kaa. 
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Muisteluksia Loytomaella ja Koskelassa 
kaynnista 23.8.1995 

Toini Ampujan 80 vuotispai villa Sirkka Vinnikainen 
valitteli, kun kesalla -94 ei paasty kaymaan Loytomael
la vaikka siita oli ennakolta ollut vahan puhettakin. 

Vuosikokous 
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Kos
kelainen ja sihteeriksi Maija-Liisa Laakso seka poyta-
kirjantarkastajiksi Irma ja Pekka Koskelainen. 

Esitettiin ja hyvaksyttiin toiminta- ja tilikertomuk-
set seka samoin toimintasuunnitelma ja talousarvio-
esitys. Toimintasuunnitelmassa pitaydytaan entisissa 
raameissa ja mm. ensi kesana on tarkoitus tehda koti-
seutumatka Viipuriin. 

Suoritetun vaalin jalkeen on johtokunta kokonaisuu-
dessaan seuraava: 
puheenjohtaja Hannu Koskelainen 
varapuheenjohtaja Heikki Koskelainen 
jasenet Anne Niiranen, Sirkka Vinnikainen, Toini Pel-
likka, Pekka Koskelainen, Juhani Partanen, Pauli Vai-
nikka, Ilmi Koskelainen, Maija-Liisa Laakso ja Hilk-
ka Mattila. 
Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Terttu Loven ja Pirjo 
Maki-Korte, varalle Anja Laitinen ja Anneli Loivamaa. 
Edustajiksi eri yhteisoihin valittiin: 
Karjalan Liitoon Hannu Koskelainen, var. Heikki Kos
kelainen, sukuseurojen kokouksiin Toini Pellikka ja 
Maija-Liisa Laakso seka Yllas yhtioon Heikki Koske
lainen, var. Hannu Koskelainen. 
Kokouskutsut paatettiin ilmoittaa Koskelaiset lehdes-
sa seka kirjeitse. 

Kokouksen paatossanat lausui Heikki Koskelainen. 
Yhteystiedot 
Puheenjohtaja ja Koskelaiset lehti: Hannu Koskelainen 
Lankilantie 6 06450 Porvoo Puh. 915-549 504 fax 
915-549 526 
Varapuheenjohtaja: Heikki Koskelainen 
Leppisaarentie 10 C 00830 Helsinki Puh. 90-7553 357 
Sihteeri: Maija-Liisa Laakso 
Adolf Lindforsintie 7 B 49 Puh. 90-5031 723 
Rahastonhoitaja: Hilkka Mattila 
Albertinkatu 9 B 24 00150 Helsinki Puh. 90-665 598 
Matka-asiat: Pekka Koskelainen 
Vuorenpeikontie 5 B 132 00820 Helsinki Puh. 
90-786 380 
Sukuviirin jakelu: Pauli Vainikka 
Suonionkatu 5 B 45 00530 Helsinki Puh. 90-7016 121 
Pankit, jasenmaksut: Merita Pohj. Haaga 
126230-518535 
matkatili: Porvoon Osuuspankki 353854-24190 

Niin syvalta se herkka hetki minua koski. Kyyneleet 
polttivat silmiani ja vielakin kostuvat ajatellessani tuota 
nakya, se oli niin herkka ja tavallaan kaunis. Mieleeni 
tuli ajatus, etta jos olis valta niinkuin on mieli, olisin 
sanonut pojat teille; mankaa kottii, mankaa Karjalaa. 

RAIJA NIEMINEN 

Tiukka aikataulu oli silloin estanyt taman kaynnin, 
mutta ajatus oli jaanyt itamaan. Toinin syntymapai-
villa sovittiin etta Loytomaki-retki tehdaan ja Sirkka 
paasee uimaan Loytojarvessa. Soittelin yhteiselle ys-
tavallemme Mikolle Karppilaan ja monien yritysten jal
keen sain yhteyden haneen ja sovimme kuljetuksesta 
Loytomaelle. 

Retkipaivamme 23.8.95 aamu oli sumuinen. Leo, 
Sirkka ja Marita lahtivat Espoosta, mina, Irma ja Lau
ra Kaarenkylasta. Vaalimaalla oltiin 7:15. Aamu val-
keni aurinkoisena. Viipuri-kortti maksoi 170 mk/hen-
kilo. Vaihdettiin myos markkoja rupliksi. Nollat sete-
leissa moninkertaistuivat. 7:45 esitettiin passit Suomen 
tullissa ja ylitettiin raja. Venajan tullissa alkoi propus-
kojen, tulliselvityskaavakkeiden taytto. Venajan kielis-
ten kaavakkeiden taytto oli vaivalloista, mutta muu-
toin tullimuodollisuudet menivat sujuvasti. 

Me menimme kumminkin 
Tervajoella, Mikon pihalla oltiin 8:45. Meille oli va-
rattu Loytomaelle kuljetukseen Lada Niva. Totesim-
me heti ettei joukkomme, 6 henkea sopisi tahan au-
toon. Mikon kanssa oli sovittu edella mainitun henki-

jatkuu seuraavalla sivulla 

Ilmi Koskelainen oman nimikkotammensa juurella Ru-
nar Schildtin puistossa. 

Pohjois-Haaga seura ry. kunnioitti ansioitunutta jasen-
taan Ilmi Koskelaista, istuttamalla hanelle nimikkotam-
men 1.10.94 Runar Schildtin puistoon Pohjois-Haagas-
sa. Ilmi muutti Pohjois-Haagaan syyskuussa v. 56 ja 
liittyi kotiseutuyhdistykseen vuoden -57 alusta. 
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jatkoa edelliselta sivulta 
lomaaran kuljetuksesta, ja han oli lupautunut sen jar-
jestamaan. Mikko oli kotona. Marssimme Mikon pu-
heille. Mikko oli "sairas", makasi "reporankana" vuo-
teen pohjalla ja valitti huonoa vointiaan. Apua kulje-
tukseen ei ollut koko kylassa, ja vihjaisipa han viela, 
ettei meilla Viipuri-kortilla ollut oikeutta menna Loy-
tomaellekaan? Me menimme. Lada Nivaan sopi 3 hen-
kea ja mina ajoin omalla autolla perassa. 

Tervajoella kaytiin paikallisessa kaupassa. Meidan 
piti ostaa shampanja-pullo, mutta sita ei kaupassa ol
lut. Systeemin mukaisen jonotuksen jalkeen paastiin 
tiskin viereen. Saimme myyjalle selitetyksi etta ostai-
simme hyllylla olevan brandy-pullon ja pari pakkaus-
ta long-ringia. Kaupan laheisella aukiolla oli nainen 
myymassa neuleita. Naiset ihastelivat kaunista ango-
ra-villatakkia, mutta kauppoja ei tullut, vaikka hinta 
oli kohtuullinen. 

Ajaa koroteltiin Tervajoen kylan lapi. Asfalttitie 
paattyi siihen mihin kylakin. Siita eteenpain Vanha-
kyla-Loytomaki tie oli kuoppaista vanhaa tienpohjaa. 
Kaannyttiin Loytomaen tielle. Tieta oli hyvan matkaa 
sorastettu, mutta tasaus puuttui. Lada Niva pomppi 
edella ja piti melkoista vauhtia. Me tulimme perassa 
varoen kovasti kivia ja kuoppia. 

Aitien kotipaikan pihapiirissa 
Loytamaki 10:00. Oltiin Sirkan lapsuuden kotipaikal-
la. Sirkan, Lauran, minun aitien kotipaikan pihapii
rissa. Mina en enaan paikkaa olisi tunnistanut mutta 
Sirkka ja Leo muistivat sen heti, parin vuoden takai-
sesta kaynnistaan. Tutkittiin pihapiiria. Muisteltiin 
menneita lapsuusaikoja. Sirkka liikuttui kyyneliin, sii
na entisia leikkipaikkoja katsellessaan. Villiintyneita 
kukkasia kasvoi viela pihassa. Kaveltiin entisten pel-
tojen poikki, tiheaa pajukkoa ja puustoa kasvavan 
Ldytojarven rantaan. Hetken hakemisen jalkeen loy-
tyi se vanha uimarantakin, tosin vahan puskistuneena. 

Ihailtiin kaunista maisemaa joka avautui rannasta 
jarvelle. Muistissani ei ollut mielikuvaa, kuinka kau
nista taalla saattoi olla. "Leksa" ehti ensimmaisena 
kastamaan itsensa jarvessa. Sirkan huudellessa neuvoja 
han haki "lattakivea" jarvesta. Tasapainen suuri laa-
kea kivi oli ennen nakynyt jonkun sentin vedenpinnan 
ylapuolella, mutta nyt vesi oli hiukan korkeammalla 
kuin silloin ennen. Sirkka ja Marita menivat myos ui-
maan. Kuvattiin kun he kaikki olivat "lattakivella". 
Minakin kavin uimassa. Vesi oli lamminta. Aurinko he-
lotti taivaalta. Oli kuin silloin ennen. Lapsuudessa. 

Uimisen jalkeen meilla oli "picnic" hetki. Nautit-
tiin brandy-maljat, sybtiin evaita ja lekoteltiin aurin-
gon paisteessa niitylla. Niityn Sirkka muisti olleen he-
vosen laitumena ja siina oli kasvanut lyhyt, tasainen 
ruohokentta. Nyt siina rehotti pitkaa heinikkoa ja pen-
saikkoa. 

Parituntisen, miellyttavan tauon paatyttya palasim-
me takaisin autoille. Katselimme ymparistda ja enti-
sen Loytomaen kylan paikkaa. Kuljimme kylatieta pit-
kin. Muisteltiin. Paatimme kokeilla olisiko mahdollista 
paasta vanhaa tieta pitkin, edelleen Koskelan kylaan. 
Koskelle. 

Kavellen Koskelaan 
Tuumasta toimeen. 12:30 ajoimme entista Loytomaen 
kylatieta kohti Koskelaa. Tanssilavan paikka osoitet-
tiin urheilukentan aukeaman kohdalta. Vanhaankylaan 

meneva tienristeys ohitettiin. Siina risteyksen lahella 
oli ennen Loytomaen koulu. Noin 2 kilometria paas
tiin viela autoilla etenemaan, sitten edessa oli suo-ra-
pakko josta ei ollut lapi paasya. Jatettiin autot siihen. 

13:00 jatkettiin matkaa kavellen. Mukanani olleen 
kartan perusteella arvioin matkaa olevan viela noin 
kaksi kilometria. Rapakko-osuuden paatyttya, tie oli 
osin ajokelpoistakin. Oli varmaan kaytetty metsaau-
totiena. Kavelymatka sujui rattoisasti tarinoiden, ja 
melkeinpa yllattaen avautuivat Koskelan kylan pelto-
aukeamat eteemme. Entista kylatieta kulkiessani, py
rin kuvittelemaan minkalainen kyla taloineen oli ai-
koinaan ollut. Talot olivat sijainneet lahella kylatieta 
Koskelan joen molemmin puolin. Vanha Peramaen 
paikka, (Myllynen ennen sotia) paikallistettiin. Taalla 
oli minunkin isa syntynyt ja perheellistyttyaan muut-
tanut Vanhakylan Vaivasniemelle. 

Koskelan kosken sillalta, kosken niskalla, katsottiin 
alaspain koskea ja kosken vieressa olevaa paljasta kal-
liota. Tahan kallioon toivoi Hannu, Koskelaisten su-
vun vaakuna hakattavan ja sailyvan vuosisatoja ees-
pain. Sillalta ylospain katsottuna nakyi rehevien pui-
den reunustama suvanto jossa vesi juohevasti virtasi 
koskeen. Kaksi venalaista nuorukaista oli virveloimassa 
sillalta suvantoon pain. He katselivat hieman hammas-
tyneina, etta mista me sinne olimme ilmestyneet? 

Paluumatkalla ihastelimme viela entista kylamaise-
maa. Saa oli aurinkoinen. Poutapilvet leijuivat taivaal-
la. Ihmettelimme kuinka kauniin paikan esi-isamme 
olivat aikoinaan loytaneet. Paluu sujui joutuisasti, 
vaikka jaloissa tuntui jo kavelyn rasitus. Helpotuksen 
huokaus paasi naisilta kun autoille saavuttiin. Auto-
matka takaisin Mikon pihalle sujui kommelluksitta. 

Viipuriin 
15:00 hyvasteltiin autokuskimme ja kaannettiin auto-
jemme nokat kohti Viipuria. 16:00 pysahdyttiin torin 
reunalle ja kierrettiin katsomassa torin myyntipoytia. 
Kristallia oli paljon kuten ennenkin. 16:30 ajoimme au
tot hotelli "Gruspan" parkkipaikalle. Parkkipaikka-
vahti salli ystavallisesti jattaa automme sinne kun se-
litimme kayvamme nauttimassa Viipuri-korttiin sisal-
tyvat kahvi voileivat, eika se veisi puolta tuntia kau-
empaa. 

Leo paatti kayttaa loput ruplat bensan ostoon lahei
sella Nesteen huoltoasemalla. Ensimmaisten liikenne-
valojen jalkeen kaannyttaessa poliisi pysaytti Leon. 
Jaimme odottamaan. Poliisi osoitti turvavyota ja se-
litti kasilla. Pysahtyessamme maantien varrella puo-
lukan ostoon, kysyin Leolta pysayttamisen syyta? Leo 
kertoi ettei han ensin ymmartanyt mita poliisi halusi 
kun se naytti turvavyota ja sanoi: rupla, rupla. No, han 
sanoi ettei ruplia ollut, kaikki loput meni bensan os-
tossa huoltoasemalla. 

Sakot tuli 
Poliisi osoitti edelleen turvavyota ja naytti panemaan 
sen kiinni. Silloin Leo oli kasittanyt etta kyse oli sa-
kosta, kun turvavyo ei ollut kaytbssa. Leo antoi 50 
markkaa ja sai poliisilta takaisin valtavan tukon rup
lia. Sakko lienee ollut alle 10 mk suomen rahassa. Os-
tettiin puolukoita kotiin viemiseksi. 

Venajan tulliin tulimme 19:00. Oli jonotusta. Tullista 
selvittiin 20:00. Taxfre:ssa nahtiin vilaukselta ystavam-
me Mikko ostoksilla. Oli mies yllattavasti tervehtynyt 
paivan aikana, ja matkalla Suomeen! Suomen tullissa 
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Sotamuistoja "Salpalinjalta" 

Kiviestetta Rutolassa. Ldhde: Lansivaara-Tolmu-
nen, SALPA-ASEMA -SO-
DAN MONUMENTTI, 
PvJCoul.Keh.Kesk. 

SA-kuva 

naytettiin passit, eika muuta tarkastusta suoritettu. 
22:00 mentiin Kymen motelliin sybmaan. Siina ruokail-
lessa todettiin etta retkemme oli onnistunut loistavas-
ti. Saa oli ollut fantastisen hieno ja kaikki muukin oli 
mennyt melkein nappiin. Kello 24:00 oltiin kotona Suo-
menkylassa. Vaunussa. 

Ehka ensi kesana taas !!! 
PEKKA 

Oli kuulas toukokuun illansuu Haminassa 1944. 
Jv.koul.kesk.17 11 komppanian toisen joukkueen en-
simmainen puolijoukkue marssi Iso-Ympyrakadun 
puoleisilta punaisilta tiilikasarmeilta linnoitusvallien lo-
mitse kohti varuskunnan saunaa. Oli taisauna paiva. 
Vanhoihin tamperelaisiin asepukuihin pukeutuneet 
alokkaat ehtivat vallien kohdalle, kun katseet kaantyi-
vat itaisen taivaanrannan horisonttiin: "Pojat , nyt 
mennaan!" eika siina muuta tarvittu, joukkueenjoh-
taja alik. Tolvanen ensimmaisena, kirmaistiin valleil-
le seuraamaan jannittavaa ilmataistelua, etelasta jyr-
rasi pohjoista kohti vihollisen lentolaivue ja sita vas-
taan pohjoisesta omat havittajat. Jossakin Virolahdella 
merella Siikasaaren ylla, arveltiin paikallistaa tapah-
tumapaikka, syntyi ikimuistettava ilmataistelu. Oli 
mahtava elamys seurata, miten omat koneet ahdisteli-
vat viholliskoneita ja joka naytelma huipentui oman 
koneen pudottaessa vihollisen Suomenlahteen ennen-
kuin venalaiskoneet ehtivat paeta takaisin. Venalais-
koneen sybksyessa merta kohti kajahti valleilla sellai-
nen HURRAA kuin intoa taynna olevista 17-vuotiaista 
tulevista rintamajermuista vain tulla saattoi. 

Niin sitten palattiin rivistbksi ja marssi jatkui sau-
nalle. Vaatteet ripustettiin taihuoneen naulakkoon, jo-
hon saunamajuri lisasi kuumuutta niin, etta tait kar-
ventyneina tippuisivat vaatteista. Me sensijaan menim-
me oikeaan saunaan lauteille loylyyn ja mikapa olikin 
mennessa, kun mieli oli korkealla. 

— Puotettiinpas yks ryssa perkele! 
— Joo, ja pakillinen taita! 
" J a me oltiin sankareita kaikki, kaikki armaan 

synnyinmaan. . . " 
Enpa sita osannut silloin aavistaa, etta tuo ilmatais

telu kaytiin tulevan kesanviettopaikkamme "ilmatilas-
sa". 
Salpalinjalla 
Talvisota paattyi valirauhaan 13.3.1940. Sanansa mu-
kaisesti se jai valirauhaksi ja sen myoskin sodanjoh-
tomme heti tiesi silla, vain viikko Moskovan rauhan-
teon jalkeen maarattiin linnoitustyot aloitettaviksi uu-
della itarajallamme. Erityisesti itarajan etelaosa Suo-
menlahdelta Kivijarvelle tuli tehda erittain vankaksi. 
Nain sai alkunsa nykyisin jo paljon paremmin tunne-
tuksi tullut puolustuslinja Salpalinja. Salpalinjahan on 
tullut tunnetuksi retkeilykohteena turisteille seka on 
jarjestettu oikein Salpavaelluksia. Tiedotusvalineissa 
on kuvattu Salpalinjan alkavan Suomenlahden Viron-
lahden pohjukasta. Tassa on virheellinen maininta, sil
la linja aikaa Ravijoenlahdelta. Paikalta missa moni 
sukuseuramme jasenkin on kaynyt vierasilla, silla ke-
sambkkimme sijaitsee juuri silla paikalla mista Salpa
linja tybntyy Suomenlahden rantaan Ravijoenlahdella. 

Kun linja on tullut naina aikoina kuuluksi, niin ker-
ron Salpalinjasta niilta osin, mita se nakyy ja kosket-
ta jokapaivasta mbkkielamaamme. 

Kesamokki Salpalinjalla 
Kesalla 1974 haimme rantapaikkaa lomanviettoamme 
varten. Ehtona tontin sijainnille oli, etta sen tulee si-
jaita mahdollisimman lahella synnyinseutuamme Kar-
jalassa. Ilmoitimme rajaseudun lehdissa ja eras paik
ka ilmaantui Virolahden Ravijoelta Siikasaaren kaina-
losta. Matkaa linnuntieta Pirkon kotiin Rakkolaan ja 
kotiini Tervajoelle oli kumpaankiin noin 50 km. Jo
ten kotinurkilla oltiin. 

jatkuu seuraavalla sivulla 
— 7 — 



Kuvct Koskelaisen rannasta Ravijoenlahden Kiilarannassa jossa Salpalinja tavoittaa Suomenlahden vedet. Kuvan 
keskella haambttaa Venajan aluevedet. Valtakunnan rajalle on matkaa 10 km. 

jatkoa edelliselta sivulta 
Tosin tonttia rasitti tankkieste rannan tuntumassa 

samoinkuin puolustuslaitoksen omistama betonibunk-
keri taaempana metsanrinteessa. Mutta, kun ei niista 
enemmalti kerrottu olevan haittaakaan, tontti ostettiin 
ja alettiin rakentaa. Tankkiesteestahan mydhemmin sit
ten saimme jykevia kivia laituria varten ja veden tayt-
taman korsun etuosaa kaytettiin kylmidna ja naapuri 
juoksutti korsusta kasteluvetta kasvimaalleen. 

Niin sitten vuodet vierivat 
Isanmaallisuutta ja isanmaata alettiin jalleen arvostaa 
seka maan kohtaloon vaikuttaneita muistoja tallentaa. 
Nain meillakin: huomattiin, ettei se tankkieste oike-
astaan hairitseva ollutkaan, painvastoin. Niinpa paa-
tettiinkin, ettei esteesta enaa kiveakaan siirreta pois ja 
etta korsukin voitaisiin tyhjentaa vedesta avaamalla sa-
laoja. Nain tehtiin. Korsua ymparoiva metsa siivottiin 
ja vieraammekin alkoivat kiinnostua "sotamuseostam-
me". Korsumaastoa lahemmin tarkastellessa havaitsim-
me aluksi yhden kivetyn vajaat kaksimetria halkaisi-
jaltaan olevan ampumapoteron ja kun samasta linjas-
ta loivahkosta kuusikosta n. 50 metria korsun taka-
maastosta loytyi lisaa kaksi seka etelampaa maan pai-
nautumia kuin yhden miehen ampumapesakkeita, oli-
kin johtopaatosten teon aika. 

Puolustusasemat 
Salpalinja alkoi tankkiesteiden osalta Ravijoenlahdelta 
lahelta kesamokkipaikkaamme kun bunkkerilinja sen-
sijaan alkoi ulompaa lahelta Siikasaaren karkea. Maal-
lamme oleva bunkkeri on 20 miehen majoituskorsu ja 
jarjestyksessaan n. 39. Miehistdkorsun katolla on ta-
hystyskupu. Se oli 10 tonnin painoinen varustettuna 
tahystysaukoilla niin etta 360 asteen tarkkailu kavi 
mahdolliseksi ja erityisvalmisteisella konepistoolilla voi 
myoskin karkoittaa tunkeilijat alueelta. 

Tankkieste oli rakennettu kuution kivista neliriviin 
yhtenaiseksi jonoksi Suomenlahdelta Virolahden ja 

Miehikkalan kautta Luumaelle ja Kivijarven kautta 
Saimaalle. Linjan rakentaminen aloitettiin 1940 Ravi
joenlahdelta ja rakennustdihin osallistui valirauhan ai
kana 30.000 miesta ja 1944 35.000 miesta seka muoni-
tustdissa 2000 lottaa. Kokonaisuudessaan linja ulot-
tui aina Petsamoon saakka vaikkakin suuremmalta 
osin tydt tehtiin Virolahti-Luumaki linjalla. 

Mutta palataan tontillemme. Ampumapoteroiden 
ldytyminen heratti lisaa kiinnostustamme ja niinpa 
pyysinkin paikkakunnan asukasta, sotaveteraani On-
ni Kuokkaa tutustumaan alueeseen ja antamaan oman 
nakemyksensa "sotaldytddmme", jonka ensimmaista 
poteroa luulimme aluksi vesikaivoksi. Nain kertoili On-
ni Kuokka: 

— Puolustuksessa on oletettu vihollisen nousevan 

Bunkkeri talvisessa asussaan. Vain etuseinama erottuu 
ympardivasta maisemasta. Kuvassamme Pirkko nou-
semassa maan pinnalle. 



maihin Siikasaaressa ja pyrkivan Salpalinjan taitse kat-
kaisemaan valtamaantien Ravijoen kohdalla. Taman 
operaation torjumiseksi tama paikka olisi ollut erino-
mainen maastollisesti, silla taman lanteen viettavan loi-
vahkon metsarinteen edessa oli silloin peltoaukea ja 
taustalla kymmenmetrinen kalliojyrkanne. Nama kol
me poteroa olivat konetuliaseille ja vasemmalla sivus-
talla yhden miehen ampumapoteroita. Naista asemis-
ta olisi ollut hyvin tehokasta ristitulella pysayttaa vi
hollisen eteneminen tuohon etumaastoon. Siihen olisi 
tuhottu kaikki, kertoili veteraani Kuokka, joka itsekin 
oli valirauhan aikana Salpalinjaa rakentamassa. 

Varsinainen puolustuslinjahan oli suunnattu pain-
vastaiselta, eli Ravijoenlahden suunnalta tulevalle 
hyokkaykselle. 

teen alapuolella oleviin kuljetusvaunuihin. 
Talla alueella on viela nahtavissa neljan parakin pe-

rustat. Kerrotaan, etta marsalkka Mannerheim oli vie-
raillut taalla, tutustunut laitteisiin, kylpenyt ja uinut 
Vahajarvessa, niin, etta saunaperustatkin loytynevat 
kunhan tehdaan tehoetsinta. 

Nama Vahajarven rannan rakennelmat kuten Ravi-
joellakin Villin louhintatyomaan ja Valkjarven varus-
kunnan parakit piti jatkosodan jalkeen purkaa pois 
"uhkana Neuvostoliiton turvallisuudelle". 

Matkailukohteeksi? 
Rasite, joka tonttia hankittaessa 1974 tuntui vahan har-
mittavan, on vuosien kuluessa muuttunut hyvinkin ar-

Ainoa maastosta erottuva osa bunkkerista on tdhystyskupu, jota Hannu lumisena joulukuun iltapaivana esittelee. 

Marskin vierailu 
Saatuamme mydhemmin haltuumme lisaa maata alu-
eelta, saimme myoskin lisaa "sotamuseoaluetta". Ni-
mittain: korsualueelta muutama sata metria lanteen si-
jaitsi edella mainitun kalliojyrkanteen ja Vahajarven 
valimaastossa betoniasema, jossa korsuihin tarvittava 
betonimassa valmistettiin. Ja paljonhan sita pitikin val-
mistaa silla miehistdkorsun katto oli 2,1 metria ja sei-
nat avoimilta osin 2,5 metrin vahvuiset. Betonia tar-
vittiin korsuun n. 560 m3. Siihen taasen 250.000 kg se-
menttia ja 1.000.000 kg kiviainesta. Kun betoniaseman 
toimintasade oli 5 km, niin talta Vahajarven asemalta 
voitiin toimittaa betoni koko Ravijoki-Siikasaaren alu-
eelle. Betoniasema sijaitsi kalliojyrkanteen loivemmas-
sa paassa kalliolla josta massa lastattiin kalliojyrkan-

vokkaaksi, historialliseksi kohteeksi, joka kokonaisuu-
dessaan sijoittuu n. 10 ham suuruiselle ranta- ja met-
saalueellemme joten kohteen entisdimiselle ei ole es-
teita. Entisdimisesta onkin jo kayty keskusteluja Puo-
lustusvoimain paattajien kanssa ja asia edistyy suotui-
sasti, joskin verkkaisesti. Alueesta saataisiin ainutlaa-
tuinen kokonaisuus muistuttamaan 50 vuoden takai-
sista vaaran vuosista. Saataisiin tallennetuksi alkupe-
raisnakdinen "puolustuslinjamuseo'' . 

HANNU KOSKELAINEN 
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ERAS KOTIMATKA Muisteluksia kesasta 1937 
Lauantai-ilta kesakuussa. Vanhakylan palokunnan la-
valla oli palokunnan jarjestamat iltamat. Ohjelmassa 
oli iltapaivalla nuolenheittokilpailut, ilmakivaarilla am-
muntakilpailut ja jotain palokuntalaisten palontorjun-
taan liittyvia kilpailuja. 

Mina olin saanut luvan menna katsomaan kilpailu
ja. Iltapaivalla saunan jalkeen laksin kavellen matkaan. 
Oli aurinkoinen ilma. Setani Juhana osallistui innolla 
nuolenheittokilpailuun. Seurasin kilpailua. Ei seta 
paassyt palkinnoille. Ulkona oli kioski. Limonaadia 
ja muuta pienta. Juhana seta osti minulle limonaadia 
ja pumppernikkelin. Kylla maistui. Illan hamartyessa 
alkoivat lavalla tanssit ja mina sain komennon lahtea 
heti kotiin. 

Kotipihallaan Vaivasniemella 25.5.91: Pekka, Laura ja 
Kirsti. Taustalla olevasta metsasta kulki Pekan kirjoi-
tuksessa mainittu kotitie. 

Kotimatkani kulki palokunnan lavalta Ristolan kau-
palle. Ristolan kaupalla oli myos kylan postitoimisto. 
Siita sitten Metson, Kurpan ja Pakin ohi Ampujan 
maelle. Jappisen kaupan ohi ja alas jokirantaan siita 
uimapaikan sivuitse sillalle. Sirenin, myllyn ja sahan 
omistajan sauna oli siina sillan pielessa. Saha ja myl-
ly alapuolella. Saunan seina oli yleinen ilmoitusten 
kiinnityspaikka. 

Sillan yli mentya ja lievaan vastamakeen noustessa, 
maen paalla oli raatali Matti Metson talo. Metson ta
lon ohitettuani haarautui tie Vanhakylan Elon talolle, 
jossa Eino Ampuja oli vahtimestarina. Tahan asti olin 
kavellyt, nyt laksin juoksemaan alas makea Valkomael-
le pain. Valkomaen alta tie haarautui vasemmalle Mi-
tikalle ja ylos Valkomakeen Tervajarvelle. 

Nyt alkoi metsainen taival, noin nelja kilometria ko
tiin Vaivasniemelle. Nousin juosten Valkomakea. Ilta 
aikaa hamartya. Valkomaen nousu hengastytti hiukan. 
Valkomaen paalla, hiekkakankaalla oli lammin ilman 
henkays. Juoksin ohi Tervahaudalle menevan tienris-
teyksen, minun tieni vei vasemmalle. Noin kolmensa-
dan metrin paassa oli soramonttu jonka lapi tie kul
ki. Juoksin soramontun halki ja nousin tien mukana 
kankaalle. Tie jatkui, osin paljaita kallioita pitkin, osin 
markia painanteita sivuten tai kuivia sorauria pitkin. 
Metsainen taival. Saavuin Lepikkoaholle. 

Lepikkoahoksi sanottiin paikkaa josta tie erkani Vai
vasniemelle, Selkatielle ja Tervajarvelle. Tasaista, jaka-
laa, varvikkoa ja mantya kasvavaa kuivaa hiekkamaas-
toa. Tama oli Koskelaisten ja Laisin lasten leikkipaik-
ka kun koulumatkalta palatessa tiet erosivat. Vaivas
niemelle pain lahtiessa, tie nousee jonkin verran. Maen 

paalta pilkotti Siikalampi puiden valista. Siikalammen 
soraharju huokui lampimia ilmavirtauksia. Mutta. Sy-
danta kouraisi, mielikuvat velloivat ja pelko jannitti 
jasenia? Miksi. 

Pelko johtui Vanhakylan entisesta myllyn- ja sahan-
omistajasta, joka oli hirttaytynyt Siikalammen harjulle, 
tihean kuusen alle. Ruumiin oli lbytanyt joku marjas-
taja syyskesalla pahasti matanemistilassa. Tarina ker-
toi kuinka toukkia kuhisi silmaaukoista ja naky oli ol
lut kauhistuttava. Mielikuvat ja pelko saivat metsan 
var jot elamaan. 

Siikaharjulta alas Rapasillan Ropakblle tulin vauh-
dilla, sivuille vilkuilematta. Rapasillan Ropakbn yli-
tin pitkospuita pitkin juosten, onneksi jalka aina osui 
pitkospuille. Kuiva kangasmaasto jatkui aina sahko-
linjalle saakka. Sahkolinjalta tie laskeutui Tornatoi-
maelle. Tornatoimaen syrjaan on pesiytynyt mayria 
(metsasikoja), mina en niita ole nahnyt. Pesien suu-
aukot olivat kylla nakyvissa. Ilta oli hamartynyt. 

Pelko siivitti jalat. Kovaa vauhtia Tornatoimakea 
alas. Alhaalla usvapilvet, hallaa. Kylma- ja lamminil-
ma vyohykkeita. Kiisin kevytta lentoa, jalat tuskin ta-
pasivat maahan, vauhti tuntui kuin leijuisi ilmassa. As-
kel oli pitka, kevyt ja lentava. Metso Arvon pellon ohi 
vauhdilla. Vahan henkea salpaa. Kapajarven suon pit
kospuita pitkin varovaisemmin Kapaojan sillalle. Sil-
lalla voin jo hengahtaa. Pelko aikaa haihtua. Koti on 
lahella. Turvallisuus tuntuu. Hengitys tasaantuu. Ka-
velen kotiin. Olen nalkainen. 

Iltapala, paistettua piimaa lautaselle, kylmaa mai-
toa paalle ja pala perunapiirakkaa. Kylla maistui. Sit
ten nukkumaan, uni tuli hetkessa. 

PEKKA KOSKELAINEN 

LUCA GARGANO Suomen mestariksi 
Porvoolainen tanssi-pop-yhtye Press Twice selviytyi 
Dance-, tekno- ja housemusiikin Suomen mestariksi 
viime joulukuun alussa pidetyissa SM-kilpailuissa. Or-
kesterin laulusolistina esiintyy Pekka Koskelaisen Leena 
tyttaren poika Luca Gargano halliten laulun lisaksi 
myoskin rapia, kitaraa ja pergussiota. 

Pres Twice yhtyeen musiikista ja yhtyeen kokoon-
panosta. Luca korostaa ettei Press Twice ole mikaan 
tarkkaan suunniteltu levy-yhtion kokoama bandi. Press 
Twice hoitaa kaikki asiat itse, eika tahdo huijata ylei-
sba aukomalla keikoilla suutaan taustanauhan tahdis-
sa. Periaatteena on tehda tanssiteknopoppia ja olla re-
hellinen bandi. 

RISTO KOSKELAISELTA uusi runokirja 
Risto Koskelaisen toissa vuonna julkaisema runokirja 
"SALAPERAISTA UHOA" on saanut jatkoa 16.2.96 
julkaistulla " O N P A S " runoelma kirjalla, josta sano-
malehti Uusimaa kirja-arvostelussaan nimittaa teosta 
"tunnetilojen kuvaukseksi" jatkaen: 

— Koskelaisen kirjaa voisi oikeastaan sanoa post-
moderniksi, se ei valita vahaakaan saannbista, kuinka 
kokoelma kootaan. Mopoilijan ohjeet pulpahtavat mil-
loin runojen valista, milloin matkakertomuksesta Ro-
maniaan. Ala- ja ylatyyli kisailevat tekstissa estotto-
masti keskenaan, kirjoittaa Uusimaa. 

Oinaperaisella tyylittelyllaan kirja on ainutlaatuinen 
ja saanut mybnteisen vastaanoton lukijoissaan. 
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Jarvenpaan kylan 
KOSKELAIS-hiihtajia 
Leikkeita TUL-lehdesta koonnut 
Pekka Koskelainen 
TUL n:o 10, 8.3.1932 TUX n:o 10, 9.3.1937 

Tyovaen Urheilulehti n:o 6, 
9.2.1928 

Kova 20 km 
Arvo Koskelaisella ja 
Viherialehdolla. 

Vahvialan Kilpaveikot jarjesti sun-
nuntaina kansalliset hiihtokilpailut. 
Osanottajia ei ollut saapunut enempaa 
kuin 37, mutta kun kilpailijat olivat ta-
savakisia, seurasi kohtalaisen runsaslu-
kuinen yleiso kamppailuja suurella jan-
nityksella. Kilpailujen paamatkalla 20 
kilometrilla ottelivat Arvo Koskelainen 
ja Viherialehro lujasti, Koskelaisen, 
joka oli lahdossa Viherialehdon jalkei-
nen mies, voittaessa ainoastaan 17 se -
kunnilla. Ville Koskelainen keskeytti. 
Alle 21-v. hiihdossa piti Popinniemen 
Savolainen liiton mestaria Sahalaista 
liyvin lujilla. Tulokset: 

20 km: 1) Arvo Koskelainen, VKV, 
1.20.01. 2 ) L. Viherialehto, HTH, 
1.20.18. 3 ) J. Talikka, Talikkalan Tove-
rit, 1.28.01. 4 ) T. Koskelainen, VKV, 
1.29.04. 9 osanottajaa. 

Arvo Kogkelainen. 
Alle 21-v, ,15 km: 1) E. Sahalainen, 

VKV, 1.01.42. 2 ) J. Savolainen, Popin
niemen Ponnistus, 1.02.18. 3 ) J. Halo-
nen, Talikkalan Toverit, 1.04.12. 7 
osanottajaa. 

Alle 18-v. 10 km: 1) E. Liikanen, Esi-
saaren Yritys, 42.44. 2) A. Neuvonen, 
s:n, 43.22.-, 3 ) R. Koskelainen, VKV, 
44.33. 13 osanottajaa. 

Reino 
Koskelainen 

on kuuluisaa hiihidjdsukua. On-
han Koskelais-serkusten nimi 
yksi Suomen tunnetuimpia hiih-
tdjanimia. Reino on lalollisen 
poika Vahvialan pitdjasta. Syn-
lynyt 19. 4.1914 ollen olympia-
joukkueemme kuopus. 

"Saas nahda miten aijan 
kdy?" oli. hanen lempilauseensa 
ja se iarttui pian koko jouk-
kueeseen. Han oli joukkueemme 
iloisin veitikka. Aina hyvc"d 
tuulella, a'na avulias ja verra-
ton toveri. — Hdn on jo ulko-
muodoltaankin leikkiscn ndkoi-
nen: pyoreSkasvoinen haroluk-
ka, silmissn vdikyy aina veitik
ka ja puheessa sorahlaa drrd 
suorastaan herkullisesti. 

Ammatiltaan Reino Koskelai
nen on maa- ja metsdtydldinen. 
Luonnollisesii hdn osasi hiihtdd 
jo melkeinpd ennen kuin kdvel-
Id. Tyypillistd hanen luonteel-
leen oli raskaan 30 kmn loppu-
taival: "Ajanelin nie, etta lop-
puun hiihdn, vaikka piru .veis" 
Hdn tulikin Wmneksi. 

V. KOSKELAINEN 
Tulevaisuuden "nimia' 

Tyovaen Urheilulehti n:o 9 
1.3.1928 

Komea Koskelais-velisarja 
Antti, Ville, Kauko, Toivo ja Arvo, voittivat Viipur. piir. 

seurojenvalisen kilpailun. 

Keihaskin lensi 
TUL:n keihastilastossa vuodelta 1945 komeilee kar-
jessa Tapio Rautavaara tuloksellaan 75.47. Seitse-
mantena tilastossa on Veikko Koskelainen jattaen 
taakseen mm. muutaman vuoden kuluttua maail-
manennatyksen heittaneen Soini Nikkisen. 
75.47 Tapio Rautavaara, OuT 
71.39 Erkki Autonen, MaV 
69.60 Viljo Nyman, PieT 
64.02 Martti Eloranta, TKT 
60.34 Pauli Vesterinen, OK 
60.28 Yrjo Nystrom, ViiP 
59.30 Veikko Koskelainen, HaE 
58.96 Osmo Palander, JyT 
58.63 Lauri Sundholm, LoLo 
58.35 Uljas Kandolin, HTa 
57.40 Atte Puskala, MaV 
57.15 Eino Mattila, TKV 
56.93 Soini Nikkinen, KiuT 
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Merkkipaivia 

Ida Hottinen 90 vuotta 
Suvun vanhin IDA HOTTINEN os. Vainikka Hyvin-
kaalta taytti 90 vuotta 15.9.1995. Han on syntyisin Ter-
vajoelta ja Peramaen Helena Koskelaisen tytar. Merk-
kipaivaansa Ida Hottinen vietti perhepiirissa kesaasun-
nollaan Hattulassa. 

Kuvassa Toini Pellikka ojentaa aidilleen onnittelu-
ruusut Koskelaisten sukuseuran puolesta. 

Toini Ampuja 80 vuotta 
Viettaessaan 80-vuotispaivaa, joutui Toini Ampuja ko-
tonaan Porvoon Kaarenkylassa monilukuisan sukulais-
ja ystavapiirin onnittelemaksi, kuten mm. Koskelais
ten sukuseuran. 

Toini syntyi Koskelassa Peramaen talossa josta van-
hempiensa Alinan ja Matin kanssa muutti Vaivasnie-
melle Vanhaankylaan. Avioiduttuaan Eino Ampujan 
kanssa he rakensivat oman talonsa Vaivasniemelle mis-
ta evakkoon ja lopuksi Kaarenkylaan viljelemaan pien-
tilaansa. 

Toini on tunnettu seuraihminen ja ennenkaikkea 
"maailman matkaaja". Kiina-Australia-Amerikka -
ym. maat on tullut kaytya. Virkea elaman mieli ja va-
loisa luonne ovat tuttuja kaikille hanet tunteville. 

Suku toivottaa virkealle seuramme perustajajasenelle 
ja matkaajalle antoisia matkoja ja mieleisia tuttavuuk-
sia matkaseuraksi. 

PEKKA 

Tuovi Koskelainen 80 vuotta 
12.12.95 taytti Koskelaisten sukuseuran perustajajasen 
Tuovi Koskelainen 80 vuotta. Vuosipaivaa vietettiin 
9.12.95, runsaan sukulaisjoukon lasnaollessa hanen 
Pohjois-Haagan kodissaan. Sukuseuran onnittelun 
esittivat puheenjohtaja Hannu Koskelainen, varapu
heenjohtaja Heikki Koskelainen ja sihteeri Maija-Lii
sa Laakso. Hannu piti paivansankarille puheen, muis-
taen hanen aktiivisen panoksensa sukuseuran syntyyn. 

Pohjois-Haagan seurakunnan pastorit olivat odotet-
tuja vieraita, ja viihtyivat onnittelukaynnilla. 

Tuovi on suvun tietopankki. Useasti olen kuunnel-
Iut hanen muisteluksiaan suvun vanhoista jasenista, 
heidan elamanvaiheistaan, tavoistaan ja kohtaloistaan, 
vanhoilla kotitanhuvillaan Karjalassa. 

Paivansankarin myonteinen elamanasenne on tun
nettu hanen sukulais- ja tuttavapiirissaan, tasta osoi-
tuksena oli nayttava kukkakimppujen maara. 

Mennaan Viipuriin 
Sukuseuran matkatoimikunta kokoontui Porvoossa 
26.1.96 paattamaan kuluvan vuoden kesaretkesta, jo
ka tehdaan 30. heinakuuta Viipuriin. Matkanjohtajiksi 
valittiin Pekka Koskelainen ja Raija Nieminen. Mat-
kalle lahdetaan Helsingista aamu kuudelta ja paluu sa-
mana paivana puoleen yohon mennessa. 

Matkaohjelmassa on "picnic"-lounas Karppilan 
Harjuniemessa uinteineen ja samalla poikkeamalla 
kaydaan Karppilan hautausmaalla olevalla muistomer-
killa. 

Taman jalkeen matkaa jatketaan Viipuriin jossa suo-
ritetaan kaupunkikierros eri kaupunginosiin ja tutus-
tutaan torielamaan seka lopuksi vietetaan kahvihetki 
Pyoreassa tornissa. Yksityiskohtaisemmat kotimatkat 
tulee jokaisen suorittaa omatoimisesti, joskin matkan-
johtajat pyrkivat avustamaan jarjestelyissa parhaan-
sa mukaan. 

Matkaan tulee ilmoittautua kesakuun 10 paivaan 
mennessa Pekka Koskelaiselle, os. Vuorenpeikontie 5 
B 132 00820 Helsinki. Puh. tiedustelut 90-786 380. Tar-
kemmat ohjeet lahetetaan matkailijoille ilmoittautu-
misen jalkeen. Matkan hinnaksi arvioidaan 380 mk 
kaikkineen, sisaltaen mm. viisumit ja ruokailut. 

Passijaljennokset viisumihakemusta varten toimitet-
tava matkanjarjestaja Aila Haggstromille 10.6.96 men
nessa, os. Vahamoisiontie 125 47200 Elimaki. Puh. 
951-381 191. 

KOSKELAISET 
Paatoimittaja: H A N N U K O S K E L A I N E N 

p. 915-549 504 fax 915-549 526 
os . Lankilantie 6, 06450 Porvoo 

Paino: Porvoon Offsetpaino Oy 
Julkaisija: Koskelaisten sukuseura ry 


