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Sukuseuraa tarvitaan 
Koskelaisten Sukuseuralla on takanaan jo yli 20 
toiminnan vuotta. Tana aikana on toiminnassa 
ollut seka nousuja etta laskuja. Jasenmaaram-
me on viime vuosina ollut vahan paalle 200, 
mika on suhteellisen alhainen kaikkien sukuhaa-
rojen edustajien maaraa ajatellen. Uusia jasenia 
ja uutta verta kaivataan siten riveihimme. 

Kerromme aina, etta olemme lahtoisin enti-
sen Viipurin maalaiskunnan sittemmin Vahvia-
lan kunnan Koskelan kylasta. Tama elinvoimai-
nen suku oli kuitenkin jo 1930-luvulle tultaessa 
ennattanyt levita paitsi Vahvialaan ja Viipurin 
kaupunkiin myos Viipurinlahden toiselle puo-
lelle ja sen saariin, Lappeelle ja kaikkialle Kar-
jalan Kannakselle. Naista aktiivista muuttajista 
meilla on suhteellisen vahan jasenia. Heidan su-
kuhaarojensa tarinoita olisi mukava lukea myos 
lehdestamme. 

Talla palstalla on aikaisemminkin todettu, etta 
meita yhdistavat tavanomaisten - joskus kaukais-
tenkin - sukusiteiden lisaksi muutkin tekijat. Me 
olemme kaikki evakkoja tai evakkojen jalkelai-
sia. Vanhimmat meista ovat kokeneet sodan ja 
sen seurauksena joutuneet jattamaan sukumme 
kotiseudun, jossa meita koskelaisia on asunut to-
distettavasti ainakin 1600-luvun alkupuolelta 
lahtien vuoteen 1944 saakka. Siita on jaanyt ikui-
nen kaipaus, jota etenkin vanhemman polven 
edustajat haikeana muistelevat. 

Tata kaipuun aukkoa on sukuseuramme osal-
taan tayttamassa. Sita todistaa myos kotiseutu-
matkojen suosio. Monet meista ovat yha uudel-
leen ja uudelleen valmiit lahtemaan vanhoja 
paikkoja katsomaan ja esittelemaan niita jalke-
laisilleen. Nain siitakin huolimatta, etta niiden 
tunnistaminen on vuosi vuodelta vaikeampaa ja 
eivatka ne suinkaan anna oikeaa kuvaa Suomen 
aikaisista olosuhteista. 

Presidentti Putinin Suomen vierailun aikana 
kavi ilmi, etta Karjalan kysymyksesta voidaan 
jo keskustella vaikka sen takaisin saamisesta ei 
talla hetkella ole paljon toivoa. Erityisen tarke-
aa tassa tilanteessa on kuitenkin, etta me itse tun-
nistamme olevamme karjalaisia ja puhumme 
Karjalasta seka ulkopuolisten etta omien lastem-
me ja lastenlapsiemme kanssa. Jalkipolvelle pi-
taakin puhua vanhoista ajoista, evakkomatkois-
ta ja asumisesta kotiseudulla sodan samoin kuin 
rauhan aikana. Naita muisteloita julkaisee myos 
lehtemme mielellaan. 

Vuonna 2001 oli kaksivuotisen toimikautem-
me vuosikokouksen vuoro. Siina paatettiin jat-
kaa entiseen tapaan ja lahes samalla johtokun-
nalla. Toivotan uuden jasenen Soili Roihion sy-
damellisesti tervetulleeksi johtokuntaan. 

Sukuseuran puheenjohtaja ja vaimonsa Aulikki 
vuosikokouksessa 

Ensi kesana on taas kotiseutumatkan vuoro. 
Viime vuosina tehdyt matkat ovat olleet yhden 
paivan mittaisia aamuvarhaisesta myohaiseen i l -
taan. Olisi mukava kuulla mielipiteita siita, kiin-
nostaisiko seuraavaksi kaksipaivainen matka, 
jolloin olisi tilaisuus tutustua paremmin myos 
Viipuriin ja sen mielenkiintoiseen historiaan ja 
arkkitehtuuriin muutenkin kuin pikakaynnilla 
kauppatorilla. Palaamme asiaan lehtemme ke-
vatnumerossa. 

Joulun lahestyessa toivotan kaikille lehtemme 
lukijoille oikein hyvaa ja rauhaisaa Joulua. 

Heikki Koskelainen 
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Koskelan kosken kallioon hiekkapuhaltamalla 
tehty sukuvaakunan kaaviokuva 
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Hannu Koskelainen 
75 vuotta 
Sukuseuran kunniapuheenjohtaja Hannu Koske
lainen taytti 75 vuotta 8.11.2001. 

Vahvialan Tervajoella syntyneena ja kasva-
neena hanelle on jaanyt kauniit muistot mene-
tetysta kotiseudusta ja samalla pysyva rakkaus 
Karjalaan ja omaan sukuunsa. Tata todistavat 
myos hanen monet luottamustoimensa karjalai-
sissa yhteisoissa seka ennen kaikkea hanen toi-
mintansa Koskelaisten sukuseurassa. Hannu oli 
seuran perustaja ja sen ensimmainen puheenjoh-
taja 17 vuoden ajan. 

Hannu varttui sodan jaloissa 13 -vuotiaasta 
poikasesta taydeksi mieheksi, joka ennatti ke-
salla 1944 jo sotatoimiinkin. Maalaistalon poi-
kana nan oppi pienesta pitaen kovaan tyonte-
koon, joka jatkui uusilla asuinsijoilla maanvil-
jelijana, lehtimiehena, urakoitsijana ja oman 
yrityksen toimitusjohtajana. 

Kaiken tyonteon keskella Hannulla on riitta-
nyt aikaa myos yhteiskunnallisille luottamustoi-
mille, joista pitkaaikaisin on ollut 31 vuotta Por-
voon maalaiskunnan valtuuston jasenena. Itses-
taan selvaa on myos se, etta nan on osallistunut 
karjalaiseen yhdistystoimintaan mm. 10 vuotta 
Porvoon Karjalaisten johtokunnan jasenena. 

Karjalan Liiton kultainen ansiomerkki hanelle 
luovutettiin huhtikuussa 1993. 

Lehtemme on saanut koko olemassa olonsa 
ajan nauttia Hannun kirjallisista taidoista, niin 
tassakin numerossa. Saveltajana ja sanoittajana 
hanet tunnetaan useiden tunnettujen kappalei-
den kuten Karjala-valssin, Kesalesken jenkan 
ja Tervajoen rannalla tekijana. Muistojaan ja 
tunnelmiaan Hannu on esittanyt mm. kirjoissaan 
Ohitusleikkaus ja Evakkopojan kujanjuoksu. 

Sydamelliset onnittelumme. Kiitamme Sinua 
Hannu kaikesta siita, mita ole tehnyt seuran ja 
lehtemme hyvaksi. 

Ilmi Koskelainen 
kunniajaseneksi 
Seuran perustajajasen ja puuhanainen seka sen 
johtokunnassa alusta lahtienja pitkaaikaisena ra-
hastonhoitajana ollut Ilmi Koskelainen valittiin 
vuosikokouksessa 6.9.2001 seuran kunniajase
neksi. Ilmi kuuluu niihin innostaviin ja aikaan-
saaviin ihmisiin, joiden varassa yhdistystoiminta 
yleensakin ja erityisesti meidan sukuseuramme 
toimii. 

Ilmi ei ensi kertaa seuran historiassa paassyt 
osallistumaan vuosikokoukseen, mutta vastaan-
otti pirteana puheenjohtajan ja sihteerin tuomat 
onnittelut ja kukat muutamaa paivaa myohem-
min Kannelkodissa, johon nan on sisarensa Tuo-
vin kanssa ainakin toistaiseksi muuttanut. 

Seuran Grand Old Lady Ilmi jatkaa edelleen-
kin seuran johtokunnan aktiivisena jasenena. 
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Sukuseuran vuosikokous 8.9.2001 
Kiialan kartanossa Porvoossa 

Syyskuun toisena lauantaina pidetty vuosikoko
us ja sukutapaaminen kerasi talla kertaa odotet-
tua vahemman osanottajia. Lieko syyna olleet 
loppukesan lampimat saat, jotka olivat houkutel-
leet jasenet muihin askareihin. Itse kokouspaikas-
sa ei ollut valittamista. Kartanon talousrakennus 
oli otettu uusiokayttoon ja kellarikerroksessa ole-
va kahvila oli kaariholveineen ja pilareineen mita 
sopivin kokouspaikka. 

Juhlatunnelmaa piti ylla Pentti Rodaksen kol-
mihenkinen yhtye. Aineellisesta viihtyvyydesta 
huolehti taas kahvilan komeat lihasampylat ja 
maistuvat kahvit. Entiseen tapaan jarjestettiin 
myos arpajaiset, joissa talla kertaa lahes joka arpa 
voitti jotakin. Paapalkintona oli perinteinen herk-
kukori. Seuran kunniapuheenjohtaja Hannu Kos
kelainen toimi asiantuntevana ja sujuvana juon-
tajana. 

Kokous aloitettiin Karjalaisten laululla, jonka 
jalkeen puheenjohtaja Heikki Koskelainen toivotti 
osanottajat tervetulleeksi. Han korosti puheessaan 
karjalaisuuden merkitysta sukua yhdistavana te-
kijana, joka nakyy erityisesti kotiseutumatkojen 
suosiossa. Tama myos velvoittaa meita puhumaan 
menetetysta Karjalasta ja karjalaisuudesta omil-
le lapsillemme ja lastenlapsillemme. 

Vuosikokouksen sujuvana j a varmana puheen-
johtajana toimi Timo Pellikka ja sihteerina Pek-
ka Koskelainen. Nopeasti lapiviedyssa kokouk-
sessa vahvistettiin tilinpaatos ja myonnettiin joh-
tokunnalle vastuuvapaus. Samoin hyvaksyttiin 
hallituksen laatima toimintasuunnitelma talous-
arvioineen kaksivuotiskaudelle 2001-2003. Uu-
deksi jasenmaksuksi vahvistettiin 9 euroa. 

Sukuseuran puheenjohtaja Heikki Koskelainen, 
varapuheenjohtaja Raija Putus seka erovuoroiset 
johtokunnan jasenet Pekka Koskelainen, Terttu 
Loven ja Toini Pellikka valittiin uudelleen. Uute-
na jasenena johtokuntaan valittiin Soili Roihio 
Porvoosta. 

Seuran puheenjohtaja alusti saantomuutosasi-
an. Voimassa ollut 4 § edellytti jasenen polveutu-
van Vahvialan kunnan alueen Koskelaisten suvus-
ta tai olevan tallaisen henkilon aviopuoliso. Ta-
man pykalaan vedoten on seuraa pidetty jase-
nyydeltaan rajoitettuna, suppeana liikeyritykseen 
verrattavana yhteisona, joka on verovelvollinen 
tulostaan ja omaisuudestaan. Johtokunnan ehdo-
tuksen mukaisesti hyvaksyttiin uusi sanamuoto, 
jokakuuluu seuraavasti: "Yhdistyksen jaseneksi 
voi liittya jokainen, joka hyvaksyy seuran tarkoi-
tuksen ja saannot." 

Virallisen kokouksen viimeisena vaan ei vahai-
sempana asiana oli seuran perustajajasenen ja pit-

Soili Roihio juhlapuhujana 

kaaikaisen rahastonhoitajan Ilmi Koskelaisen kut-
suminen seuran kunniajaseneksi. Esitys hyvak
syttiin yksimielisesti voimakkaiden kattentapu-
tusten kera. 

Vuosikokouksen paatyttya jatkettiin yhdessa-
oloa Hannu Koskelaisen toimiessa puhemiehena 
ja Pentti Rodaksen trion soittaessa alkutahdit j uh
lan toiseen osaan. Porvoolainen musiikinlehtori 
Soili Roihio os. Koskelainen piti kauniin ja mie-
liinpainuvan juhlapuheen. Hanen puheensa lah-
tokohtana oli kaynti vanhempiensa syntymaseu-
dulla ja sen aiheuttama liikutus ja voimakas yh-
teenkuuluvaisuuden tunne sukuun ja sen juuriin 
menetetyssa Karjalassa. 

Vapaan sanan aikana kayttivat myos Toini Pel-
tonen (Porvoosta) ja Kauko Koskelainen (Lah-
desta) puheenvuorot. Musiikkiesitysten valissa 
tapahtui myos jannityksella odotettu arpajaisten 
voitonjako, minka jalkeen oltiinkin valmiita lah-
temaan kotiin. 

Pentti Rodaksen trio 
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Vuosikokouksen ja sukutapaamisen osanottajia Kiialan kartanossa 

Hannu Koskelainen puhemiehena Sisarukset Sylvi Tdhtija Pentti Koskelainen 

Juhlapuhetta kuunnellaan tarkkaavaisena Irma Koskelainen, Leena ja Timo Auvinen, Riit-
ta Ollinsalo, Kaija Manner ja Sari Koskelainen 
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Viipurissa viime 
hetkella 
Viipuri menetettiin 20. kesakuuta 1944. Viela pari 
paivaa sita ennen ennatti Mirjam Harjuniemi kay-
maan siella. Asia oli tarkea, kuten seuraavasta 
voimme lukea. 

Kesan alkupaivat olivat ihania, elettiin viela on-
nellista aikaa, vaikka rintamalta oli alkanut kuu-
lua halyttavia uutisia. Niita me nuoret emme miet-
tineet, teimme tyota ja puhuttiin, mita uskallet-
tiin, silla tehtaalla oli puhuminen kielletty tyo-
aikana. Mestari piti meita silmalla ja valmista piti 
tulla. 

Mutta annas olla, kun juna kuului menevan ohi 
vilkaisin ikkunaan ja mika kauhea naky. Kaikki 
muutkin ryntasivat tehtaan isoille ikkunoille kat-
somaan. Juna oli pitka tavarajuna, paljon avovau-
nuja kuten tavallisesti. Mutta vaunut olivat nyt 
taynna omia haavoittuneita sotilaita matkalla Si-
molaan pain. Oli haavoittuneita, kenella paa, ke-
nella jalat ja kadet kaarittyina valkoisella, mutta 
verisella harsolla ja laastarilla. Taman kaiken 
naimme ikkunasta katsellessa. 

Tuli kauhu vatsaan ja paahan, mita nyt tulee? Tu-
leeko ryssa perassa, mika meilla on edessa? Sii-
hen loppuivat tyot, laitettiin kotiin ja sanottiin, etta 
huomenna saa hakea lopputilin. Menimme Joke-
laan hyvin allapain ja surullisina. Kotona odotti 
lahtomaarays evakkoon ja mahdollisimman pian. 

Suunniteltiin miten olisi paras tehda, mammus-
kaja lapset oli saatava ensin pois. No, heidat saa-
tiin mahtumaan evakkojunaan. Pelko oli sydames-
sa, miten heille kay, jos sattuu tulemaan pommi-
tus, mutta paasivat he Hameenlinnaan ja sitten 
Harvialaan. 

Me aikuiset jaatiin jarjestamaan lahtda. Oli hoi-
dettava mammuskan omaisuus; hevonen ja pari 
lehmaa, lammas ja lampaan karitsa. Ei niita voi-
tu jattaa ja niin paatimme lahtea jalkaisin kohti 
Hameenlinnaa tadin luo. Parhaana kesapaivana 
jata kotisi ja lahde uudelleen mieron tielle! 

Yhtakkia kesken touhujen muistui mieleen, etta 
minulla on Viipurissa ompelimossa kaksi lenin-
kikangasta. Sanoin: "Ait hoi, mie lahen kaymaan 
Viipurissa pyoralla." Aiti sanoi, etta missaan ni-
messa et mene Viipuriin, mutta sanoin, etta ettei 
ryssa siella viela ole, ei oo radiossakaan niin sa-
nottu. Kylla mie vaan lahdin, matkaa oli pyoralla 
lahes 30 km. 

Tienhaaraan saakka matka meni rauhallisesti, 
mutta sitten alkoivat halytykset ja pommitukset. 
Tienhaarasta Sorvaliin se oli menoa, joka puolel-
la oli havityksen jalkia. Sotilaita tuli ja meni ja 
tuntui, etta koko Suomen armeija oli Viipurissa. 

Kun ajoin Viipurin sillalle, siella oli rikkinaisia 
autoja ja lasin sirua niin paljon, ettei millaan sita 
meinannut uskoa. 

Sillalla oli myos vasyneen ja kurjan nakoisia 
sotilaita. Huutelivat minulle, etta "hei tytto, et sie 
ennaa saa kaupunkiin menna, ei siun pyoras kes-
ta lasin siruja". Huusin vastaan, etta minulla on 
kaksi hamekangasta liikkeessa lahella asemaa, ja 
sinne myos menen. Torkkelinkadulla tuli taas 
halytys ja pommitus, litistyin ison talon seina-
vierelle pyoran kanssa ja kun halytys oli ohi, lah
din taas jatkamaan matkaa. Ajaa ei voinut, niin 
paljon oli kadulla rojua. Ja sita nakya, mika oli 
edessa: Oli tuhkaa ja savua, tulen liekkeja ja ro-
mua. 

Asemalla rajahteli ammusjuna. Menin katso-
maan aseman seutua, juna oli saatu jo kauemmas 
sivuun, mutta tavaravaunuja oli taas vaikka kuin-
ka paljon. Vaunut olivat taynna haavoittuneita 
sotilaita. Naky oli sama kuin Nurmin asemalla, 
mutta haju oli hirvittava. Oli savua j a tuhkaa, verta 
ja kaareita seka sydanta raastavaa valitusta eika 
kukaan voinut tietaa, mihin tama kaaos paattyy. 
Haavoittuneita oli paljon, en koskaan tullut tieta-
maan paasiko sairasjuna koskaan rintaman taak-
se, silla ryssa rynnisti ja kavi paalle jo silloin. 

Seisoin tonkkona pyorani kanssa, en osannut 
edes pois lahtea, kunnes joku sotilas tuli ja sanoi, 
etta lahde hyva tytto, viela ehdit. Lahdin, menin 
ompeluliikkeeseen, piti menna takaikkunan kaut-
ta, siella oli muitakin hakijoita. Hadissani etsin 
omaa kangasta, pelkasin etten loyda ja muuten-
kin tarisytti. Loysin kuitenkin kankaan ja lahdin 
seka toivotin toisille hyvaa matkaa, kuka mihin-
kin menee. 

Ei voinut ajaa, joten kavelin Linnansillalle asti. 
Siella sotilaat huutelivat, tytto menehan pian ett-
et jaa ryssan jalkoihin, kohta meilla ei enaa ole 
Viipuria. Ne sanat pisti sydameen. 

Sorvalissa, tadin talon kohdalla pysahdyin ja 
mietin, menisinko katsomaan viela, mutta en voi
nut menna. Koko matkan kotia Sipilaan mennes-
sa oli hevosia kuormineen ja ihmisineen kotinsa 
jattaneina evakkoon menossa. 

Kotona minua oli odotettu pelaten, etta selvian-
ko reissusta. Jos olisin kadonnut, eivat he olisi 
minua loytaneet siita kaaoksesta, mika Viipuris
sa oli. Olin tyytyvainen saatuani kankaat pois, 
silla kangas oli tiukalla kiven alia. 

Kerroin kotona, mita olin nahnyt. Jokainen 
meista tiesi, etta huomenna on lahto. Niin kavi, 
sinne jai kaunis Karjala ja Viipuri. 

Mirjam Harjuniemi 
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Synnyinseutu 
Kevat oli ennattanyt niin pitkalle, etta mahla 
juoksi ja koivujen lehdet olivat hiirenkorvilla. 
Ensimmaiset kylvot kurottautuivat mullan alta 
vihertain mustana martona makaavan maan. 
Kiurujen kaiuttaessa taivaan kantta maaemo 
herasi pitkasta unestaan. Vedet vapautuivat tu-
kahduttavasta jaapeitteesta ja laivat lipuivat re-
deille ja satamiin. Kevat oli tuoksuja tulvillaan 
ja rintoja poltti uuden elaman syke. 

Emma ja Mikko Koskelaisen suurperheen 
asuttaman Riuskunkallion tilan pihaltakin ta-
man saattoi aistia: pihanurmikko viherioi ja ki i -
rehtivien askeleitten kapseessa oli elamisen iloa 
ja halua. 

Pihaa hallitsi uutukainen hirsista salvostettu 
tupakeittion ja kahden kamarin kasittava asuin-
rakennus. Se antoi kodin kymmenhenkiselle 
perheelle. Talon portailta katsoen sen vastak-
kaisella puolen oli sauna-puuvaja. Sen saunan 
loylyssa kylvettiin, lauteilla huuhdeltiin saip-
puaisia silmia ja synnytettiin. 

Tuvan ja saunan vasemmalla puolen sijaitsi 
puutarhamaa ja sita vastapaata laava- talliraken-
nus. Jos oli ahdasta tuvassa, niin oli myos ul-
korakennuksessa. Sen paadyssa olevan navetan 
kun piti antaa suoja lehmille, lampaille, sioille 
ja kanoille seka tallin hevosille. Lisaksi piti olla 
tilaa rehuille ja kuivikkeille seka vilja-aitta. Pi-
hakartanon keskella oli kaivo, josta puinen put-
kisto kuljetti veden karjalle. 

Kun siita kartanolta katsoi Viipurin suuntaan, 
eteen avautui kylakuva seudusta, joka antoi tur-
vallisen kodin. Antoi varikkaan ja tayteliaan lap-
suuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden. 
Kaiken sen hyvan, mita onnellisuutta janoava 
ihminen ja perhe kaipasi. 

Edessa nakyi lohia uittavan Laamanojan ete-
lainen purorinne. Sen takaa nousi Lakiamaki, 
jonka nurmikentalla monet kilpailut kilpailtiin. 
Ohi Lakianmaen kaukana kylaa halkovan Ter-
vajoen takana kohottautuivat Possulin hovi seka 
Pekkalanmaen ja Matonmaen talokeskukset. 
Pekkalanmaen takana oli Tervajoen Vapaapa-
lokunnan omistama kylan kulttuuri- ja toimin-
takeskus palokunnantalo, tanssilava ja urheilu-
kentta. VPK:n palokuurit sijaitsivat Lakiallama-
ella j a Matonmaella. Matonmaen takana oli 
varsinainen kylakeskus, Alakyla. Kylakeskuk-
seen kuuluivat kansakoulu, kaupat, kahvila, pu-
helinkeskus, kioski, puutarha, maidon vastaan-
ottoasema. Siihen kuului myos Tervajoen kar-
tano, eli Alahovi seka tiiviiksi rykelmiksi ra-
kennetut taajamat Alakylan lisaksi Matonma
ella, Pekkalanpuolella, Sunnikorvessa, Junno-
lassa ja Mooseksen kanavan varrella Karppilan 

kylan rajalla, jossa yhta mokkia asusti poliisi-
konstaapeli Johannes Koskelainen. 

Viipurin keskustaan oli matkaa 20 kilometria 
ja parisen kilometria Karppilan laivalaiturille 
seka Karppilan hautausmaalle, johon Tervajo-
enkin vainajat katkettiin. Vastapaata Karppilaa 
Karppilanlahden lansirannalla sijaitsi Tervasaa-
ren satama. Sahalanpuoli oli harvaan asuttua 
maanviljelysseutua, jonka idyllin rikkoi vain 
Myllykosken varrella sijaitseva Possenlinnan 
saha. 

Kylakeskustaa ja satamaa lahempana levittay-
tyvan peltoaukeaman kumpujen metsasaarel-
missa oli asumukset, joiden asukkaiden elaman-
kuvat jokaisella olivat ainutkertaiset. Heidan 
elinolonsa vaikuttivat kylan koko kuvaan ja hei
dan kanssaan koettiin niin ilot kuin surutkin: 
lohipuro Laamanoja, vuolaana virtaava Terva-
joki, hiihtokeskukset Lavoslinna ja Hakerikon-
kuja, suopursutuoksuisen Matinsuon takaiset 
jarvet, matala Sahalanjarvi ja kirkasvetinen 
Lietjarvi. Nama olivat paikkoja joista voitiin 
kayttaa nimitysta synnyinseutu. 

Siella synnyttiin ja saatiin imea aidinmaidos-
ta rakkauden pisarat kotiseutuun. Isain polvilta 
omittiin elaman kalleimmat arvot: isanmaan, 
kodin j a uskonnon kunnioituksen seka mennei-
den sukupolvien tyon arvostaminen. Siella kas-
vettiin ja aikuistuttiin ottamaan vastaan kulle-
kin elaman mukanaan tuomat tehtavat. 

Se seutu oli nimeltaan Tervajoki eika sen ul-
kopuolella ollut oikeastaan mitaan. Taivaankan-
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sikin kaartui niin, etta sen ulkosyrjat laskeutui-
vat puiden latvusten taakse kylan laitamilla. Ne 
jotka kylan ulkopuolella asuivat olivat muuka-
laisia, kuten mitikkalaiset, repolalaiset ja karp-
pilalaiset 

Poikia uimassa Tervajoen maantiesillan vierel-
la. (Kuva Viljo Messo) 

Vahinko kun ei tullut kello kaulassa, niin Ter
vajoen rapaisilla teilla iskettiin monesti varpaat 
kiviin ja karjapoluilla sontalajiin. Veriset var
paat pestiin karjapolun vesilatakoissa, ja koto
na aiti repaisi kangassuikaleen kaareeksi haa-
vaan rautalehden paalle. 

Synnyinkyla oli kuin aiti, joka iloitsi lapsen-
sa kanssa, kun iloon aihetta oli, mutta myos 
pyyhki poskilta pois surun tuomat kyyneleet. 
Tai sitten se saattoi olla kuin ankara isa, joka 
osasi opettaa, mutta myos rangaista kolttosista. 

Synnyinkyla oli myos lempea kuin ihailtu tyt-
toystava, jolta sai elamansa ensimmaisen suu-
delman. Ja vaikka se paremminkin muistutti 
sylikoiran lipaisua kuin pusua, niin sellaise-
naankin se oli taivaallinen kokemus ilmaisten 
kasvua aikuisuuteen. 

Synnyinseutu. Se oli kuin suuri koti jonka lat-
tia oli vihertavaa verkaa, seinat humisevaa hon-
kaa ja katto sinista taivasta. Kotiseudun talon-
mies Luoja verhosi kylansa talvisin hohtavan 
valkoiseen vaippaan ja valaisi tata hyvaksi te-
kemaansa seutua taivaankannen ikkunoista. 
Tama maa oli maailman parhain paikka, jonka 
muistoa ei mikaan mahti voi mielista milloin-
kaan poistaa. 

Hannu Koskelainen 

Ruotujakolaitos 
armeijan osana 
Tietosanakirjan mukaan Ruotsin valtakunnassa val-
linnut ruotujakolaitos (indelningsverket) oli luon-
toistalouteen perustuva armeijajarjestelma. Paallys-
to palkattiin virkatalojen ja talonverojen tuotolla. 
Miehisto saatiin ratsutilalaitoksen ja vakinaisen so-
tamiehenpidon avulla. 

Kuningas Kustaa Vaasan aikana 1500-luvulla luo-
tu aikaisempi jarjestelma oli epaonnistunut, jolloin 
Kustaa I I Adolfin aikana (1611-32) sotamiehille 
jaettiin ns. sotamiestaloja, mutta tamakinjarjestel-
matuotti pettymyksen. 

Kaarle XI:n aikana (1660-97) siirryttiin vakinai-
seen sotamiehenpitoon yhtenaisin perustein. Jar-
jestelmasta ei juri pidetty, mutta Suomessa Viipu
rin j a Savonlinnan laani teki sopimuksen 1681 si-
ten, etta keskimaarin nelja taloa yhdistettiin ruo-
tuun. Muut laanit kapinoivat ja vasta myohem-
min1694-95 ne yhtyivat jarjestelmaan, jolloin niille 
tuli raskaampi rasitus. Turun ja Porin laanissa ruo-
tuun asetettiin 2-3 taloa. 

Sen jalkeen kun ruotujaosta vapautetut tilat (mm. 
ratsutilat) oli erotettu, jaljella olevat talot jaettiin 
ruotuihin, joista kukin oli velvollinen pestaamaan 
ja yllapitamaan yhden sotamiehen. Rahapalkan 
ohella ruotusotamies sai luontaisetuja, mm torpan 
peltomaineen. 

Ratsuvaessa kehittyi aikaisemman aatelisen rals-
siratsupalveluksen rinnalle veroratsupalvelus. 
Kaarle X I :n aikana soveliaat tilat valittiin ratsuti-
loiksi (rusthall), joiden omistajat maarattya vero-
vapautta vastaan asettivat ratsumiehen hevosineen 
ja varusteineen armeijaan. 

Ruotujakolaitos toimi myos Viipurin laanissa 
1600-luvun lopusta lahtien. Venajan vallankin en-
simmaisia toimenpiteita oli verollepano, jota var-
ten tarvittiin henldkirjoitus. Asiakirjoista kayilmi, 
etta Vahvialan kylassa oli vuoden 1723 henkikir-
jan mukaan nelja taloa, Anttila, Sipila, Starast ja 
Koskela(ks. Koskelaiset-lehti 19/15.5.2001). Nama 
nayttaisivat muodostaneen Ruotsin vallan aikana 
tyypillisen ruodun, joka oli varustanut yhden sota
miehen (jalkamies). Tiloista suurin oh 1723 Sta-
rost (myohemmin Starast) N:o 3, jossa oli 730 ha, 
Koskelassa hehtaareja oli tasan 700. Starost tulee 
muuten venajasta ja on suomeksi kylanvanhin. 

Eva-Liisa Maamiehen mukaan Koskelan talolla 
oh v. 1723 kolmanneksen omistusosuus Nurmin 
rusthollista. Mainittu toisen polven Jacob, jonka 
syntyma- eikakuolinaikaa ei tiedeta, on siten saat-
tanut olla Nurmin rusthollin varustama ratsumies. 

Seka ruotusotamiehet etta ratsumiehet kuuluivat 
paasaantoisestimiehistoon. Upseereistalienee suu
rin osa ollut aatelisia. 



Paiva Viipurissa 
(toukokuu 2001) 

Vuosi sitten julkaisimme otteen vuonna 1925 pai-
netusta Viipurin matkaoppaasta. Talla kertaa lah-
dimme Anun ja Henrin kanssa viime toukokuun 
lopulla katsomaan, mita silloisesta Viipurista on 
jaljella. Matkustimme komeasti junalla, jolloin 
tulli- ja passimuodollisuudet sujuivat ilman vii-
veita. 

Saa oli toukokuiseksi hyisen kylma, mutta jal-
ka nousi keveasti. Lahdemme liikkeelle entisella 
Karjalankadulla sijaitsevasta hotelli Viborgista 
(entinen Knut Posse) Torkkelinkatua pitkin ja 

poikkeamme valilla pankkiin, joka on entinen 
Kauppapankin konttori. Sivuutamme Kauppato-
rin ja aloitamme varsinaisen tutustumisemme 
Karjaportinkadulta Kauppahallin takaa ja pysah-
dymme Vesiportinkadun kulmaukseen, josta 
avautuu mita hienoin nakoala vanhan tuomio-
kirkon kellotornin suuntaan. Torni ei kauempaa 
katsoen nayta lainkaan niin ransistyneelta kuin 
se todellisuudessa on. Kadun varrella on myos 
entinen roomalaiskatolinen kirkko, joka nyttem-
min on kunnostettu lasten piirustuskouluksi. 

Vesiportinkadulta kaannyttiin oikealle Linnan-
kadulle suuntana 700-vuotias Viipurin linna, jon
ka nelikerroksisessa paarakennuksessa oli erilai-

sia historiallisia ja luonnontieteellisia nayttelyi-
ta. Yksi niista kuvasi Viipurin valloitusta 1944, 
joka ei meita juuri innostanut. Sita suuremmalla 
mielenkiinnolla kapusimme 50 metria korkeaan 
Pyhan Olavin torniin, josta avautui huikaiseva na
koala kaupunkiin ja Suomenveden selalle. Taal-
ta korkealta katsottuna maisema naytti liiankin 
kauniilta eika esimerkiksi oheisessa valokuvassa 
nay ollenkaan se, etta Weckrootin talossa ei ole 
ikkunaruutuja ja entisen raatihuoneen, sittemmin 
museon seinassa kasvaa koivuja. 

Vuonna 1494 valmistunut vanha katolisen ajan 
uljas tuomiokirkko oli Suomen itsenaisyyden al-
kuun mennessa nahnyt monia vaiheita. Sen per-
mannon alle on haudattu monia merkkihenkiloi-
ta Mikael Agricolasta alkaen. Suuri tulipalo rau-
nioitti sen 1793, jonka jalkeen se korjattiin vena-
laiseksi kirkoksi ja sotilaskirkoksi ja sittemmin 
suomalaiseksi sotilaskirkoksi. Tanaan siita ei ole 
jaljella muuta kuin seinat, joiden suojiin nyky-
asukkaat mieluusti heittavat kaikki autoa pienem-
mat jatteensa. Kaikille tuttu kellotorni, eras van
han Viipurin viela jaljella olevista symboleista, 
kuului juuri tahan kirkkoon. 

Seuraava kohteemme oli entinen maaseurakun-
nan kirkko, ja siten myos vahvialalaisten pyhatto 
vuoteen 1923 saakka. Alkuaan se oli vuodesta 
1481 dominikaaniluostarin kirkko. Uskonpuhdis-
tuksen jalkeen se oli puolittain rappiolla, kunnes 
siita tehtiin ruotsalaisen seurakunnan kirkko. 
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Monien vaiheiden jalkeen se uusittiin 1830-lu-
vulla arkkitehti Engelin piirustusten mukaan ai-
van uuteen uskoon ja siita tuli sittemmin maa-
seurakunnan kirkko. Tanaan sita ei kirkoksi us-
koisi. Venalaiset tekivat siita elementtitehtaan. 
Sen tuotteiden laatu ei varmaan ollut kehuttava, 
silla kuten kuvasta nakyy heidan tekemansa vali-

katto on romahtanut. Kun vesikattoakaan ei ole, 
voi vain aavistaa, etta kyseessa on ollut kirkko. 

Maaseurakunnan kirkon kellotornina oli Luos-
tarinkadulla 1500-luvulta peraisin oleva Raatitor-
ni. Tama alkuaan kaupungin muurissa sijainnut 
torni on vielakin uljaasti pystyssa vuoden 1735 
kunnostuksen jalkeisessa asussaan. Luostarinka-
dulta nousimme Linnankadulle ja uudelle Raati-
huoneen torille, jossa ovat viela sailyneet Uusi 
Raatihuone ja hienoksi uudistettu ortodoksinen 
kirkko seka hovioikeuden rakennus, joka alku
aan oli kaskynhaltijan palatsi. 

Kuljettuamme entisen Suomalaisen lyseon ja 
laaninhallituksen ohi pistaydymme tuhotun Tuo-
miokirkon paikalla olevan puiston vastapaata ole-
vaan paapostiin, joka edelleenkin on samassa 
kaytossa ja tutkimme sisalta kasin sen kaunista 
1800-luvun lopun arkkitehtuuria. Pistaydymme 
viela, kuten aina ennenkin ihastelemaan Alvar 
Aallon arkkitehtuuria puistossa sijaitsevassa Vii
purin kirjastossa. Yhta hartaasti kauhistelemme 
rakennuksen huonoa kuntoa. Jussi Mantysen veis-
tama hirvipatsas on kuitenkin entisella paikallaan. 

Linnankatua edelleen kaveltaessa Maaherran 
palatsin ohi tullaan entiselle Koulukentalle, joka 
nykyisin on puistona, siihen kuuluvine venalai-
sine muistomerkkeineen. Koulukentan takaa na
kyy entisen Merenkulkuopiston komea talo ja sen 
vieressa oikealla entiset SOK:n mylly seka OTK:n 
varasto. Siita edelleen oikealle kaveltaessa tul-
laankin kohta jo Karjalankadun etelapaahan ja 
Pantsarlahden bastioniin ja nykyisessakin kunnos-
saan mahtavan vaikutuksen tekevaan, 1930 val-
mistuneeseen Taidemuseon rakennukseen. 

Viipurissa kavijan kannattaa nykyaankin tutus-
tua 1930-luvulla valmistuneeseen Keskusurhei-
lukenttaan, joka on taitavasti sijoitettu Havin val-
lien valiin. Kentta muistuttaa seka katsomorat-
kaisultaan etta maaston hyvaksikaytoltaan Lap-
peenrannan Kimpisen urheilukenttaa. Lieneeko 
ollut sama suunnittelija. Kenttien ja katsomoiden 
kunnossa on nykyisin kuitenkin huomattava ero. 
Hyvin sailyneet Havin linnoitusvallit ovat nahta-
vyys sinansa, joka tarjoaa yllattavan mielenkiin-
toisen nakyman 1700-luvun puolustusajatteluun. 

Kun viela olemme kavelleet takaisin ja kayneet 
Pyoreassa tornissa syomassa ja kurkistaneet Kan-
sallispankin jaYhdyspankin konttoreihin, luteri-
laiseen kirkkoon seka keskustan erilaisiin myy-
maloihin, alkaa paiva Viipurissa olla jo illassa. 

Heikki 
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Mottitalkoot 
Ensimmaiset mottitalkoot jarjestettiin laskiastal-
koina 1942. Syyskesalla pidettiin uudet, laajamit-
taiset halkotalkoot nimella "Motti mieheen". Tal-
koita jatkettiin syksyyn 1944 saakka. Muistoksi 
motin teosta sai rintaan rautakirveen. 

Firmat ja laitokset kilpailivat talkoissa keske-
naan ja usein osallistuminen oli puolipakollista. 
"Kansan hakkuut" olivat taas pakollisia, silla ne 
perustuivat valtalain nojalla annettuihin tyovel-
voitteisiin. Syksylla 1944 jarjestettyja hakkuita 
kutsuttiin pakkashakkuiden nimella. 

Raskaat tyot vaativat tavallisia korttiannoksia 
vahvempaa ravintoa, joten kansanhuoltoministe-
rio hyvaksyi syksylla 1945 esityksen erityisten 
tehopakkausten jakamisesta palkkiona hyvaksy-
tyista tyosuorituksista. Niiden ehtona oli, etta 
kahden viikon aikana piti tehda keskimaarin nel
ja pinokuutiometria eli mottia/paiva eli 48 mot-
tia, jolloin sai lunastaa Tehopakkauksen. Mikali 
kahdessa viikossa ylti 72 mottiin, sai lunastaa 
kaksi tehopakkausta. 

Yksi Tehopakkaus sisalsi 5 laatikkoa Tyomies-
tupakkaa, 200 gr palasokeria ja 150 gr paahdet-
tua kahvia. Hinta oli 400 silloista markkaa. Te
hopakkausten houkuttelevuus vaheni kuitenkin 
vahitellen ja niihin kohdistuneet vaarinkaytokset 
lisaantyivat, joten Tehopakkauksista luovuttiin 
1947. 

Pekka 

Koskelasta 
Porvooseen 

Antti s. 6.1.1851 ja Anna 15.8.1851 Koskelassa 
Peramaen talon seinustalla 1913. Annan sylissa 
pojanpoika Kaarlo s. 1911. 

Antti ja Anna myivat Peramaen talon Koske
lassa ja ostivat poikiensa Matin ja Juhanan kans
sa maatilan Vanhakylan Vaivaisniemelta 1924. 

Vaivasniemella 1930 
Kuvassa takana vasemmalta Kaarlo 19, Eino 17, 
Toini 15, Kaino 13, Pentti 11, Laura 9, Kirsti 7, 
aiti Alinan sylissa Sirkka 2 ja isa Matin sylissa 
Pekka 3 vuotta. 

Kaarenkylassa 71 vuotta myohemmin Lauran 80-
vuotispaivilla. 

Vasemmalta Toini 86, Pentti 82, Laura 80, Kirsti 
78, Sirkka 73 ja Pekka 74 vuotta. 
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Sukulaisia 
Amerikassa? 
Amerikkaan muuttaneita esi-isia voi etsia 
internetista 
UUSIMAA-lehti 22.5.2001 

Vuosina 1864-1930 Suomesta muutti Yhdysval-
toihin kaikkiaan noin 350 000 henkea, osa mm. 
Kanadan kautta. 

New Yorkin maahantulosataman Ellis Islandin 
lapi kulki vuosina 1892-1924 noin 250 000 suo-
malaista. Heista n. 60-70 %:n henkilotiedot loy-
tyvat talla haavaa Mormonikirkon vapaaehtois-
ten vuosina 1993-2000 keraamasta tietokannas-
ta. Rekisteroimisen jalkeen sivuja voi selailla i l -
maiseksi osoitteessawww.ellisislandrecords.org. 

Tiedostosta selviavat matkustajan nimi, kansal-
lisuus, kotipaikka, saapumispaiva, ika, laiva, lah-
tosatama ja numero matkustusasiakirjoissa. 
Suomen paassa vastaavia tietoja voi etsia Siirto-
laisinstituutin kautta osoitteesta 
www.migrations institute.fi. 

Matkustajaluetteloista tehty tietokanta kattaa 
Hangosta matkaan lahteneet. 

Kesalla 1939 ja 1999 
Se oli kuuma paiva. Olin asioilla kylalla, piti kay-
da osuuskaupassa ja hakea lehti Ristolan kaupas-
ta. Kauppa toimi postikonttorina siina lahella kan-
sakoulua. Oli koululaisten kesaloma-aika. Kotiin 
pain kavellessa auringon porottaessa niskaan teki 
mieli menna uimaan Myllysillan vonkaan. 

Koulukavereita en nahnyt koko matkan aikana, 
mita lienevat puuhanneet. Menin uimaan vaikka 
vahan arvelutti, kuumakin oli. Ampujan maen 
puoleinen uimaranta alkoi luiskan kallion paalta. 
Sorainen pohja tuntui jalkapojissa, kun kahlasin 
veteen. Yksin uiminen ei tuntunut mukavalta enka 
pitkaan viihtynyt vedessa. Aurinko porotti taas 
kuumana, kun kavelin kotiin. 

Kuusikymmenta vuotta on kulunut. 
Olemme kotiseutumatkalla Vanhakylassa. Aurin
ko porottaa kirkkaalta taivaalta. Paarmat purevat. 
Tulemme vanhalle Myllysillalle, mutta molem-
mat bussit oli jatettava sillan viereen. Vesi oli 
syovyttanyt hiekkaa tielta eika yli paassyt aja-
maan. 

Toistakymmenta nuorta, tyttoja ja poikia, kym-
menesta parinkymmenen ikaiseen kisaili vongas-
sa. Toiset kaulaa myoten vedessa, toiset aristel-
len, vastaa polvia myoten kastellen. Joku roiskii 

vetta, tytot kirkuvat ja pyrkivat pakoon. Iloinen 
meteli tunkee korviini seistessani siina Myllysil-
lalla, ja kosken kohina tunkee korviini. Aivan 
kuin ennen 60 vuotta sitten. Muistot ja nakymat 
palaavat mieleen, hailyvat hetken ja painuvat taus-
talle. 

Mita tasta eteenpain? 
Tama on nyt naiden nuorten kotiseutua. Taalla 
ovat he ja heidan vanhempansa syntyneet ja kas-
vaneet. Hankkineet toimeentulonsa, iloinneet, 
surreet ja kasvattaneet perheensa. Heidan isovan-
hempansa on tuotu tanne jostain Venajalta asut-
tamaan tama alue, ehka vastoin tahtoaan. Nyt he 
ovat juurtuneet tanne. Vanha jarjestelma takasi 
kaikille tyota ja leipaa kolhoositaloudessa. Pere-
stroika ja muutos markkinatalouteen teki monis-
ta tyottomia ja puutteessa elavia. Varattomuus 
pakottaa osin luontoistalouteen, ei heilla ole help-
poa. 

Sikalaista elamaa katsellessa heraa kysymys, 
mika on suhteemme naihin ihmisiin ja tahan en-
tiseen kotiseutuun, johon me useimmat vain lap-
suuden muistojen elavoittamiseksi teemme koti-
seutumatkoja? Miten olisi nykyista luontevampi 
rinnakkaiselo. vapaampi matkustus-ja oleskelu-
oikeus seka mahdollisuus vaikka mokkeilyyn ja 
maanomistukseen. 

Pekka Koskelainen 
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