


Puheenjohtajan palsta 
Taman lehtemme numeron yhtena teemana on siir-
tolaisuus. Me Koskelaiset olemme siirtolaisia juu-
riltamme. Viimeisen 68 vuoden aikana ovat lahi-
sukulaisemme, vanhempamme ja isovanhempam-
me joutuneet muuttamaan juuriltaan nyky-Suo-
meen vahintaan kerran, useimmat kaksi kertaa, 
ensin 1939 ja sitten 1944. Lahto oli useimmille 
hyvin nopea; koti kalusteineen oli jatettava ja taas 
aloitettava alusta uusilla asuinsijoilla. 

On myos toisenlaista siirtolaisuutta. Monelle 
karjalaiselle muodostui Suomi sittenkin vain vali-
vaiheeksi. Elaman rakentaminen uusilla asuinsijoil
la ei ollut aina helppoa ja niin matka suuntautui 
1950-luvulta alkaen helposti Ruotsiin, joka ei ol
lut karsinyt sodasta ja oli nain saanut melkoisen 
etumatkan elinkeinojen kehittamisessa ja sita 
myoten myos elintason nostamisessa. Sotakorva-
uksista toipuva Suomi oli viela 1950-60 -luvuilla 
vahvasti Ruotsia jaljessa. Kerttu Waselius kuvaa 
omia kokemuksiaan hienosti tassa numerossa. 

Amerikan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan muutet-
tiin paljon erityisesti vv. 1903- 14 ennen ensim-
maisen maailmansodan syttymista. Uudelleen siir-
tolaisuus sinnekin samoin kuin Australiaan alkoi 
1950-luvulla. Mirjam Harjuniemi on Australiasta 
kasin kirjoittanut siita tassa lehdessa muutama vuo-
si sitten. 

Mutta kylla aikaisemminkin muutettiin maan si-
salla. Koskelaiset olivat vahvasti lisaantyvaa su-
kua, joten ei ole ihme, etta leveampaa leipaa oli 
lahdettava etsimaan jo kauempaakin. Tiedamme 
Nurmissa nahkurin opin saaneen Herman Koske-
laisen lahteneen Vahvialasta 1800-luvun alkupuo-
lella Pohjanmaan Kauhajoelle. Hanen jalkelais-
tensa varikkaista vaiheista kerrotaan myos tassa nu
merossa. 

Olemme aina pitaneet karjalaisuutta tarkeana 
yhdistavana tekijana suvussamme. Seuramme on-
kin alusta lahtien ollut Karjalan Liiton jasen. Parin 
viime vuoden aikana jasenyys on joskus, ainakin 
Liiton jasenmaksua maksettaessa tuntunut taakal-
ta. Niinpa olemme syksyn aikana kayneet keskus-
telujajasenmaksustaja saaneet myos oikaisun vv. 
2006-2007 jasenmaksuun seka loytaneet ratkaisun 
vuoden 2008 jasenmaksun jarjestelyyn. 

Karjalan Liiton toiminnanjohtajana on syksyn 
aikana aloittanut Satu Hallenberg, joka nayttaa tuo-
neen uusia ideoita ja uutta energiaa Liiton toimin-
taan. 

Vastaavaa uutta aktiviteettia kaivataan myos mei-
dan jo 27 vuotta toimineeseen sukuseuraamme. 
Nykyinen puheenjohtaja samoin kuin sihteeri ovat 
ikaansa ja pitkaan toimikauteensa vedoten vaisty-
massa seuraavassa sukukokouksessakesalla2009. 
On aika aloittaa sukupolvenvaihdoksen suunnitte-
lu ja loytaa heidan tilalleen uudet henkilot. 

Koskelaisten Sukuseuran johtokunnan puolesta 
toivotan kaikille lukijoillemme kaikkea hyvaa ai
ka valle Uudelle Vuodelle. 

Heikki Koskelainen 

VIIPURINTAIDEMUSEO 
KUNNOSTETAAN 
Jokainen Viipurissa kaynyt joutuu toteamaan, etta 
kaupunki on kurjassa kunnossa. Jotain edistysta on 
viime aikoina kuitenkin tapahtunut. Weckroothin 
talo on korjattu tai oikeammin rakennettu kokonaan 
uudelleen, kuitenkin aikaisemman ulkomuodon sai-
lyttaen. Sielta voivat myos suomalaiset ostaa asun-
non, aivan helsinkilaiseen hintatasoon. Myos Juho 
Lallukan taloa on korjattu, jolloin Mantyharjun Tai-
dekeskus Salmela avaa sinne ensi vuonna taiteilija-
residenssin. 

Paras uutinen on kuitenkin se, etta Moskovan kuu-
luisa Eremitaasi aikoo avata sivupisteen Viipurin 
taidemuseoon. "Talossa tehdaan kunnostustoita ja 
toivomme paasevamme aloittamaan siella vuonna 
2009", kertoo Eremitaasin tiedotuspaallikko Larisa 
Korabelnikova Helsingin Sanomissa 30.11.2007. 

Eremitaasilla on jo sivutoimipisteita Lontoossa. 
Amsterdamissa, Las Vegasissa ja Kazanissa. Tama 
antaa uskoa suunnitelman toteutumiselle. Museo-
rakennus vaatii kuitenkin mittavan peruskorjauksen. 
Epailystaherattaa taas se, etta 1 Titimiri n n w h w 
remontin kustannuksista vastaaxat ^/_e -__ 
set. 

Eremitaasin johtaja Mihail Pietrowski on esina-
nyt toivomuksen, etta naytteille ' myos 
Suomesta aikanaan Viipurin faiAiMiec—^ esilla 
ollut taidetta. Museon korkeatasobet kokoelmat 
evakuoitiin syksylla 1939ja cnjf m k j i u n Hameen-
linnan ja Lappeenrannan I mik — m i l 1 1 

Heikki 

-2-



SOTA-AIKANA 
VIIPURISSA 
Useimmat meista ovat kuulleet vanhempien su-
kulaisten puhuvan "valirauhan" ajasta Karjalas-
sa. Kyseessa oli kuitenkin 25.6.1941 alkaneen jat-
kosodan aika, jolloin ensimmaiset asukkaat paa-
sivat takaisin vallatuille kotisijoilleen jo syksylla 
1941, mutta yleisimmin vasta kevaasta 1942 al-
kaen. 

Suomen sotalippu nousi Viipurin linnan salkoon 
jo 28.8.1941 illalla. Kaupunki oli kuitenkin vah
vasti miinoitettu, jolloin ensimmaiset paivat ja vii-
kot menivat rajahteita etsittaessa ja venalaisten ra-
diolahettimilla laukaistavia rajahdyspanoksia elimi-
noitaessa. Miinojen laukaisu kyettiin estamaan hai-
ritsemalla niiden lahettaman viestin vastaanottamis-
ta. Apuna tassa kaytettiin mm.Yleisradion lahetin-
ta, joka viritettiin venalaisten aaltopituudelle soit-
tamaan jatkuvasti Sakkijarven polkkaa, joka sopi-
kin hyvin hairintaan. 

Viipurilaisten kotiinpaluun kannalta oli ratkaise-
vaa, etta ylipaallikko antoi 23.8.1941 julistuksen, 
jonka mukaan takaisin vallatuilla alueella oleva 
omaisuus luovutetaan entisten omistajien hallintaan. 
Nama alueet liitettiin 6.12.1941 virallisesti jalleen 
Suomeen. 

Ensimmaiset viipurilaiset siviilit tulivat erityislu-
valla kaupunkiin jo syyskuussa, jolloin avattiin se-
katavarakauppa, posti ja kolmen pankin konttorit. 
Vuoden paattyessa kaupungissa oli jo 100 erilaista 
liikelaitosta kuten parturikampaamoja seka ravin-
toloita ja kahviloita. Viipurilaiset lehdet Karjala ja 
Kansan Tyd alkoivat ilmestya heti vuoden 1942 
alussa. Helmikuussa aloittivat ensimmaiset kansa-
koulut, syksylla kolme oppikoulua ja ammatillista 
oppilaitosta. Itsekin aloitin syksylla Hiekan koulus-
sa kolmannen luokan. Samaa koulua oli myos aiti-
ni ja enoni aikanaan kayneet. Vanhasta asuintalos-
tamme oli sen sijaan vain rauniot jaljella, mutta 
sattumalta saimme vaatimattoman asunnon samal-
ta Pikiruukintielta kuin ennenkin. 

Viipuria ei ennen kevatta 1944 juuri pommitettu. 
Jarjestyksessa toinen pommitus oli 1.6.1942, jol
loin Hiekassa tuhoutui nelja' taloa. Yksi niista sat-
tui olemaan juuri se, jossa vanhimman enoni perhe 
asui. He ennattivat ottaa vain vaatteet paalleen ja 
juosta suojaan ennen pommien osumista. Muistan 
kun serkkuni Vainon ennen niin hieno retkeilypyo-
ra kaivettiin raunioista pahoin palaneena. 

Ensimmainen sotatalvi 1942 Viipurissa oli elin-
tarviketilanteen kannalta erittain vaikea. Tilanne 
kuitenkin parani vahitellen. Mm. pari suurta puis-
toa luovutettiin vihannespalstoiksi. Silakkaakin 
alkoi saada ja syksylla taas perunaa, marjoja ja 
vihanneksia. Tietenkin myos musta porssi kukois-
ti, Jostakin olimme v. 1943 saaneet mahtavan kim-
paleen suolattua hevosenlihaa. Siita saimme pit-
kaan veistella erinomaisen hyvalle maistuvia vii-
paleita leivan paalle. Talvea varten tarvittiin polt-

topuita. Niita tehtiin seka vapaaehtoisesti etta pa-
kolla. Kaikkien 18 60 ikaisten oli lahdettava mot-
timetsaan. Miesten urakka oli nelja ja naisten kak-
si mottia. 

Vapaa-ajan vietossa olivat keskeisia ravintolat ja 
elokuvat. Itsekin muistan nahneeni ensimmaiset 
Hollyvood- elokuvani Viipurissa. Ohukaisenja Pak-
sukaisen sekoiluja seurattiin innolla, Errol Flynn oli 
taas Lannenfilmien sankarien sankari. Elokuvate-
atterit olivat tupaten taynna, ja etupenkkeihin oike-
uttavista lastenlipuista kaytiin suorastaan taistelua. 

Myos vanhat kulttuuriyhteisot, kuten Viipurin 
Orkesteri, Viipuri Lauluveikot seka Viipurin Mu-
siikkiopisto aloitti syksylla 1942. Myos Kaupun-
ginteatteri jatkoi toimintaansa. Lisaksi kaupungis
sa toimi Sotateatteri, joka kesaisin toimi kesateat-
terina Havin valleilla. Taalla ensi kertaa nain Tau-
no Palon elavana vuoden 1943 juhannusjuhlassa 
laulamassa miten "turkkilaisen tukkaan me tartut-
tiin". Vallien varjossa, kulissien takana sain viela 
valiajalla seurata taman jo silloin hyvin tunnetun 
nayttelijan jutustelua ja korvikkeen juontia mui-
den nayttelijoiden kanssa. 

Kaupunginkirjasto oli sailynyt vahingoittumat-
tomana kaikkine 20 000 kirjoineen. Siella olin itse
kin 9-10-vuotiaana ahkera lainaaja. Havin keskus-
urheilukentalla olin Viipurin Urheilijoiden poika-
osaston jasenena usein myymassa ohjelmalehtisia 
siella pidetyissa kilpailuissa. Sudet oli myos sota-
aikana kova sana seka jalka- etta jaapallossa. Mi-
nua seitseman vuotta vanhemman serkkuni Vai
non nain taas Sorvalin Veikkojen jaapallon A-juni-
oreiden joukkueen valihyokkaajana taistelemassa 
nuorten mestaruudesta. 

Viipurin viimeiset paivat 
Lappalaisen kirjan mukaan kaupungin katukuva 
muuttui helmikuussa 1944 selvasti, kun sotilaspo-
liittinen tilanne oli muuttunut Liittoutuneiden ase-
man vahvistuttua Stalingradissa saadun suuren voi-
ton jalkeen. Talloin myos tapahtui rauhantunnuste-
luja Suomen ja Neuvostoliiton valilla. Naistahan me 
emme tietaneet, mutta ilmapiirin muuttuminen oli 
selvio. Niin meillekin oli setani Heikki jo varannut 
asunnon Korialle, silta varalta etta evakuointi al-
kaa. Sinne emme kuitenkaan kesakuun kaaoksessa 
paasseet vaan kavelimme isantaperheemme Itkos-
ten kanssa viime tipassa Lappeenrannan kautta Suo-
menniemen Pajulahden kylaan saakka. 

Kaytannossa muutos nakyi siina, etta sotilaita tuli 
kaupunkiin ja majoitettiin mm. kouluihin, jolloin 
oppilaat sijoitettiin erillisiin "leiri-kouluihin". Itse 
en kuitenkaan sellaiseen joutunut, silla setani Vil-
hon vaimo Martta otti minut hoiviinsa maalaiskun-
nan puolelle Kiiskilaan. Sielta kasin kavimme ke-
vaan 1944 koulua serkkuni Eeron kanssa. Heilla oli 
sopivasti tilaa, kun nuoremmat lapset olivat juuri 
lahteneet sotalapsiksi Ruotsiin. 

Isommista pojista olivat monet helmikuusta al-
kaen vapaaehtoisina ilmatorjunnassa. Siihen osal-
listunut tuolloin 16-vuotias Niilo Lappalainen ku-
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vaa koulutusta todella rankaksi ja majoitusolosuh-
teita asuntona toimineessa parakissa kylmiksi. 

Viipuria aloitettiin linnoittamaan vasta kevaalla 
1944, joten niita ei saatu valmiiksi ennen suurhydk-
kayksen alkua. 

Venalaisten suurhyokkays alkoi kesakuun 9. pai-
va. Vaikka evakuointisuunnitelmat olivat olleet jo 
olleet jonkin aikaa valmiina, sai siita vastaava hen-
kilo evakuointikaskyn vasta 15.6. Tilanne oli kui
tenkin kehittynyt niin nopeasti, etta suunnitelmaa 
ei kyetty noudattamaan. Niinpa paaosa viipurilai-
sista joutui 17.6 alkaen lahtemaan matkaan jalan. 
Heidan oli kaveltava keskustasta n. 20 kilometrin 
matka Nurmin asemalle tai kohti Lappeenrantaa. 
Mukaan sai ottaa vain kannettavat matkatavarat. 
Muu tarkea omaisuus, huonekaluja lukuun ottamatta 
kehotettiin pakkaamaan, varustamaan nimi-ja osoi-
telapuilla ja jattamaan kadulle kuljetusta odotta-
maan. Kaupungin piti olla tyhja siviileista 18.6. 
aamulla. 

Lappalaisen mukaan Karjalan evakuointi onnis-
tui jo toisen kerran huonosti, mutta vaesto saatiin 
kuitenkin pelastetuksi, samoin suurin osa viljasta 
ja karjasta seka pankkien arvopaperit ja rahat. Ai
kaa oli vahan ja jarjestyksen yllapitoa vaikeutti po-
liisivoimien vahaisyys. Viipurin evakuointia hairit-
sivat mm. sadat karkurit, jotka siviilien poistuttua 
mm. tyhjensivat kauppoja. Lisaksi kaupunkia pom-
mitettiin. 

Pahimmat pommitukset osuivat kesakuun 14-17 
paiville. Itse olin todistamassa pommituksessa tu-
houtuneen Vekrotniemen sahan ja sen lautatarhan 
valtaisaa paloa 15.4 aivan kotimme laheisyydessa. 
Palo syttyi asemalla olleeseen ammustarvikejunaan 
osuneen pommin aiheuttamasta valtaisasta paine-
aallosta. Kahden paivan aikana pommituksissa kuoli 
yli kaksikymmenta henkiloa ja tuhoutui 109 rauta-
tievaunua. 

Viipurin viimeiset paivina 18-20 kesakuuta oli 
Viipuri Lappalaisen mukaan alennustilassa. Sinne 
jaaneet metsakaartilaiset toikkaroivat kaduilla en-
tista vapaammin etsien ruokaa, alkoholia ja arvo-
esineita. Poliisin joutui mm. tuhoamaan Alkon 
myymalassa 18 000 pulloa alkoholia, jolloin se va-
lui kadulle, mista ahneimmat sita kerasivat pak-
keihinsa tai kasin suoraan suuhunsa. 

Suomen sotalippu laskettiin alas Viipurin linnan 
tornista 20.6. klo 16.45. Viipuri oli menetetty, mut
ta vihollinen ei kuitenkaan voimakkaista yrityksis-
taan huolimatta paassyt Viipurinlahden ja Suomen-
vedenpohjan yli. Pahin oli kuitenkin voitettu eika 
vihollisen suunnitelmiin kuulunut marssi nyky-Suo-
meen Kymijoen ja toisaalta Lappeenrannan suun-
taan toteutunut. 
Heikki Koskelainen 
Sotaan liittyvat tiedot Niilo Lappalaisen kirjasta 
Viipuri toisessa maailmansodassa. WSOY 1991 

Vekrotniemen saha perustettiin vuonna 1989, jonka jalkeen asutus Hiekan alueella Usaantyi nopeasti. 
Sahalaitosta uusittiin vuosina 1925 ja 1937. Vuonna 1937 saha tuotti 9000 standarttia erilaista 

puutavaraa. Sahalaitokselle rakenneettiin oma pistoraide, jolloin sen tuotanto voitiin rautateitse 
viedd suoraan satamaan. (Ilmakuva Vekrotniemen, Sorvalin Saha Oy:sta vuodelta 1934. 
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suulas suku loytyi 
puhelinluettelosta 
VIRPI KALLIO 

Anjarvclla sunnumaina suku-
juhliaan pitancct Koskelaiset 
idysivat Knsensa puhelinhjeNe-
iosta 

- Se oli scllaisia lynnynfilo-
sofin touhua. joia ulkopuoliscn 
on vaikea ymmartaa, selitti su-
kuscuraa sen pcrustanusesta eli 
vuodcsta Is>X0 i. 'InJImi porvoo-

- Mina etsin sukua samanlai 
sessa toivottaman tuntuise&sa ti-
ianteessa, Hannu Koskelainen 
selitti 

Koikes keski-ika 
Koskelaisen suvun kamaisa-

na puletaan Vahvialan Koskelan 

sala Koskelaista. 
Keski-ika saisi olla aiempi. 

Hannu Koskelainen katseli ym-
parilleen maamiesseurantalol la 

- Ihmisen toko e lamanasen-
ne muut tuu. kun elakeika lahes-
tyy. Siina vaiheessa alkaa kysel-
la, kuka inma olen, han pohii . 
miksi suvun nuori polvi loisti li-
laisuudessa poissaoiollaan. 

- Iloinen ja suulas, Sinikka Sinkkn ja Hannu Koskelainen maaritteliviit tvypillisen Ko kclaisen. 

ORIMATTILAN SANOMAT 19.7.1997: 
Virpi Kallio 
Koskelaisen suulas suku loytyi puhe
linluettelosta 
Artjarvella sunnuntaina sukukokoustaan pitaneet 
Koskelaiset loysivat toisensa puhelinluettelosta. 

Se oli sellaista tynnyrifilosofin touhua, jota ulko
puolisen on vaikea ymmartaa, selitti sukuseuraa sen 
perustamisesta eli vuodesta 1980 johtanut porvoo-
lainen Hannu Koskelainen. 

Sukuseuran toiminta paasi kayntiin, kun Porvoon 
mies marssi paikalliseen postitoimistoon, selasi 
kaikki Suomen puhelinluettelot ja lahetti kirjeen kai-
kille suomalaisille, jonka etunimen perassa luki 
Koskelainen. 

Tynnyrifllosofivertauksella Koskelainen viittasi 
muinaisessa Kreikassa vaikuttaneeseen erakkoon. 
Tama asui tynnyrissa ja kuljetti paivallakin muka-
naan palavaa lyhtya. 
- Etsin ihmista, erakko vastasi lyhtya ihmetelleille. 
- Mina etsin sukua samanlaisessa toivottomalta tun-
tuneessa tilanteessa, Hannu Koskelainen selitti. 

Serkkuseminaari 
Sukujuhlan ensikertalaisiin kuuluivat Artjarvella 
vaikuttaneen kauppias E. A. Koskelaisen tyttaret, 
Mikkelissa asuva Sinikka Sinkko ja lahtelainen Eija 
Koskelainen. 

Paivajuhlan juontaja Sinkko odotti erityisesti serk-
kuseminaaria eli Antti Koskelaisen lastenlasten ta-
paamista. Serkuista n. puolet eli yli 30 oli ilmoitta-
nut tulevansa illanviettoon Sinkon lapsuudenkotiin, 
Eikanmaalle. 

- Ihmiset ovat tana paivana niin tiukasti kiinni 
tyoelamassa. Elama on niin tyota taynna, etta sen 
vastapainoksi tarvitaan tallaisia tilaisuuksia, Kar
jalan Liiton toiminnassa mukana oleva Sinkko miet-
ti sukutapaamisen merkitysta. 

- Kun perheet pienia, ja syntyy uusperheita, suku 
on entista tarkeampi. Yksi osoitus siita on, etta nai-
set haluavat sailyttaa entisen sukunimensa. 

- Sukuseurojen merkityksen Sinkko uskoi kasva-
van jatkossa sita myoten kun suuret ikaluokat tule-
vat keski-ikaan. 

Korkea keski-ika 
Koskelaisten suvun kantaisana pidetaan Vahvialan 
Koskelan kylassa vaikuttanutta Thomas Henriksso-
nia. 

Tata nykya "meita Koskelaisia on Hannu Koske
laisen mukaan likipitaen 4 000. Heista 200 on liit-
tynyt sukuseuraan. Kaukaisimmat jasenet asuvat 
Berliinissa ja Vancouverissa. 

Viime vuosina Koskelaiset ovat joka toinen kesa 
suunnanneet kulkunsa suvun syntysijoille rajan ta-
kaiseen karjalaan. Joka toinen vuosi on kierretty su
vun nykyisia asuinsijoja. 

Vuorenmaen sunnuntainen tapaaminen kerasi yh-
teen sata Koskelaista. 

- Keski-ika saisi olla aiempi, Hannu Koskelainen 
katseli ymparilleen maamiesseuran talolla. 

- Ihmisen koko elamanasenne muuttuu, kun ela-
keika lahestyy. Siina vaiheessa alkaa kysella, kuka 
mina olen, han pohtii, miksi suvun nuorempi polvi 
loisti poissaoiollaan. 

Mutta miten jatkossa? 
Eija Koskelainen kaipasi sukujuhliin uusia tuulia, 
jotta myos nuoret saataisiin kiinnostumaan toimin-
nasta. 

- Isa kavi kylla aina sukujuhlissa ja kehui, kuin-
ka hauskaa siella oli ollut, mutta en mina itse niita 
koskaan tuntenut niita tarkeiksi, Koskelainen tun-
nusti. 

Kokouksessa paatettiin myos jasenmaksun korot-
tamisesta. Operaatio oli tarpeen muun muassa kak-
si kertaa vuodessa julkaistavan Koskelaiset -lehden 
ilmestymisen turvaamiseksi. 

- Lehen kautta saahaan pidettya yhteys, suvun 
kynaniekat selittivat, kun joku epaili, josko halvem-
pi paperi, "sellainen kun ennen vanhaan oli Nyyri-
kissa" ja harvempi ilmestymistiheys riittaisivat. 
Sukuseura sai myos uuden nokkamiehen, kun Han
nu Koskelainen luopui tehtavasta ja tilalle valittiin 
varapuheenjohtaja Heikki Koskelainen. 
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Kerttu Waselius 

TARINAA 
SIIRTOLAISUUDESTA 
Muistan lapsuudessani usein asuinsijoiltansa 
muuttavista sanotun: "Ei vieriva kivi sammalta 
ota". Ajateltiin, etta kuka juuriltaan lahtea uskal-
taa, voi vierivan kiven lailla aina edelleenkin hel-
posti liikkeelle lahtea. 

Lapsuuden ajan turvallisista maisemista jouduin 
minakin jo varhaisessa elamani vaiheessa muut-
tamaan pois, kokemaan siirtolaisuutta. Sodan ai
kana rintamalinjan lahestyessa kotiseutuamme, 
siirrettiin Karjalan kansa nykyiseen kanta-Suo-
meen turvallisemmille alueille 

Tama ensimmainen lahto Talvisodan aikana oli 
meille kuin esiharjoittelua, silla jatkosodan aika
na palasimme takaisin saadulle synnyinseuduil-
lemme. Kesalla 1944 saimme kuitenkin uudelleen 
ja talla kertaa lopullisena kokea siirtolaisuuden. 

Jo silloin alkoi kohdallani jatkuvana osana kuu-
luminen ns. vahemmistoryhmaan. Se on jatkunut 
ja jatkunee loppuun asti. Olin joskus kuullut pu-
huttavan vahemmistoryhmista. Nyt huomasin it
sekin kuuluvani tahan vaestonosaan. Siina on kiel-
tamatta omat ongelmansa. 

Sodan jalkeen Suomessa alkoi kaikesta puut-
teesta huolimatta kaikilla aloilla voimakas jalleen-
rakentaminen. Ei vahiten suuren siirtolaisvaeston 
asumismahdollisuuksien loytamisessa ja heidan 
sijoittamisessaan. 

Maassa valitsi ankara asuntopula. Poliittisesti 
oli viela epavarmuus tulevaisuudesta. Monet jou-
tuivat aloittamaan tyhjasta; koettiin suoranaista 
koyhyytta. Olosuhteet ja ajan henkikin vaikutti, 
et tarohkeimmatja seikkailunhaluisimmat hakeu-
tuivat sodasta saastyneen Ruotsin tyomarkkinoil-
le. Ruotsia oli totuttu pitamaan hyvana maana ja 
sitahan se tietyssa mielessa olikin. Maa karsi tyo-
voimapulasta ja ahkerat suomalaiset nousivat pian 
tyonantajien suosioon. Tosin myos helpot ja hou-
kuttelevat sosiaaliedut houkuttelivat maahan myos 
pinnareita ja lainrikkojiakin uusiin olosuhteisiin. 
Lieko tama ollut osaksi syyna siihen etteivat mo-
net suomalaiset tuolloin aina kokeneet Ruotsia 
kovin siirtolaisystavallisena maana. Vaurastuttiin, 
mutta oltiin juurettomia siirtolaisia. 

Viisikymmenluvun alussa Ruotsissa viettama-
ni vuosi oli kuin huumetta - ilman huumeita. Ela 
sykki voimakkaasti 20-vuotiaan rinnassa. Tyota 
tehtiin tauotta ja ahkerasti. Hasselbyn kauppapuu-
tarhoissa oli kansainvalista seuraa. Sitten viela 
tyonantajan selan takana tehtiin iltatoita Tukhol-
man ravintoloissa tiskikoneen aaressa melkein 
ruokapalkalla. 

Tyota tehtiin, raha saatiin ja hienoja hepenia os-
tettiin. Siita oikeastaan kostuikin elaman sisalto, 
sotavuosina loppuun kuluneen vaatevaraston uu-

simisesta. Kaikki oli uutta, parempaa ja mielen-
kiintoisempaa uudessa maassa ja uusissa olosuh-
teissa. 

Oli oltava liikkeella. Menemista ja tulemista oli 
yhtamittaa; tyossa, vaate-ja ruokaostoksilla. Kay-
tetylla vanhain tavarain kaupasta ostetulla polku-
pyoralla oli hyva kulkea ja kierrella tutustumas-
sa Tukholman nahtavyyksiin ja historiallisiin 
paikkoihin. Kaytiin iltakahvilla toisten samanlais-
ten suomalaisten luona. Samaa lujaa menoa kai
killa. Samat ilot ja samat surut. 

Maantieteellinen laheisyys suo Ruotsissa asu-
valle sen edun, etta voi lopettaa siirtolaisuuden ja 
palata koti-Suomeen. Mina lahdin, toiset jaivat. 
Urheilusta kiinnostuneena halusin nahda ja ko
kea historiallisen olympiavuoden 1952 Suomes
sa. Myohemmin tajusin, ettei jatkossakaan ollut 
helppoa kaikilla niilla, jotka jaivat Ruotsiin. 01-
laan juurettomia, selvasti toisen luokan kansalai-
sia. Jotkut sortuivat, toiset vaurastuivat. Mutta 
luulen, etta siirtolaissukupolvi jaa jollain lailla 
erilaiseksi. Koetaan tyhjyytta ja mitattomyytta 
seka koti-ikavaa ja vieraantuneisuutta. Vuosien 
mittaan elama urautuu, tyyntyy ja tasoittuu, mut
ta jalkensa se jattaa. 

Moni siirtolainen kokee koti-Suomen viela rak-
kaana. Siella halutaan vierailla useammin tai har-
vemmin. Siella on sittenkin jotain, joka vetaa ja 
houkuttelee. Silmat katselevat toisella tavalla, kun 
on oltu valivuodet poissa. Sittenkin taalta ne juu-
ret oli revaisty ja kasvukipu oli vieraassa maape-
rassa joskus kova. Ihminen kun on sellainen, etta 
se tahtoo palata juurilleen silloin talloin, jos se 
mahdollista on. 

Kun seitseman vuoden kuluttua Ruotsin reissus-
tani taas jatin kotimaani ja lahdin tanne suureen 
lanteen, on siitakin jo viitisenkymmenta vuotta 
kulunut. Nyt tuntuu, etta on lopullisesti samma-
loitunut tanne avaraan maailmaan. 

Nyt kun pysahtyy ja katselee taakseen naihin 
siirtolaisvuosiin tuntuisi ahtaalta asua Ruotsissa. 
Vasta taalla huomaa erot, kun katselee kauempaa. 
Siirtolaistutkijoille riittaa tyota ja aiheita. Eiko-
han niita vaitoskirjoja liene aiheesta jo ilmesty-
nytkin. 

Ruotsin ja Kanadan siirtolaisuutta vertailtaessa 
loytyy moniakin eroavaisuuksia naiden kahden 
niin erilaisen maan valilla. Jo maantieteellinen 
asemakin sanoo jotain. On eri asia lahtea joka kesa 
Ruotsista Suomeen, autolautalla Mummolaan, kun 
saa lyhyen matkan vuoksi ottaa lasten lisaksi 
mukaan koiran ja sen siamilaisen kissankin. Myos 
eroavaisuudet kahden naapurimaan valilla va-
henevat vuosi vuodelta. Lieko eroa enaa muuta 
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kuin rajat, hallitusmuoto ja kieli. Mahdollisuu-
det eivat ole samat taalta "Rapakon takaa", kayn-
nit harvenevat. 

Kanada on suuri, kaunis ja hieno maa. Lisaksi 
yksi siirtolaisystavallisempia maita. Valjempi ja 
reilumpi monessa mielessa. Taalla on helpompi 
hengittaa ja sulautua monikansallisen joukkoon. 
Kukaan ei ole taalla alkuperainen asukas, paitsi 
intiaanit. Eika kukaan voi siina suhteessa pullis-
tella ja astua varpaille. 

Kanada on ottanut omakseen, se on antanut tyo
ta ja leipaa. Taalla olen viihtynyt ja vahitellen 
sammaloitunut. Suuressa maassa on aina varaa 
valita elinymparisto, ja sopiva asuinseutu. Niin 
mekin 

Kotiseutumatka 22.7.2006 Kerttu Walenius, 
Ilmo Kekkonen, Hannu Koskelainen ja 

Mihail Kostomolov Ihantalan taistelupaikalla 

TERVAJOEN 
KARTANON VAIHEITA 
Tuomo Sutelan Vahviala-kirjassa kerrotaan myos 
kunnan alueella sijainneiden kartanoiden vaiheista. 
Kun moni Koskelaisten sukuun kuuluva on aika-
naan asunut Tervajoen kylassa, voi olla mielenkiin-
toista palauttaa mieliin sen alkuperaisen kartanon 
vaiheita. 

Sutela mainitsee kirjassaan, etta Tervajoen kylan 
maat, 5 tilaa, yhteensa 3 1/3 manttaalia omisti 1798 
kapteeni Brochman. Valtioneuvos Nikolai Jaenish 
osti tilat huutokaupalla 1816. Vuodelta 1864 tiede-
taan, etta ne olivat ev.ltn Mendtin hallussa. Maat 
jakautuivat myohemmin kahteen suureen kartanoon 
Tervajoen ja Possulin kartanoon, joista edellista 
omisti Fr Mendt ja jalkimmaista kenraali Eduard 
Mendt. 

Possulin kartanon eli Possenlinnan, joksi sita myos 
kutsuttiin, paarakennus oli kaksikerroksinen ja van-
han ajan herraskartanoiden tyyliin rakennettu. Kar
tanon viljelysmaat oli omistaja antanut vuokralle. 
Vanhimpia naista oli saksalaissyntinen Henrik Boll. 
Hanen jalkeensa tilan vuokraajaksi tuli 50 vuodek-
si Frans Tamlander. Kartanoon kuului useita torp-
pareita 

Kenraali Mendtin kuoltua vuosisadan vaihteessa 
tuli omistajaksi venalainen sotilashenkilo herra Be-
nua. Han menehtyi kuitenkin Vena]an -Japanin so-
dassa muutamaa vuotta myohemmin, jolloin omis-
tus siirtyi hanen nuorelle leskelleen. Monien vas-
toinkaymisten, mm. paarakennuksen palon jalkeen 
han myi kartanon. Taman jalkeen kartano kulki 
Sutelan mukaan "kadesta kateen", kunnes se joutui 
v. 1934 Asutushallituksen hoitoon. Kartano jaettiin 
silloin 14 viljelystilaan ja pienempiin asuntotont-
teihin, jotka myytiin paikallisille asukkaille. 

Tervajoen kartanon eli Paronin hovin omistajaper-
he oli hyvin rikas ja lienee omistanut Pietarissa usei
ta tehtaita. Sen komeaa paarakennusta ymparoi yli 
7 hehtaarin hyvin hoidettu puisto, jossa kasvoi mm. 
lehmuksia, lehtikuusia, tammia, hopeapajuja seka 
runsaasti erilaisia koristepuita ja -pensaita. 

Kartano pysyi suvussa aina vuoteen 1904 saakka. 
Parin omistajavaihdoksen jalkeen sen osti v. 1927 
viipurilainen tukkukauppias Drockila, jonka omis-
tuksessa se olikin vuoteen 1944 saakka. 

Kartanon kokonaispinta-ala oli 540 ha, josta vil-
jelyksessa oli 108 ha. Tilalla runsaasti rakennuksia: 
mm. 13 asuinrakennusta 8 saunaa ja 8 kotielainra-
kennusta. 
Lainaus T. Sutelan kirjasta 
VAHVIALA SEN SYNTY JA VAIHEET. 1949 
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VAHVIALA 
JATKOSODASSA 
Uuteen sotaan 
Talvisodan rauhanehdot merkitsivat myos lanes 
koko Vahvialan kunnan alueen luovutusta ja vaes-
ton evakuointia. Valirauha kesti vain runsaan vuo
den. Uusi liikekannallepano alkoi 18.6.1941. Sota 
alkoi 22.6.1941 Saksan aseveljena. 

Evakkomiehet kutsuttiin riveihin sijoitus-seudun 
miesten mukana. Vahvialan miehet jakaantuivat nain 
noin 25:een rykmenttiin seka useisiin erillisiin yk-
sikoihin. 

Vahvialan asukasluku oli ennen sotia noin 6 000. 
Asepalveluksessa on kesalla 1941 ollut noin 900 
vahvialalaista. Kotiuttamiset ja tappiot ovat laske-
neet maaraa, mutta ikaluokkien 1921-1926 palve-
lukseen kutsumisen myota se on noussut entisel-
leen kevaaseen 1944 mennessa. Lisaksi armeijan 
kaytossa oli tyovelvollisia, lottia ja osa-aikaista il-
masuojeluhenkilostoa. Ehkanoin 1 000 henkiloa on 
ollut suoraan maanpuolustuksen kaytossa. Lisaksi 
samaa tyota tekivat myos suojeluskuntalaiset ja 
sotilaspojat seka lotat ja lottatytot. 

Vahviala vapautetaan nopeasti 
Vahvialan suunnassa oli ryhmittyneena uusmaalais-
kymenlaaksolainen 8. Divisioona. Parin kuukauden 
odottelun jalkeen se lahti 22.8.1941 liikkeelle koh-
ti Viipuria. Vihollinen irtautui edelta nopeaa tahtia. 
Suurena ongelmana raj an bunkkerilinjan jalkeen 
olivat miinoitteet. Vahvialan paaosan valtasi paris-
sa paivassa JR 45, joka eteni Hasalan - Rakkolan 
suunnasta kirkonkylaan ja joen molemmin puolin 
Vanhankylan kautta Tervajoelle. Tassa joukossa 
olivat myos enoni Eelis ja Kalevi Koskelainen, jot-
ka saivat osallistua kotikylansa takaisinvaltaukseen. 

Rautatien ja Saimaan kanavan valissa eteni poh-
joiskymenlaaksolainen JR 25. Sen yksi pataljoona 
valloitti Nurmin aseman jo 22.8. illalla. 

JR 45 sai Tervajoella 23.8. vastaansa rajusti tulit-
tavan vihollispataljoonan. Se lyotiin muutaman tun-
nin taistelussa, johon osallistui myos Viipurintien 
suunnassa edenneen ruotsinkielisen JR 24:n yksi 
pataljoona. Illalla 23.8. oli koko Vahviala suoma-
laisten kasissa. Kaikki suunnanjoukot pyrkivatkil-
van Viipuriin, mutta juuri em. ruotsinkielisen pa-
taljoonan partio oli siella aivan ensimmaisena. 
Taistelut Viipurinlahdella 
Jo lokakuussa paastiin aloittamaan muutto takai
sin. Reilun kahden ja puolen vuoden aikana ehdit-
tiin seutu saada jalkeen jonkinmoiseen kuntoon. 
Aikaa sanottiinkin virheellisesti "valirauhan ajak-
si", koska sota oli niin kaukana. 

Vahvialan kannalta sota alkoikin ikaan kuin uu
delleen. Etelasta kuului 9.6. 44 alkaen valtava jy-
mina. Suuret lentomuodostelmat kiersivat taas tai-
vaalla lastejaan pudottaen. Taistelut etenivat nyt 

kohti Tervajokea aivan eri vauhdilla kuin Talviso
dan aikana. Evakuointikasky tuli jo 18.6. Taas oli 
lahto edessa. Nyt lopullisesti. 

Viipuri menetettiin 20.6. Puna-armeijan hyokka-
ys torjuttiin kuitenkin Kivisillansalmella, johon rin-
tama jai. Nain Vahvialan paaosa valttyi jaamasta 
taistelujen alle. Kovimman kohtalon koki jalleen 
Tervajoki, kuten Talvisodassakin. 

Vahvialaa ja Tervajokea puolusti aluksi Kannak-
selta vetaytynyt Ratsuvakiprikaati. Myos pataljoo
na virolaisia ( I Pataljoona / JR 200) puolusti Vii-
purinlahden rantaa Tervajoen itapuolella. 

Venalaisten suurhyokkayksen alkaessa uudelleen 
5.7. rannikkojoukkojen ja ratsuvaen apuna oli jo 
divisioona saksalaisia. Tama 122. D (eli 
"Greif'=Aarnikotka) kasitti yli 10 000 miesta, 4 000 
hevosta ja 2 300 ajoneuvoa. Se oli vajaavahvuinen, 
mutta tuon ajan saksalais-divisioonaksi hyvassa 
kunnossa. 

Saksalaisten tykistoa ryhmittyi mm. Tervajoen 
etelaosaan Junnolan aukeille. Vajaa rykmentti oli 
reservina kylan lansipuolella Lietjarvella. Divisi-
oonan esikunta ja huolto siirtyivat Loytomaelle. 
Huomattava osa joukoista oli Sakkijarven ja Viipu
rin maalaiskunnan puolella. 

Puna-armeija hyokkasi rajusti 4.7. alkaen. Paa-
vastuu oli viela suomalaisilla joukoilla. Saksalais
ten tykisto tuki torjuntaa. 

Greif-divisioona otti vastuun puolustuksesta Ni-
salahden-Turkinsaaren valisella alueella 8.7. men
nessa. Talloin he ryhmittivat vahvat joukot mm. 
Harjuniemeen ja Repolaan Tervajoen edustalle seka 
Niemenlauttaan. Tervajoen kansakoulussa oli sak-
salainen rykmentin esikunta. 

Punatahtiset lentokoneet olivat suorastaan terro-
risoineet toimintaa. Saksalaiset jarjestivat Tervajo
en aukeille 11 konekivaaria ilmatorjunta-asemiin. 
Matalalla lentaneisiin viholliskoneisiin kohdistet-
tiin kiivas tulitus ja useita putosi. Sen jalkeen vi-
holliskoneet karttoivat Tervajokea. 

Torjuntavoitto myos Viipurinlahdella 
Puna-armeija aloitti 9.7. aamulla kiivaan tulivalmis-
telun kenttatykistolla ja tulitukialuksilla ja hyok
kasi kahden divisioonan voimin suuntana mm. Har-
juniemi ja Niemenlautta. Hyokkaysta tuettiin myos 
rajuilla lentorynnakoilla. 

Greif torjui taman ratkaisuun pyrkineen hyokka-
yksen viholliselle suurin tappioin. 

Viipurinlahti kuuluu samaan torjuntavoittojen 
sarjaan Talin-Ihantalan, Vuosalmen ja Ilomantsin 
taistelujen kanssa. Koska paavastuun kantoivat sak
salaiset, ei asia ole ehka saanut ansaitsemaansa huo-
miota. 

Greif luovutti rintamavastuun 10. Divisioo-nalle, 
joka piti hiljenneen rintaman aselepoon 5.9. asti. 
Valirauhan tultua 24.9. jatettiin neljan maan soti-
laiden veren kostuttama alue lopullisesti venalai-
sille. 
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Taisteluista muistuttavat enaa Harjuniemen um-
peen kasvavat kaivannot, joita kotiseutumatkailijat 
voivat tarkastella omakotialueeksi muuttuneessa 
entisessa taistelumaastossa. Samalla voi tutustua 
vanhaan Karppilan hautausmaahan, jossa lepaavat 
kymmenien vahvialalaistenkin jaanteet, joukossa 
myos isoaitini Sohvi Pukki. Venalaiset kayttavat ja 
hoitavat hautausmaata omalla tavallaan. 

Jatkosodan tappiot 
Vahvialan tappiot Talvisodassa olivat jo olleet hy
vin raskaat. Kaatuneita oli noin 70 miesta eli perati 
10 % rintamamiesten vahvuudesta. 

Jatkosodan tappiot olivat myos suuret. Hyokka-
ysvaiheessa kaatui 34 miesta. Asemasodan aikana 
menehtyi 30 miesta. Heista suurin osa kaatui Ita-
Karjalassa, missaolijoukkojenpaaosa. Kesan 1944 
raskaat taistelut veivat noin kolmessa kuukaudessa 
pitajan miehista 47. Heista joitakin kuoli aiempiin 
vammoihinsa sotasairaaloissa. Jatkosodassa kaatu
neita vahvialalaisia oli siis ainakin 111 miesta. 

Vahviala menetti kaikkiaan sodissa yli 180 kaa-
tunutta. Suhteessa vakilukuun tappiot olivat poik-
keuksellisen raskaat. Lisaksi menetettiin kotiseutu 
korvaamattomine aineellisine ja henkisine arvoi-
neen. 
Ilmo Kekkonen. 
Kirjoittaja on Tervajoella syn-
tynyt Koskelaisen sukuun kuu-
luva eversti evp. 

TERVAJOEN 
LAHJOITUSMAISTA 
Keisarinna Katariina II antoi 16. helmikuuta 1795 
insinoorikapteeni Carl Oppermanille nautintaoi-
keuden 12 vuodeksi 40 tilan tuloihin Viipurin pi-
tajassa. Naihin kuului Tervajoelta 5 tilaa. Varmuu-
della lah-joitukseen kuuluivat ainakin n:o 6 Mat-
to ja n :o 7 Huusi. Vuonna 1813 Matossa asui Jo-
ran Eskilsson Matto ja Huusissa Sigfrid Sigfrids-
son. Myos Sahala ja Pekkala kuuluivat lahjoitus-
maihin, samoin Pesun talon lantinen puolikas ja 
maata Tervasaareen asti. Siita viisi tilaa tuleekin. 

Itaista puolikasta eli entista kartanoa ja virkata-
loa asuivat vuonna 1813 Anders Grelssson ja Nils 
Salkis. Se ei nahtavasti kuulunut lahjoitusmaihin, 
vaan siirtyi aikanaan kauppias Buetzowin omis-
tukseen. Itsenaiseksi jai myos tila n:o 4. Sen omisti 
ensin Matti Rautia ja sitten 113 hehtaarin tila kuu
lui Junnolan suvulle. Viimeisena sita viljeli Sep-
pa. 

Paavali I:n tultua tsaariksi myonnettiin 29. mar-
raskuuta 1796 insinoorimajuri Oppermanille 
"ikuinen ja perinnollinen oikeus" mainittuihin ti-
loihin, koska han oli palvellut kruunua ansiokkaal-
la tavalla. Sita todisti pikainen ylennyskin. 

Karl Ivanovits (Carl Alexander) Oppermanin 
(1766-1831) lahjakirja on paivatty 29.11.1796. 
Tama baltiansaksalainen upseeri loi erittain me-
nestyksekkaan uran yleten lopulta insinooriken-
raaliksi. Hanet nimitettiin Venajan valtakunnan-
neuvoston jaseneksi ja tiedeakatemian kunniaja-
seneksi seka kahden arvostetun aatelisen kadetti-
koulun (sotakoulun) johtajaksi. 

Nopeasti ylenevan Oppermanin kiinnostus oli 
muualla kuin Tervajoella. Jo joulukuussa 1798 han 
nyt 32-vuotiaana insinoorieverstina myi Tervajo
en viisi tilaa kapteeni (stabskapitan, esikuntakap-
teeni) Friedrich (Feodor) Christian Brockmannille 
3400 paperiruplalla. Brockmann oli Viipurin ku-
vernementin 1813 lakkautetun aatelishuoneen ja-
sen ja johtokunnan sihteeri. Han lienee menetta-
nyt omaisuutensa, silla vuonna 1816 maat siirtyi-
vat avoimella huutokaupalla valtioneuvos Niko
lai (Nicholas) Jaenischille, joka kuului tunnettuun 
baltiansaksalaiseen viipurilaiseen kauppias-ja vir-
kamiessukuun. Vuonna 1818 mainitaan lahjoitus-
maiden omistajana Viipurin maanmittaustoimis-
ton johtaja Omei. 

Huomattakoon, etta 1830-luvulta alkaen toi-
meenpantiin Viipurin laanissa isojako. Se on voi-
nut vaikuttaa tilojen jarjestelyyn myos Tervajoel
la. Kylan yhteismetsat jaettiin manttaalin eli ve-
rotusarvon suhteessa. Tama merkitsi samalla tie-
tysti lahjoitusmaiden laajenemista. Vanhat nume-
rot kasvoivat satojen hehtaarien suuruisiksi. 

Lahjoitusmaiksi joutuminen nopeutti entisen it-
senaisen talonpoikaisvaeston siirtymista muual-
le. Moni vanha suku katosi kokonaan. Paasuunta 
lienee ollut kasvava Viipuri. Asiaa ei ainakaan pa-
rantanut se, etta 1826 alkaen lahjoitusmaat maa-
rattiin ralssin luontoisiksi eli donataarin suoraksi 
omistukseksi. Kayttoon otettiin nimike ralssiho-
vi, jolla painotettiin naiden donaatioiden (lahjoi
tusmaiden) rinnastettavuutta Ruotsin aikaisiin 
ralssimaihin. 

Oleellista on kuitenkin, etta Tervajoen talonpo-
jat eivat olleet koskaan maaorjan asemassa. Hei-
dat katsottiin vapaiksi kansalaisiksi Ruotsin lain 
mukaan, eika siis maanomistajan henkilokohtai-
seksi omaisuudeksi. Muualla Karjalassa yleisia 
riitoja ja mellakoita maanomistajien kanssa ei 
Tervajoelta ole tiedossa. 

Maaorjuus Venajallakin lakkautettiin virallisesti 
1861. Kaytannossa talonpoikien asema ei paljon 
parantunut. 
Ilmo Kekkonen 
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KOSKELAISET 
AMERIKAN MAASSA 
Koskelaisten sukuselvityksia tutkiessaan ei voi olla 
kiinnittamatta huomiota suvun elinvoimaisuuteen, 
siina maarin on perheissa keskimaarin ollut lapsia 
ja heista enemmisto poikia. Eipa nain ollen ole 
ihme, etta leipaa on aika usein joutunut etsimaan 
oman kotikylan ulkopuoleltakin, Viipurista vahin-
taankin. Monet ovat menneet myos merten taak-
se, Amerikkaan ja Australiaan saakka, kuten olem
me tastakin lehdesta lukeneet. 

Lehtemme ahkera avustaja, nykyisin Vancouve-
rissa asuva "Kanadan kirjeenvaihtajamme" Kert-
tu Waselius (os. Koskelainen) on muistellut paitsi 
nuoruusvuosiaan Koskelassa myos elamastaan Ka-
nadassa. Lisaksi on pitanyt yhteytta kaukaisem-
piinkin sukulaisiin ja nain perehtynyt heidan vai-
heisiinsa useammankin sukupolven ajalta. Hanen 
kauttaan on saatu myos yhteys myos Kanadan On-
tariossa asuvaan Martti Koskelaan. Seuraavaksi 
kerrotaankin siten tavallista mielenkiintoisempi ja 
mutkikkaampi tarina yli 200 vuoden ajalta. 

Vanhastaan muistamme, etta Koskelaisten suku-
tila Vahvialan myohemmassa kirkonkylassa oli 
pinta-alaltaan 700 ha. Kylassa oli nelja taloa, jot-
ka yhdessa varustivat ruotu-sotamiehen. Sen lisak
si v. 1723 henkikirjojen mukaan omistukseen kuu
lui myos autiotila Nurmissa. 

Koskelaisten tiedossa olevan vanhimman kan-
taisan Tuomas Henrikinpojan (kirkonkirjoissa 
Thomas Henrichson) poika Jaakko oli ratsumies 
ilmeisesti Nurmin rusthollissa, jonne hanen vel-
jensa Heikki Tuomaanpojan (Hinrich Thomasson) 
tytarVappu avioitui v. 1696. Nain ilmeisesti paas-
tiin siihen, etta Koskelasta lahteneet veljekset 
omistivat vuoden 1723 verotietojen mukaan tasta 
1559 hehtaarin tilasta yhden kolmanneksen. 

Tila oli Isonvihan aikana autioitunut sen asuk-
kaiden kuoltua ilmeisesti kulkutauteihin ja nal-
kaan. Sen asukkaiden sukunimina nayttivat ole
van seka Nurmi etta uusimpien muuttajien osalta 
Koskelainen. Asukkaita siella oli 14henkeav. 1723 
jav. 1854jo22. Suuritila otettiin sittemmin 1800-
luvun alussa lahjoitusmaaksi venalaiselle kenraa-
lille, mutta sen tilalle he saivat hankittua Alasa-
han ja Kalliolan tilat. 

Pohjanmaalle 
Koskelasta lahtoisin ollut ja Nurmissa oppinsa saa-
nut Herman Koskelainen lahti 1800-luvun alku-
puolella nahkuriksi Pohjanmaalle Kauhajoen pi-
tajaan. Siella syntyi hanen poikansa Iisakki (1844-
1903), jonka sukunimi lyheni sittemmin Koske-
laksi. Iisakki sai kahdesta avioliitosta yhteensa 
11 lasta ja kun hanen ensimmaisella, nuorena les-
keksi jaaneella vaimollaan oli jo kaksi lasta val-
miina, saadaan kokonaislukumaaraksi 13. Naista 
ensimmaiset viisi han sai 32-vuotiaana kuolleen 

Albertinan kanssa vuosina 1869-1976. Toisen 
avioliiton Iisakki solmi Liisa Efraimintytar Val-
jan (1847-1932) kanssa. 
Matiaksen tarina 
Iisakin viidenneksi vanhin lapsi Matias eli Matti 
(1876-1928) oli pitanyt yhteytta isoisansa kotiseu-
tuun Vahvialaan. Han lahtikin serkkunsa, saman-
nimisen itseaan 27 vuotta vanhemman Koskelas
sa syntyneen Matin kanssa maailmaa katselemaan 
ja Murmanskiin ratatoihin. Kauhajoen kirkonkir
joissa hanen todetaan v. 1904 muuttaneen Kuola-
jarvelle. Vanhemman Matin vaiheita ei oikein tie-
deta, mutta Matti Iisakinpojan kerrotaan tulleen 
Venajalta metsia pitkin Kuusamoon sen jalkeen 
kun Venaja oli sulkenut rajat. Siella han tapasi 
Reetta Saapungin, jonka kanssa hanet vihittiin 
1913. Kuusamossa heille syntyi nelja lasta ja sit
temmin Kurikkaan v. 1919 muutettuaan ja isansa 
tavoin nahkuriksi ryhdyttyaan tuli siella viela vii
si lasta lisaa. 

Suku haarautuu 
Pohjanmaan Koskelat jakautuivat 1900-luvun alus
sa kolmeen haaraan: 
1. Kauhajoelle jaaneet Iisakin ja Albertinan lap-

set 
2. Kurikkaan muuttaneet Matiaksen jalkelaiset 
3. Iisakin ja Liisan ulkomaille muuttaneet jalke

laiset 
Seuraavassa naita Kauhajoen Koskelaisten eli Ii
sakki Hermanninpojan ulkomaille muuttaneista 
jalkelaisista kerrotaan paaosin Kanadan Ontariossa 
asuvan Martti Koskelan antamien tietojen perus-
teella. 
Matiaksen jalkelaiset 
Matias kuoli tapaturmaisesti 52-vuotiaana 
v. 1928, jolloin kaikki hanen lapsensa olivat viela 
alaikaisia. Muutto uudelle mantereelle oli yritte-
liaille veljeksille mielessa varmaan heti sodan jal
keen. Nelja heista nelja asettui asumaan Ameri-
kan puolelle ja yksi Kanadaan. Tosin Antero-veli 
muutti sittemmin Australiaan, jossa han kuoli tana 
vuonna 85-vuotiaana. 

Matiaksen kolmanneksi vanhin lapsi Pauli Jal-
mari Koskela syntyi 1916 Kuusamossa, muutti so
dan jalkeen Kurikasta Kanadaan, jonne hanet on 
myos haudattu. Hanen kuudesta lapsestaan van
hin on 1947 Kurikassa syntynyt Martti, jota Ma-
saksi kutsutaan. Hanella on kolme Kanadassa syn-
tynytta poikaa ikajarjestyksessa: Mika, Kari ja 
Erik, jotka asuvat Sudbury Ontariossa. 

Hyvin on vanha kotimaa pysynyt Masan perheen 
muistoissa, mika kay ilmi myos oheisesta kuvas-
ta. 

Iisakin toisen avioliiton lapset 
Vankat yrittamisen evaat oli Iisakki Hermaninpoi-
ka antanut lapsilleen, silla toisen avioliiton van-
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hin lapsi Iisakki Iisakinpoika, Kurikassa asuneen 
Matiaksen velipuoli, lahti ensi kerran Amerikkaan 
jo 1905. Sittemmin han haki leskeksi jaaneen ai-
tinsa Liisan (os.Valja) ja kolmen nuoremman vel-
jensa sinne leveampaa leipaa hakemaan. Sita uut-
terille veljeksille loytyikin ja sinne he myos enim-
makseen jaivat j a sinne myos haudattiin, aiti 85 -
vuotiaana Gilbertissa, Minnesotan valtiossa. 

Veljeksista vanhin oli v. 1878 syntynyt Iisakki, 
joka eli 95 -vuotiaaksi. Stefanus oli farmari 
(s. 1881), hanta viisi vuotta nuorempi Johannes taas 
valokuvaaja, joka kuoli salaperaisissa olosuhteis-
sa jo 27-vuotiaana. Veljeksista ilmeisesti parhai-
ten menestyi nuorin eli Samuel (1888-1967), joka 
liikemiehena mm. omisti hotellin ja toimi myos 
kaupunkinsa johdossa (major). 

Koskelastakin maailmalle 
Myos Koskelasta lahdettiin Amerikan raitille. 
Kerttu Waseliuksen kirjasta "Koskelaa muistelles-
sa" kay ilmi, etta 1906 sinne lahtivat Ylijoen po-
jat Heikki ja Antti samoin kuin Seppalan Antti j a 
Savipellon Antti Sipilasta. Jokaisen sukunimi oli 
Koskelainen ja kaikki olivat ratatoissa Ontariossa 
Kanadassa. Heista Heikki palasi parin vuoden jal
keen takaisin, mutta Antti katosi heti alkuvuosi-
na. Tama "Saupellon Antti oli Kertun aidin Maria 
Koskelaisen veli ja siten Kertun eno. 

Seppalan Antti ja Ylijoen Antti elivattaas aina
kin 90-vuotiaiksi Yhdysvaltain puolella Wiscon-
sissa. Heista Seppalan Antti lahetti Ylijoen Maril-
le kirjeen viela 1955. 

Sotiemme jalkeen on myos muutettu niin Ame
rikan kuin Australian suuntaan, Ruotsista puhu-

Liisa Koskela poikineen Minnesotassa n. 1910. 
Pojat Iisakki, Stefanus, Johannes ja Samuel 

ikdjdrjestyksessd 

mattakaan. Tasta on Kerttu Waselius itse hy va esi-
merkki. Mutta se onkin sitten jo toinen tarina. 
Kerttu Waseliuksen ja Martti Kuuselan toimitta-
masta aineistosta koonnut Heikki Koskelainen 

Martti ja Hanna seka pojat Mika, Erik ja Kari Koskela perhekuvassa. 
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PEKKA 80 VUOTTA 
Seuramme luotettu monitoimimies, johtokunnan sih-
teeri ja lehtemme toimittaja Pekka Koskelainen tayt-
ti askettain kaikessa hiljaisuudessa 80 vuotta. 

Vahvialan Vanhassakylassa syntyneen Pekan per-
he lahti evakkoon helmikuussa 1940. Punkalaitumen, 
Poytyan ja Pornaisten kautta kotiuduttiin lopulta Por-
voon pitajan Kaarenkylaan. Maa-, metsa ja rakennus-
toissa menivat seuraavat vuodet. Naimisiinkin Pek
ka ehti Irmansa kanssa 1949, saatiin aikaan kaksi lasta 
ja omakotitalo itse tehtyna Porvoon Jernboleen 
v. 1951. Tama ei kuitenkaan taitavalle rakentajalle 
riittanyt; eteenpain elavan mieli. Niinpa Pekka myi 
talonsa, otti vahan lainaakin lisaksi j a lahti opiskele-
maan Helsingin Teknilliseen kouluun. 

Rakennusmestariksi Pekka valmistui 1957. Koulun 
oppilasyhdistyksen matrikkelissa hanesta sanotaan 
mm: "Erinomainen piirtaja. Nousi karkeen matikois-
ta selvittyaan. Liitti nimensa koulun historiaan inter-
noiduilla piirustuksillaan." 

Elamantyonsa Pekka teki 33 vuoden aikana Raken-
nuskunta Hakan palveluksessa, niista 18 vuotta tyo-
paallikkona vaativissa paakaupunkiseudun kohteis-
sa, joista viimeisina mm. Pasilan oikeus- ja poliisita-
lo ja Itakeskuksen Maamerkki. Elakkeelle Pekka jai 
1990 ja v. 2005 han palasi Irman kanssa nuoruuden 
seuduille omakotitaloon saamaan kylaan, josta n. 50 
vuotta aiemmin oli Helsinkiin lahtenyt. 

Sukuseuramme johtokunnan sihteerina ja samalla 
lehtemme toimitussihteerina ja sen ulkoasusta vas-
taavana toimittaj ana Pekka on toiminut viimeiset 10 
vuotta. Sita ennen han oli jo useiden vuosien ajan 
lehden taitavana avustajana. 

Pekan hyvan henkisen ja fyysisen kunnon salaisuu-
tena on terveelliset elintavat, joihin viela nykyaan-
kin kuuluu yhden kilometrin aamu-uinti kolmesti vii-
kossa Porvoon uimahallissa. Tana vuonna on tullut 
jo yli 100 km tayteen. Nyttemmin taas Kuusamo 
Merkkipaivaansa Pekka vietti perheen kesken eika 
hanella ollut vastaanottoa. Sukuseuran puolesta joh-
tokunta esitti hanelle parhaat onnittelunsa Karjalata-
lolla Valtakunnallisten Sukuseurapaivien yhteydessa 
lokakuussa. 

Heikki 

Pekka ja Heikki Koskelainen, Karjalantalolla 
20.10.2007 

Pekka Koskelainen, Karjalantalolla 20.10.2007 

Jasenmaksut 
Taman numeron liitteena on vuoden 2008 jasen-
maksulasku. Karjalan Liiton jasenille maksu on 17 
euroa. Mikali olet kuitenkin jasenena jossakin 
muussa Liiton jasenyhdistyksessa, jonne haluat 
ohjata talta osin jasenmaksuosuutesi tai et halua 
ollenkaan olla myos Karjalan Liiton jasen, on maksu 
12 euroa. 

Johtokunta suosittaa Liiton jasenyytta, silla sii-
hen sisaltyy mm. monia etuja mukanaan tuoma v. 
2008 uusittava Karjala-kortti. Lisaksi Liiton jasen-
lehdesta Karjalan Kunnaat saat tietoa yhteisista ta-
pahtumista, kotiseutumatkoista, Karjala-aiheisista 
lahjaideoista ym. Karjalaiset kesajuhlat pidetaan 
tana vuonna Tampereella. 

Muistathan ilmoittaa viitenumeron maksaessasi. 
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