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Osuuskassa on tämän »Kos
kelaisen» joulunumeron luo
vuttanut nuorisoseuran käyt
töön, jotta tämä 70 vuoden 
kunnioitettavaan ikään ehti
nyt seura voisi muistella his
toriaansa.

Onko seitsemän vuosikym
menen työn selvittäminen sit
ten välttämätöntä? Tunnettu 
sananlasku sanoo: joka ei 
vanhaa tunne hän ei uutta
kaan ymmärrä. Tämä sovel
tuu valistusjärjestönkin toi
mintaan. Tämän numeron 
kirjoituksista selviää, mille 
pohjalle Kosken nuorisoseu
ratyö aikoinaan rakennettiin. 
Kuluneet vuosikymmenet ovat 
osoittaneet, että pohja on ol
lut kestävä. Mutta tällä het
kellä —  juhliessamme seu
raamme —  meidän on muis
tettava, että maailma on 
muuttunut. Koski ei ole enää 
sama syrjäinen kappeli, min
ne Heikki Liipola Pohjan
maalta tulleen aatevirtauksen 
innostamana perusti nuoriso
seuramme. 70 vuoden kulu
essa pitäjämme kehitys on ol
lut mullistava. Muutaman sa
dan metrin päässä Nuorten- 
tuvasta kohoaa yliopistoon 
johtava oppikoulu. Tien toi
sella puolella vetävät amerik
kalaiset ja eurooppalaiset elo
kuvat nuorisoa. Ajanmukai
nen terveystalo, oma kun
nanlääkäri, kunnalliskoti ja 
apteekki todistavat pitäjän 
huippuunsa kehitettyä sosiaa
lista huoltoa. Radio on joka 
nerheen seuranpitäjä ja tele- 
visio on aloittanut voittokul
u n sa  Koskenkin kodeissa.

Pitäjän pääelinkeinosta huo
lehtivat maataloustuottaja- ja 
maamiesseurajärjestöt, jotka 
valistavat meitä maatalouspo
litiikan alalla ja opettavat 
meille viimeiset maatalouden 
koetoiminnan ja tieteen saa
vutukset. Taloudellisen elä
män jatkuva kehitys on väis
tämätön tosiseikka ja sen ke
hittäjänä ja hedelmien kor
jaajana on myös nuorisom
me, sama, joka kuuluu nuori
soseuraan. Se on sitä huomis
päivän kansaa, jonka odote
taan säilyttävän isiltä perityn 
elinkeinonsa muitten puris
tuksessa. Taloudelliset järjes
töt pitävät huolta nuorison 
ammatillisesta valistuksesta, 
nuorisoseuralta sen pitäisi 
saada henkisen ja aatteellisen 
evästyksensä. Jo nyt puhu
taan julkisuudessa, että nuo
risoseuraliike on aikansa elä
nyt, että se ei seuraa aikaan
sa. Näin sanotaan jopa Poh
janmaalla, nuorisoseuraliik
keen alkukodissa. Joudutaan 
kysymään: mikä kestää?

On kuitenkin lohdullista 
tietää, että tekniikka ei muu
ta ihmisen perusluonnetta. 
Jumalan kymmenet käskyt 
pysyvät jatkuvasti. Hyvän ja 
pahan taistelut jatkuvat, ja 
tässä taistelussa taistellaan 
edelleenkin nuorisosta. Nuo
risoa on tässä taistelussa tuet
tava, ja parhaimpana aseena 
hyvän puolesta on nuoriso
seuratyö.

Oman pitäjämme kohdalta 
voimme vain toivoa, että uusi 
nuorisoseurantalo säilyttäisi 
nykyaikaisissäkin suojissaan
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ja toiminnassaan saman aat
teellisen pohjan ja tarkoituk
sen, jonka sen perustajat sille 
loivat ja jolle myöhemmät su
kupolvet ovat tähän päivään 
asti menestyksellisesti raken
taneet. Mutta yhtä tärkeätä 
on, että 70-vuotias seuramme 
ei vetäydy vanhuuden lepoon 
eikä polje paikallaan, vaan 
pysyy pirteänä, seisoo pysty- 
päisenä uusien virtausten kes

kellä, joustaa muun kehityk
sen mukana omaksuen siitä 
kaikkein parhaimman, ja so
velluttaa toimintansa nyky
ajan vaatimusten mukaan.

Mutta nuorisonkin on muis
tettava, että vielä tänä päi
vänä pätevät Santeri Alkion 
sanat: »Nuorisoseurat tahto
vat kasvattaa nuoria hyviksi 
ihmisiksi ja kunnon kansalai
siksi». K. K.
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Sivuteiden
liikennemerkit

valtateille

KUINKA 
SE OIKEIN 

TAPAHTUIErilaisista asiantiloista joh
tuen nykyaikana tehdään 
paljon teitä. Suoria ja leveitä 
kestopäällysteisiä. Niitä on 
mukava ajella kovaa vauhtia.

Nuorisoseuran tehtävänä 
on aina ollut tien osoittami
nen nuorille. Harvoinhan se 
pystyy ihmistä saattelemaan 
syvemmälle elämään. Voim
me hyvin käsittää, että nuori
son käyttöön on valmistunut 
suora ja leveä palanen valta
tietä. Se tie näkyy ja pitää. 
Uutta »tupaa» onkin jo kau
an kaivattu. Meikäläiselle jää 
kuitenkin yksi toivomus tule
vaisuudelle. Aiheen siihen an
taa epäilevä luonne. Pelätään, 
että nuorisoseurasta ei jää 
jäljelle muuta kuin nimi ja 
talo. Hyvä tietysti niinkin.

Toiminnallisten seikkojen 
lisäksi löytyy toinen syy. 
Nuorisoa pyritään nykyisenä 
aikana ymmärtämään liian 
hyvin. On opittu niistä vir
heistä, joita aikaisemmin on 
tehty ja mennään toiseen 
mahdottomuuteen. Paljon vaa
rallisempaan laitaan. Miksi 
näissäkin asioissa ihmisen on 
vaikeata löytää sitä kultaista 
keskitietä.

Asialle taustaksi voidaan 
kysyä: ovatko ihmisen elä- 
mänvaarat pienempiä kuin 
joskus ennen?

Tuskin kukaan voi tähän 
kysymykseen vastata myöntä
västi. Ajatelkaahan vain. . .

Meidän on pakko todeta, 
että ihmisen —  ja on lisät
tävä —  erikoisesti nuorten 
elämä on jatkuvaa kasvamis
ta monessa mielessä. Uudet 
tiet tuovat vauhtia liikentee
seen. Nyt ajetaan kovaa. Uusi 
tieliikennelaki asetuksineen 
on tuonut paljon ohjeita ja 
liikennemerkkejäkin lisää, sii
tä huolimatta, vaikka tiede
tään että vanhojakin sääntöjä 
vastaan rikottiin. Aivan var
maa on kuitenkin se, että 
välinpitämättömyys tuo pal

jon vaaroja liikenteeseen. Hil
litsemätön vauhti on vaaral
lista. Ihmisten kohdalla lienee 
aivan samoin.

Mutta poistakaa liikenne
merkit valtateiltä, poistakaa 
moraalisen kasvamisen ja 
kasvattamisen tarve, tehkää 
se tyhjäksi, niin näette mitä 
tapahtuu. Varma alamäki 
siitä seuraa.

Entäs sitten, kun joskus pi
täisi päästä taas ylös? Teidän 
on helppoa tuumailla, että jo 
on lässytystä. Paljoa muuta 
ette sitten tähän asiaan pysty
kään tuumailemaan, jos ni
mittäin kantanne oli tuo edel
linen.

Tiedän hyvin, että teesken
televällä hurskastelulla ei ole 
tehoa nuorisoon. En sitä lii
oin tarkoita, se on äärimmäi
syys. Luotan myös siihen, 
että Kosken nuorisoseuran 
johtohenkilöt ovat vilpitöntä 
väkeä. Silloin kun vilpittö
myyttä riittää, silloin on suu
ret edellytykset pysyä keski
tiellä.

Oppositiomielialojakin jos
kus aina syntyy, kun vain ih
misiä ollaan. Vaikka tuskin 
nekään ovat niinkään tarpeel
lisia kuin yleensä luullaan. 
Silloin kun oppositioita syn
tyy, syntyy myös puutetta ym- 
märtämiskyvystä. Syntyy hen
kistä sokeutta. Se on voimien 
tuhlaamista.

Nuorisoseuran vaikein lii- 
kenneohje on siis sääntöjen 
toiminnan tarkoituspykälä 
(2. §). Sillä on nuorison kan
nalta sama merkitys, kuin pa
kollista pysähtymistä osoitta
valla merkillä valtateillä. Äl
käämme siksi koskaan pois
tako nuorison valtateiltä lii
kennemerkkejä. Pyrkikääm
me itse olemaan hyviä ihmi
siä ja kunnon kansalaisia. Äl
käämme näytelkö niissä asi
oissa, sillä nuoret ovat verrat
tomia »teatteriarvostelijoita».

Erkki Vilhonen

Heikki Liipola.

Miten syntyi Kosken nuoriso
seura?

Kysymykseen on vastannut 
kamreeri Heikki Liipola seuran 
40-vuotisjulkaisussa seuraavasti:

»Kosken T.l. v. 1875 perustettu 
kansakoulu alkoi heti muutamien 
vuosien kuluttua näyttää toimin
tansa hedelmiä. Paitsi sitä, että 
koulu jo itsessään kylvi valistuk
sen siemeniä nousevan polven 
mieliin, saaden siinä aikaan uutta 
elämänkatsomusta ja uusia hen
kisiä herätteitä, niin useat sen op
pilaista jatkoivat opintojaan lähi- 
kaupunkien oppikouluissa. Kun 
ensimmäiset näistä 1880-luvun 
keskivaiheilla tulivat ylioppilaiksi 
ja viettivät loma-aikansa kotiseu
duillaan, alkoivat he omalla ta 
vallaan ottaa osaa julkiseen elä
mään, pannen toimeen esitelmä
tilaisuuksia, kansanjuhlia, näytel- 
mäiltoja ja iltamia paikkakunnal
laan. Näistä tilaisuuksista kerty
neet tulot käytettiin muistaakseni 
etupäässä kunnan lainakirjaston 
hyväksi, se kun siihen aikaan 
vielä oli aivan kehnossa tilassa. 
Näiden juhlatilaisuuksien toi
meenpanijoista muodostui paikka
kunnan nuorison keskuudessa 
runsaslukuinen ja innokas kanta- 
joukko, joka yhä enemmän veti 
puoleensa uutta edistyshaluista 
nuorisoa. K un kansan elintavat 
vielä olivat varsin alkeellisella 
kannalla ja varsinkin seurustelu- 
tavat suorastaan raakuuden tilas

sa, oli täm än kantajoukon ensim
mäisinä huolina parantaa ja ke
hittää esiintymistapojaan. Tätä 
varten pantiin usein toimeen har- 
joittelutilaisuuksia, joissa ne nuo
ret, jotka tavalla tai toisella oli
vat päässeet edes jonkun verran 
hienompien tapojen osallisuuteen, 
opettivat toisille tovereilleen koh
teliaisuuksien alkeita. Näitä opit
tuja tapoja sitten pantiin käytän
töön seuraavissa julkisissa juhla
tilaisuuksissa, saaden aikaan ly
hyessä ajassa tuntuvan muutoksen 
paikkakunnan muunkin nuorison 
käytöstavoissa.

Näm ä muutamat vuodet muo
dostavat jonkunlaisen valmistelu- 
kauden myöhemmin perustetun 
nuorisoseuran toiminnalle.

Ylioppilaaksi tultuani jouduin 
jo muutamien vuosien kuluttua 
pois kotipaikkakunnaltani ja koh
talon määräyksestä jouduin oles
kelemaan vuosina 1888— 1889 
Loimaalla. Täällä oli siihen ai
kaan juuri perustettu nuorisoseu
ra, jonka jäseneksi minäkin heti 
liityin. Tämä nuorisoseura, joka 
tietääkseni oli laatuaan ensim
mäinen koko Lounais-Suomessa, 
osoitti alunpitäen erittäin vilkasta 
toimintaa ja virkeätä henkeä. Aat
teen innostamana heräsi minussa 
ajatus saada aikaan samanlainen 
seura kotipaikalleni Koskelle. 
Kirjoitin hyvälle ystävälleni, 
kauppias Edv. Penttis-vainajalle, 
joka oli Kosken valveutuneen 
nuorison eturivin miehiä, kehoit- 
taen häntä tiedustelemaan, olisiko 
mahdollisuuksia saada aikaan 
nuorisoseura Koskellekin, ja sain 
vastaukseksi, että oli olemassa 
hyviäkin toiveita sellaisen aikeen 
toteuttamiseksi, mikäli se riippui 
nuorison innostuksesta. Lähetin 
sen jälkeen Penttiselle jäljennök
sen Loimaan nuorisoseuran sään
nöistä ja pyysin häntä hommaa
maan perustavaa kokousta, mihin 
kokoukseen itsekin lupasin saa
pua.

Kosken nuorisoseuran perusta
va kokous pidettiinkin eräänä sun
nuntaina iltapuolena kesällä 1889 
Kosken silloisen ainoan eli 
nykyisen Talolan kansakoulun 
käsityöhuoneessa. Nuorisoa oli ti
laisuuteen kokoontunut melko 
lailla, ja kun istuimia ei ollut saa
tavissa, istuttiin höyläpenkeillä ja 
mikä missäkin. M utta vähätpä
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siitä. Suuri innostus vallitsi koko
uksessa. Kuka 'syntysanat’ lausui, 
en enää voi muistaa, mutta lop
putuloksena oli kuitenkin se, että 
kaikki läsnäolijat lämpimästi kan
nattivat ehdotusta ja päättivät yk
simielisesti perustaa nuorisoseu
ran paikkakunnalle. Loimaan 
nuorisoseuran säännöt luettiin ja 
valittiin valiokunta muovailemaan 
ne lopulliseen ja paikkakunnalle 
sopivaan muotoonsa, hankkimaan 
niille asianomainen vahvistus sekä 
hoitamaan muut satunnaiset toi
met, kunnes vakinainen johto
kunta tulisi valituksi nuorisoseu
ran ensimmäisessä varsinaisessa 
kokouksessa. Keitä tähän valio
kuntaan valittiin, en enään voi 
muistaa, mutta luullakseni ilme

nee se nuorisoseuran omista asia
kirjoista.

Tähän minun osuuteni nuoriso
seuran toimiin päättyikin. Jou
duin edelleen oleskelemaan muul
la paikkakunnalla, enkä ollut ti
laisuudessa mieskohtaisesti otta
maan osaa seuran kokouksiin pa
remmin kuin muuhunkaan toi
mintaan, paitsi joskus sattumalta. 
Niinpä satuin viettämään seuraa- 
van joulun (1889) syntymäkodis
sani, johon aikaan myöskin nuo
risoseuran ensimmäinen kokous 
pidettiin Hongiston Purhaalla. Lu
kuunottamatta avajais- y.m. pu
heita, joitakuita lausunta- ja eh
käpä laulunumeroitakin, sisälsi 
kokouksen ohjelma luonnollisesti 
etupäässä virallisia tehtäviä seu

ran vastaisen toiminnan järjestä
miseksi.»

Tämän jälkeen kamreeri Liipo- 
lan kirjoituksessa pohditaan pit
kälti seuran menestykseen vaikut
taneita seikkoja ja päättyy kirjoi
tus seuraavasti:

»Sikäli kuin jälestäpäin olen 
voinut etäämmältä seurata Kos
ken nuorisoseuran toimintaa, tun
tuu minusta kuin muodostaisivat 
nämä seuran alkuvuodet virkeim- 
män, voisinko sanoa loistokau
den koko nuorisoseuran toiminta- 
aikana. Uusi aika uusine elämän- 
katsomuksineen toi mukanaan 
uusia harrastuksia, jotka vetivät 
puoleensa nuorison, vieroittivat 
sen pois nuorisoseurojen alkupe

räisistä, aatteellisista harrastuksis
ta. M utta nuorisoseuran tehtävä 
ei ole vielä päättynyt eikä se saa 
milloinkaan päättyä. Nuorison 
hartioilla on tulevaisuus. Sen har
rastuksista riippuu, minkälainen 
henki on vallitseva uuden suku
polven keskuudessa. Otettakoon 
kernaasti uusia harrastuksia nuo
risoseurojen ohjelmistoon, kun ne 
vaan ovat sopusoinnussa nuorison 
siveellisten rientojen kanssa. Py
syköön se vapaana ja puhtaana 
poliittisen puoluevihan myrkyn 
saastutuksesta. Pysyköön sen kor
keimpana johtotähtenä: Yhteinen, 
jakamaton isänmaa. Ainoastaan 
sen sukupolven vastainen kehitys 
on taattu, jonka nuoriso harras
taa jaloja pyrkimyksiä.»
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Seitsemänkymmentä
vuotta tuloksellista

nuorisoseuratyötä
70 vuotta täyttävän Kosken T.l. 

nuorisoseuran pöytäkirjoja sela
tessa tulee esille monia mielen
kiintoisia toimintakohteita, joista 
tässä muutamia hajapoimintoja.

Toiminta osoittaa, että seura 
on varsin kiinteästi ja läheisesti 
aina seurannut elävää elämää ja 
osallistunut sen moninaisiin ilmi
öihin. Toiminta on aina lähtenyt 
vallitsevasta tarpeesta, ja varsin
kin alkuaikojen tarpeet ovat ol
leet varsin moninaiset. Ne ovat 
vuosikymmenien aikana vaihtu
neet, mutta tehtäviä on aina ollut 
runsaasti. Erikoista on ollut toi
minnassa sen yhtäjaksoisuus ja 
vakaa aatteellinen pohja.

Jo ensimmäisessä kokouksessa 
lausuttiin lainakirjaston syntysa
nat. Heti ensimmäisenä toiminta
vuonna luovutettiin 100 kulta- 
m arkkaa kirjastoa varten. Vuosi 
vuodelta kirjastoa kartutettiin niin, 
että niitä oli seitsemässä kyläpii- 
rissä ja niissä yhteensä noin tu
hat nidosta. Kokonaisuudessaan 
kirjasto luovutettiin kunnalle v. 
1923.

Ensimmäisenä vuotena perus
tettiin myös lukutupa Tuimalaan 
kelloseppä V. Koskisen kotiin. 
Sinne tilattiin seuraavat lehdet: 
Uusi Suometar, Aura, Suomalai
nen, Koti ja yhteiskunta, Tervey
denhoitolehti, Suomen Teollisuus
lehti, Kyläkirjaston Kuvalehti A- 
ja B-sarjat, Päivälehti, Maanvil
jelyslehti, Metsänhoitolehti ja 
M atti Meikäläinen.

Lukutupiakin lisättiin eri puo
lille pitäjää. Niitä oli v. 1904 
kuusi, jolloinka ne lopetettiin. A i
kana, jolloin sanomalehtiä ei pal
jon tullut koteihin ja kirjojen osto 
oli vähäistä, muodostivat laina- 
kirjastot ja lukutuvat varsin tär
keän toimintakohteen. Laajim
millaan sanoma-, aikakaus- ja ku- 
valehtiä tilattiin kaksikymmentä
viisi eri vuosikertaa.

M utta ei vain näin huolehdittu 
luettavasta, vaan edistettiin myös 
lukemisen harrastusta sunnuntai
koulujen muodossa eri kyläpii- 
reissä.

Erittäin läheinen on seuralle 
ollut kansanopistoasia. Ensimmäi
sestä toimintavuodesta lähtien on 
kansanopistoasiaa pidetty esillä. 
Niitä on monin tavoin pyritty ta

loudellisesti tukemaan, tekemään 
niiden työtä tunnetuksi, huoleh
dittu oppilaiden lähettämisestä ja 
avustettu heitä apurahoilla. Opis
tojen hyväksi on järjestetty arpa
jaisia ja juhlia tai myönnetty ilta
mien tuloista 10 % . Seura on ol
lut Varsinais-Suomen Kansan
opistoyhdistyksen ja Suomen
Nuoriso-Opiston jäsen.

Jäsenistöön ja sen käyttäytymi
seen on seuran taholta suhtau
duttu vakavasti. Jo ensimmäisenä 
toimintavuotena valittiin erityinen 
järjestysvaliokunta, jonka tehtä
vänä oli tarkkailla jäsenistön 
käyttäytymistä seurassa ja sen ul
kopuolella. Lievemmissä tapauk
sissa valiokunta sai itse nuhdella 
asianomaisia, m utta saattoi asia 
tulla myös seuran yleisen koko
uksen käsiteltäväksi. Muutama 
vuosi myöhemmin perustettiin si- 
veellisyysseura, jonka tehtäviin 
sisällytettiin mm. eläinsuojeluasia. 
Alkuvuosina perustettiin vielä 
keskusteluseura, jossa pohdittiin 
lukuisia päivän kysymyksiä ja  
tehtiin ehdotuksia epäkohtien kor
jaamiseksi. Usein on ollut esillä 
käyttäytymiskysymykset ja isän
maan asia.

•»Oma tupa, oma lupa».

Kysymys oman talon saami
sesta oli esillä jo ensimmäisenä 
toimintavuonna, jolloin järjestet
tiin arpajaiset rakennusrahastoa 
varten. V. 1894 perustettiin eri
tyinen rakennuskassa. Kuitenkin 
vakavammin talokysymys tuli 
esille v. 1903, jolloin valittiin ra
kennustoimikunta, ja joka sai en
simmäiseksi tehtäväkseen tontin 
hankkimisen. Piirustukset taloa 
varten laati kuvanveistäjä Yrjö 
Liipola. Tällöin vuokrattiin Talo- 
lan M aunun tilasta entisen Num- 
milan torpan pellosta tynnyrin
alan suuruinen kappale. Myö
hemmin tontti saatiin ostetuksi 
omaksi. Kun lisäksi sopivaan hin
taan saatiin Vingon Höyrysaha 
Oy:ltä ostetuksi vedestä nostet
tuja tukkeja, päästiin taloasiassa 
seuraavana vuonna rakennus
töihin. Kivijalan teko annettiin 
kivimestari Fredriksonin tehtä
väksi ja puutyöt urakalla Vihtori 
Vainiolle ja  Eevert Koskille. Ta

lon vihkiäisjuhlaa vietettiin syys
kuun 19 päivänä 1904. Nimeksi 
hyväksyttiin talon piirtäjän Yrjö 
Liipolan ehdotus Nuortentupa. 
Samana vuonna tehtiin myös ul
korakennus ja tulivat rakennukset 
yhteensä maksamaan kahdeksan 
tuhatta kultamarkkaa.

Toiminta on ollut monipuolista.

Jäsenistö on varsin tiiviisti ollut 
mukana seurassa koko toiminnan 
ajan. Kuukausikokoukset, jäsen- 
ja perheillat ovat aina kuuluneet 
seuran ohjelmaan. Ensimmäisinä 
vuosina nämä alkoivat jo taval
lisesti klo 4 iltapäivällä. Näytel- 
mäharrastus on ollut eräs keskei
simpiä. Jo v. 1893 esitettiin seit
semän näytelmää, mm. »Murto- 
varkaus», joka nytkin on juhla- 
näytäntönä. Näytelmätoiminta on 
ollut jatkuvaa, kuten seuran ny
kyisen puheenjohtajan erillisestä 
kirjoituksesta selviää. Myös kir
joittamisen taitoa on pidetty yllä. 
Oma seuralehti »Yritys» ilmestyi 
jo toisena toimintavuotena.

Oman tärkeän osansa ovat seu
ran toiminnassa muodostaneet 
kansalliset ja  suurmiestemme 
merkkipäivät. On järjestetty Snell
man-, Runeberg- ja Lönnrot- 
juhlia, Kalevalan ja M aamme
laulun merkkijuhlia. On kuuluttu 
Suomalaisuuden Liittoon ja Itse
näisyyden Liittoon. V. 1928 seu
ran toimesta levitettiin pitäjälle 
58 kpl. Suomen lippuja ja v. 1935 
järjestettiin suuri sukunimien suo- 
mentamiskampanja. Tällöin Kos
kella suomennettiin 42 perheen 
yhteensä 131 henkilön sukunimet.

Kurssitoiminnassakaan ei ole 
päädytty vain itse toiminnan 
opastamiseen ja tehostamiseen, 
vaan on sekin myötäillyt jäse
nistön moninaisia tarpeita. Niin
pä pöytäkirjassa v. 1902 maini
taan järjestetyn 2-päiväiset kyök- 
kikasviviljelyskurssit ja v. 1934 
purpurikurssit, joilla oli mukana 
lähes sata osanottajaa. Käytän
nöllisyyttä on ajateltu monissa 
asioissa. Arpajaisissa on saatta
nut olla voittona lehmä tai hiih
tokilpailuissa palkintona kuuden 
kultamarkan hintaiset sukset.

Nuorisoseura urheilun
edistäjänä.

Myös kilpailutoiminta on ollut 
varsin moninaista. Ensimmäisen 
kerran mainitaan kilpailuista v. 
1891, jolloin järjestettiin polku- 
pyöräkilpailut, ja päätettiin pi
tää luistinkilpailut. Hiihtokil
pailuista mainitaan ensimmäi
sen kerran v. 1897. Tällöin 
järjestettiin Kosken kartanon pel
lolla tasamaahiihtokilpailut, jossa 
hiihdettävänä oli neliö, jonka si
vun pituus oli puoli kilometriä. 
Muista kilpailuista mainitaan mm. 
urheilu-, hiihto-, ampuma-, pot
kukelkka- ja ravikilpailut. Seu
raan perustettiin urheiluosasto ja 
naisvoimisteluseura v. 1902. 
Edelleen mainitaan nuorisoseuran 
ja työväenyhdistyksen urheiluseu
rojen yhdistyneen v. 1905, jolloin 
urheiluseuralle annettiin nimeksi 
Pyrintö. Kuitenkin 1912 perus
tettiin nuorisoseuralle oma ur
heiluseura Kiisto. Vielä tänä päi
vänäkin on yhdistysrekisterissä 
Voimistelu- ja urheiluseura Kos
ken Nuorisoseuran Urheilijat-ni- 
minen yhdistys. Seuran monia 
saavutuksia piirin ja Keskusseu
ran kilpailuista selostetaan toi
saalla lehdessä.

Nuorisoseuratyötä piiri
osastojen puitteissa.

Nuorisoseuran toiminta-alue on 
käsittänyt koko pitäjän. Niin
kuin alussa jo mainittiin perus
tettiin eri kyläpiireihin lainakir
jastoja, lukutupia, sunnuntaikou
luja ja  v. 1904 toteutettiin ensim
mäinen piirijako, jolloin perus
tettiin Keskipiirin, Alikulman, 
Sorvaston ja Hongiston piiriosas
tot. Myöhemmin niitä lisättiin 
vielä Kankaalle ja Patakoskelle. 
Piiriosastoilla oli omat johtokun
tansa ja oma toimintansa. Juuri 
nämä piiritoiminnat ovat lukui
sille nuorille olleet harjoituspaik
koja ja totuttaneet vaativimpiin- 
kin tehtäviin. Vaikka piirit eivät 
entisellään enää toimikaan, on 
kuitenkin myöhemmin eri kylä- 
piireissä toimittu itsenäisestikin. 
Viimeksi käytyjen sotien jäl
keen oli seitsemässä piirissä 
opintokerho, ja vieläkin on
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T O IM IN T A A
TA LV ISO D A STA

N Y K Y H E T K E E N
Lukija, suo anteeksi 
jos sivuutin Sinut, 
työsi oli kuitenkin 
tärkeämpää kuin 
maininta siitä.

Kosken nuorisoseuran —> 
maamme neljänneksi vanhimman 
nuorisoseuran —  perustamisesta 
on kulunut seitsemän vuosikym
mentä. Seuran perustamista ja 
viisikymmenvuotistaivalta on ku
vattu seuran 10-, 40- ja 50-vuo- 
tisjuhliksi toimitetuissa muistojul
kaisuissa. Kuusikymmenvuotisjuh- 
liksi ei tällaista julkaisua voitu 
taloudellisista syistä toimittaa ja

vuoronperään järjestetty perheil- 
tojen ohjelmat, on järjestetty ky
lien välisiä näytelmäkilpailuja ja 
aikaisemmin myös runsaasti u r
heilu- ja hiihtokilpailuja. Näin 
seuran jäsenistö ja toiminta on 
koostunut aina pitäjän jokaiselta 
kulmalta.

Vanha Nuortentupa kävi
ahtaaksi.

Kun Nuortentupa rakennettiin, 
täytti se silloin erinomaisesti sille 
asetetut vaatimukset. Pian se 
havaittiin kuitenkin pieneksi. Jo 
v. 1922 suoritettiin koemerkintä 
talon laajentamiseksi ja Seuran
talo Oy.n perustamiseksi. Vielä 
1929 on päätetty kääntyä mui
den seurojen puoleen laajennus- 
asiassa, mutta kun seurat eivät 
uskaltautuneet mukaan, raukesi 
hanke sillä kertaa. Sotien jälkeen 
taloon tehtiin pienempiä korja
uksia.

Säästäväisyyttä on aina nouda
tettu seuran asioissa. Eräs mer
kintä on tästä v:lta 1921, jolloin 
on säästäväisyyssyistä päätetty ir
tisanoa Nuortentuvan vahtimes
tari, mutta on kuitenkin sitten 
toimeen otettu kanttori L ;o  He
lenius.

Monia mielenkiintoisia poimin
toja löytyisi vuosikymmenien tai
paleilta, mutta niitä varmasti tu
lee runsaasti esiin muissakin kir
joituksissa. Yleispiirteenä voi ha
vaita, että toiminta on ollut kiin
teää ja määrätietoista. Seuran 
johto on koko ajan pysynyt mel
ko nuorekkaana. Kuitenkaan 
vaihtuminen ei ole ollut liian no-

sama on tilanne nyt, kun val
mistaudutaan viettämään 70-vuo
tisjuhlaa. M utta hädässä ystävä 
tutaan, sillä osuuskassamme on 
varannut »Koskelaisen» joulunu
meron kokonaisuudessaan nuori
soseuran käyttöön. Sitä paitsi jää 
tästä juhlavuodesta koko pitäjälle 
pysyvä muisto: uusi kaunis N uor
tentupa, koskelaisen yhteishengen 
ja kotiseuturakkauden vertaus
kuva.

Kun syksyllä 1939 vietettiin 
nuorisoseuramme 50-vuotisjuhlaa, 
huomautti lopettajaispuheen pitä
jä, toimittaja Kittilä, että huomis
päivinä lähtevät pitäjän miehet

peaa, joten luottamushenkilöt 
ovat ehtineet syventyä tehtäviin
sä. Niinpä puheenjohtajain toi
minnan »keski-iäksi» tulee 3,5 
vuotta. Sihteerit sen sijaan ovat 
vaihtuneet puolta nopeammin.

Aatteellinen toiminta 
kiitettävää

Jos haluaa vetää yhtenäisen 
johtopäätöksen Kosken nuoriso
seuran 70 vuotta kestäneeltä toi
mikaudelta, on todettava, että 
nuorisoseuratyön aatteelliset pää
määrät on aina pidetty arvos
sa ja kunniassa. Vain kansalaisso
dan jälkiseurauksena vuosina 
1918— 1919 mainitaan järjestetyn 
pelkkiä tanssitilaisuuksia.

Seura on pyrkinyt myös aina 
yhteistoimintaan paikkakunnan 
muiden seurojen kanssa. Varsin 
voimakkaan panoksen on seura 
antanut varsinais-Suomen keskus
seuran syntyyn ja sen jatkuvaan 
toimintaan.

Seuran tehtävät ovat olleet ja 
ovat edelleenkin moninaiset. Ku
ten alussa mainittiin, toiminnassa 
on aina seurattu ajan vaatimuksia 
ja tarpeita. Tuhansille jäsenilleen 
seura on osoittanut toiminta- ja 
harjoituskentän. Se on osoittanut 
hyvän ihmisen tien ja luonut poh
jaa elämän moninaisiin tehtäviin. 
Sen työ on rakentunut jäsenis
tön, kotiseudun ja koko kansam
me parhaaksi. Jatkukoon tämä 
työ uusina vuosikymmeninä yhtä 
tuloksellisena ja siunauksellisena 
kuin tähänkin asti.

Martti Sintonen

»ylimääräisiin harjoituksiin», jo
ten lähikuukaudet osoittavat, 
saammeko tälle talolle vielä ke
rääntyä laulamaan Maamme-lau- 
lua. Sitten noustiin laulamaan 
Maamme laulu ja tunnelma oli 
varsin erikoinen.

Suomi selvisi silloisista ja 
myöhemmistäkin voittamattomil
ta näyttävistä vaikeuksista ja 
nuorisoseuraväki sai laulaa 
Maamme-laulua vapaassa Suo
messa jatkuvasti. Kun tehtäväk
seni on annettu kertoa seuramme 
työstä talvisodasta nykyhetkeen, 
kehoitan lukijaa kertomani taus
taksi lukemaan Pirkko U rm aan 
ja M artti Sintosen seuran aikai
sempaa toimintaa koskevat selos
tukset. Tällöin voidaan todeta, 
että paljon ovat työtavat muut
tuneet, mutta päämäärä ja tar
koitus ovat pysyneet samoina.

Sota-ajan toiminnoista.

Kului vain viikko 50-vuotisjuh- 
lasta kun jo 57 seuran poikaa 
kutsuttiin asepalvelukseen. YH:n 
aikanakin yritettiin toimintaa jat
kaa, suunnitteilla oli mm. vuosi
kokouksen ja jäsenjuhlan järjes
täminen. Sodan syttyminen kui
tenkin keskeytti normaalin seura
toiminnan. Nuortentuvan pikku- 
saliin järjestettiin sotilasleivän 
pakkaamo ja- isonsalin puolelle 
siirtolaisten työtupa. Seuran tytöt 
kutoivat sukkia, päänsuojuksia ja 
lapasia, ja leipoivat leipää lähe
tettäväksi rintamalle, jossa pojat 
taistelivat. Vain 50 edellämaini
tuista 57:stä palasi rauhan tul
tua. Seitsemän innokasta nuorta 
miestä oli antanut henkensä isän
maalleen, heidän joukossaan oli
vat seuran esimies —  Sulo Myl
ly maa —  ja rahastonhoitaja — 
Tarmo Rantala.

Välirauhan aikana toiminta oli 
tavanmukaista nuorisoseuran »ar
kipäivää». Kokouksia, kerhoilua, 
illanviettoja, iltamia, kursseja jne. 
Kauan ei kuitenkaan näin saatu 
jatkaa. Jatkosodan syttyessä seura 
oli samantapaisessa tilanteessa 
kuin syksyllä 1939.

Oli juuri toimeenpantu suuret 
kesäjuhlat ja arpajaiset 1940, 
kun pojat taas lähtivät ja tytöt 
taas leipoivat leipää rintamalle.

M utta leipoivatpa tytöt muuta
kin, leipoivat kokoon illanvietto
ja, kuukausikokouksia ja opinto
kerhon. Järjestivätpä ulospäin- 
suuntautuvaa toimintaakin, erään
kin sotavuoden aikana viidet il
tamat.

Koko sodan ajan toimi Kosken 
nuorisoseura olosuhteiden pa
kosta tosin heikosti, mutta kui
tenkin määrätietoisesti. Ja tällä 
sota-ajan toiminnalla oli suuri 
merkitys. Henkisiä arvoja säilyi 
perinteenä. Se antoi tulevaisuu
denuskoa sodan päätyttyä. Ket
justa ei puuttunut rengasta. Oli 
tehty, mikä tehdä voitiin.

Vuoden 1944 vuosikokous pi
dettiin vielä naisten kesken, mutta 
kohta pojatkin kotiutuivat. Ja 
niin alkoi työ, jonka tulokset nä
kyivät pian. Seuran toiminta el
pyi. Poikkeusajan villiinnyttämät 
nuorisojoukot kerääntyivät entistä 
tiiviimmin nuorisoseuran harras
telujen pariin. Seuran kokotoi- 
minta (H uom . yhdyssana) nousi 
ennennäkemättömään ja ennakol
ta arvaam attomaan kukoistuk
seen.

Kaikki nuorisoseuratyössä mu
kana olleet (ja melkein kaikki 
koskelaisethan ovat olleet) tietä
vät, että seuran toiminta jakaan
tuu kahteen pääosaan. Sisäiseen 
eli jäsentenkeskeiseen toimintaan, 
josta ei juuri paljon tietoja maail
malle toitoteta, ja  ulospäinsuun- 
tautuvaan toimintaan, josta ker
rotaan ja jota mielellään näyte
täänkin suurelle yleisölle. Koskel
la on ollut tämän viimeksi maini
tun toimintapuolen tärkeimpänä 
muotona näytelmäharrastus. M ut
ta koska toisaalla tässä lehdessä 
on selostus koskelaisten teatterilla 
pelaamisesta, sivuutamme tässä 
kokonaan nämä aikaansaannokset 
ja tarkastelemme muita, vähem
män tunnettuja mutta silti tär
keitä työmuotoja.

Opintokerhot ja m uut ala
osastot.

Opintokerhotyön kulta-aika 
Koskella oli viime vuosikymme
nen loppupuoli. Silloin oli nuori
soseurallakin toiminnassa y h ta i
kaa 6 kerhoa. Kaikkiaan kerhoja 
oli kahdeksan. Nykyisin näistä 
kerhoista on vain kaksi: Talolan 
eli keskipiirin kerho ja Kankaan



6 K O S K E L A I N E N N :o  4  — Jou lukuu  1959

kerho. Mikäli muissa kyläkunnis
sa on ollut kerhotyöstä kiinnostu
neita jäseniä, ovat he käyneet 
näissä kerhoissa. Talolan ker
hossa ovat toimineet ohjaajina: 
Veikka Rautoma, Niilo Moisio, 
Paavo Ollinen ja Kerttu Rauto
ma. Alikulman kerhossa Erkki 
Vilhonen, Väinö Nieminen ja 
Paavo Lähde. Kankaalla Matti 
Tuominen, Eeva Välimaa, Anja 
Salmi, M artti Sintonen ja Maija 
Virtanen. Satopäässä Hilda Virta
nen, Kaija Munne, Aino Tuomi
nen, Aaro Anttalainen, Kalevi 
Nummila, Matti Kulma ja Taina 
Tuominen. Metsäkulmalla (Kat- 
teluksen—Myllykylän) Kalevi 
Nummila ja Milja Ylhäisi. H on
gistolla Matti Kulma, Annikki 
Takamaa ja Kyllikki Virta. Ver
holla M artti Sintonen ja Pata- 
koskella Kai Tuomola.

Paitsi varsinaista aiheopiskelua 
harrastettiin näissä kerhoissa mo
nia muita asioita. Varsinkin nii
den alueiden kerhot, jotka eivät 
olleet kyläpiiritoiminnassa mu
kana, toimivat kuin konsanaan 
pienet nuorisoseurat. Harjoitettiin 
ja esitettiin näytelmiä, tanhuja, 
kuorolausuntaa jne. Järjestettiin 
illanviettoja, jopa iltamiakin. V ar
sinaisissa kerhoilloissa harrastet
tiin myös leikkiä, laulua, keskus
telua alustusten pohjalta erilai
sista aiheista. Myös pakinapöytä- 
kirjat olivat suosittuja varsinkin 
Hongiston ja Satopään kerhoissa. 
—  Kyläpiireistä on sodan jälkeen 
ollut toiminnassa Alikulma, K an
gas ja Keskipiiri. Varsinkin Ali- 
kulmalla oli toiminta vilkasta, 
Kankaalla se taas oli kestäväm
pää, jatkui pitemmälle.

Nykyisin on kyläpiireistä enää 
muistot jälellä. Mikäli toimitaan 
kyläkunnittain, kuten esim. per- 
heiltoihin ja kyläkilpailuihin val
mistauduttaessa, tapahtuu se yk
sityisesti ilman säännöllisesti toi
mivaa kyläpiiriä. Kun matka 
Nuortentuvalle on lyhentynyt tei
den ja liikennevälineiden paran
tuessa, on kenties mukavampaa ja 
vaihtelevampaa, että koko pitä
jän nuoriso kokoontuu samaan 
paikkaan. Näin varmaan arvelee 
nykyinen nuorisoseuralaispolvi.

Viimeinen kerho: 
kansallispukukerho.

Vielä on toiminut yksi kerho, 
lyhyen ajan, mutta sen aikaan
saannokset ovat olleet suuret. Poi
kien kansallispukujen puuttuminen 
tuotti huolta ja harmia. Tytöt pe
rustivat Kerttu Rautoman joh
dolla toimivan ompelukerhon, 
jossa sitten yhden kevättalven ai
kana valmistivat kahdeksan H ä
meen miehen kansallispukua. Tä
män työn valtavuuden voi käsit
tää vain se, joka on lähemmin 
tutkinut kansallispuvun paitaa.

Perheillat, seuralehti
ja kurssit.

Koskella on säilynyt perinne, 
että Nuortentupa talvikautena 
kerran kuussa täyttyy iloisista ja 
hälisevistä, ujoista ja hieman vä
hemmän meluavista nuorista. On 
taas nuorisoseuran perheiltä tai 
kuukausikokous, miten vaan ha
lutaan nimittää. Tässä tilaisuu
dessa pohditaan vakavasti seuran 
tärkeitä asioita, mitä kulloinkin 
on suunnitteilla. Suoritetaan oh
jelmaa, useimmiten täm ä tehtävä 
kuuluu jonkin kulmakunnan tai 
kylän nuorille, jotka sitten vas
taavatkin koko tilaisuuden on
nistumisesta, lauletaan ja lopuksi 
leikitään. Leikitään milloin van
hoja piirileikkejä, milloin taas 
muita laulu- ja liikuntaleikkejä, 
jopa kissaa ja hiirtäkin.

Näm ä tilaisuudet ovat hyvin 
suosittuja, joskin joskus ehkä 
hiukan liian äänekkäitä. Jos ti
laisuuden järjestäjät ovat olleet 
sillä tuulella, että »nyt tehdään 
eikä meinata», he ovat toimitta
neet myös seuralehden »Yrityk
sen», vaikka se onkin aikamoi
nen urakka. Nykyajan nuoret, 
kirjallisuuden ympäröiminä vart
tuneet, eivät juuri hevillä itse 
»kirjaile».

Tärkeänä osana seuran toimin
noissa ovat olleet kurssit. On toi
meenpantu näytelmä- opintoker
ho-, liikunta- ja yleiskursseja. 
Kurssien avulla on saatu paljon 
uusia voimia ns-työhön. Ja ovat 
ne myös antaneet uutta työintoa 
ja -taitoa jo ennen mukana ol
leille. Kurssien järjestämisessä on 
vain pahana pullonkaulana ikui
nen ohjaajapula sekä se, että 
Nuortentuvassa on ollut vakinai
nen vuokrasuhde, joten kurssi-il
toja on jouduttu järjestämään 
useammassa paikassa. Osanotto 
kursseihin on aina ollut vilkasta, 
ja kaihoten näitä iltoja muistel
laan vielä vuosien jälkeen.

Kotiseututyöstä.

Mitä on kotiseututyö? Siihen 
kysymykseen pitäisi ehkä ensin 
vastata, ennenkuin luettelee nuo
risoseuran ansioita tässä työssä. 
Jos kotiseututyötä olisi vaan kai
ken vanhan ja arvokkaan talletta
minen, niin seuran ansiot olisivat 
varsin vähäiset. Ei aloite kotiseu
tumuseostakaan johtanut esinei
den luettelointia pitemmälle. 
Kerhoissa suoritettu kirjallinen 
kotiseututyö on pian mainittu ja 
vanhojen tekstiilien luettelokortit 
ovat onnellisesti Turun kaupun
gin Historiallisen Museon arkis
tossa. M utta onhan tehty paljon 
kotiseututyötä, sellaista, jota ei 
ensiajattelemalta kotiseututyöksi 
huomaakaan. Mainitsen näistä 
vain yhden alan. Ohjelmakulttuu- 
rin vaalijana ja  kehittäjänä seura

on tehnyt tuloksellista työtä. 
»Koskeltahan on niin helppo saa
da ohjelm aa. . . »

Raittiustyö.

Paitsi sitä välillistä raittiustyötä 
jota koko seuran toiminta on, oh
jaamista nuoria hyvien harrastus
ten pariin, on tehty myös suora
naista raittiusvalistustyötä. On 
järjestetty kursseja neuvottelutilai
suuksia ja raittiusjuhlia yleisölle, 
joko omassa pienessä tuvassa, 
kansakouluissa tai yhdessä mui
den kanssa yhteiskoululla. Rait- 
tiusasiaa on tuotu esiin myös 
seuran muissa tilaisuuksissa mm. 
näytelmätoiminnan avulla.

Liikuntakasvatus.

Vaikka urheiluharrastus järjes
tötyönä nykyään onkin keskitty
nyt erikoisseuroille, ei urheilua 
ole nuorisoseurassakaan unohdet
tu. Hiihtokilpailuja ja kansanhiih- 
don suoritustilaisuuksia on järjes
tetty, yleisurheilukilpailujakin ke
säjuhlien yhteydessä. Lentopalloa 
pelataan ja keskusseuran viesti- 
juoksuun maakuntajuhlilla on 
osallistuttu jo monena vuotena.

Naisvoimistelijat ovat harrasta
neet »liikunnan runoutta» uskol
lisesti jo monien vuosien ajan. 
Joukkue on kokoontunut viikot
tain harjoituksiinsa. Esiintymisiä 
on paitsi seuran omissa tilaisuuk
sissa myös keskusseuran maakun
tajuhlilla ja SNL:n suvipäivillä. 
Naisvoimistelijoita ohjaa Kerttu 
Rautoma.

Tanhujoukkue aloitti toimin
tansa (Aikaisemmin oli kyllä tan
huttu, mutta välillä oli kiinnostus 
sammunut) 1946. Silloin oli Hel
singissä ensimmäiset suvipäivät 
sodan jälkeen, ja niille uskalsi 
Koskenkin nuorisoseura varta
vasten muodostetun tanhujoukku- 
eensa lähettää. Senjälkeen on 
käyty suvipäivillä viisi kertaa. 
Suursuvipäivillä tanhuujat osallis
tuivat kahteen yhteisesitykseen. 
M aakuntajuhlilla tanhuujat käy
vät vuosittain, keskusseuran kil
pailuissa harvemmin.

Näissä kilpailuissa on koskelai
silla perinteellisesti kolmas sija, 
kerran on päästy toiselle tilalle. 
Tanhuujia ovat ohjanneet Anja 
Salmi, Erkki Vilhonen, M artti 
Sintonen ja Pirkko Urmas.

Iltamat ja juhlat.

Iltamien ja juhlien järjestämi
nen on aina ollut varattomalle 
nuorisoseuralle toimeentulon eh
tona. Ja kyllä tällä alalla on yri
tettykin. Iltamia on pidetty sekä 
omalla talolla että vierailtu naa
pureissa vaihtelevalla menestyk
sellä ja vaihtelevalla ohjelmalla, 
joskus hyvällä, joskus valitetta
vasti huonommallakin. Nykyajan

hyvät keksinnöt ovat tuoneet am
matikseen esiintyvien taiteilijoiden 
saavutukset kaikkien nähtäviksi 
ja kuultaviksi. Yritä sitten har- 
rastelijaparka parhaasi epätasai
sessa kilpailussa. —  Suurempia 
juhlia ovat olleet 60-vuotisjuhla 
1949 ja Varsinais-Suomen laulu
juhlat v. 1953.

Yhteistyötä.

Yhteistyö paikallisseuran ja 
keskusseuran välillä on ollut mo
nisäikeistä ja molempia osapuolia 
rikastuttavaa. Koskelaiset ovat 
aina pitäneet kunnia-asianaan lä
hettää edustajansa kaikkiin kes
kusseuran tilaisuuksiin, kokouk
siin, kursseille ja  kilpailuihin. 
Maakuntajuhlille on aina lähdetty 
oikein joukolla. Keskusseuran 
puolelta taas on lukemattomat 
kerrat turvauduttu koskelaisten 
apuun kun on ollut kysymykses
sä erilaisten tilaisuuksien järjestä
minen. Myös SNL:n kursseihin ja 
juhliin on osallistuttu, mikäli se 
vain on ollut mahdollista. Pitkät 
matkat aiheuttavat joskus vaike
uksia. Rahat ja aika ei riitä Lapin 
tai Pohjois-Karjalan matkaan, 
vaikka muuten oltaisiinkin val- 
miusasemissa. —  Koskelaisten 
järjestöjen ja yhteisöjen kanssa on 
luonnollisesti aina oltu yhteis
työssä. Onhan jo omistusoikeus
kin seuraa tähän velvoittanut. Lu
kemattomat ovat myös ne kerrat, 
kun nuorisoseuralaiset joko yksin 
tai ryhmänä ovat antaneet ohjel- 
ma-apuaan. Myös naapuriseuroi- 
hin on oltu yhteydessä. Apua on 
annettu ja saatu. On kutsuttu vie
raita ja käyty vastavierailuilla.

Edellä kerrotun tapaista tou
huilua on ollut Kosken nuori
soseuran toiminta. Keskusseuran 
toimintakilpailuissakin on menes
tytty aika hyvin, vaikka täällä on
kin tähän kilpaan suhtauduttu 
sillä terveellä ajatuksella, ettei 
nuorisoseuratyö saa olla kilpailu- 
pisteiden kalastamista. Jos niin 
tehdään, ollaan hakoteillä. Toi
minta tarpeen ja mahdollisuuk
sien mukaan. Korjatkoon toiset 
seurat palkintotaulut, jos ovat ne 
reilusti ansainneet.

Tunnustukseksi pitkäaikaisesta 
työstä antoi Suomen Nuorison 
Liitto nuorisoseuraliikkeen 70- 
vuotisjuhlilla Kauhavalla v. 1956 
Kosken Nuorisoseuralle kunnia- 
kilven. Monen työstä ja monesta 
pienestä yksityiskohdasta ovat 
koostuneet ne ansiot, joiden pe
rusteella tämä kilpi meille an
nettiin. Velvoittakoon seuramme 
kunniakas menneisyys ja rikkaat 
perinteet nykyisen ja tulevat nuo- 
risoseuralaispolvet katsomaan roh
keasti ja valoisasti tulevaisuu
teen aina muistaen: »Eteenpäin 
on elävän mieli».

M atti Kulma
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Kosken T.l.

nuorisoseuran

luottamushenkilöt

1889-1959
Kosken nuorisoseura on suorittanut kotiseututyötä monella tavalla. 
M v. Eelis Kesälä ansioitui erityisesti kansantietouden kerääjänä. Häntä 
kiinnosti kaikki vanha ja katoava. Kesälän johdolla kaivettiin esim. 
Liipolan järvestä ikivanhoja, yhdestä puusta polttamalla tehtyjä veneitä, 
joista yksi on Turun historiallisen museon kokoelmissa. Kuvassa 

Kesälä löytöjen parissa.
Sanotaan useasti, että luot

tamushenkilöistä riippuu, mi
ten seurat ja yhdistykset toi
mivat. Mitä tulee nyt juhli
vaan Kosken T.l. nuorisoseu
raan, voidaan siihen hyvällä 
syyllä soveltaa edellä esitetty 
ajatus. Seuran johtoon on on
nistuttu saamaan tehtäviinsä 
innostuneita ja nuorisoseura- 
aatteelle uskollisia henkilöitä. 
Seuraavassa esitämme luette
lon juhlivan seuran puheen
johtajista, sihteereistä ja va
rainhoitajista:

Puheenjohtajat: v. 1890
herastuomari Oskari Puras, 
vv. 1891— 92 agronomi See- 
lim Liipola, v. 1893 Edvard 
Kittilä, vv. 1893— 98 kaup
pias Kaarlo Penttinen, vv. 
1899— 1900 maanviljelijä
Eelis Kesälä, vv. 1901— 04 
maisteri J. Eeli Nurmi, v. 
1905 agronomi Seelim Liipo
la, vv. 1906— 10 maisteri J. 
Eeli Nurmi, v. 1911 opettaja 
H. Kaisla, v. 1912 maisteri 
J. Eeli Nurmi, v. 1913 maan- 
vilj. Edv. Kaurala, v. 1914 
mv. Bruno Puras, v. 1915 
mv. Arvo Virtanen (Seppä), 
w . 1916— 17 opettaja K. F. 
Molin (Mulo), v. 1919 opet
tajatar Saima Hyhkö, v. 1920 
herra Eero Salmi, vv. 1924—  
35 mv. Martti Virtanen (Vai
nio), vv. 1935— 40 mv. Sulo 
Myllymaa, vv. 1940— 46 mv. 
Kai Tuomola, vv. 1946— 49 
mv. Veikka Rautoma, vv. 
1949— 51 taiteilija Martti 
Vainio, vv. 1951— 55 mv. 
Martti Sintonen, vv. 1955—  
57 kassanhoitaja Erkki Vil

honen ja v:sta 1957 neiti 
Pirkko Urmas.

Sihteerit: v. 1890 kauppias 
Edvard Penttinen, v. 1891 
työnjohtaja Osk. Mäkinen, 
v. 1892 tilallisenpoika Ed
vard Kittilä, v. 1893 työmies 
Kustaa Sauren, v. 1894 til. 
tytär Ida Aberg, v. 1895 til. 
poika Edv. Kittilä, v. 1896 
maanvilj. Elis Kesälä, v. 1897 
poliisikonst. J. Kiiski, v. 1898 
puutarhuri Onni Liipola, v. 
1899 poliisikonst. Eeli Di- 
gert, v. 1900 tilall. poika 
Edv. Kittilä, vv. 1901— 03 
leipuri Vihtori Riikonen, v. 
1904 maanvilj. Arvid Puras, 
v. 1905 opettajatar Hilma 
Menander, v. 1906 neiti Edit 
Niskanen, w . 1907— 11 
opettajatar Hilma Menander, 
v. 1912 tilall. tytär Helmi 
Maunu, vv. 1913— 14 neiti 
Alma Lindgren, v. 1915 neiti 
Katri Virtanen, vv. 1916—  
17 neiti Helmi Tiensuu, v. 
1918 neiti Selma Jaakkola, 
v. 1920 opettajatar Helga 
Grönfors, vv. 1921— 22 neiti 
Aili Puras, v. 1923 neiti 
Lyyli Pietilä, v. 1924 neiti 
Saima Simola, vv. 1924— 25 
neiti Kerttu Rautiainen, vv. 
1925— 26 rouva Alli Hurme- 
rinta, vv. 1926— 27 neiti Aili 
Lindvall, vv. 1927— 28 neiti 
Alma Erikkala, vv. 1928—  
1933 neiti Elli Naumi, vv. 
1933— 35 maanvilj. Sulo 
Myllymaa, vv. 1935— 36 mv. 
Kaino Tuomola, vv. 1936—  
38 neiti Elma Tiensuu ja vv. 
1938— 40 Tyyne Tausa, vv.

1940— 41 Ilmi Vihanto, 1941 
— 44 Ester Tausa, 1944— 45 
Vappu Peltola, 1945— 46
Lea Urmas, 1946— 50 Terttu 
Hurmerinta, 1950— 51 Martti 
Sintonen, 1951— 55 Matti 
Kulma, 1955— 57 Pirkko Ur
mas, v:sta 1957 Sylvi Aarnio.

Rahastonhoitajat: vuosina 
1890— 1905 Edv. Penttinen, 
vv. 1905— 11 Arvid Puras, 
vv. 1911— 13 A. Mikola, 
vv. 1913— 14 Arvo Virtanen, 
vv. 1914— 15 Väinö Tausa, 
vv. 1915— 17 Jussi Kleme, 
vv. 1919— 20, Bruno Puras, 
vv. 1920— 21 Arvo Virta
nen, vv. 1921— 24 Martti 
Virtanen, vv. 1924— 26 Lau
ri Väinölä, vv. 1926— 27 Yr
jö Virtanen, vv. 1927— 33 
Seimi Virtanen, vv. 1933—  
37 Niilo Haapasalo, w . 1937 
— 40 Tarmo Rantala, 1940 
— 42 Veikka Rautoma, vv. 
1942— 44 Ilmi Vihanto, 
1944— 48 Karin Saari, vv. 
1948— 51 Anja Salmi, vv. 
1951— 55 Eila Tammi, 1955 
— 59 Ritva Ruokonen ja vuo
desta 1959 Maija Virtanen.

Kunniajäsenet:

Tähän mennessä on kun
niajäseniksi kutsuttu seuraa- 
vat: v. 1890 kauppias C. G. 
Penttinen ja vaimonsa M. 
Penttinen, v. 1890 maanvilj. 
Juho Tausa ja vaimonsa

Fredrika Tausa, v. 1894 he
rastuomari Oskari Puras ja 
vaimonsa Auroora Puras, v. 
1894 poliisikonstaapeli Sten
roos, v. 1896 kamreeri Heik
ki Liipola, v. 1903 maanvilje
lysneuvos Johannes Nyberg, 
v. 1916 maisteri J. Eeli Nur
mi ja rouvansa Linea Nurmi, 
v. 1924 kauppias J. V. Teeri, 
v. 1929 maanvilj. Elis Ke
sälä, v. 1949 professori Yrjö 
Liipola, opettaja Frans Kok- 
kinen, toimittaja Urho Kittilä 
ja mv. Martti Virtanen (Vai
nio).

Kuparisen ansiomerkin sai
vat v. 1939: Matti Alho, Vil- 
lehard Julia, Toivo Kaila, Ee
lis Kesälä, Frans Kokkinen, 
Väinö Kotiranta, Elli Liipola, 
Onni Liipola, Yrjö Liipola, 
Hilma Menander, Hulda 
Mikkola, August Mikola, 
Kustaa Mulo, Albert Mäki, 
Iivari Posti, Arvid Puras, 
Kalle Rantala, Aura Saari, 
Elina Särä, Evert Tausa, 
Rauha Tausa, Elis Tiuri, Ju
ho Tuomola, Elina Urmas, 
Martti Urmas, Emil Vihanto 
ja Ida Vihanto. V. 1949: An
na Okker, Alli Hurmerinta, 
Yrjö Väinölä, Yrjö Virtanen, 
Saima Männistö, Albert Vä
limaa, Suoma Uutela, Urpo 
Ahola, Janne Vähätalo, Aino 
Kolkkala, Antti Holkeri, Uu
no Tamminen, Aleksius Hur- 
ra ja Toivo Urmas.
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Joulurauhaa
ja Onnellista 1  Anti a 'Duotta toivotamme XLeille kiittäen 
mieluisasta yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. 

Yhteis rDoimin -  tehden enSi vuoden vuosikerran otemme 
tilanneet koskelaisiin koteihin -  lahjaksi asiakkaillemme.

'Kosken XLd. Osuuskassa

Uuden Nuortentuvan
rakennusvaiheista

Kosken T.l. Nuorisoseuran joh
tokunnan 24. 11. 1958 pitämän 
kokouksen pöytäkirjan 2. § kuu
luu seuraavasti: »Päätettiin ensi 
vuoden aikana rakentaa seuralle 
uusi ajanmukainen ja tarkoitus
taan vastaava seuratalo.» Tämän
laisen vaativan päätöksen ensim
mäisenä seurauksena oli, että kut
suttiin miehiä pitäjän eri kulmilta 
neuvottelemaan asiasta N uorten
tuvalle seuraavan kuun 21 pnä. 
Kutsutut olivatkin melko runsas
lukuisesti saapuneet Nuortentu
valle. Siinä tilaisuudessa otettiin 
ensi sijaisesti selvää yleisestä mie
lipiteestä sekä suunniteltiin jatko
toimenpiteistä, lähinnä tukkien 
keräämisestä. Valittiin neljäkym
mentä keräysmiestä eri kylistä, ja 
vuoden vaihteen aikaan heille lä
hetettiin asianmukaiset keräyslis- 
tat ohjeineen. Keräysaika oli ku
luvan vuoden tammikuu. Tam
mikuun loppuun mennessä saatiin 
merkityksi listoille lähes 2.000 
runkoa.

28. 11. 1958 pidetty seuran 
vuosikokous hyväksyi yksimieli
sesti johtokunnan suorittamat toi
menpiteet sekä hyväksyi myöskin 
johtokunnan ehdottaman raken
nustoimikunnan, johon tulivat 
Veikka Rautoma, Aimo Välimaa, 
Eero Nyhä, Tauno Kivikallio, 
Kalle Tuominen, Väinö Tuomi
nen, M artti Vainio ja Kaarlo 
Luoto, joista viimeksi mainittu 
puheenjohtajana.

Ensimmäisiä toimenpiteitä oli 
sitten piirustusten hankkiminen. 
Siinä mielessä käännyttiin raken
nusmestari Th. Lintusen puoleen, 
joka lupautuikin ottamaan tehtä
vän vastaan. Pääpiirustukset saa
tiin huhtikuun alussa ja samoin 
saatiin talven aikana sahoille ke
rättyjen tukkien sahaus käyntiin.

Keväällä käännyttiin taas ke- 
räyslistoilla koskelaisten puoleen. 
Tällä kerralla suoritettiin ennak-

komerkintä talkootyöpäivistä, työ
voiman selvillesaamiseksi. Tämä 
merkinnän tuloksena oli yli 1100 
työpäivää sekä vielä monia suul
lisia lupauksia. Tässä oli taas 
yksi ratkaiseva saavutus hank
keen onnistumiseksi.

Itse rakennusvaiheen toteutta
misen helpottamiseksi ja riittä
vän ammattityövoiman saamiseksi 
palkattiin työhön aluksi kolme 
Luhtalan veljestä Patakoskelta, 
nimittäin Aarne, Auno ja Asser 
sekä myöhemmin vielä kaksi kir- 
vesmiestä, Sulo Uitto ja Olavi Jo
kinen. Työt aloitettiin toukokuun 
12 pnä. Pohjan kaivuutyö saatiin 
valmiiksi n. viikossa siitä huoli
matta, että alkuperäisistä piirus
tuksista poiketen kaivettiin myös
kin juhlasalin alusta kokonaisuu
dessaan auki. Maata jouduttiin 
poistamaan n. 700 m3, mutta A r
vo Virtasen (Marttilasta) kaivuri 
teki hyvää jälkeä nopeasti. Paik
kakunnan traktorimiehet huoleh
tivat maan siirrosta. N äin oli 
päästy hyvään alkuun, joka oli 
omiaan taas vahvistamaan epäi
lijöidenkin uskoa. Ehkä optimis
titkin muistivat sananlaskun: alku 
työn kaunistaa, lopussa kiitos 
seisoo.

Varsinaiset talkootyöt pääsivät 
nyt vasta oikeuksiinsa ja talkoo- 
laisia alkoi ilmestyä joka puolelta 
pitäjää. Heidän lukunsa vaihteli 
päivittäin lähes kolmeenkymme
neen. Pitäjän autoilijat puolestaan 
pitivät huolta sannan ja muiden
kin aineiden kuljetuksista. T ar
vittavaa santaa saatiin Lehtimäen, 
Knuutilan, Purhaan ja Aulis M at
tilan sorakuopista. Keskikesällä 
yritettiin myöskin työn joudutta
miseksi iltatalkoita. Niissä suori
tettiin pääasiassa ympäristön puh
distusta ja naulojen kiskontaa be- 
tonilaudoista ym. Elokuussa oli 
talkoissakävijäin luku melko pie
ni, johtuen elonkorjuutöistä eikä 
suinkaan väsymyksestä.

Syyskuun kolmantena päivänä 
hulmusi siniristilippu ensimmäistä 
kertaa uuden talon katolla merk
kinä harjannostajaisista. Tämä an
toi jälleen uutta virikettä talkoo- 
laisille. Juurikasvien nostoaika hil
jensi jälleen talkoissa käyntiä. —  
Syyskuun aikana suoritettiin myös 
vilja- ja rahakeräys uuden kalus
ton hankkimiseksi. Keräys sai 
suopean vastaanoton ja tuloksena 
oli 510.000 mk.

Viimeistelytyöt ovat syksyn ai
kana sujuneet täysin odotetusti. 
Joulukuun alkuun mennessä oli 
tehty kaikkiaan n. 700 talkoopäi- 
vää, joten niitä on melko run
saasti vielä käyttämättä. Luvat
tuja talkoopäiviä tarvitaan myö
hemmässä vaiheessa.

Tässä yhteydessä tulkoon vielä 
lyhyesti mainituksi rahoituskysy
mys, joka yleisesti tuottaa vai
keuksia. Paikallisilta rahalaitok
silta saatiin kiinnelainat yhteensä 
5.000.000 mk. Kosken Kaiku puo
lestaan kykeni rahoittamaan han
ketta 440.000 markalla ja seu
ralla itsellään oli alkuun lähdet
täessä n. 200.000 mk hyvän us
kon lisäksi. Näillä varoilla on siis 
koetettu tulla toimeen, ja ensi 
vuoden tammikuulla päästään 
anomaan veikkausvaroja, joiden 
turvin saadaan jatkaa nyt vielä 
kesken jääneitä tehtäviä.

Oman merkittävän panoksensa 
talkootyössä ovat antaneet ne pi
täjämme naiset, jotka ovat pitä
neet huolta rakennuksella työs
kentelevien iltapäiväkahvista.

Viettäessämme 20. 12. -59 uu
den talon tupaantuliaisia voimme 
olla hyvin tyytyväisiä saavutettui
hin tuloksiin. Tällöin on saavu
tettu merkittävä päämäärä, mutta 
vielä on tekemätöntäkin työtä, jo
ten hyvää yhteisymmärrystä ja 
-toimintaa tarvitaan edelleenkin.

Kaarlo Luoto

Kaksi kunnia-
■ ■ ■  i  1 1jäsentä

Fredrika ja Juho Tausa.

Siihen aikaan, jolloin nuorisoseu
ralla ei vielä ollut omaa taloa, oli 
Kärpän sali yleisenä kokoontu
mispaikkana. Fredrika ja Juho 
Tausa luovuttivat sen auliisti 
nuorten käyttöön tukien muu
tenkin moninaisin tavoin nuoriso
seuratyötä. Tämän johdosta seura 
kutsuikin heidät kunniajäsenik- 

seen.

Piirros Olavi Hurmerinnan joulu
kirjasta »Nasta lautaan».
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Näytelmätoiminnasta Kosken Tl. nuorisoseurassa
Näytelmätoiminta ja näyttele

minen on ollut Kosken nuoriso
seuran ohjelmassa aivan seuran 
alkuvuosista lähtien ja se on ollut 
ajottain hyvinkin vilkasta. Varsin
kin aivan seuran ensimmäisinä 
vuosina on esitetty monia vaati
viakin näytelmiä. Ensimmäinen 
maininta näytelmistä on seuran 
pöytäkirjassa huhtik. 7. päivältä 
v. 1890. Siinä mainitaan: »Hel
luntain jälkeen maanantaina pää
tettiin pitää iltama. Ohjelmassa 
m.m. pienemmän näyttelö kap
paleen esittäminen.»

Missä näitä ensimmäisiä ilta
mia on pidetty ja näytelmäkap- 
paleita esitetty, ei ole montaakaan 
merkintää pöytäkirjoissa. Ensim
mäinen maininta tästä on huhtik. 
19. päivältä v. 1891, jolloin vii
dennessä pykälässä mainitaan: 
»Juhlia varten tänä suvena pää
tettiin pyytää Pietin makasiini 
sekä seuran varoilla tilata näy- 
telmäkappale »Saimaan rannalla» 
nuotteineen.»

Vuoden 1893 toimintakerto
muksessa mainitaan esitetyn seit
semän näytelmää seuraavasti: 
»Avioliiton sankari», »Murtovar
kaus», »Kovan onnen lapsia;, 
»Kihlaus», »Täytyy naida», »Rii
ta-asia» ja »Paavon kellot». Siis 
vaativaa teatteriohjelmistoakin on 
seura esittänyt jo neljäntenä toi
mintavuotenaan.

M utta jälkeen ei ole jääty seu
raavanakaan vuonna, sillä pöytä
kirja kertoo: »Yleinen iltama
päätettiin pitää 22 päivänä heinä
kuuta ja valittiin näytelmäkappa- 
leeksi »Nummisuutarit». Päätet
tiin pyytää samasta paikasta huo
ne kuin viime suvenakin, nimit
täin Kosken kartanosta.»

Edellämainitun »Nummisuuta
rien» lisäksi mainitaan v. 1894 
esitetyn vielä seuraavat näytel
mät: »Pappilan tuvassa», »Kih
laus», »Maisteri kesävieraana», 
»Riita-asia» sekä pari pienempää 
näytelmää.

Pöytäkirjoista ei ilmene ke
nenkä ansiota on, että näin mer
kittäviin saavutuksiin päästiin. 
Vuosikokouksen pöytäkirjassa 7 
päivältä tammikuuta v. 1894 mai
nitaankin, että seuran perustaja 
Heikki Liipola piti puheen, jossa 
hän kehoitti jäseniä yksimielisyy
teen ja vaivojaan säästämättä toi
mimaan seuran hyväksi. Selostus 
jatkuu: »Lopuksi hän toivotti
seuralle onnea ja menestystä ja 
lausui kiitokset erittäinkin näytte
lijöille heidän uutteruudestaan ja 
vaivoistaan.»

Saman tammikuun 21 päivänä 
on pidetty seuran yleinen kokous 
ja on siitä pöytäkirjassa seuraava 
pykälä: »Näytelmälavan etupuo
let päätettiin laittaa kankaasta

Näiden maalauttaminen päätettiin 
toimittaa niin pian kuin vaan 
mahdollista on.»

Missähän täm ä näytelmälava 
olisi ollut? Kaikesta päättäen 
näytelmäesityksillä on ollut myös 
hyvä yleisömenestys, koska mm. 
»Nummisuutarit» on esitetty vielä 
v. 1895, vaikka mainitaan sitä 
edellisenä vuonna jo esitetyn 
kaksi kertaa. M uut näytelmät sinä 
vuonna ovat: »Mestarin nuuska- 
rasia», »Korkea oikeus istuu» ja 
»Postikonttorissa».

V. 1896 on esitetty: »Rouvan 
salaisuudet», »Hardangerin harjul
la» ja  »Passaripoika».

Vuosisadan loppuvuosina on 
näytelmätoiminta hiukan vähen
tynyt, on esitetty vain 3— 4 näy
telmää vuodessa, v. 1901 ainoas
taan yksi näytelmä. M utta seu- 
raavana vuonna on jälleen ollut 
ohjelmistossa 4 näytelmää, joista 
»Korvenkylän nuoriso» on esitet
ty kaksi kertaa.

V. 1903 on Teuvo Pakkalan 
suosittu kansannäytelmä »Tukki- 
joella» ollut ensi kertaa ohjel
mistossa, sekä »Korkea oikeus is
tuu» ja »Kokkovuorella».

Syyskuun 19. päivänä v. 1904 
on seura päässyt viettämään tilai- 
suuksiaan omalla talolla, silloin 
on ollut Nuortentuvan vihkiäis
juhla. Illalla mainitaan olleen il
taman ja siellä näytöskappaleet 
»Yö ja päivä» sekä »Juhannus- 
tulilla». Vielä on samana vuonna 
esitetty seuraavat näytelmät: 
»Nummisuutarit» (vain toinen 
näytös), »Herra lautamies», »Pos
tikonttorissa» ja »Kihlaus». Sen

jälkeen onkin useampana vuonna 
mainittu ainoastaan näytelmien 
lukumäärä, mikä on kohonnut 6 
— 7 näytelmään. Sopivien näytel
mien valitseminen ja löytäminen 
on jo silloinkin tuottanut vaike
uksia, sillä pöytäkirjasta tammi
kuun 21 päivältä v. 1909 lausu
taan seuraavaa: »Kun on näyttä
nyt useasti olevan vaikeuksia saa
da sopivia näytelmäkappaleita, 
niin päätettiin täksi vuodeksi va
lita erityinen näytelmäkirjojen va
litsija ja tarkastaja, joka samalla 
toimii näytelmäesitysten ohjaaja
na. Täksi valittiin Frans Kokki- 
nen.»

Tällöin siis ensi kerran maini
taan myös näytelmien ohjauk
sesta.

Kuukausikokouksen pöytäkir
jassa 12 päivältä joulukuuta v. 
1909 mainitaan: »Muutamat
näyttelijät tekivät ehdotuksen, että 
jätettäisiin Molieren näytelmän 
»Saituri» harjoittaminen sikseen 
ja otettaisiin pienempi kappale. 
Useita puheenvuoroja käytettyä 
suostuttiin kuitenkin ottamaan 
edellämainittu kappale harjoituk
sen alaiseksi.»

Jälkeenpäin ei sitten ole mis
sään mainintaa saatiinko tämä 
»Saituri» esityskuntoon, maini
taan vain v. 1910 esitetyn 6 näy
telmää.

Vuonna 1911 heinäk. 2 päivä
nä on järjestetty ensimmäinen vie- 
railuiltama. Se on järjestetty 
Kuusjoelle, missä on esitetty 
»Ryöstetty kaunotar».

Vuonna 1912 on esitetty 7 näy
telmää, mm. »Charleyn täti».

Seuraavana vuotena on näytel
mien valikoitsijoiksi valittu Hilma 
M enander ja J. E. Nurmi.

Näytelmätoiminta on jatkunut 
näin tasaisesti useita vuosia. Aina 
on mainittu 5— 7 näytelmää vuo
sittain esitetyn.

V. 1919 on ensi kerran pöytä
kirjoissa maininta näytelmäkilpai
luista. Kuukausikokouksien pöy
täkirja kertoo 4 päivältä tammi
kuuta: »Päätettiin ottaa osaa ensi 
kesänä. Loimaalla pidettävien ke
säjuhlien yhteyteen järjestettyihin 
näytelmäkilpailuihin. Pyydetään 
niitä näyttelijöitä jotka ovat täällä 
esittäneet »Lea»-kappaletta, että 
he myös esittäisivät sen Loi
maalla.»

V. 1922 on esitetty 2-näytöksi- 
nen »Toppakahvi» ja Leinosen 
»Vanha Härmä». V. 1923 esitet
tiin vain yksi näytelmä, nimit
täin »Juhannustulilla».

Seuraavina vuosina on näytel- 
mäharrastus ollut hyvin vaihtele- 
vaa. On vuosia, jolloin on esitetty 
yhdeksänkin näytelmää, kuten 
toimintavuonna 1927— 28, ja toi
sina vuosina taas on tyydytty yh
teen näytelmään, niinkuin esim. 
vv. 1929— 30. Näm ä ovat äärim- 
mäistapauksia. Tältä väliltä ovat 
useamman vuoden tilastot.

V. 1940 mainitaan ensikerran 
näytelmäkursseista, Veikka Rau
toma ja Kai Tuomola ovat olleet 
silloin Laihialla näytelmäohjaaja- 
kursseilla ja  senjälkeen on alka
nut heidän näytelmäohjaajakau- 
tensa Koskella.

Koskellakin on toimintavuonna 
1942— 43 keskusseuran toimesta

SE R E N A D I V AN H ALLE N U O R TEN TU VA LLE

’ Qfluistodi on mu tie kallis, muuta kun jäljet ei oo, 
aina on mielessä mutia, aika tuo onnellinen. . . . "
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Kirjeen
katkelmia
Kaliforniasta

Kosken T.l. nuorisoseuran tanhujoukkue Varsinais-Suomen laulujuhlilla Lokalahdella 1958.

järjestetty kaksiviikkoiset näytel- 
mäkurssit. Kurssien ohjaajana on 
ollut Katariina Honkavaara, avus
tajina useita luennoitsijoita. Kurs
sien päättäjäisiltamassa on esitetty 
Akseli Tolan »Heljä». Oman seu
ran järjestämiä näytelmäkursseja 
on ollut useita: v. 1946 ohjaajana 
K atariina Honkavaara, v. 1948 
ohjaajana Alpo Vuolle (harjoi
tettu näytelmä »Lyylikki»). Myö
hemmin samana vuonna on jär
jestetty toiset Alpo Vuolteen pi
täm ät kurssit. Silloin on harjoi
tettu »Kantolan veljesten emäntä- 
piika» ja »Joosepin emännöitsijä». 
Edelleen v. 1949 oli Alpo Vuol
teen kurssit, jolloin esitettiin näy
telmä »Tohtori Kartian kosto».

V. 1952— 53 on pidetty kahdet 
näytelmäkurssit. Toiset on pitä
nyt seuranäyttämöliiton ohjaaja 
Irma Heimola ja toiset keskus
seuran ohjaaja Aili Heickell. Vii
meksi on Koskella järjestetty 
näytelmäkurssit v. 1957. Silloin 
oli ohjaajana Vili Lehosti Seura- 
näyttämötoiminnan Keskusliitosta 
ja harjoiteltiin Minna Canthin 
näytelmä »Hän on Sysmästä».

Paitsi näytelmäkurssien pitäjinä 
on muutenkin viime vuosina käy
tetty vierasta ohjaajavoimaa. Sii
tä on vain se varjopuoli, että se on 
kallista. Onneksi Kosken nuoriso
seuralla on nykyään omassa kes
kuudessaan innostunut näytelmä- 
ohjaaja, Veikka Rautoma, joka 
aikaansa ja vaivojansa säästä
m ättä on toiminut nuorempien ja 
kokemattomimpien ohjaajana ja 
neuvojana. Hänen ohjaaminaan 
on viimevuosina esitetty mm. seu- 
raavat kokoillan näytelmät: »Pe
räkylän profeetta», »Tukkijoella», 
»Roinilan talossa», »Syntipukki», 
»Tohtori Kartion kosto», »Insi
nööri Kallion romanssi» sekä 
pienempiä näytelmiä lukematon 
määrä. Vaatimattomampia näy
telmiä ovat ohjanneet myöskin 
Erkki Vilhonen ja M artti Sinto
nen.

Keskusseuran näytelmäkilpai
luun on otettu osaa melkein joka 
vuosi, vaihtelevalla menestyksellä. 
Toistakymmentä näytelmää vuo
sittain on viimeisinä vuosina har
joiteltu ja esitetty. Niinpä v. 1954 
on näytelmäluettelo seuraava: 
Veikka Rautoman ohjaamana 
Pakkalan »Tukkijoella» (esitetty 6 
kertaa) ja  Agapetuksen »Synti
pukki». A. Heickelin ohjaamana 
U rho Karhumäen »Vortuna ja 
Tiapoolo» (2 esitystä), O. Neillin 
»Traania» (4 esitystä), Honka- 
kankaan »Naisen kuvastin» (2 
esitystä), Asunnan »Hopeapika
rit», Pekkarisen »Tohtori Kartion 
kosto» (3 esitystä). Erkki Vilho- 
sen ohjaamina Heilalan »Tuli
sessa tuskassa» ja Sarasteen »Päi
värannan onnelliset» sekä M artti 
Sintosen ohjaama »Voimattomat 
kädet».

*

Vanhimpien koskelaisten mie
liin on erityisesti jäänyt Artturi 
Järviluoman »Pohjalaisten» esitys 
helluntaina v. 1915, siis samana 
vuotena, jolloin näytelmä esitet
tiin ensimmäisen kerran Kansal
listeatterissa. Jussina oli Arvo Vir
tanen (Seppä) ja Liisana Rauha 
Tausa.

Toisen kerran »Pohjalaiset» oli 
seuran ohjelmistossa helatorstaina 
1949. Edelleen esitettiin se seu
ran 60-vuotisjuhlien yhteydessä 
14. 8. 1949.

»Nummisuutarien» esitys Loi
maalla laulujuhlilla 1951 on jää
nyt myöskin nykykoskelaisten 
mieliin ja varsinkin valonheittä
jäin heijastuksessa Nuortentuvan 
pihalla 22. 7. 1951 esitettynä se 
oli kerännyt suuret kansajoukot. 
Eskona vieraili Aatu Laine, kaik
ki muut olivat koskelaisia.

V. 1951 toimeenpantiin seu
ran piirissä ensimmäiset kyläpii- 
rien väliset näytelmäkilpailut, jo
hon Kauppakunta Vako lahjoitti 
kiertopalkinnon. Ensimmäisen

kiinnityksen kiertopalkintoon sai 
Sorvasto Vallinmäen näytelmällä 
»Kylänkellot». V. 1952 Sorvasto 
voitti jälleen K. V aran näytel
mällä »Suursiivous». V. 1953 vei 
voiton Verhon piiri näytelmällä 
»Emäntä muuttaa kaupunkiin». 
V. 1954 voitti Alikulma Saulin 
näytelmällä »Lainahöyhenissä».

V. 1955 jäivät kilpailut pitä
mättä, mutta seuraavana vuonna 
voitti Verhonkulma Leistelän 
näytelmällä »Kotityranni» (1 näy
tös). V. 1957 oli jännitys kor
kealla, koska sekä Verholla että 
Sorvastolla oli kummallakin kaksi 
kiinnitystä kiertopalkintoon ja 
kummatkin hartaasti havittelivat 
sitä omakseen. Niin kävikin, että 
ensimmäisen kiertopalkinnon kul
ku katkesi ja sen voittivat sor- 
vastolaiset omakseen näytelmällä 
»Hongiston isännän sana pitää» 
(kirj. Terttu Pajunen-Kivekäs).

V. 1958 lahjoitti osuusmeijeri 
vuorostaan uuden kiertopalkin
non ja siihen sai Alikulma ensim
mäisen kiinnityksen, voittaen 
saunakohtauksella Aleksis Kiven 
»Seitsemästä veljeksestä». Tänä 
vuonna jäivät myöskin kyläkilpai- 
lut pitämättä, mutta ensi vuonna 
taas nähdään »kuka kukin on».

Toivokaamme, että Kosken 
nuorisoseuralla edelleenkin olisi 
onni saada näytelmätoiminnan 
johtoon päteviä ja innostuneita 
henkilöitä, niin että yhä useam
mat nuoret löytäisivät tämän ke
hittävän vapaa-aikojen harrastuk
sen! Näytelmätoiminnasta on sa
nottava, että se ei ole ainoastaan 
hyvä ja kehittävä harrastus, vaan 
se on mitä suurimmassa määrin 
myös hauska harrastus. Siitä on 
hyvänä todistuksena Kosken nuo
risoseurassakin jo 70 vuotta jat
kunut keskeytymätön seuranäyt- 
tämöharrastus. Sen tenhoa ei uu
den ajan »huviteollisuuskaan» ole 
kyennyt heikentämään.

Pirkko Urmas.

Lähettämistäsi kotiseudun leh
distä näin, että siellä rakennetaan 
uutta »Nuortentupaa» ja että nuo
risoseura on täyttänyt 70 vuotta. 
Viimeksi mainitun seikan muistin 
muutenkin, sillä olen iältäni yh
den vuoden edellä nuorisoseuraa.

Olen viime viikkoina hedelmä- 
farmillani ahertaessani kovasti 
muistellut nuoruuteni aikoja, nuo
risoseuraakin. Miten paljon köy- 
hemmäksi olisikaan jäänyt elä
mäni ilman nuorisoseuraa. Seu
ran kirjaston luin viimeistä ni
dosta myöten. Entä sitten ilta
missa esitetyt näytelmät? Missään 
muualla niitä ei ollut mahdolli
suus nähdä. Turkuun oli 60 kilo
metrin hevosmatka ja teatterilip
pujen hinnat kalliita.

Millä innostuksella me voimis- 
telimmekaan ja urheilimme. Vie
läkin sydämeni paisuu kiitollisuu
desta opettaja Kokkista kohtaan. 
Olen katsellut täällä voimistelu- 
joukkueen kuvaa. Lieneekö siinä 
mukana olevista miehistä elossa 
enää muita kuin Julian Harttu, 
Purhaan Arvid ja minä, joka olin 
joukkueen nuorin jäsen . . .

Muistan Nuortentuvankin ra
kentamisen kuin eilisen päivän. 
Tiensuun Vihtori ja Salomaan Ii
vari lienevät vielä elossa. He oli
vat iloisia poikia, koirankujeita 
täynnä. Iloisesta mielestään saa
nevat kiittää pitkää ikäänsä . . .

Velkaa lienee seuralle tullut 
siitä uudesta talostaan- paljonkin, 
koska alituiseen pidettiin arpajai
sia sen lyhentämiseksi. Voitin 
kerran arpajaisten päävoiton, 
upean amerikkalaisen keinutuolin, 
jonka rahanpuutteeni karkoittami- 
seksi myin Seppä-Virtaselle. Siitä 
pidettiin kotona melkoiset »tu- 
penrapinat», sillä olisi se sopinut 
koristamaan kotoistakin salia. Sain 
siitä 45 kultamarkkaa, mikä vas
tannee 9000 nykyistä markkaa. 
Seura itse siitä oli maksanut 
enemmän.

Vieläköhän nuorisoseuran K an
kaan piiri toimii? Silloin 1910- 
luvun alussa kun läksin tänne 
»puuveitsellä kultaa vuolemaan», 
se toimi vireästä. Siitä on paljon 
aikaa.

Kun minusta, kuten Miljasta
kin, on tullut valtion eläkeläinen 
ja täm ä farmi pitänee siirtää toi
siin käsiin, olisi minulla aikaa 
kirjoittaa vaikka muistelmia.

Kokemusten puolesta muistel
mat kyllä voisi kirjoittaa, sillä 
minuun kyllä soveltuu sananlas
ku, että »monena on mies eläes
sään», mutta taitoa ei ole riittä
miin. Kirjoituskonekin on, kuten
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”Kohotamme hattuamme 
Koskelle”

Nuorisoseuran nykyinen johtokunta. Istumassa vas.: Saara Takamaa, 
Aino Salonen, Sylvi Aarnio, Maija Virtanen ja Pirkko Urmas. Seiso
massa vas.: Veikka Rautoma, A im o Välimaa, Tauno Kivikallio, Ritva 
Välimaa, Kaarlo Luoto ja Eero Nyhä. (Kuvasta puuttuu Kalervo

Nyholm .)

H ajapiirtoja K osken  nuorisoseu*  
ran K ankaan piiriosaston  

vaiheilta

Kauniina, lämpöisen tun
tuisena myöhäissyksyn päivä
nä käydessämme taas van
hoja muistoja verestämässä 
Koskella, kiintyi huomiomme 
Kosken keskuksen viime ai
koina suuresti vaihtuneisiin 
näkymiin.— Juhlavan ja puh
daspiirteisen kirkkonsa ym
pärille kasvattaa Koski par
haillaan tavattoman ripeätä 
tahtia, vilkkaasti liikehtivää 
kodikkaan tuntuista keskus
taansa. —  Nuoruutemme ai
kojen kiinteimpiin muistoihin 
liittyvä K.N.S:n 55-vuotias 
Nuortentupakin on kuin tai- 
koen saanut vierelleen uuden 
juuri valmistumisvaiheissaan 
olevan Nuortentuvan, joka 
mataline linjoineen edustaa 
nykyaikaa. Tutustumme uu
teen taloon ja miltei yllätym
me siihen soveltuvien huonei
den tilavuutta ja ilmavuutta 
ja —  käytännöllisyyttä. —  
Katsellessamme rakennustöis
sä ahertavien rakennusmies
ten ja talkoolaisten ripeätä 
häärintää ja aikaansaannok
sia palautuu mieleemme 55 
vuoden takainen kesä, jolloin 
vanhaa Nuortentupaa raken
nettiin ja toteamme että van
ha viisaus —  aika toistaa it
seänsä —  toteutuu taas. Muis
telemme, kaltaistemme nas- 
kalipoikien kanssa juoksen- 
nelleemme vanhan Nuortentu
van rakennustyömaalla. Tal- 
kooväki silloinkin oli mukana 
avustaen varsinaisia raken- 
nusmiehiä, joista monet jo 
ovat poistuneet —  viimeksi 
töistä päävastuun kantanut 
Eevert Koski, juuri hiljattain. 
Ennemmin manalle menneistä 
mielessämme ovat Salomaan 
Joose ja Karhulan Kalle, jolta 
me pojat tellinkeillä kipues- 
samme saimme tiukan ko
mennon: »painukaapa pojat 
joutuin täältä alas», johon 
myhäilevä Joose lisäsi vih
jeen: »niin pojat maan päällä 
on paljon varmempi olella, 
kuin ylähällä tyhjän päällä 
heilua.» —  Silloiset nuorem-

tästä näet, mutta suomalaisia kir
jaimia puuttuu.

Olisipa minulla sinun kynäsi 
niin »maalaisin» maailmalle siir
tolaisen kokemukset nipasta na
paan, sillä totisesti olen paljon 
maailmaa katsellut. M utta Suomi 
sittenkin on se parhain paikka. 
Pitäisipä siellä vielä kerran käydä, 
että näkisin Kosken kehityksen 
ja sen uuden Nuortentuvankin.

Kalifornia, Reedley, Suomen 
itsenäisyyspäivänä 1959.

Waito Kittilä

mat tekijät Tiensuun Vihtori, 
Naumin Aukusti, Salomaan 
Iivari ja Rantalan Kalle elä
vät ja toimivat vielä. Vii
meksi mainittu ainakin kuu
luu ottaneen nuorekkaan in
nokkaasti ja esikuvallisesti 
osaa tämän kesäiseenkin 
Nuortentuvan rakentamiseen.

Niin, vanha Nuortentupa 
pystytettiin yhteisvoimin, tal- 
koohengen sekä nuorten in
nostuksella ja uhrautuvaisuu
della ja vanhempien myötä
tunnon ja avustusten avulla.
—  Mutta annetaanpa pu
heenvuoro Kujanpään Iitalle, 
jota satuimme kuulemaan, 
Iitan riemukkaan pursuavalla 
tyylillään naapurinsa emän
nälle lasketellessa juttuaan:

»—  N auruttaa —  kun tekevät 
tommosist’ sinisist’, vettyneist hir- 
sist’ tolle nuorisoseuralle talloo 
tohon Maunun pelloll’. —  Hi, 
hih, oikkee nauruttaa —  kun se 
Maunun Hermanni isäntäki anto 
sen talon paikan juur tost’ hy- 
väst’ maantienvars’ pellostas. —  
Juu —  nauruttaa —  kon ne puut 
on tullu tommosiks’ sinisiks’ tuoli’ 
Vingo valkja saha tykö joes, josa 
ovat maannee ties kuik’ mont 
vuott’ joe pohjas. Sielt’ noi nuo- 
risoseuralaise ja  Tuimalan ja 
muittenki kylien miehe niit keksei 
ja krääkkäi kans hakiva ja ylös 
nostiva jo mennette vuon.

—  Hi, hih —  nauruttaa, ko se 
Mattilan herraki, se valkja saha 
pää, vaikk on semmone tyynin 
näköne herra —  anto nii vaa niit 
puita sielt joest nostaa ja lasketti 
viel sahastaski läpitte.

—  Oikkee nauruttaa, ko ne tuh
laavat. M ut siljee, nättii seinää 
niist’ vaa tulleeki, vaik on sinty- 
nee värist —  jos sit vaa kestää.
—  Hih, hih —  nauruttaa —  jos 
menis kassaa. —  Vaikk’ kyll tom- 
mone seuratalo vissii hyvä oi ole- 
mas. Ei sit enä heitin tartte pit- 
tää niit iltamiis ja muit Sättärin 
tuvas eik Tausala Kärpäll’ eik 
muitteka nurkis —  ku heili on 
oma talos, josa saava sit tar- 
peeks vaik’ tanssata. Ei sit taida 
no poikmiehekkä enää kerkii tap- 
pelee niitte Kerkola- ja  Somero 
poikkain kans, niiko siilo viimeks’ 
tuoli Tapalas pläiskevä ja hakka- 
siva nii et olivat oikkee pyöryk- 
siski —  nauruttais —  ko ols joku 
kuollu. —  Juu, uh, kyll tost vaa 
kaunis talo näyttä tuleva —  jos 
sit heil on ollu työt ja vaivoaki.
—  Oikkee nauruttaa —  ko tää 
mailma muuttuu ain. Sukkelaa, 
ko se ei entiselläs pysy.»

Muuttuuhan se maailma 
kuten Iita sanoi. Muuttunut 
on tämä ympäristökin totesin 
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Kun nuorisoseuran perustami
sesta on näihin aikoihin kulunut 
70 vuotta, on »Koskelaisen» toi
mitus ystävällisesti varannut myös 
allekirjoittaneelle palstatilaa. Kos
ka toisessa yhteydessä tullaan 
koskettelemaan seuran toimintaa 
lähemmin koko pitäjän puitteissa, 
rajoitankin tämän kirjoituksen kä
sittämään vain Kankaan piiriosas
ton vaiheita, sen ensimmäisen 
kolmen vuosikymmenen ajalta.

Piiriosaston perustajina olivat 
veljekset Väinö ja Vaito Kittilä. 
He saivat oston kautta haltuunsa 
kotitilansa takamaa-alueen ja 
asettuivat seudulle uutisraivaa- 
jiksi. Kittilän veljekset olivat in
tomielisiä nuorisoseura-aatteen lä
pitunkemia, reippaita nuoria mie
hiä. Pääseuran tilaisuuksien in
noittamina he katsoivat, että nuo
riso tarvitsee Kankaallakin kehit
tävää, ylöspäin kohottavaa toi
mintaa vapaa-aikoinaan. Raken
nettuaan pienen tilapäisasunnon 
ensi hätään täm ä toimi paremman 
puutteessa ponnahduslautana 
myös nuorisoseuratoiminnassa. 
Siellä syntyivät iltapuhteilla ideat 
ja ennen pitkää piiriosasto näki 
päivänvalon.

Valitettavasti ensimmäiset ko
kouksista pidetyt pöytäkirjat ovat 
kadonneet, etten voi tarkistaa 
kumpi Kittilän veljeksistä oli pii
riosaston ensimmäinen esimies. 
Muistitietojen mukaan se olisi ol
lut Väinö Kittilä. Hän sopikin sii
hen hyvin, koska oli luonteeltaan 
rauhallinen, mietiskelyyn taipuva, 
erinomainen kynämies. Myöhem
min hän siirtyikin kutsumusalal- 
leen sanomalehtimieheksi, kunnes 
v. 1927 kuoli parhaassa miehuu
dessaan.

Piiriosaston toiminta pääsi no
peasti alkuun. Säännöllisesti pi

dettiin kuukausikokouksia, joissa 
oli aina nuorten itsensä esittämää 
reipasta ja pirteää ohjelmaa. Mil
tei heti alkutaipaleella alkoi myös 
ilmestyä osaston oma seuralehti 
»Kuokka». Sen toimittaminen oli 
mielenkiintoista ja kehittävää 
puuhaa. Tulihan siihen kirjoitusta 
sommittelevan, tai sitä toimitta
van älynystyrät kovalle koetuk
selle.

Seudun silloisista nuorista vain 
aniharvat olivat olleet tilaisuu
dessa käymään kansakouluakaan, 
koska Kankaan kansakoulu alkoi 
toimintansa vasta syksyllä 1915. 
Kun matka pitäjän vanhimpaan 
—  Talolan kansakouluun —  oli 
melko pitkä, jäi moni nuori tyttö 
ja poika lyhytaikaisen kiertokou
lun antaman oppimäärän varaan.

Alkuun olikin seuralehden toi
mittaminen, sekä osittain kirjoi
tuksetkin, »parempien kynämies- 
ten» huolena. Tämän seuraleh
den palstoilla, näin sivumennen 
sanoen, sai kirjoituksiaan näky
ville myös ensi kerran yksi 
maamme tämän hetken huomat
tavimmista sanomalehtimiehistä, 
toimittaja Urho Kittilä, joka sil
loin oli vastikään kansakoulusta 
päässyt.

Kun osaston toiminta vakiin
tui tuttuihin uomiinsa, jäsenis
tössä heräsi innostusta myös ilta- 
matoimintaa kohtaan. Vaikeutena 
oli huoneistojen pienuus. Ah
taammissakin oloissa sentään toi
sinaan edettiin tätäkin sarkaa. 
Niinpä heti ensimmäisenä kesänä 
esitettiin Lammin uudessa ma
kasiinissa Aleksis Kiven näytelmä 
»Kihlaus».

Vapaussodan jälkeen iltama- ja 
juhlatoiminta tuli vakinaisesti oh
jelmaan. Niinpä ensimmäinen ke
säjuhla urheilukilpailuineen sekä
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NUORISOSEURAN
SANKARIVAINAJAT

Sulo Myllymaa.

Kosken T.l. sankarihaudan ni- 
milaattoja tarkastellessa voi to
deta hyvin monia nimiä, jotka 
ovat tuttuja myös nuorisoseuran 
piiristä. Enemmän tai vähemmän 
he kukin ovat puuhailleet nuo- 
ruutensa päivinä tämän nuorison 
oman järjestön parissa. Tehtävä
näni ei nyt kuitenkaan ole ryhtyä 
heitä tässä tarkemmin luetteloi
maan, sen asian voi seuran joh
tokunta hoitaa, kun se joskus 
harkitsee näiden sankaripoikien 
muiston kunnioittamista. Tarkoi
tukseni on nyt muutamalla vä
lähdyksellä palauttaa mieliin heis
tä kaksi, Sulo Myllymaan ja T ar
mo Rantalan, jotka kumpikin eh-

Tarmo Rantala.

tivät kymmenisen vuotta ahkeroi
da Kosken T.l. nuorisoseurassa 
sen keskeisimpinä henkilöinä.

*

Sulo M yllymaa  oli epäilemättä 
ns:n kolmekymmentäluvun lah
jakkain ja pystyvin kasvatti. H ä
nen »alkuunlähtönsä» tapahtui 
talvella 1930 pidetyillä opastus- 
kursseilla, jonka jälkeen hän jou
tui varsin kiinteästi mukaan seu
ran moninaisiin tehtäviin. H än 
kuului seuran johtokuntaan, toimi 
seuran sihteerinä vv. 1933— 35 
sekä esimiehenä vuodesta 1935 
talvisotaan asti, suoritti Suomen 
Nuoriso-Opiston kurssin, hopeisen 
nuorisoseuramerkin ja kuului V-S.

päättäjäisiltama pidettiin Linnan- 
salon tilan puimahuoneella 1919. 
Näissä kilpailuissa m.m. allekir
joittanut onnistui saamaan en
simmäisen »metkunsa.»

Myöhemmin urheilu saikin 
suuren sijan osaston ohjelmassa. 
Siitä tuli hyvä »artikkeli» niin 
kesällä kuin talvellakin. Useita 
tämän toiminnan herättämistä 
kasvateista menestyivät suurem
millakin kilpakentillä mainiosti. 
Näistä mainitsen erikoisesti Eino 
Salosen hiihtäjänä ja Yrjö Väi
nölän keski- ja pitkienmatkojen 
juoksijana.

Aatteellista puolta ei silti unoh
dettu. Pimeänä vuodenaikana jat
kui seuratoiminta vaihtelevana. 
Koska lukuharrastus tuntui nuo
rison piirissä kasvavan, niin uh
rattiin iltamatoiminnalla hanki
tuista osaston varoista osa kir
jaston perustamiseen. Aluksi os
tettiin Alkion, Ahon ja Sillan
pään teoksia. Kirjasto käsittikin 
jo aika paljon nidoksia, kunnes 
se lahjoituksena yhdistettiin kun
nan 1930-luvun lopulla perusta
man piirikirjaston yhteyteen.

Jotakin voisin vielä mainita 
muista johtoportaissa olleista hen

kilöistä alussamainittujen lisäksi. 
Siellä vilahtelevat nimet sellaiset 
kuin Kalle Haapasalo, joka hoi- 
teli esimiehen tehtäviä monia 
vuosia, ja pieni, mutta pippurinen 
»Saaren Vilho», rahakirstun mo
nivuotinen haltija. Myös allekir
joittaneella oli onni olla mukana 
»puhemiehen» nuijaa heilutta
massa. Myöskään en voi sivuut
taa kansakoulumme silloista opet
tajaa Kustaa Muloa. H än ei var
sinaisesti kuulunut johtoportaa
seen, mutta oli aina valmis neu
voillaan auttamaan kun hänen 
puoleensa vain käännyttiin.

Olen näin valottanut nuoriso- 
seuratoimintaa Kankaan piiriosas
ton alueella. Sen toiminta siellä 
on ollut varmaan siunaukseksi 
koko seudulle. Niissä puutteelli
sissa oloissa sen vaatimaton toi
minta on sittenkin ollut kannus
tin ylöspäin, korkealle. Nuoriso 
kaipaa ohjaavaa kättä, sen pur
suava, toisinaan yli äyräitten kuo- 
hahteleva tarmo on saatettava 
oikeisiin uomiinsa. Yksi sellai
sista vapaa-ajan viettotavoista on 
ollut nuorisoseuratyö, ja se on 
sitä jatkuvasti.

Lauri Väinölä.

nuorisoseurojen keskusseuran joh
tokuntaan.

Jouduttuaan mukaan ns:aan 
tuli Sulo Myllymaasta sen näyt
tämölle moniksi vuosiksi varsin 
värikäs ja rehevä näyttelijätyyppi, 
jonka koomikonosat olivat katso
molle hupaisaa ja herkullista näh
tävää. Vaikka hän oli julkisuu
den mies muillakin aloilla, niin 
näyttämöllä Sulo Myllymaa il
meisesti antoi parastaan, omin
taan, erikoisintaan. —  Opintoker
hosta hän on jäänyt mieleen en
nen muuta verrattomana leikin 
ohjaajana. »Paukkulassa» hän oli 
oppinut uusimmat laululeikit, joi
ta sitten mekin hänen johdollaan 
leikimme kerhoiltojen päätteeksi. 
Nämä leikkitunnit tulivat niin 
hauskoiksi ja odotetuiksi, että 
kerhojoukko alkoi lisääntyä ilta 
illalta. Pian piti rajoittaa sen lu
kumäärää.

Sulo Myllymaa kehittyi vuosien 
mittaan myös erinomaiseksi pu
hujaksi. Kun hän Nuoriso-Opis
tossa tutustui perusteellisesti nuo
risoseura-aatteen ihanteisiin, tuli 
hänestä näiden ihanteiden inno
kas julistaja. Muistan ti’aisuuksia, 
jolloin pienen Nuortentuvan sali 
oli ääriään myöten täynnä iloista 
ja äänekästä iltamajoukkoa. Kun 
ohjelmassa tuli Sulo Myllymaan 
puhe, hiljentyivät muut äänet, ja 
henkeään pidättäen salintäyteinen 
joukko kuunteli samanikäisen pu
hujan selkeätä ja vakuuttavaa to
distelua, kuinka paheita vastaan 
—  elämän edestä kannattaa tais
tella. —  Myös seuran ulkopuo
lella hän usein joutui esiinty
mään. Talolan koulussa vietet
tiin opettaja Sarajan erojaisjuh- 
laa, puheiden sarjaan liittyi myös 
Sulo Myllymaan puhe entisten 
oppilaiden puolesta. Rovasti När- 
vi-vainaja sanoi esityksen jälkeen: 
»Sellainen poika olisi pitänyt pan
na papinkouluun, jolla tuollainen 
ulosanto on.» —  Puhujana Sulo 
Myllymaa ehti tulla tunnetuksi 
laajemmaltikin maakunnassa.

Myös kynänsä tuotteilla hän 
osoitti lahjakkuutensa. Kuin har
joituksen vuoksi hän kerran ky
häsi muutaman kaunokirjallisen 
tekeleen, lähetti ne kokeeksi leh
tiin ja mm. Pyrkijä julkaisi niitä. 
Näillä novelleillaan hänet hyväk
syttiin Nuoren Voiman Liiton 
kirjalliseen harrastuspiiriin. Seu- 
ralehti Yritykseen on noilta vuo
silta jäänyt nimimerkki »Samin» 
monia kirjoitelmia, mm. verratto
man hauskoja matkapakinoita. V. 
1939 laati Sulo Myllymaa histo
riikin Kosken T.l. nuorisoseuran 
50-vuotistaipaleelta. Se on painet
tuna 50-vuotisjulkaisussa ja täten 
hänen työnsä tuloksena on jälki
polvilla käytettävissään varsin an
siokas tutkielma seuramme siihen
astiselta taipaleelta.

Sulo Myllymaa oli kuin luotu 
johtajaksi. Hänellä oli kyky ve
tää suuria joukkoja mukaansa.

Miehekäs olemus, alati hersyilevä 
huumori ja toverillinen suhtautu
minen olivat hänen avujaan. H ä
nen esimieskautenaan seuran jä
senmäärä kohosi suurimmilleen ja 
osanotto eri tilaisuuksiin oli hy
vin vilkasta. V. 1938 toimintakil- 
pailussa Kosken T.l. Nuorisoseu
ra kohosi jälleen monen vuoden 
jälkeen maakunnan parhaaksi seu
raksi. Sen aikainen nuoriso muis
taa hyvin kiitollisena Sulo Mylly- 
maan antoisan toiminnan nuori
soseuran hyväksi, ja  kun tiedäm
me tuon kaiken olleen täysin pal
katonta aherrusta, on kiitollisuu
temme aihe sitäkin suurempi.

Patakosken Myllymaa on kir
konkylän laitamassa, hautaus
maan vastaisella äyrämällä. Sen 
alla koski kohisee ikuista kohi
naansa ja puskikkoinen jokilaakso 
tarjoaa piristävää vaihtelua muu
ten niin tasaiseen maisemaan. 
Täältä Sulo Myllymaa katseli 
maailmaa ja sen elämää, viljeli 
äitinsä kanssa pientä kotitilaansa 
ja uhrasi vapaa-ajat harrastuksille 
ikäkautensa nuorison hyväksi. 
Koti ja kotiseutu olivat hänelle 
rakkainta. Kun häntä houkutel
tiin avarampaan maailmaan lu
paavammille toimialoille, hän kiel
täytyi. Hänen suunnitelmiinsa 
kuului kotitilan viljelyn jatkami
nen, oman perheen ja oman ko
din perustaminen. M utta juuri 
sillä hetkellä, kun tämä suunni
telma näytti toteutuvan, tuli sota, 
joka katkaisi niin monen muun 
nuorukaisen suunnitelmat. Sum
man sekavissa taisteluvaiheissa 
päättyi tuntemattomalla tavalla 
Sulo Myllymaan, miehuutensa 
kynnykselle ehtineen seuramme 
puheenjohtajan elämäntaival.

*

Tarmo Rantala sai niinikään 
herätyksen nuorisoseuratyöhön 
opastuskursseilla v. 1930 ja oli sii
tä alkaen mukana varsin kiinteästi 
monissa tehtävissä. H än kuului 
usean vuoden ajan seuran johto
kuntaan ja hoiteli rahastonhoita
jan tehtäviä erittäin tunnollisesti. 
H än kävi uskollisesti Talolan 
opintokerhossa, ahersi monissa 
toimikunnissa ja johti monet vuo
det Kankaan kyläosaston toimin
taa.

Tarmo Rantala oli oikea käy
tännön nuorisoseuralainen. Jo 
kansakoulussa hän osoittautui 
eteväksi oppilaaksi, jolla olisi ol
lut hyvät edellytykset menestyä 
enemmältikin opintiellä ja nousta 
elämässä näkyville paikoille. Käy
tyään Jokioisten Pienviljelijäkou
lun hänkin tyytyi työskentelemään 
vanhempiensa apuna kotitilalla. 
Kun tulipalo tuhosi Lehtilän ti
lan kaikki rakennukset, rakensi 
Tarmo-poika isänsä kanssa ne 
uudestaan. Sinä kesänä ei oikein 
tahtonut ehtiä Nuortentuvalle 
harjoituksiin.

Nuorisoseurasta sitten tulikin 
Tarmo Rantalan henkisten voi-
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Muuan muistojulkaisu 
60 vuoden takaa <rT5

MlSTQEi:
KOSKEN NUORISOSEURAN 

lO-VUOTISEEN JUHLAAN 

ELOKUULLA 1899.

Kosken Tl. nuorisoseura lienee 
maassamme ollut ainoa nuoriso
seura, joka jo 10-vuotisjuhlaansa 
toimitti painetun muistojulkaisun. 
Sen toimittaminen lienee lähinnä 
johtunut helmikuun manifestin 
julkaisemisesta 1899. Julkaisun 
avulla haluttiin terästää nuorisoa 
venäläistyttämistoimenpiteitä vas
taan.

Nuorisoseuran 70-vuotisjuhlien 
johdosta on aihetta tässä »Koske
laisessa» pääpiirteiltään esitellä 
tämä 60 vuotta vanha juhlajul
kaisu, jonka toimittamiseen mv. 
Eelis Kesälällä näyttää olleen eri
tyinen ansionsa.

Julkaisun esilehdellä on nimi
merkki »Eliaksen» (Kesälän) runo 
»Surevalle nuorisolle», jossa rou
tavuosien yleiseen sävyyn lausut
tiin lohdutuksen sanoja nuori
solle. Runo päättyy toteamuk
seen:

»Sua kutsuu kansas’, kutsuu 
isänmaasi.

Siis taisteluun! näin viesti sulle 
soi.

Jos epäilys viel’ jäytää toi
voasi —

viel’ tras! päivä kaikki muuttaa 
voi!»

Tämän jälkeen julkaisussa seu
raa yli 8 sivun laajuinen »Yleis- 
silmäys Kosken Nuorisoseuran 
syntyyn ja toimintaan vuosina 
1889— 99». Sen on laatinut nimi
merkki »E.K.» (Eelis Kesälä) ja 
on tämänkin kirjoituksen sävyt
tänyt valtiollisesti poikkeukselli
nen aika, kuten seuraava lainaus 
lähemmin osoittaa:

mien harjoituskenttä. Päivät ko
tona kovassa työssä ja illat ns:n 
monissa harrastuksissa. Ei siinä 
viikon seitsemän iltaa tahtonut 
riittää kaikkeen. Ja vaikka Sel- 
jankulman Lehtilästä ei matka 
Nuortentuvalle olekaan aivan ly
hyt, oli Tarmo Rantala kuitenkin 
aina yhtenä mukana. Talven kyl
millä tuo matkanteko kysyi sisua, 
>a kun talokin usein oli melkoisen 
'  lileä, täytyi itse a s i a n  läm
mittää sisintä, että ulkoinen kyl
myys unohtui.

Tarmo Rantala oli esimerkilli
nen maaseudun kasvatti ja esi
merkillinen nuorisoseuralaisena. 
Kymmenisen vuotta hänkin ehti 
iherrella nuorisoseuran puuhissa. 
T alvisodan kovissa taisteluissa, 
Kannaksen ampumahaudassa, ko-
■ pitäjän komppanian riveissä suo
le s s a a n  maataan vihollisen yli- 
•o:maa vastaan, katkesi hänenkin
■ nori elämänsä. Katkesi kodin ja 
• seudun kalliina menetyksenä.

Kai Tuomola.

»Nuorisossa kajastaa isän
maamme toivo ja kansamme tu
levaisuus, johtakoon ja lämmittä
kööt sitä puhtaat ja korkeat ihan
teet. Täysin oivaltaen tämän pe
riaatteen nuorison itsekasvatuk
sessa, on Kosken n:seura koko 
olemassaolonsa aikana tehnyt 
kaiken sen, mikä sen voimiin, ky
kyyn ja vallitseviin olosuhteisiin 
nähden on ollut mahdollista. Se 
on koettanut poistaa nuorisosta 
pimeyttä, tietämättömyyttä ja raa
kuutta ja sijaan istuttaa valoa, 
tietoa ja siveellisyyttä niin ta 
voissa kuin elämässäkin. Se on 
koettanut herättää nuorisossa 
rakkautta ihanteellisuuteen ja ai
kaansaada keskinäistä yhteis- ja 
toverihenkeä. Samalla se on koet
tanut innostuttaa nuorisoa seu
raam aan aikaansa ja myös sen 
tapahtumia kotinurkkansa ulko
puolellakin. Lyhimmästi lausut
tuna: nuorisoseuramme on 10- 
vuotisella toimiajallaan koettanut 
istuttaa nuorisoon kaikkea sitä, 
mikä sen elämässä on korkeinta, 
ihaninta ja puhtainta. Vaikkem
me ole voineet vielä runsaam
massa määrässä toivottuja tulok
sia saavuttaa ja vastakaikua seu
ran harrastuksille kansan nuori
sossa herättää, on kuitenkin nuo
risoseuran toiminta varmaan pää
m äärään suunnattuna ollut edis- 
tyskulkua.

N:seuran työ on enemmän si
säänpäin tähtäävää, hiljaista hen
gen kehittämistyötä, sen vuoksi 
kysytään vuosikausien uupuma
tonta työtä, jos toivotaan, että 
vanhat, piintyneet katsantotavat, 
ennakkoluulot, pimeys, tietämät
tömyys ja raakuus lopullisesti 
haihtuvat nuorison keskuudesta. 
Syystäpä mieli innostuu ja läm- 
penee, kun havaitsemme, miten 
nuorisoseuran vaikutuksesta nuo
rison mielet alkavat vähitellen 
kehittyä, vakaantua ja kypsyä, 
tavat ja käytös raitistua ja puh
distua, ja  miten aina kirkkaam
maksi selkenee tuo itsetietoisuus, 
että nuorisollakin on suuria teh
täviä ja  velvollisuuksia isänmaa
taan ja kansaansa kohtaan.

Tänä synkkänä huolten het
kenä, jolloin kansallista olemas
saoloamme uhataan, on syytä, jos 
koskaan, nuorisoseuroilla käydä 
yhä suuremmilla ponnistuksilla 
ja lujemmalla luottamuksella kä
siksi isänmaamme ja kansamme 
sisällisen itsenäisyyden ja vastai
sen vapaan kehityksen säilyttä
miseksi.

Koittakoon isänmaallemme ja 
sen kasvavalle kansalle valoi
sampi vastaisuus!»

Seuraavassa kirjoituksessa 
»Nuoruuden ajan muodostumi

sesta» nimimerkki »-o -nen» 
(Kaarlo Penttinen) luonnehtii 
nuorisoseurojen kasvatusohjel
maa. Kirjoituksen luettuaan voi 
todeta, että kirjoittaja on tarkoin 
lukenut Santeri Alkion toimitta
maa »Pyrkijää». N äin opettaa 
tämä koskelainen »Alkio»:

»Oikean nuorukaisen tulee 
kunnioittaa uskontoa ja tuntea to
dellista Jumalan pelkoa, sillä jos 
sitä ihmiseltä puuttuu, puuttuu 
häneltä paljon, koska Herran 
pelko edellyttää viisautta.

Nuorukaisen tulee olla siveelli
nen. Hänen tulee voimiensa mu
kaan vastustaa himojensa synty
mistä. Jos yksi himo ihmisessä ke
hittyy, kehittyy pian toinenkin, 
ja epäsiveellisyyden moninaiset 
muodot kietovat hänen pauloi
hinsa, saattavat hänen orjaksi 
kautta elämänsä ja estävät tun
temasta elämän todellista viehä
tystä. Koko hänen sisäinen olen
tonsa on turmeltumisen vaarassa. 
Silloin alkaa nuorukainen jäh
mettyä, kylmetä, hänessä ei huo
maa tunteiden vilkkautta eikä 
eloisuutta. Tyytymättömyys ku
vastuu vaan hänessä, ja onnea ei 
hän saavuta koskaan, sillä m ah
dotonhan on sitä saavuttaa tyy
tymättömän. Nuorukainen on sil
loin menettänyt malttinsa ja esiin- 
tymisensäkin on pöyhkeilevää. 
Todellista kunnioitusta ei hän saa 
osakseen.

Nuorukaisen tulee oppia käsit
tämään myös velvollisuutensa. 
Jokaisella on kyllä paljon huolta 
varman jokapäiväisen toimeentu
lonsa tukemisessa ja vanhuuden 
päivien varalle kokoomisessa, 
m utta kuitenkaan ei oman ai
neellisen tilan huolehtiminen saa 
tukehduttaa yleistä velvollisuuden 
tuntoa. Ken tunnollisesti täyttää 
toimensa kutsumuksessaan, käsit
tää ja täyttää myös velvollisuu
tensa ihmisenä ja kansalaisena. 
Velvollisuus vaatii meiltä lähim
mäisen rakkautta ja kanssaihmis
ten onnen tukemista. Isänmaan 
eteen tulee uhrata, ja sen tu r
vaamista tarkottavia toimenpitei
tä edistää ja  kehittää, koska se 
meille antaa, meitä turvaa ja suo
jelee. Isänmaa on suuri kotimme, 
jossa jaloja aatteita voimme edis
tää ja hyveissä kehittyä. Isän
maalle on otollista, jos sen nuo
rukaiset hyveitä harrastavat ja 
edistävät.

Nuorukaisen tulee painaa mie
leensä lause: 'arvaa oma tilasi, 
anna arvo toisellekin’. Jos hän 
sen mielessään pitää, ei hän ke
tään loukkaa. Oikeuttaan hän 
puolustaa, mutta ei loukkaa toi
sen oikeutta, osottaen siten omaa
vansa ihmisrakkautta. Nuorukai
nen tulee säädylliseksi, hän oppii 
tuntemaan vikansa, puutteellisuu
tensa ja pienuutensa sekä osaa 
maltilla arvostella muiden vikoja».

'1’vmsn Kitiup.» Ja XttftOtiiäLO.-Y.



14 K O S K E L A I N E N N :o  4  — Jou lukuu  1959

KOSKEN T L  
NUORISOSEURA

Nuorisoseuran tanhujoukkue Suomen Nuorison 
Liiton suvipäivillä Helsingissä v. 1946. Eturivissä 
vas.: Ilm i Vihanta, Kaarina Mäkinen, Anja Hägg, 
Terttu Nieminen, Aune Hyytiäinen, Lea Urmas. 
Toinen rivi vas.: Eva Ollinen, Helena Vainio, Liisa 
Lehto, Kai Tuomola, Leena Aaltonen, Maj-Lis 
Saren, Helena Rautoma. Kolmas rivi vas.: Jonne 
Hyytiäinen, Olli M ulo, Martti Virtanen, Matti 
Tuominen, Alpo Teininen, Vilho Kuusisto. Neljäs 
rivi vas.: Paavo Ollinen, Erkki Vilhonen, Martti 
Vainio, Veikka Rautoma, Armas Pietilä.

Kiitoskirje
Tämä lainaus riittänee osoitta

maan, kuinka pätevissä käsissä 
siihen aikaan on ollut seuran pu
heenjohtajan nuija. Kaarlo Pent
tisen varhainen kuolema oli suuri 
menetys Kosken nuorisoseuralle 
ja  koko paikkakunnalle.

Seuraava kirjoitus »Kuvaus 
nälkävuodelta» on ilman nimi
merkkiä ja lienee peräisin seuran 
käsinkirjoitetusta lehdestä. Sen 
jälkeen seuraa nimim. »S.L.»:n 
(Selim Liipolan) routavuosien sä
vyttämä kasvatuskirjoitus »Enem
män huomiota», mikä päättyy 
seuraavasti:

»Kasvatus on kotona siis koh
distettava pääasiassa luonteen ja 
sydämmen kasvatukseksi, olkoon 
sitte koulujen asiana lisätä sitä, 
mitä ei kotona voitu jakaa. Sil
loin on koulukasvatuksellakin 
menestymisen toivo, kun se toi
mii yhdessä ja samaan suuntaan 
kodin kanssa.

Tiedämme isänmaallamme ny
kyään olevan ahtaat ajat, tuka- 
limmat kuin ehkä koskaan en
nen, koska kansallinen olemassa
olomme on kysymyksessä. Nyt 
jos koskaan, tarvitaan kaikkien 
apua ja ponnistusta. Välttämätön 
on kodin apu kasvattamaan Ju
malaa, isänmaata, oikeutta ja 
totuutta rakastavaisia, lujaluon- 
teisia ja itsenäisiä kansalaisia, 
jotka tietävät antaa 'keisarille, 
mitä keisarille tulee ja Jumalalle, 
mitä Jumalalle tulee’, välttäm ä
tön on koulujen apu kukistamaan 
pimeyden ja raakuuden mahtava 
valta. Koti- ja koulukasvatus oi
keaan suuntaan ohjattuna on ole
va meidän pelastuksemme. Siis, 
paljon enemmän huomiota var
sinkin hyvälle kotikasvatukselle!»

Nimimerkki »Elias» (Kesälä) 
on kirjoittanut otsikolla »Esi
merkki» vaikuttavan raittiusker- 
tomuksen, jonka alkulauseet tä
hän lainattakoon:

»Sivistyksen yhä levitessä kan
sojen kaikkiin kerroksiin, syntyvät

ja kehittyvät samalla myös kai- 
kellaiset uudet aatteet, jotka aina 
käyvät käsikädessä nousevan va
listuksen kanssa. Niinpä oli taas
kin yksi aate syntynyt, nim. rait
tius-aate. Tuskin se oli kätkyes
tään noussut, kun se jo alkoi ijäti 
kestävän taistelunsa tuota ihmis
kunnan orjuuttajaa, yhteiskunnan 
loukkauskiveä, alkoholia vastaan. 
Se alkoi matkustuksena halki ava
ran maailman, saaden aina jalan
sijaa, vieläpä täällä kolkossa poh
jolassa, Suomessakin.»

Kun säästäväisyyskasvatus oli 
otettu jo silloin nuorisoseurain 
ohjelmaan, sisältyy muistojulkai
suun siitäkin kolmen sivun laajui
nen kirjoitus, minkä tekijäksi on 
merkitty »-i -i» (Jussi Kiiski?). 
Siinä opetetaan:

»Me suomalaiset emme vielä 
yleensä ole oppineet säästämään. 
Hyviä vuosia on ollut useita pe
räkkäin; rahaa on karttunut m aa
han; palkollisten ja työmiesten 
palkat ovat nousseet tavattomasti, 
—  mutta olemmeko säästäneet 
mitään huonojen aikojen varalle? 
Huonona aikana tultiin huonosti 
toimeen. Miten olisimme nyt, kun 
meillä on ollut useita hyviä vuo
sia, valmiit vastaanottamaan 
huonoa vuotta? Pitäisihän meillä 
olla säästöjä sen varalle.»

Julkaisun päättää nimimerkki 
»Tiituksen» (Oskari Kittilä-Väi- 
nölä) kertomus »Kolme veljestä», 
mikä on väkevästi sävytetty vii
nan kiroja vastaan.

Kuten ylläolevasta muistojul
kaisun katsauksesta selviää, on 
Kosken nuorisoseura vuosisatojen 
vaihteessa ollut etevien miesten 
johdossa. Parhaiten voi nykyinen 
sukupolvi kunnioittaa heidän 
muistoaan tekemällä työtä heidän 
lakastumattomien aatteittensa 
hyväksi. Olkoon siis jatkuvasti 
Kosken nuorisoseuralaisten tun
nuslauseena: Nuorisolle korkeat 
ihanteet!

Helsingissä 8. 12. -59.

Ne »hoilasivat» täällä Helsin
gissä semmostakin —  noinikään 
loimaalaisittain sanoen —  että 
siellä Turun läänin Koskella on 
n u o r i s o  seura, joka täyttää 70 
vuotta. Kai m aar ajattelivat, että 
minkäs ikäinen niitten vanhem
pien ihmisten seura mahtaa olla
kaan.

Eivät ne täällä Helsingissä 
enää oikein tiedä, mikä se sem- 
monen nuorisoseura on, vaikka 
täällä onkin joskus ollut se pal
jon puhuttu Hermannin nuoriso
seura. M ah taisivatko ihmetellä, 
jos sanoisin heille, että minäkin 
katson kuuluvani vielä tuohon 70 
vuotta täyttävään nuorisoseuraan, 
ja  jos lisäisin vielä, että mahtaa
ko niitä ikävuosia koskaan kart
tua niin paljon, että tuntisi itsensä 
seurasta uloskatsotuksi!

Noin tässä ajattelen, kun siitä 
seuran vuosipäivästä kuulin. Tu
lin siihen käsitykseen, että täl
lainen kirjeellä muistaminen on 
nyt paikallaan.

Tietenkään en ole enää mikään 
nuorisoseuran iltamien puuhaaja 
ja muu semmonen, joka esiintyy 
näytelmälavalla rohtimiset housut 
jalassa ja  yrittää muistaa mitä 
kaikkea sen rohdinhousuisen kuu
luu vuorollaan sanoa, että ylei
söllä olisi hauskaa. Ja selvä asia 
on myös sekin, etten enää voisi 
mennä iltamissa yleisön eteen ja 
paasata huulet vavisten isänmaal
lista runoa tai lukea ääni väris
ten niin tunteellisia värssyjä että 
se kuulijaakin punastuttaisi.

M utta kykenemättömyys näihin 
asioihin ei viilennä yhtään sitä 
lämmittävää tietoisuutta, että 
nuorisoseuralaisia tässä yhä ol

laan. Ja  että on kunnia kuulua 
juuri siihen Kosken seuraan.

Kun ei ole pitkiin aikoihin ta
vattu, niin lienee aiheellista huo
mauttaa, etten vieläkään tunne 
halua esiintyä siinä hengessä, et
tä  katsokaa nyt tänne päin. Päin
vastoin, olen edelleenkin, kuten 
nuorisoseuraan tultuanikin olin, 
mieluummin toisten leveän seljän 
takana, koska sieltä on turvalli
sinta katsella kuinka maailma 
menoaa. M utta siitä huolimatta 
täytynee sanoa, että olisinko sit
tenkään nykyinen minäni, jona 
minut tuttavani tuntevat ja vie
läpä hyvin monet tuntemattomat
kin tietävät olevan olemassa, ellei 
olisi sitä Kosken nuorisoseuraa 
ollut ja  ellei joku —  sanokaam
me nyt sekin —  Virtasen M artti 
eli nykyinen Vainion isäntä olisi 
vetänyt yhtä Kerkolan poikaa sen 
seuran piiriin. Sitä tietä jouduin 
pahasti myöhästyneiden opinto
jenkin aloittamiseen ja sitä tietä 
avautui mahdollisuus tavallaan 
»muodonvaihdokseen».

Tähän hätään on sanottava, ja 
maaltapakovimmaa muistaen on 
syytäkin sanoa, että nuorisoseu
raan liittymisestä ei ilman muuta 
ole seurauksena se, että ihminen 
pääsee tai eksyy pois isiensä am
matista, esim. maataloudesta, kii- 
vetäkseen sitten jonkinlaiseksi 
»paperityöläiseksi» — jollainen 
sanomalehtimies ja poliittinen pa
kinoitsija lähinnä on. Ainakaan 
minulle ei käynyt niin hullusti, 
sillä tänäkin päivänä voin mer
kitä ammatikseni sen isäni am
matin. Maanviljelijä tulen ilmei
sesti aina olemaan —  ainakin 
»hengeltäni», jos noin juhlallisesti 
puhuttaisiin —  vaikkei minulla 
peltoja olisikaan.
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Liikuntakasvatuksen kehityksestä Koskella
Nuorisoseuramme 70-vuotistai- 

paleen aikana on kehityksen kul
ku ollut suorastaan mullistava 
kaikkialla, eikä suinkaan vähim
min liikuntakasvatuksen —  voi
mistelun ja urheilun —  alalla, 
jotka vuosisatamme vaihteessa al
koivat voimakkaammin saada ja
lansijaa Koskellakin. Nuorisoseu
ran työohjelmassa on liikuntakas
vatus ollut alusta lähtien, mutta 
varsinaisesti vuosisatamme alussa, 
ennen ensimmäistä maailmanso
taa —  jota aikakautta tässä muis
telemme —  se tuli kaikille tun
netuksi ja  sai suuremmat joukot 
mukaansa. Tämä olikin hyvin 
luonnollista, sillä urheilu- ja voi- 
misteluseuroja ei silloin vielä ol
lut —  kun erilaiset koitokset, jot
ka vaativat voimaa, taitoa ja not
keutta, olivat silloin, kuten ovat 
aina olleet, hyvin suosittuja, var
sinkin miespuolisen väestön kes-

Tarkoitan vain sitä, että ilman 
nuorisoseuraa tuskin olisi olemas
sa sitä paikannimimerkkiä, joka 
kirjoittaa maaseutuhenkisen elä
mänmenon puolesta ja maanvil
jelijänkin puolesta, kun niin so
pii. En Tietenkään voi varmuudel
la väittää, että tästä olisi maaseu- 
tuhenkisyydelle ja maataloudelle 
mitään apua taistelussa maailman 
muita katsomuksia vastaan. Mut
ta siitä on ollut suurta huvia it
selleni, että näin voin tehdä, jos 
haluan. Niinkuin jotkut lienevät 
huomanneet, niin viidentoista 
vuoden traktorinajon jälkeen ha
luan taas kirjoittaa. Omaa elä- 
määnsähän tässä kukin rakentaa. 
Kukin haluaa saada siihen mielei- 
siään vivahteita. M utta ellei ole 
valinnan mahdollisuuksia, niin 
saattaa käydä tyytymättömäksi.

Entinen likka sanoi, että kun 
ihminen on varoissaan, niin sillä 
on kaksi klänninkiä, on pyhä- 
klänninki ja arkiloitti. Jos haluaa 
vaihtelua elämään, niin voi valita 
noista kahdesta. Sitähän se elä
män rikkaus oikeastaan on, että 
on mahdollisuus valita se, mikä 
tuntuu miellyttävän.

Kirjoitan tätä Helsingissä, leh
titalossa, jossa sadat ihmiset työs
kentelevät, kuten minäkin nykyi
sin, hankkiakseen ihmisille luet
tavaa. Ei täm ä niin mielenkiin
toista ole, kuin luulisi. Ei sitten
kään, vaikka radion sanomalehti
katsauksessa tänään luettaisiin, 
mitä eilen jostakin kiistakysymyk
s i ä  kirjoitit. M utta koska kai- 
testa päättäen olen tuntenut mie- 
-halua toimittaa sanomalehteä, 
tuin olisin varmaankin vähem
män tyytyväinen ihminen kuin 
■yt olen, ellen olisi saanut tuol- 
-iista kokeilla. Tukevasti kannol-

kuudessa. M utta tärkeintä var
maan oli, että nuoret miehet saa
tiin täten innostumaan parempiin 
harrastuksiin ja senaikaiset, aina 
vuosittain toistuvat eri kylien —  
jopa pitäjienkin —  miesten väli
set kylätappelut ja muut huonot 
tavat, jäivät pois ihan itsestään, 
huomaamatta.

Muistan vielä hyvin —  olin 
silloin sellainen »kiertokoulupoi- 
ka», —  kun somerolaiset tulivat 
yhtenä kesäisenä lauantai-iltana 
»kappelin» poikia pehmittämään. 
Silloin meikäläiset tietysti unohti
vat omat kyläriitansa ja yhtenä 
miehenä kävivät hyökkääjiä vas
taan. Tällaisen kahakan jälkeen, 
jossa lyömäaseina käytettiin pää
asiassa paljaita nyrkkejä ja  tien
varren riukuaidoista taitettuja sei
päitä, saatiin yhteenotossa saatuja 
kuhloja ja mustelmia parannella 
viikkokausia jälkeenpäin.

laan istuminen on tietysti »tuke
vaa», mutta en sittenkään pidä 
ihanteena sitä, että ei ole m ah
dollisuutta vaihtaa istumakanto- 
aan toiseen.

Antaas olla, m itä koskelaiset 
tällaisesta viisastelusta tuumivat! 
M utta kyllä olen ihan tosissani, 
että nuorisoseura minusta täm
möisen teki. Ja olen hyvilläni, 
että teki juuri tämmöisen. Josta
kin toisesta se on saattanut teh
dä muunlaisia, ja  se johtuu siitä, 
että heissä oli aineksia juuri sel
laiseen. Tekisi kovasti mieleni sa
noa, että nuorisoseura herättää 
ihmisen etsimään itseään. Ja  kun 
hereille päästyään tarkastelee, niin 
siinä sitten voi todeta, mitä sem
moisista tykötarpeista voisi saada 
äntiin. Niinkuin huomaatte, tämä 
on jonkinlaista saarnaa, mutta 
yritän saarnata niin, ettei se kuu
lostaisi maailmanparantajamaisel- 
ta ja  ettei päästäisi sanomaan: 
tuollaisia ikävystyttäviä ihmisiä 
se nuorisoseura muovaa.

Muistelmia en nyt tässä ehti
nyt panna paperille. Ehkä sen 
korvaa joku toinen. Ja  ellei, niin 
onhan meillä niitä itsekullakin 
omasta takaa. Ja seuran juhlapäi
vänä ne tulevat sieltä lokeroistaan 
esille ilman maanitteluja.

Parhaat onnitteluni 70-vuoti- 
aalle Kosken T.l. nuorisoseuralle 
ja  samoin uudelle »Nuortentu- 
valle», jonka rakentamisesta olen 
kuullut paljonkin »hoilattavan»! 
Ja lopuksi: Tunnen olevani juh
livalle seuralle velkaa vilpittö- 
mimmät kiitokset siitä, joka ei ole 
sanoin ilmaistavissa. Kyllähän te 
ymmärrätte, mitä tarkoitan.

Kiitos!
Urpo Ahola.

Eri urheilualoista on jäänyt eri
koisesti mieleen hiihto, yleisur
heilu, ammunta ja  myöhemmin 
— kun polkupyörät alkoivat tulla 
käytäntöön —  pyöräily ja kylä- 
piirien väliset köydenvetokilpai- 
lut. Talvella pidettiin hiihtokilpai
luja pääasiassa peltoaukeamilla ja 
jokijäällä sekä yleisillä teillä. Suk
set olivat useimmiten omatekoisia 
aluksi, mutta sitten alettiin käyt
tää oman pitäjän »suksisep- 
pien» Digertin Eelin (Tiurin), 
Rantalan Kallen ja Oskari Tam
min ym. tekemiä suksia. Nähtiin- 
pä joukossa oikeat Haapaveden 
10-jalkaiset ja kajaanilaisetkin 
sukset.

Naisten ja lasten hiihtosarjat 
olivat aina runsaine osanottaji- 
neen miesten hiihtokilpailujen yh
teydessä. Tulkoon mainituksi, että 
vuosisatamme alussa (1906) nuo
risoseura lahjoitti hiihtourheilun 
edistämiseksi hopeisen kilven eri 
kansakoulujen oppilaiden kesken 
kilpailtavaksi. Tämä kilpi on ny
kyään Talolan koulun luokkasa- 
lin seinällä, jonka koulun oppi
laat sen voittivat koulun omaksi 
kolmena peräkkäisenä talvena.

Y leisurheilu sai m yös vak iin 
tuneet m uodot vuosisatam m e 

alkuvuosina.

Huomattavimmat kilpailut oli
vat seuran kesäjuhlien yhteydessä 
jonakin heinä-elokuun sunnuntai- 
iltapäivänä. Entisen Penttisen 
kaupan pihamaa (nykyisen Vaon 
kaupan vanhan myymälän piha 
ja Tuimalan kylätien alkupää 
Vaon autotalliin saakka) oli use
ampana kesänä kilpailukenttänä. 
Kilpailulajeina olivat mm. kuu
lantyöntö, 2,5— 3,0 metrin vauh
dilla, »diskan» ja keihäänheitto, 
visapallon heitto ja »hirren syök
sy». Visapallona oli —  kuten ni
mikin sanoo —  koivun visasta 
tehty, noin pesäpallon kokoinen 
pallo, jonka parhaat yrittäjät heit
tivät 70— 80 metriä.

Mainittu hirrensyöksy ja visa- 
pallon heitto jäivät pois ohjel
masta, kun nykyään käytössä ole
vat urheilulajit alkoivat vakiin
tua. Saman aikaisesti jäi pois 
niinsanottu »kapulapaini», jota 
myös »Penttisen pakalla» ahke
rasti harrastettiin. Tässä oli väli
neinä kaksi noin 30 sentin mit
taista pyöreätä koivukapulaa. 
Kilpailijat asettuivat seisomaan 
vastakkain ja ottivat kapulat kä
siinsä eteensä kuten »kissanhän
nän» vedossa. Nyt yritettiin saada 
kapulat heltiämään toisen käsistä 
nykimällä, kiertämällä ja vään
tämällä, sillä se oli voittaja, jonka 
käsiin kapulat jäivät. Tässä la
jissa oli »Ikkarmäen Juha» (Ny

berg) yksi niistä, jonka kouriin 
kapulat tavallisesti jäivät.

Pituus- ja  korkeushyppy oli 
myös ohjelmassa ja suoritettiin 
hypyt ponnistuslautaa, poukko- 
lautaa apuna käyttäen. Hyppyri- 
pana oli sokeritoppanani.

U rheilukilpailuja Nuorten- 
tuvan piirissä.

Kun seura 1904 syksyllä sai 
oman talon pidettiin seuraavasta 
kesästä alkaen urheilukilpailut 
Nuortentuvan kentällä. Heitot ja 
hypyt kilpailtiin pihamaalla ja 
juoksut, joita alettiin myös niihin 
aikoihin ottaa runsaammin ohjel
maan, Hämeen härkätiellä. Kun 
heittotilat olivat pienet, oli suo
rastaan ihme, ettei mitään sanot
tavampia vaurioita katsojillekaan 
koskaan sattunut. Erään kerran, 
kun Kraatarin Toivo (Kaila) heitti 
kiekkoa, lipsahti se ennen aiko
jaan heittäjän kädestä lentäen 
suoraan Nuortentuvan keittiön 
ikkunaan. Isku sattui täydellä 
voimalla ikkunan postipuuhun, 
jolloin lasit kovalla helinällä pu
tosivat pirstaleina keittiön pöy
dälle, jonka ääressä työskentele
vät 'ravintolanaiset pahasti peläs
tyivät.

Sadan metrin juoksu oli taval
lisesti —  kuten vielä myöhem
minkin —  Nuortentuvan kohdalla 
maantiellä. 400 metriä juostiin 
vastamaata Simolan tienhaaran 
vaiheilta Nuortentuvalle, kun 
1500 metriä sensijaan juostiin 
edestakaisin ollen käännekohta 
Sättärin tienhaarassa. Myöhem
mässä vaiheessa 1500 m:n juok
su suoritettiin yhtenä kierroksena 
Hämeentietä Somerolle päin, 
kirkkotien risteyksestä poikettiin 
»Maijan kadun» kautta Mellilän 
tietä suoraan alas Vähäntien ris
teykseen, jossa oli maali.

Painiakin harrastettiin.

Eräänä vuonna oli kesäjuhlien 
yhteydessä myös painikilpailut. 
Painilavana oli Nuortentuvan pi
hanurmikko, johon oli levitetty 
suurenpuoleinen tavallinen matto. 
Painia ei täällä juuri harrastettu, 
joten loimaalainen Maukonen, 
joka keskikokoisena miehenä 
omasi hyvän painitaidon, voitti

»Esi-isien» voittamia kierto
palkintoja.
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Suomen Nuorison Liiton 50-vuotisjuhlilla Mikkelissä 28. 6. 1931 oli 
Varsinais-Suomen nuorisoseurapiirin lippu uskottu Kosken nuoriso
seuran puheenjohtajan Martti Virtasen kannettavaksi. Lippuvartion 
tytöt ovat Helmi Virtanen (Väinölä) ja Esteri Vähätalo (Salminen).

helposti kaikki kilpailijat. Siinä 
mm. sellaiset voimamiehet kuin 
Vihtori Riikonen, Eeli Digert 
(Tiuri) sekä Frans Kokkinen jou
tuivat nopeasti »tähtiä lukemaan». 
N äm ät ovat tiettävästi ainoat ylei
set painikilpailut, mitä Koskella 
on koskaan pidetty.

Kun polkupyörät, kuten sanot
tu, alkoivat saada yleisemmin »ja
lansijaa», alettiin pitää myös 
pyöräkilpailuja —  aikaisemmin 
oli puupyöräisillä »pikakulkureil- 
la» kyllä kilpailtu lyhyillä mat
koilla. Niinpä eräänä kesänä oli 
20 km:n matkalla mukana mesta- 
ripyöräilijä Hj. Väre Turusta, 
voittaen tietysti matkan. Samai
sen kilpailun 10 km voitti Frans 
Kokkinen.

K öydenvetokilpailut jän
nitystä lisäämässä.

Kun nuorisoseuramme muinai
sista kesä- ja syysjuhlien yhtey
dessä järjestetyistä urheilukilpai
luista puhutaan, on muistettava 
myös kyläpiirien väliset köyden
vetokilpailut. Seuran puolesta 
hankittiin vankka kilpailuköysi ja 
kiertopalkinnoksi hopeajalustalla 
varustettu komea sarvi. Tämä 
köydenveto oli sellainen kilpailu- 
laji, joka sai koko pitäjän mie
hisen väen luutimiseen liikkeelle. 
Se oli joukkuekilpailu, ja kusta
kin kilpailuun osaa ottavasta 
koulupiiristä oli mukana kyläkun
nan kuusi vahvinta miestä (par
tasuita uroita), jotka viiksiään 
kierrellen, pikanellia pureskellen 
kävelivät kentällä edestakaisin ja 
kerskuilivat voimistaan toisilleen 
ja yleisölle, lepuutellen siten her
mojaan ennen kilpailun alkamista.

Alkuvuosina voitti köysikilvan 
Talolan piiri, myöhempinä vuosi
na Alikulman joukkue. Yhtenä 
vuonna Sorvaston kyläpiiri oli lä
hettänyt tuleen suureksi osaksi 
varsin nuorista miehistä kootun 
joukkueen, jolle aluksi yleisesti 
hymyiltiin ja huomautettiin, että 
»mitäs ne poikaset täällä tekee 
miesten koitoksissa». M utta pian 
muuttui ääni kellossa, kun Sor
vaston nuorekas ja ripeä jouk
kue voitti melko nopeasti kaikki 
muut kilpailijat.

Läheisempi kuvaus köydenveto- 
kilpailuista sekä nuorisoseurasta 
ampumaurheilun harrastajana on 
tilanpuutteen vuoksi jätettävä seu- 
raavaan numeroon.

V oim isteluharrastuksetkin  
olivat virkeitä.

Voimisteluharrastukset saivat 
myös Nuortentuvan valmistuttua 
uutta virikettä. Niin nais- kuin 
miesvoimistelukin oli hyvässä me
nossa. Tähän vaikutti (varsinkin 
miesvoimisteluun) suurelta osalta 
voimistelun johtajaksi saatu, esi
merkillinen, innostunut Sorvaston 
koulun opettaja Frans Kokkinen, 
joka pystyvänä ja vaivojaan sääs

tämättä muokkasi joukkueensa 
ensiluokkaiseen kuntoon. Voimis
telua oli tällöin usein iltamien 
ohjelmissa; vapaa-, sauva-, noja
puu- ja rekkiliikkeitä vuoronpe
rään, sekä erilaisia pyramiideja. 
Esiintyminen suoritettiin pääasias
sa isonsalin keskilattialla, jota 
yleisö salin reunamilta ihaillen 
seurasi. Näyttämöllä ei juuri voitu 
esityksiä suorittaa, koska se oli 
silloin nykyistä matalampi ja ly
hyempi, sillä näyttelijäin pukuko
pit olivat silloin näyttämön pe
rällä, lyhentäen huomattavasti 
näyttämötilaa.

Vuonna 1905 voittivat miesvoi- 
mistelijat Turussa Kansanvalistus- 
seuran järjestämillä laulujuhlilla 
maalaisseurojen sarjassa ensi pal
kinnon hopeisen kilven, joka 
Nuortentuvan seinällä on edelleen 
jälkipolville muistuttamassa siitä 
uutterasta, määrätietoisesta työstä 
ja niistä saavutuksista, mitä jo 
silloin —  yli puolivuosisataa sit
ten —  nuorison elintapojen ja 
kunnon parantamiseksi sekä ke
hittämiseksi pystyttiin nuorisoseu
ratyön puitteissa aikaan saamaan.

Edellä kerrotut hajanaiset ku
vaukset Kosken liikuntakasvatuk
sen kehityksen alkuajoilta ovat 
osaltaan todistamassa saavutuk
sista, jota vain sitkeä, perään an- 
tamaton, määrätietoinen työ, tosi 
toveruus ja usko liikuntakasva
tuksen tervehdyttävään, sisäisesti 
parempaa ihmistä kasvattavaan 
voimaan, on pystynyt aikaansaa
maan. Ne ovat nuorisoseuran pii
rissä silloin suoritetun määrätie
toisen henkisen ja aatteellisen va
listustyön ohella varmaan olleet 
sen ajan nuorisoa kannustamassa 
pyrkimään hyviksi ihmisiksi ja 
kunnon kansalaisiksi. Ne ovat 
saavutuksia, joita nykypolvi voi 
ihmetellen ja toivottavasti esi
merkkiä ottaen kunnioituksella 
muistella.

Voimme päättää muistelumme 
Kosken urheiluelämän uranuurta
jan —  Vihtori Riikosen —  seu
ramme 40-vuotisjulkaisun kirjoi
tuksen (»Kosken Nuorisoseuran 
urheiluelämän alkutaipaleelta») 
loppulauselmaan: »Kirjoittamat
tomana lakina oli: urheilu
seuraan kuuluneen miehen ei so
pinut käyttää väkijuomia eikä 
polttaa tupakkaa.» Tätä kultaista 
sääntöä noudattikin urheilijain 
kantajoukko. Martti Virtanen
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uuden Nuortentuvan ikku
nasta katsellessani. Kansa
koulu tuossa naapurina on 
paikassaan, mutta sen enti
nen suora ja hillitty koulurivi 
on ryhmittynyt monipäätyi- 
seksi. Tuolla toisella puolen 
silloinen Orellin kaupparivi 
on myös paikallaan —  ja se
kin on ympäröity moniailla

maatalousrakennuksilla. Tuo
hon Ikkarmäen pellolle on 
tehty urheilukenttä ja terveys
talo. Ja Ikkarmäen talon ja 
Hannan Heikin tuvan karta
nolle alakoulu, ja tuonnempa
na metsässä vilkahtaa kun
nalliskodin ja yhteiskoulun 
monet uudet rakennelmat.

Tuosta taas maantien ala
puolelta on jo aikaa poistu
nut, Hemmiläksi kutsuttu 
Nummilan torppa, ja nyt on 
koko ent. Nummilan pelto 
täynnä rakennuksia, on posti
talot, huoltoasemat, elokuva
teatterit ja monet muut —  se 
on oikea »Napsalan» esikau
punki.

—  Niin, ja tuonnempana 
vanha kirkonkylä —  Tuima- 
la —  on muuttunut, on uu
distunut ja täyttynyt nyky
ajalla. —  En löydä sieltä 
enää pappilan tunnelmallista 
vasikkahakaa, jossa ennen 
usein arkien keskellä eloisat 
ja silti hartaat kesäiset juhlat 
vietettiin. Kadonnut on myös 
sieltä se entinen rauhallinen 
hiljaiselo, jota kesäisenä huo- 
menhetkenä säesti Boman- 
nin pajasta kuuluva kirkas 
alasimen helähdys ja Pentti
sen puodin ovikellon kilinä. 
—  Poissa on myös armoitettu 
humoristi Tohtorin Mikko.

Vanha entinen Koski on

poistunut —  mutta mikä ilah
duttavina —  vanha talkoo- 
mieli, yhteishenki ja voima 
—  on säilynyt sukupolvien 
muuttuessa. Se on nyt hyvällä 
hoidolla ja oikeilla otteilla 
tänä kesänä saatu puhkea
maan tehoisimpaan kukin
taansa ja sen kukinnan he
delmänä on kohonnut ja val
mistunut tämä ihailemamme 
uusi Nuortentupa. Toivomme 
sen olevan nykyiselle ja tule
valle Koskelle, ja erittäin sen 
alati uudistuvalle nuorisolle 
sen oma Nuortentupa, jossa 
nuorten kaikki hyvät ja ar
vokkaat pyrinnöt ja riennot 
elävät, menestyvät ja kasva
vat, ja jonka suojissa vanhat
kin viihtyvät.

—  Vankoiksi kasvaneiden 
pihakoivujen, joita kerran 
varhaiskesän sadepäivänä is- 
tuttelimme, pudotellessa vii
meisiä syksyn kultaamia leh
tiään, astelemme tuttua pol
kua alas maantielle. Luomme 
vielä katseemme vierekkäin 
oleviin Nuortentupiin, koske
laisen hyvän yhteistyön ja tal- 
koohengen saavutuksiin.

Kohotamme hattuamme 
Koskelle!

Harrin Jussi 
vuodelta 1915.
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