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Kun Osuuskassa omisti v:n 
1959 joulukuun Koskelaisen 
70-vuotiaalle nuorisoseuralle, 
kirjoitettiin silloin pääkirjoi
tuksessamme: »On lohdullista 
tietää, että tekniikka ei m uu
ta ihmisen perusolemusta. Ju 
malan kymmenet käskyt py
syvät jatkuvasti. Hyvän ja 
pahan taistelut jatkuvat, ja 
tässä taistelussa kamppaillaan 
edelleenkin nuorisosta. Nuo
risoa on tässä taistelussa tuet
tava, ja parhaana aseena hy
vän puolesta on nuorisoseura- 
työ».

Tämän työn tukemiseksi 
antoi Osuuskassa nuorisoseu
ran käyttöön silloin lehtensä, 
varsinkin kun toiminnan nä
kyvimpänä ilmaisuna oli saa
tu käyttöön uusi seuratalo. 
Silloin lausuttiin toivomus, et
tä uusissa suojissa toimittaes
sa säilytettäisiin »sama aat
teellinen pohja ja tarkoitus, 
jonka sen perustajat sille loi
vat ja jolle myöhemmät suku
polvet ovat menestyksellisesti 
rakentaneet». Täm ä toivomus 
on täyttynyt, siitä on seuran 
75-vuotisjuhlienkin järjestä
minen monipuolisine ohjelmi
neen näkyvä todistus. Vii
meisten viiden vuoden aika
na on osoitettu, että Kosken 
nuorisoseura ei ole vetäytynyt 
vanhuuden lepoon, vaan on 
pysynyt pirteänä ja pystypäi- 
senä uusien virtausten kes
kellä. Se on joustanut muun 
kehityksen mukana pitäen 
yhä edelleen arvossa nuoriso
seuraliikkeen isän, Santeri Al
kion, sanoja: »Nuorisoseurat 
tahtovat kasvattaa nuoria hy
viksi ihmisiksi ja kunnon kan
salaisiksi».

Tämä Koskelainen antaa 
»läpileikkauksen» nuoriso
seuramme toiminnasta yhden 
ihmisiän ajalta. Useissa van
hemman polven edustajien

kirjoituksissa kerrotaan, kuin
ka nuorisoseuran tehtävänä 
oli vierottaa nuoriso raaoista 
tavoista, kiroilusta, juoppou
desta jne. ja tehdä heistä vas
tuunsa tuntevia kansalaisia. 
Paheista vierottaminen ei ny
kyaikana ole enää mikään 
pääm äärä vaan vähin vaati
mus, joka jokaiselle henkilö
kohtaisesti asetetaan. Vaati
mukset ovat vuosikymmenien 
kuluessa niin kasvaneet, että 
kunnollinen käyttäytyminen 
on ammatissa, työpaikassa ja 
ympäristössä toimeentulemi- 
sen edellytyksenä. Sen sijaan 
vastuun vaatimusta ei voida 
nykyaikanakaan kylliksi ko

rostaa. Ihmiseltä vaaditaan 
nyt enemmän kuin ennen. Jo
kaisen toimeentulo ja ympä
ristössään saavuttama luotta
mus on riippuvainen vastuun
tunnosta.

Entä tietäminen? 75 vuo
den aikana maamme asema 
on muuttunut. Emme ole 
enää syrjäinen kansakunta, 
vaan tärkeä osa Eurooppaa. 
Meiltä vaaditaan sen mukai
sesti tietoja ja  taitoja. Nuo
risoseurassa luodaan luja 
pohja valistuneelle nuorisolle, 
sellaiselle, jota me tarvitsem
me pitääksemme puolemme 
kansainvälisessä kilpailussa. 
Nykynuori ei voi katsoa asioi

ta enää kylänsä tai pitäjänsä- 
kään taustaa vasten, vaan ko
ko maan ja Euroopankin kan
nalta. Tähän tähtää myös 
Heikki Liipolan seuran 40- 
vuotisjuhliin kirjoittamat sa
nat: »Pysyköön nuorisoseura- 
työn korkeimpana johtotähte
nä yhteinen, jakamaton isän
maa». Tässä suuressa tehtä
vässä Kosken Osuuskassa toi
vottaa kaikille nuorisoseura- 
laisille menestystä. Saavutta
koon sen työ kaikki koskelai
set nuoret, sillä jokaisen kos
kelaisen nuoren tulisi muis
taa, että nuorisoseuran riveis
sä saadaan oikeat »eväät» ko
ko vastaiselle elämälle.
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E N T I S E T  P U H E E N J O H T A J A T  MUISTELEVAT

Kesäretkeilyt ovat aina kuuluneet Kosken nuorisoseuran toimintamuotoihin. Kotipitäjässä olivat Liipolan ja 
Hevonlinnan järvet suosittuja retkeilyn kohteita. Yllä nuorisoseuran kesäretkeläisiä Liipolanjärvellä 1928.

Kosken T.l. 75-vuotiaan 
nuorisoseuran 23 puheenjoh
tajasta on elossa 10. Olem
me pyytäneet heitä muistele
maan puheenjohtajakauttaan 
ja  muutakin toimintaansa 
nuorisoseurassa. Annamme 
heille puheenvuoron siinä jär
jestyksessä kuin ovat toimi
neet seuran johdossa.

Eläkkeellä oleva opettaja Sai
ma H yhkö, Sorvastolta, oli pu 
heenjohtajana 1919 ja  hän  kertoo:

M inun puheenjohtajakauteni su
pistui hyvin lyhyeen. Toim in K os
kella vuoroin opettaja  Kaislan ja 
vuoroin opettaja  Kokkisen »tuu
raajana». Sodan jäljiltä oli nuo
risoseuratyö lam assa enkä m uista 
siihen hyvästä tahdostani huoli
m atta  puheenjohtajana saaneeni 
erikoisem paa henkeä. Sitä paitsi 
läksin syksyllä 1919 hospiteeraa- 
m aan Jyväskylän sem inaariin ja 
sain syksyllä 1920 ensimmäisen 
paikkani Kylm äkoskelta. Sieltä 
siirryin 1929 Luopioisiin, missä 
vaikutin eläkkeelletulooni asti 
1960. M utta kesäisin ja joululo
m ien aikana seurasin kiinteästi 
kotinuorisoseuran toim intaa. Sor- 
vastolla johti nuoruusvuosinani 
opettaja Kokkinen tä tä  toim intaa, 
m utta  vanha N uortentupa oli kui
tenkin kaiken keskus. Sen näyttä
m öltä näimme m onet tunnetut 
näytelm ät aina M inna Canthin 
R oinilan talosta Järviluom an Poh
jalaisiin asti. M uistan senkin, kun 
tehtiin vierailuja Som eron Pitkä
järven m aam iesseuratalolle ja 
m uuallekin.

Sitten alkoi opettajatar H yhkö 
m uistella eri osien esittäjiä eri 
näytelmissä. H än  jatkoi: Tietysti 
sopivan tilaisuuden tullen käytiin 
am m attiteatteria seuraam assa T u 
russa ja  m uuallakin, m utta  tähän
kin harrastukseen antoi kotoinen 
seuranäyttäm ö pohjan. Kiitos siis 
niille, jotka ovat ylläpitäneet in
nostuksen tulta  yllä nuorisoseuran 
piirissä.

M artti Virtanen 1924— 35:

1920-luvun alkupuolella elettiin 
vaiherikkaita vuosia. U udet tuu
let puhalsivat juuri itsenäiseksi 
tulleessa m aassam m e. Eräiden 
henkilöiden taho lta  pidettiin nuo
risoseuratoim intaa tarpeettom ana 
ja  yritettiin painaa se m eilläkin 
m atalaksi eli »nirri» pois. Silloi
nen seuran puheenjohtaja toimi 
järjestelmällisesti tähän suuntaan: 
ei m itään toim intaa, nukutaan 
rauhassa.

M utta nuorison terve vaisto

nousi vastaan, eikä varm asti van
hem pienkaan taholta tä tä  hyväk
sytty. N iinpä reipasotteista ja 
energistä, juuri mieheksi varttu 
vaa Toivo U rm asta täm ä erikoi
sesti kaiveli.

N uorisoseuran kesäjuhlat hei- 
nä-elokuussa olivat silloisissa 
oloissa vuoden m erkkitapaus, joka 
naapuripitäjissäkin huomioitiin. 
Päiväjuhla pidettiin urheilukilpai- 
luineen ja  illalla oli hyväohjel- 
m ainen iltam a Nuortentuvassa. 
Oltiin elokuun alkupäivinä ko
koonnuttu urheiluharjoituksiin, ei
kä  seuran kesäjuhliin oltu pantu 
»kortta ristiin». U rm as kysyi pu
heenjohtajalta, koska kesäjuhlat 
pidetään. »Ei niitä pidetä tänä 
vuonna, ei saada ohjelmansuorit- 
tajia, eikä tänne ketään tule», 
vastasi puheenjohtaja. »Kyllä ne 
pidetään», vastasi vuorostaan U r
mas. »Kuka ne pitää?» kysyi pu
heenjohtaja. »M inä», vastasi U r
mas. H än järjestikin kaiken, oli 
m ukana urheilukilpailuissa, piti 
iltamissa tervehdyspuheen, esitti 
näytelm än pääosan jne. Oli m uu
ten kaunis sunnuntaipäivä ja  vä
keä satam äärin. Lopputulos oli 
hyvä ja kaikki olivat virkistäyty
neitä.

1920-luvun puolen välin tie
noilla pidettiin N uortentuvalla 
kahtena vuonna viikon kestävät 
nuorisoseuratyön opastuskurssit, 
jolloin om an seuran jäseniä oli 
m ukana nelisenkym mentä kum pa
nakin vuonna. T äm ä antoi seuran

toiminnalle voim akkaan sysäyk
sen. Jäsenm äärä kasvoi ja  N uor
tentupa alkoi käydä ahtaaksi. T äl
löin tuli esille talon laajennusky- 
symys. Pidettiin m onet kokouk
set ja päädyttiin lopulta siihen, 
että lisätiloja oli saatava. R aken
nusm estari T ouru  laati piirustuk
set. Suoritettiin yleinen rakennus
puiden keräys. Tukkia ja hirsiä 
tuli runsaasti, jo tka  sirkkelöitiin 
N uortentuvan kentällä  ja  tapuloi- 
tiin kuivumaan. L uottoa raken
nushankkeen toteuttam iseksi ta r
vittiin 100 000 mk. Tarkoitus oli 
kym m enellä velkakirjalla, johon 
jokaiseen olisi saatu kym menen

KOSKEN T.I. NUORISOSEU
RAN 75-VUOTISJUHLAT

Kosken T.l. Nuorisoseuran 75- 
vuotisjuhlat aloitetaan lauantaina 
22. 8. -64 kunniakäynnillä sankari
haudalla klo 19. Sen jälkeen juhla 
jatkuu Nuortentuvalla kahvitarjoi
lulla ja ohjelmallisella illanvietolla. 
Juhlaan ovat tervetulleita kaikki 
Nuorisoseuran ystävät sekä entiset 
ja nykyiset jäsenet. Juhlapuheen 
pitää seuran ent. puheenjohtaja 
M artti Sintonen.

Juhla jatkuu sunnuntaina 23. 
8. kello 13 vanhanajan hääjuhlalli- 
suuksilla, jolloin mm. esitetään 
vanha purpuri. »Häidenkatsojat» 
toivotetaan tervetulleiksi.

takaajaa, siis tuhat m arkkaa mie
heen, kylittäin saada isäntiä ta
kaam aan hanketta. Pariin, kol
meen velkakirjaan saatiin kym m e
nen nimeä. Eräskin isäntä sanoi, 
e ttä  hän on jo kerran  N uorten
tuvan rakentanut, se saa ' hänen 
kohdaltaan riittää, ja että nyt on 
teidän vuoronne. N äin ollen han
ke raukesi, koska nuorilla oli vain 
tyhjät kädet, eikä luottoa saatu. 
Täm ä oli m asentava isku silloi
selle parisatalukuiselle jäsenjou- 
kolle.

Ehkä näin oli kuitenkin parem 
pi, sillä onhan N uortentupa nyt 
kokonaan uusittu ja  ajanm ukai
nen. Olettaisin kuitenkin, että  tä 
m ä 20-luvun loppupuolen raken
nustouhu helpotti huom attavasti 
»Luodon ja kum ppaneiden» N uor
tentuvan rakentam ista. Olivathan 
sen ajan nuoret nyt vuorostaan 
em äntinä ja isäntinä ja  muistivat, 
e ttä vanhem pien on tuettava nuor
ten hyviä pyrkimyksiä. T ästä on 
erinom aisena todistuksena mm. se 
voimakas talkoohenki, m illä pitä
jän  väestö, niin naiset kuin mie
het, tuvan rakentam iseen osallis
tuivat.

20- ja  30-luvun työnä oli aat
teellinen, kasvattava työ. Nuorten 
kehitys ja  edistymispyrkimykset, 
taistelu paheita  vastaan, olivat ta 
voitteina. Sitä todistavat sen ajan 
m onet työmuodot, ohjelmalliset 
kuukausikokoukset, joihin eri ky- 
läpiirit järjestivät ohjelm an ja  toi-
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niittivät seuralehti Yrityksen jne. 
Erikoisen m aininnan ansaitsee 
myös se apu, m itä saatiin sillois
ten opettajien taholta. Varsinkin 
opettaja Frans K o k k i n e n, 
K. F . M u  1 o, H ilda V i r t a n e n  
ja m yöhem m in Otto R u s t o  oli
vat aina antam assa apuaan. Myös 
kanttori Leo H e l e n i u s  oli au
liisti soittokoneineen huolehtim as
sa laulu- ja musiikkipuolesta seu
ran  tilaisuuksissa.

K osken nuoret, eräs asia sydä
mellenne: K un nuorisoseura nyt 
saa m elko helpolla rahaa, ja kun 
N uortentuvan velkataakkakin on 
vähenemään päin, niin eikö olisi 
syytä jonakin vuonna, vaikka tal
vikaudeksi, ottaa oma neuvoja, 
nuoriso-ohjaaja, toimimaan seu
ran jäsenten hyväksi. Asia olisi 
tietysti tarkoin suunniteltava ja 
otettava nykyhetken  mahdollisuu
det eri työm uotoineen huomioon. 
Ehdotus tuntunee rohkealta, m ut
ta työtä kyllä olisi yllin kyllin, 
eikä mukaantulijoistakaan olisi 
puutetta. »Tehden jotain tulevi».

K ai Tuom ola 1940— 46:

Muistellessani aikaa, jolloin olin 
tilaisuudessa puuhailem aan täm än 
om an pitäjäm m e nuorisoseuran 
piirissä, täytynee sanoa, että  se 
palautuu mieleen kauniina, ro 
m anttisena. Hyvä toveripiiri m ie
lestäni oli tuossa iässä arvokkain
ta. Oli turvallista kuulua nuoriso
joukkoon, joka käytti vapaa-ai- 
kansa hyvien harrastusten parissa. 
Siinä joukossa säästyi monilta 
houkutuksilta, jotka nuorta ih 
mistä viettelevät huonoille teille.

Varsinainen »sisääntuloni» nuo
risoseuraan tapahtui vuoden 1930 
opastuskursseilla. Siitä lähtien 
olinkin koko 30-luvun varsin 
kiinteästi m ukana. T uo aika oli 
ripeän toim innan aikaa. Talvi
kausina kokoontui N uortentuvas- 
sa keskipiirin opintokerho. Se an
toi herätteen itseopiskelun ja  it
sensä kehittäm isen tielle. Se tarjo
si täällä pienissä maaseutuoloissa 
om alta osaltaan sam aa, m itä esi
merkiksi työväenopistot tai kan
salaisopistot tarjoavat jossain suu
remm issa keskuksissa. Säännölli
sesti pidetyt kuukausikokoukset, 
perheillat —  kuten niitä m yö
hemm in on nimitetty —  ohjelm i
neen, seuralehtineen, keskustelu- 
kysymyksineen, antoivat oivalli
sen tilaisuuden koetella siipiensä 
kantavuutta.

E ntä  sitten julkiset tilaisuudet, 
iltam at, juhlat, arpajaiset, edus
tukset ulospäin. Paitsi että ne oli
vat tarpeellisia seuran talouden 
ylläpitämiseksi, ne antoivat edel
täpäin toim ihenkilöille suunnatto
m asti työtä ja  vaivaa. H arjoitusta, 
organisointia, m utta  ennenkaikkea 
myös vastuuta. Vastuu velvoittaa,

se antaa ryhtiä. Itse tilaisuuksissa 
nousi tunnelm a korkealle. V an
han N uortentuvan vähäiset tilat 
olivat tavallisesti tupaten täynnä. 
Seutukunnan nuoriso kokoontui 
parhaissa pukimissaan kuten  kau
punkien kulttuurihenkilöt teatte
rien ensi-iltaan. Toimihenkilöt, 
esiintyjät, panivat parastaan. Jo 
ku vaativa arvostelija olisi löytä
nyt paljonkin puutteita, m utta sil
le nuorisojoukolle esitykset tarjo
sivat virkistäviä elämyksiä. N e an
toivat sisältöä seudun nuorison 
elämään.

Talvisodan jälkeen jouduin o t
tam aan puheenjohtajan vastuun. 
Rivit olivat harventuneet. Käsitin, 
että tehtäväni oli saada toim inta 
jatkum aan. Jatkosota toi vielä pi
dem m än katkeam an. Sinä aikana 
ehtivät olosuhteet m uuttua. Oli 
kasvanut uusi sukupolvi, pitäjään 
oli tullut runsaasti karjalaista 
nuorisoa. U utta  nuorisoa m oitit
tiin huonoksi, m utta tosiasiassa 
se ei ollut sitä. Se oli herkkää, 
vastaanottavaista ja innostunutta, 
toim innanhaluista. Nuorisoseura 
tarjosi toim intaa ja nopeasti täm ä 
uusi nuoriso täytti seuran rivit 
sankoin joukoin. Ja  niin alkoi 
Kosken nuorisoseuran toim innas
sa uusi kukoistuksen kausi.

Siinä ym päristössä tunsin itseni 
jo »vanhaksi», oli aika siirtyä 
syrjään.

Veikka R autom a 1946— 49:

Kosken nuorisoseura on  neljän
neksi vanhin toim iva nuorisoseu
ra m aassam m e. Sotien päätyttyä 
ei tarvittu m itään tekohengitystä, 
sillä toim intaa oli seurassa yllä
pidetty koko sotien ajan, ja  tästä 
oli hyvä jatkaa. N yt alkoivat van
hat toim ihenkilöt vetäytyä syr
jään  ja nuorta voimaa oli valm ii
na  täyttäm ään paikat. Tuskinpa 
täm än seuran johtokunta on kos
kaan ollut keski-iältään niin nuo
ri kuin se oli 40- ja 50-lukujen 
vaihteessa. Toim inta oli vilkasta, 
pidettiin paljon kokouksia, tan 
huttiin, näyteltiin, ja opintoker
hoja oli peräti neljäkin yhtenä 
talvikautena. Pidettiin erilaisia 
kursseja ja suurin joukoin osal
listuttiin keskusseuran ja  Suomen 
N uorison Liiton kursseihin. Kun 
vanha N uortentupa alkoi käydä 
ahtaaksi, saatiin harjoitus- ja 
opintokerhotilaa Talolan alakou
lusta, sillä näytelmiä saattoi olla 
neljä ja viisikin yhtä aikaa ha r
joituksen alla. E ipä ihme, että 
ajatus uuden talon rakentam isesta 
syntyi. M ikään uusi ja  yhfäkkiä  
keksitty ajatus täm ä ei ollut, m ut
ta nopea lopullinen päätös sen ra 
kentam isesta yllätti jopa vanhan 
nuorisoseuralaisenkin. Luotettiin 
koskelaisten vanhaan nuorisoseu
ra-aatteen pohjaan. Kun hankkeen

johtoon saatiin kokenut liikemies, 
voitiin ajatus toteuttaa.

N uorisoseurassa toimiessani on 
mielestäni parasta ollut välitön, 
rehti ja  iloinen toverihenki. Joh to
kunnan kokoukset ja harjoitus- 
tilaisuudet ovat todella olleet ar
kisen työn jälkeen paljon anta
via ja  henkisesti virkistäviä. Kun 
m inun on jo  aika tehdä tilaa 
nuoremmille, tulen varm asti m o
nesti m uistelem aan ja  kaipaam aan 
sitä nuorisoseuraa, joka on m inul
le antanut niin paljon.

M artti Vainio 1949— 51:

Esimieskautenani oli teatteri
harrastus nuorisoseurassa suuri. 
Kylienväliset näytelm äkilpailut 
päättivät aina talvisen toiminnan. 
Kesällä 1950 harjoittelim m e ko
koillan näytelm än N um m isuutarit 
keskusseuran laulujuhlille Loi
maalle. V ierailevana näyttelijänä 
Eskon osassa oli Aatu Laine H a
likon nuorisoseurasta, Kansallis
teatterin  ohjaajan, Edwin Laineen 
veli. Esitimme sam an näytelmän 
Nuortentuvan kentällä  yönäytän- 
tönä valonheittäjien valossa. Itse 
olin Teem un osassa vinguttelemas- 
sa viulua, m utta m usiikin piti tu l
la levyltä, koska m usiikilliset tai
pum ukseni piilevät liian syvällä. 
K un kehotusrepliikin jälkeen aloi
tin soittamisen, niin kovaäänises
tä ei kuulunut piraustakaan. Joku 
nokkela sai laitteet toim im aan ja 
yleisölle ei tarvinnut esittää an
teeksipyyntöä. Eskon kärrytkin 
hajosivat, akseli lienee pantu vää
rin päin, koska pyörät eivät seu
ranneet m ukana ja hevonen oli 
jätettävä tielle . . .

Opiskelin siihen aikaan T urus
sa ja keskustelin siellä usein kes
kusseuran toim innanjohtajan, Paa
vo Suomisen kanssa, nuoriso
seuratyöstä. Pahin pulm a oli in 
nostuneista johtohenkilöistä, jo t
ka innostaisivat ja  järjestäisivät 
nuorille toim intaa, jo tta  he vuo
rostaan edelleen sitä  työtä jatkai
sivat ja kasvaisivat siihen kiinni 
taaten jälkikasvun. Tässä työssä 
eivät taloudelliset arvot ole ra t
kaisevia pääm ääriä, vaikka usein 
saimm ekin kuulla ihmettelyä siitä, 
miksi ei seuran talous ole parem 
massa kunnossa. Teki mieli vas
tata, että  tervetuloa vapaaehtoi
seen työhön m uutam aksi vuodek
si opettam aan hyvää taloudenhoi
toa. Pelkkä arvostelu ei nuorille 
riitä, sillä heillä on kaikki vielä 
opittavana. E läm ässä kom pastele
vat ja hapuilevat vielä vanhem 
matkin. Ä lkääm m e siis kuvitelko 
nuorten saavutuksia täydellisiksi, 
vaan vanhem m at o lkoot iloisia 
siitä, että jos nuorten harrastus 
tai toim inta keskittyy om an itsen
sä  kehittäm iseen joko henkisesti 
tai ruumiillisesti, niin pahim m asta

on jo silloin vältytty ja  parem paa 
voidaan odottaa.

Parasta jatkoa siis nuoriso
seuratyölle!

M artti Sintonen 1951—55:

Seuran toim inta 1950-luvun 
alussa oli vilkasta ja  m onipuo
lista. Siitä oli helppo jatkaa, jos
kin om akohtainen vastuu toim in
nan jatkuvuudesta askarrutti m iel
tä. Pystynkö? Seuran toim inta oli 
m uutam an toim intavuoden aikana 
käynyt tutuksi, ja  vaikka olinkin 
jo hoitanut sihteerin tehtäviä hyp
päys esimiehen tehtävään tuntui 
kuitenkin liian suurelta. N äin  lie
nee useimpien nuorten kohdalla. 
Siitä on lähdettävä. T ehtävät tuo
vat tottum usta.

Esimieskauteni jäi jossakin m ie
lessä hajanaiseksi. H eti syksyllä-51 
lähdin Nuoriso-opistoon Paukku- 
laan. Tuossa tilanteessa tiedot ja 
taidot kaipasivat täydennystä, m o
net asiat selventämistä ja itse kai
kinpuolista varm uutta. M erkittä
vällä tavalla myös tuo opistomme 
silloinen neuvojalinja pystyi niitä 
antam aan. Keväällä palattuani 
tunsin suunnatonta innostusta ja 
rohkeutta paneutua asioihin. Teki 
mieli yrittää. Myös koko johto
kunta oli silloin todella asialla. 
E nnen kaikkea kokouksem m e oli
vat rattoisia ja  niihin tultiin mie
lellään. Se oli kuin perhe, lähei
nen ja kodikas. K iusantekokaan 
ei unohtunut. Joku saattoi lähteä 
kokouksesta ilm an kenkää ja  löy
tää  sen sitten aam ulla postilaati
kosta. Paljon m eillä myös käsi
teltiin asioita. N e eivät koskaan 
loppuneet. Ei ollut asiapulaa. Oli 
tarvetta kokoontua, ja vuosittain 
lienee parhaim m illaan ollutkin lä
hes kaksikym m entä kokousta. E ri
koisesti ovat jääneet m ieleen vuo
sikokousta edeltävät johtokunnan 
kokoukset. Suoritettuam m e sään
töjen m uutoksen tuli seuran tili- 
ja  toim intavuodeksi sam a kuin 
kalenterivuosi. Vuosikokous siir
tyi syyskuusta tam m ikuuhun. N uo 
vuosikokousasioita valm istelevat 
kokouksemme pidim m e usein 
joulunpyhien välipäivinä ja  teim 
me niistä sam alla nyyttikestit. 
Kun jokainen to i vähintään k a 
kun  tullessaan, oli siinä m ässää
mistä. Tällainen kokous, jossa 
valmistelimme vuosikokousasiat, 
laadimm e toim intasuunnitelm at, 
talousarviot jne., saattoi kestää 
kellon ym päri. Y llättipä kerran
kin raivoisa lumimyrsky, niin että  
lähdettyäm m e sai jokainen kah
lata  paksuissa kinoksissa ja  teille 
kaatuneiden puiden yli. V älim at
kaa silloiseen sihteeriin oli koko
naista 17 kilom etriä, hänen asues
saan aivan toisella laidalla p itä
jää. Puhelinta ei kum m allakaan 
silloin ollut käytettävissä. M uistan
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Kun Koskelainen julkaisi nuorisoseuran 70-vuotisjuhliksi erikoisnumeron, piirsi taiteilija Olavi Hurmerinta 
siihen vanhan Nuortentuvan kuvan sekä itsensä esittämässä rakkaalle talolle jäähyväisserenadia. N yt on toimi
tukselle lähetetty monia terveisiä, että »vanhasta Nuortentuvastakin pitää julkaista kuva». Uotilasta löytyi 

ylläoleva kuva 1920-luvulta. Siinä suojeluskunta viettää juhliaan tutun talon piirissä.

kerrankin käyneeni kaksi viikkoa 
joka ilta hiihtäen Nuortentuvalla. 
Kokouksissa paneuduttiin asioihin 
rohkeasti ja avoimesti. N äin  sil
loinkin, kun esillä olivat toimi- 
henkilökysymykset. Voiko esimies, 
sihteeri tai johtokunnan jäsen ho i
taa tehtäväänsä, vai vaihdetaan- 
ko? Ei ollut nimihenkilöitä. T ar
vittaessa uusittiin. K un johtokun- 
talaisten kesken syntyi avioliitto
ja, oli tu rhaa olla johtokunnassa 
kahta sam asta perheestä.

Seuran sisäisessä toiminnassa 
siihen aikaan vallitsevina olivat 
opintokerhot eri kylissä. N äm ä 
kokosivat runsaasti nuoria kylistä 
ja  sitä kautta  sitten myös seuran 
kuukausikokouksiin ja m uihin yh
teisiin tilaisuuksiin. V uorollaan 
esitettiin ohjelmia. Kun tutuissa 
ryhm issä oli totuttu, uskaltaudut
tiin sitten N uortentuvan lavalle
kin. Kuukausikokouksissa yhtei
sesti pohdittiin seuran tulevaa toi
m intaa. K erran  tällaiseen iltaan 
saapui keskusseuran toim innan
johtaja, nykyinen järjestömme 
pääsihteeri Juhani Yli-Rantala ka
m eroineen. Tehtiin ju ttua  Pyrki
jään. Asioita oli käsiteltävänä 
runsaasti, ja vaikka olimmekin 
niihin ennakolta valm istautuneet, 
kesti niiden käsittely kauan. Täs
tä huom autettiin sitten Pyrkijän 
kirjoituksessa noin niinkuin ylei
sesti, että pitäisi johtokunnan en
nakolta huolellisesti valmistella 
asiat, jotta niiden käsittely kävisi 
joustavasti. Sekös harm itti! E del
leen pidettiin runsaasti iltamia. 
N äytelm iäkin saattoi olla pari
kym m entä vuodessa. Syntyi kil
pailua kylien kesken.

Lujin koitos lienee ollut Var- 
sinais-Suomen laulujuhlien o tta 
m inen koskelaisten jäljestettäväk
si. Tiesimme tosin seurassa saa
vamme vanhem m an väen kaikin
puolisen tuen taaksemme, ja luul
tavasti myös hyvin urakasta sel- 
visimme. Järjestelyt sujuivat, oh- 
jelm apanoksemm e oli huom atta
va, esitimme m.m. näytelm än R oi
nilan talossa ja  erikoisuutena oli 
koskelaisten harrastelijataiteilijoi- 
den H urm erinnan, M ulon ja  V ai
nion näyttely.

Joskus joutui nuori johtokun
tam m e päättäm ään m elko kipe
ristäkin asioista. K errankin oli 
kysymys tontin  vaihdosta ja  jou
duimme siinä vastakkain jopa 
kunnan elinten kanssa. Asia oli 
esillä useissa kokouksissa. Tuntui 
kuin meitä olisi suorastaan pai
nostettu ja  katsottu päätöksemm e 
vastoin yhteistä hyvää. Mieles
täm m e teimme taas oikein ja  seu
ran etujen mukaisesti. Asia hau- 
taantui ja  unohtui.

Tehtäviä oli aina paljon. Puo
lestamme teimme parhaam m e. 
Eniten ehkä saimme itse. Kas- 
voimme tehtävissä ja  opimme vas
tuun . . .

E rkki Vilhonen 1955— 57:

Kaikki alkaa alusta. M uistan
jostakin saaneeni innostuksen
nuorisoseura-asiaan, josta en sii
hen mennessä tiennyt yhtään m i
tään. O linkohan koskaan m ahta
nut olla edes iltamissa. Lainailin 
niihin aikoihin kirjoja kirjastosta 
ja  löysin sieltä Santeri Alkion 
nuorisoseuratyötä koskettelevaa 
kirjallisuutta. »Nuoriso ja  elämä» 
oli erään kirjan nimi. Kirjassa 
käsiteltiin nuorison harrastuksia.
Silloin kun »Nuorisoseurakirja» 
tuli käteeni, oli siinä tulemisessa 
tahallista etsimistä. Taisin siitä
k irjasta innostua asiaan tavatto
masti, koska kerran soittelin V ai
nion Helenalle Koivukylän kaup
paan  ja  kysyin, olisiko hän nuo- 
risoseuralainen, jos yritettäisiin 
om aa kyläosastoa Alikulmalle. 
Aikaisem m in oli käyty opinto
kerhossa H arm aan koululla, jon
ne, kerho kun oli nuorisoseuran 
nimissä, kerran Tuim alan kerho
laiset tekivät retken. Tehtäviini 
kuului silloin p itää  tervetuliais- 
puhe. Onnistuin siinä niin, että 
M arianpäivänä sain tehtäväksi pi
tää  tervehdyspuheen nuorisoseura- 
päivän iltamassa. M uistan aina 
sen jännityksen, joka sisukunnas- 
sani oli sen puheen vuoksi. K ir
joitin sen useaan kertaan  ja yri
tin siihen sovittaa jotakin huum o
riakin. E n oikeastaan sitä puheen 
pitäm istä niinkään pelännyt, m ut
ta  suurim pana vaikeutena olivat 
vaatteet. Olin ollut m onta vuotta 
armeijassa, jonne jouduin hyvin 
nuorena. Rippipuku oli jäänyt ko
tiin astuessani »valtion leipiin».

U utta pukua ei m illään saanut, 
kun ei ollut niitä pisteitä ta r
peeksi. M yöhäisinä ehtoohetkinä 
kun toiset nukkuivat, m inä poika 
korjailin sitä vanhaa pukua, ja t
koin housut sen verran kuin kään
teissä oli varaa ja päästin takis
takin h ihat niin pitkäksi kuin sii
nä  oleva kangas riitti. M uistan 
sen, että puku oli ainakin präs
sätty. Sitten vain paperit taskuun 
ja kävelem ään Nuortentuvalle eli 
suureen tuntem attom aan. M atkas
ta muistan jotenkin järky ttäväsi 
sen, kun kuljin Jättälässä m estari 
Eelin kohdalla ja yritin jollakin 
tavalla hyväksyä itseni. En siinä 
liene onnistunut, koska ajattelin, 
että olisi parem pi m uuttaa suun
taa, m utta m enin kuitenkin. En 
siitä iltam asta m uuta  muista, kuin 
että  ihmisiä oli paljon ja läm 
mintä.

Sitä tietä jouduin m ukaan toi
mintaan, jossa A likulm an piirin 
toim innan uudelleen aloittam inen 
oli keskeisintä. M entyäni opistoon 
piirin toim inta loppui vähitellen. 
M uussa seuratoim innassa olen 
yrittänyt olla m ukana m ahdolli
suuksien m ukaan. Helsingin suvi- 
päivillekin otettiin m inut kilven- 
kantajaksi. Olin kai vähän tan- 
huam assakin niihin aikoihin, 
m utta kovin jäykjkäjalkaisena m i
nulle keksittiin sopivampi paikka 
kilvenkantajana. N yt alan jo 
epäillä, etten m inä sitä kilpeä sit
tenkään kantanut. Sellaisia ovat 
m uistot. Pieni epävarm uus niitä 
aina vaivaa, kun kriitilliseksi ryh
tyy. E ikä sitä pientä epävarm uut
ta  saa itsestään pois siinäkään

elämässä, joka vielä on edessä 
päin. Toivon m yötätuulta nuoriso
seuralle merkkipäivänä.

Pirkko Tam m inen 1957— 62:

Osakseni tuli suuri ilo ja  kun
nia kuulua Kosken nuorisoseuran 
puheenjohtajien joukkoon. Tosin 
ilo-sanaa voi käyttää vain näin 
jälkeenpäin. Silloin kun asia oli 
ajankohtainen, oli kysymys yksin
om aan kunniasta, joka puoliväki
sin oli otettava vastaan. Suuri oli 
vastuu, joka m iehen jykeviltä ol
kapäiltä siirrettiin naisen hennoil
le hartioille. Tosin seuran jäsenet 
yrittivät helpottaa tilannetta ni
m ittäm ällä uutta  naispuheenjohta- 
jaa  tarkoituksella esimieheksi, pai
no aina viimeisellä tavulla. Toi
m intaa oli m onenlaista. H uom at
tavin tapahtum a oli uuden N u o r
tentuvan rakentam inen. Siinä to 
sin puheenjohtajan osuus supistui 
nimen kirjoittam iseen papereihin, 
joita isännöitsijä L uoto toi alle
kirjoitettavaksi. M utta N uorten
tupa saatiin pystyyn koskelaisten 
yhteistyöllä. Erikoisesti muistan 
lauantaipäivän ennen talon tu- 
paantuliaisia. Kaaos oli m elkoi
nen kun aam upäivällä m enin 
N uortentuvalle. M utta illaksi oli 
kaikki kunnossa. 40 henkeä oli 
siellä töissä. K olina ja  touhu oli 
ajoittain sellainen, että  talon va
kinaiset rakennusm iehet kyselivät 
toinen toisiltaan: »Kuule, kukas 
m ää m ahran oikein olla?»

M utta vielä tupaantuliaisten 
jälkeen on talossa riittänyt jatku
vasti kunnostamista. Y läkerran
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Kosken nykyinen nuorisoseura esittää 75-vuotisjuhlassa vanhaa purpuria. Kuvamme harjoituksista.

kerhohuoneeseenkin kudottiin ta l
koilla m atot lattialle. M uistan ai
na ne m atonkuteitten leikkaustal- 
koot, ja  vielä parem m in ne yli
m ääräiset lumput ja saum at, jotka 
jäivät jäljelle. K un työ päättyi, 
ty töt kysyivät puheenjohtajalta, 
m ihin he veisivät roskat. M ihin 
tahdotte vastasin, kun vaan pois 
nurkista tulevat. Tytöt kätkivät 
lum put poikien autoon sillä seu
rauksella, että lähtiessään seuraa- 
vana aam una lypsylle oli tie, tien- 
vierustan piikkilanka-aidat, sähkö- 
tolpat ja  kaikki m uut mahdolliset 
paikat verhottu  sam oilla lum puil
la. Sen jälkeen niistä tulikin teks
tiilejä, sillä tytöt kokosivat kaik
ki talteen ja  m entyään naapuri
p itäjään sukuloim aan lähettivät 
ne sieltä pojille kirjattuna posti- 
pakettina, joka sisälsi »tekstiile
jä». T ästä oli seurauksena, että  
ty tö t saivat kiireisenä heinäaikana 
hakea postista kiitoskirjeitä, jotka 
oli henkilökohtaisesti noudettava. 
Seuraavan kerran  tytöt saivat 
lum put joulupaketissa puurojuh- 
lassa kom ean M olla-M aijan hah
mossa. Seuraavana kesänä ne 
sitten yhteisellä juhannuskokolla 
juhlallisesti poltettiin. Siinä yksi 
esimerkki niistä m onista hauskois
ta  tapauksista, joiden nojalla on 
jaksettu kestää kaikki vaivat, vas
tukset ja m urheet, joita  on eteen 
tullut. M ielestäni kaikkein ras
kainta puheenjohtajan virassa oli 
tekem ättöm ien töitten paino. Osa 
nuorisosta saatiin m ukaan seuran 
toim intaan, m utta suuri osa vietti 
iltojaan kirkonkylän raitilla. Itse
luottam ukseni kohosi kuitenkin 
huom attavasti seuraavan tapauk
sen johdosta. Lähdim me H alik
koon laulujuhlille eräänä heinä- 
kuisena lauantaina. M onesta ta 
losta lähti parasta työväkeä kes
ken päivän juhlim aan. H einää oli

POHJALAISTEN'
esityksestä Koskella 

50 vuotta
Artturi Järviluoman »Poh

jalaiset» kuului Kansallisteat
terin ohjelmistoon talvella 
1914. Koskella esitettiin tämä 
näytelmä helluntaina touko
kuun 23 päivänä 1915. H ar
rin Jussina oli Arvo V i r t a 
n e n  (Seppä) sekä Liisana 
Rauha T  a u s a. Maijan osan 
esitti Selma J a a k k o 1 a 
(Posti). Näytelmään kuuluvat 
laulut harjotutti Arvid P u 
r a s .  Näytelmän kansansuo
sio oli niin suuri, että se piti 
esittää kahdesti vielä syksym- 
mällä.

kaadettuna ja  sadekin vähän uh 
kaili. Eräs isäntä oli, nostelles- 
saan nihkeitä apilaheiniä seipäil
le, ärjäissyt: »Se U rinaan  Pirk- 
koki hossuu sen nuarisoseuras 
kans niinku hullu, ja  villittee ko
ko mailman». Pojat, jo tka tapauk
sesta kertoivat, sanoivat kuiten
kin, että heidän m ielestään siinä 
hiukan liioiteltiin. N yt ovat nuo
rem m at siirtyneet seuran johtoon. 
Työ ja  toim inta jatkuu. Työ, josta 
loppujen lopuksi jokainen on itse 
itselleen suurim m an ilon ja  hyö
dyn saava. Toivottavavasti innos
tusta riittää edelleen!

K o s k e l a i s e n
irtonum eroita saata

vissa O suuskassasta

Kalle Rantalan 
hautaus

Ent. maanviljelijä Kalle Rantalan 
hautaus tapahtui Kosken T.l. hau
tausmaalla 16. 8. -64. Ruumiinsiu
nauksen toimitti rovasti E rkki Nor- 
maja. Muistosaarnassaan hän mai
nitsi, että tämä 6. 8. -64 auton yli
ajamaksi joutunut lähes 84-vuotias 
vanhus oli sydämellinen »Vanhan 
Kosken» edustaja. Hän, jos ku
kaan, iloitsi kotiseutunsa menes
tyksestä. Rantala o tti jokaisen päi
vän Jumalan kädestä. Elämä oli 
häntä paljon koetellut, m utta hän 
osasi kiittää pilvisistäkin päivistä.

Omaisten ja sukulaisten tuotua 
kukkansa Rantalan haudalle, laski
vat Kosken kunnan seppeleen val
tuuston puheenjohtaja M artti V ir
tanen sekä kunnanhallituksen pu
heenjohtaja Kai Tuomola, ensiksi- 
mainitun puhuessa Rantalan muis
tolle. Maalaisliiton paikallisjärjes
tön seppeleen laskivat maanviljeli
jät Nieminen  ja Pietilä sekä van
husten kerhon seppeleen opettaja- 
jatar Olga Seppälä ja mv. Sven 
Luhtala. Lisäksi laskettiin runsaasti 
yksityisten seppeleitä ja kukkalait
teita, joten Kalle Rantalan lepo
sijalle kohosi valtava kukkakumpu 
osoittamaan sitä suosiota ja kai
pausta, mikä kohdistui tämän va
loisan vanhuksen muistoon.

Muistotilaisuudessa Paloasemalla 
veisattiin Kalle Rantalan mielivir- 
siä ja lauluja, jota paitsi rovasti 
Normaja ja opetusneuvos Kittilä 
puhuivat poismenneen muistolle. 
Kanttori Hannuksela oli aikoinaan 
o ttanut ääninauhalle Kalle Ranta
lan veisaamia virsiä, jotka myöskin 
muistotilaisuudessa esitettiin. Sitä 
paitsi luettiin Kalle Rantalan muis
tolle omistetut adressit, joita oli 
satamäärin.

Kosken T.L torvi
soittokunnasta

M arttilaan perusti soitto
kunnan aikoinaan nimis

mies Edv. Sjöman. Kustaa 
Salmi, nuori poliisikonstaa
peli, lähetettiin Turkuun opis
kelemaan torvisoittokunnan 
johtajaksi. Tämä soittokunta 
antoi konsertin mm. Kosken 
kirkossa. Nimismies Sjöman 
oli läsnä ja hän innostui kes
ken kaiken penkistään lyö
mään tahtia soittokunnalle.

P enttisen pojat, jotka taval
laan johtivat Koskella kap

peliseurakunnan ja emäpitä
jän keskinäistä kilpailua, 
päättivät, että Koskellekin on 
saatava torvisoittokunta. Jos
takin saatiin ostaa vanhat tor
vet ja  opettajaksi palkattiin 
Suomen kaartin soittokunnas
sa vaikuttanut Nyman-nimi- 
nen vanhapoika, joka oli syn
tyään Perttelin kanttorin poi
ka. Hän asui Penttisellä ja 
täällä hän myöskin ruokaili.

Nyman otti opetuksensa 
vakavalta kannalta. H än kävi 
jokaisen soittajan kotona an
tamassa opetusta ja  kun ku
kin oli oppinut torvisoiton al
keet, alkoivat yhteisharjoituk- 
set. Soittokuntaan kuuluivat 
seuraavat nuorukaiset: Ed
vard Penttinen, Kalle Pentti
nen, Jussi Mikola, August 
Mikola, Jussi Mäki, Janne 
Lindgren, Kontra Lindgren 
(Patakosken myllärin poikia) 
ja Arvid Puras.

Soittokunta perustettiin 
vuonna 1895. Arvid Puras 
muistelee käyneensä rippi
koulun helmikuun manifes
tin vuotena 1899. (Hänen 
isänsä oli matkustanut suu
ren lähetystön mukana Pie
tariin saman vuoden hel
mikuulla.) Silloin oli soitto
kunta jo esiintymiskelpoinen, 
joten Arvid Puras oli siihen 
liittynyt heti kansakoulusta 
päästyään.

Nyman vaikutti Koskella 
soittokunnan johtajana pari
sen vuotta. Hänen olisi pitä
nyt saada Koskelta sopiva 
toimi, sillä soiton johtamises
ta ei voitu maksaa jatkuvasti 
sellaista palkkaa, että mies 
olisi sillä elänyt. Kun Oskar 
Puras oli siihen aikaan kun- 
nanesimiehenä, antoi hän Ny
manille kirjoitustöitä, mutta 
niitäkään ei ollut jatkuvasti. 
Näin oli Nymanin jätettävä 
Koski ja Kaarlo Penttisestä 
tuli soittokunnan johtaja. 
M utta myöhemmin hän sai
rastui tuberkuloosiin ja kuoli 
kesällä 1901. Nyt valittiin 
nuori Arvid Puras johtamaan
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rDanl)a valokuva kerioo

Kosken T.l. nuorisoseuran tanhujoukkueet laulujuhlilla Kyrössä 1909.
Vasemmalta oikealle: B. Puras, A ino Kaisla (Leskinen), Kustaa Molin (M ulo), Saima Salokannel (Uotila), 
Lempi Lumme, Toivo Kaila (soittaja), Väinö Tausa, Aug. Kallio (Knaapi), Hilma Menander, Signe H eik

kilä (Tausa) ja hänen takanaan ArvidPuras, Rauha Tausa ja Kalle Rantala.

soittokuntaa ja se esiintyi ah
kerasti seuran tilaisuuksissa. 
Oman Nuortentuvan vihkiäis- 
juhlallisuuksissa soittokunta 
näytteli 1904 keskeistä osaa. 
M utta sitten sairastui Edvard 
Penttinen keuhkotautiin ja 
kuoli syksyllä 1905. Arvid 
Puras läksi opiskelemaan ja 
soittokunta jäi johtajaa vail
le. Hiljan hankitut uudet tor
vet jäivät siis käyttöä vaille 
ja uusi sukupolvi myi ne pois 
itsenäisyytemme alkuvuosina. 
Jos olisi torvet säilytetty, eh
käpä olisi soittokuntakin 
myöhemmin jälleen saatu ai
kaan. Niinhän kävi Marttilas
sakin. Sielläkin tuli soittokun
nalle »kuolleita aikoja», m ut
ta nyt jälleen siellä vaikuttaa 
pirteä soittokunta.

Erikseen on huomioitava, 
ettäA rvidPurhaalle uskot

tiin soittokunnan tärkein tor
vi (Es-kornetti) nuoresta iäs
tä huolimatta. Tämä johtui 
siitä, että hän hämmästytti 
Nymanin oppivaisuudellaan. 
Vaikeidenkin nuottien luke
minen oli hänelle helppoa.

Johtuukohan täm ä Arvid 
Purhaan rakkaus ja  »help
pous» musiikkiin siitä, että 
hänen suvussaan on vaikutta
nut kovia veisuumiehiä. H ä
nen esi-isiään on näet toimi
nut Koskella lukkareina. 
Niinpä Juho Pertunpoika, jo
ka oli syntynyt Tuimalan Vin- 
gon talossa n. 1648, kävi se- 
pänopin ja asettui sepäksi 
Tuimalan kylään. Hyvän vei- 
suuäänensä vuoksi »huudet
tiin» hänet myös lukkariksi 
vuosiksi 1669— 1695. Poi
kansa Eliaksen, joka oli syn
tynyt n. 1664, hän koulutti 
sepäksi, siis työnsä jatkajaksi 
ja koskelaiset äänestivät hä
netkin lukkariksi vuosiksi 
1695-1731. Elias-seppä kuo
li 2 0 .4 . 1731 ja hänen 6. 1. 
1704 syntynyt Kristiina-tyttä- 
rensä solmi avioliiton Loi
maan Isonperän kylästä ko
toisin olleen Heikki Jaakon- 
pojan kanssa. Kristiina kuoli 
Hongiston Purhaan emäntänä 
1743 ja hänen miehensä 
Heikki saman talon vaarina 
1768. Heidän tyttärensä A n
na Heikintytär, joka oli syn
tynyt 1731 ja kuoli 1788, 
otti Purhaalle isännäksi 1734 
syntyneen Heikki Juhonpoika 
Ali-Kärrin, joka kuoli Pur
haan vaarina 1788. Annan 
veli Juha Hartiin oh myöskin 
seppä ja toimi Koskella luk
karina 1731— 1739.

MuttaA rvid Purhaan suku- 
taulun pitemmälti seu

raaminen ei tässä yhteydessä 
ole tärkeää. Todettakoon

U otilan vanhanemännän 
kätköistä löytyi ylläoleva 

kuva. Siinä oli aika paljon 
selvittämistä, ennenkuin se oli 
ajoitettu ja paikallistutettu.

vain, että lukkari Rautell kan
toi jatkuvasti kaunaa »Hon
giston isännille yhteisesti ja 
Purhaan Juhalle erikseen» 
liian kovasta veisaamisesta. 
He näet yrittivät virallisen 
lukkarin laulaa »penkin alle». 
Myöskin noihin Rautellin ma
naamiin »kiusantekijöihin» 
kuului Kittilän (Urmaan) Jus
si, josta Rautellin jälkeen tuli 
väliaikainen lukkari. Tietysti 
Hongiston isännät tekivät hä
nellekin kiusaa kilpalaulan
nalla, m utta Juha Kittilä »se
koitti kiusantekijät» sovitta
malla virsiin lisää juoksutuk
sia eli »könkäyksiä».

Mutta Kosken torvisoitto
kuntaan vielä palatak

semme taitaa olla turha toi
voa sen jälleen perustamista. 
Ne ajat ovat olleet ja men
neet, jolloin torvimusiikki oli 
suosituinta musiikkia. Nyt 
ovat muodissa kaiken maail
man rautalankapäristimet, joi
ta nuoret mielellään kuunte- 
levat. M utta kun radiossa jos
kus esiintyy torviseitsikko 
vanhoine tanssikappaleineen, 
istuu moni vanhus nojatuoliin 
kuuntelemaan, antaen ajatuk
sensa liitää niihin aikoihin, 
jolloin torvisoittokunnat an
toivat juhlille ja iltamille 
oman romanttisen sävynsä.

Vanha koskelainen

Milloin kuva otettiin, sitä hän 
ei muistanut, m utta hän oletti, 
että Varsinais-Suomen nuori- 
soseurapiirin laulujuhlilla olisi 
käyty tanhuamassa. »Koskel
ta oli kyllä siellä laulukuoro
kin, sillä muistan kun Korvan 
suuressa salissa harjoiteltiin».

Y ritimme tavoittaa Hilma 
M enanderia Tuimalasta, 

m utta hän lienee ollut suku- 
loimassa, sillä ovi oli lukossa. 
M utta tapasimme Kalle R an
talan Vaossa. Hän ei muista
nut mitään tanhuamisesta, 
m utta kertoi pikkupoikana 
Loimaalla nähneensä häissä 
tanssittavan purpuria. Salin 
puolella mentiin kerran, m ut
ta tuvan puolella häidenkat- 
sojat tanssivat purpuria pit
kin iltaa.

Seuraavana aamuna oli 
Rantala ovemme takana seit
semän maissa. Nyt oli hänellä 
muistoja vaikka minkä ver
ran. . . Hän muisti, että lie- 
tolainen opettaja Eine Blom 
opetti koskelaisille tanhut. 
Emme silloin osanneet kum- 
painenkaan aavistaa, että ta- 
paisimme viimeisen kerran, 
sillä elok. 6 pnä -64 jäi R an
tala auton alle. . .

Edellisenä iltana oli Lempi 
Lumme meille kuitenkin 

selvittänyt kuvan »arvoituk
sen». Tämä joukkue oh tan
huamassa Kyrön laulujuhlilla, 
kuten Uotilan emäntäkin 
muisti. Se oli 1909. Lumme 
muisti ajan siitä, että hän siir
tyi Koskelta silloin Halikon 
osuuskassan palvelukseen.

Rauha Tausakin muisti Ky
rön juhlat, missä hän tanhusi 
Kalle Rantalan parina. Kuo
rokin sai siellä oikein seinässä 
pidettävän palkintotaulun. 
Arvid Puras muisti, että Toi
vo Kailalla oli paljon työtä 
kuoron harjoittamisessa ja 
johtamisessa. Sitä paitsi otti 
hän erikoisesta tanhuvihko- 
sesta irti tanhujen sävelet ja 
oli Kyrössä tanhuajain muka
na »pelimannina».

Mitä muistoja n o sta jaa 
kaan tällainen kuva vie

lä elossa olevien tanhuujain 
—  Menanderin, Rauha Tau- 
san, Lumpeen, Uotilan, Kal
lion ja Purhaan keskuudessa. 
Menander esim. palveli kuusi 
vuotta seuran kirjurina ja 
näytteli toistakymmentä vuot
ta seuran näyttämöllä suu
rissa pääosissa. Tietysti 55 
vuoden takaiset tanhuharjoi- 
tuksetkin muistuvat mieleen.

Kaikki tapaamamme van
hat tanhuujat sanoivat erityi
sesti iloitsevansa siitä, että 
seuran 75-vuotisjuhlilla esite
tään vanha purpuri. Tämä 
antaa näille vanhuksille va
kuuden siitä, että vanhoja pe
rinteitä heille rakkaaksi käy
neen seuran piirissä yhä vaa
litaan.

Haastattelija.

—  Se vaatii sen keikauk
sen, sanos Tohterin Miko.

*

—  Onpa meittiä täsä mie
hiä, sanos Nikkarin Liisa.
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Uutta omaksuen kunnioitamme vanhaa
Uusi suurempi seuratalo, 

koskelaisten vuosikymmenien 
unelma, valmistui parahiksi 
nuorisoseuran 70-vuotisjuh- 
laksi, jota silloin siis vietet
tiin uuden talon vihkiäisjuh
lana. Uuden talon rakentami
nen ohjasi seuran toiminnan 
aikaisempaan verraten huo
mattavasti enemmän käytän
nön aloille. Uuden talon suo
jissa kulunutta viisivuotis
kautta on edelleen vahvasti 
sävyttänyt taloudelliset asiat, 
rakennustöiden päätökseen 
vieminen ja vastuu rakennus- 
veloista. Velka on kuitenkin 
pitänyt vireänä ja  asetetut ta
voitteet on saavutettu, jopa 
ylitettykin. Nuortentupa on jo 
täysin käyttökunnossa. Ta
loon on asennettu lämmin- 
vesijohdot ja näyttämölle va
laistuslaitteet. Pukuhuoneet 
peseytymistiloineen ovat käyt
tökunnossa. Voimistelun har
rastajille on tarjolla sauna 
suihkuineen. Lämmitystä on 
parannettu ulottamalla kes
kuslämmitys myös yläkerran 
huoneisiin ja näyttämön alle 
sijoitettuihin tiloihin. Raken
taminen vaatii varoja. Täm- 
möisetkin, muutamalla sanal
la mainitut täydennykset, jo 
suuria summia. Nuortentupa 
on kuitenkin täyttänyt ne toi
veet ja laskelmat, joihin koko 
rakennusyritys perustui. Se 
on suosittu huvittelupaikka, 
mikä pitää talon ylläpidon 
mahdollisena, ja siellä on ti
laa monenlaisille harrasteluil
le. Kokoontumispaikan vaati
vaan harrasteluun koskelaisil
la kyllä riittää innostusta. Tal
vikuukausina Nuortentupa on 
tuskin milloinkaan tyhjänä. 
Säännöllisesti taloa käyttävät 
Kosken Kerttujen ja Kaiun 
voimistelijat. Myös yhteiskou
lun ja kansalaiskoulun voimis- 
telutunteja pidetään Nuorten- 
tuvalla.

Nuorisoseurankin toiminta 
on nykyään entistä enemmän 
keskittynyt Nuortentuvalle. 
Vanhat parrat muistavat vie
lä entisaikojen suositut ja sil
loin tarkoituksenmukaiset ky- 
läpiirit kerhoineen. Nykyiset 
liikennevälineet ja avarammat 
ja lämpimät kokoontumispai
kat ovat jättäneet ne muisto
jen joukkoon. Yhä harvem
min esiintyy seuran toimin
noissa kylittäisjärjestelyä.

Myös nuorisoseuratyö on 
suomalaista yhteiskuntaa ra
vistelevan voimakkaan kehi
tyksen alainen. Säilyttääkseen 
vankan asemansa koko pitä
jän nuorison yhteisenä toi

mintakeskuksena seura on 
rohkeasti astunut uusille uril
le. Toiminta on järjestetty 
tarpeen mukaan, uusia mah
dollisuuksia hyväksi käyttäen. 
Silti on säilynyt aatteellinen, 
yksilön kehittämiseen tähtää
vä luonne.

Kahdeksannella vuosikym
menellä on oltu ahkeria. Tär
keä toimintamuoto on tal
koot. Talkoilla on siivottu, 
maalattu, raivattu (vanhan ra
kennuksen jätteet), ajettu so
rat paikoitusalueelle, leikattu 
matonkuteet ja kudottu ma
tot, ommeltu ikkunanverhot, 
leivottu ja hoidettu koko ra
vintola. Yleensä on tehty tal
koilla kaikki ne työt, mitkä 
eivät välttämättä vaadi am
mattitaitoa. Talkoosuorituk- 
sia kertyi vuosina 1960— 63 
2 076, ja näyttää siltä, ettei 
kuluva vuosi jää jälkeen edel
lisistä.

Nuorisoseuralla on näyt
tämötyössä rikkaat perinteet. 
Näyttelemistä on edelleenkin 
harrastettu, vaikka Nuorten
tuvan näyttämö ei enää ole
kaan ainoa tirkistysreikä teat
terista kiinnostuneille. Televi
sio tarjoaa näytelmiään eikä 
teatterissakäyntikään ole ny
kyisin kuin pikkumatka. Nuo
riso tuntee kuitenkin kiinnos
tusta myös rampin parempaa 
puolta kohtaan ja kehitysky
kyistä lahjakkuuttakin ilme
nee. Sopivista näytelmistä 
sensijaan on huutava puute. 
Vanhat, moneen kertaan pe
latut pikkunäytelmät eivät 
kiinnosta esiintyjää eikä kat
sojaa. Näyttämötyö on myös 
menettänyt merkityksensä 
seuratoiminnan rahoittajana. 
Tuskin on Suomenmaassa 
enää yhdistystä, lukuunotta
m atta pelkästään alalle eri
koistuneita, joka pystyy toi
mintansa rahoittamaan näy- 
telmätuloilla. Oikeastaan voi
si sanoa, että näytelmätoimin
ta on vapautunut rahoittajan 
taakasta. Näytelmätulot voi
daan sijoittaa ohjaukseen ja 
»ylöspanoon». Nuorisoseu
rassa on v. 1960— 63 esitet
ty 21 näytelmää. Niistä mai
nittakoon: Kiven »Kihlaus», 
Talvion »Huhtikuun M anta», 
kohtauksia Alkion »Puukko
junkkareista», Topiaksen 
»Serenadi sotatorvella», Lah
tisen »Vain ihmisiä», M änty
län »Latu» ja Valta-Ylänteen 
»Aurinko nousee». Esityksiä 
on ollut yhteensä 34, harjoi
tuksia 197 ja näytelmissä on 
esiintynyt 117 henkilöä. O h
jaajina ovat toimineet kotoi

set Veikka Rautoma ja A ar
ne Pelto. Ammattiohjaajina 
Aili Heickell ja Niilo Honka
nen. Keskusseuran näytelmä- 
kilpailuihin on osallistuttu 
vuosittain. Tanhujoukkueella 
on ollut vilkasta toimintaa. 
Ohjaajansa Pirkko Tammisen 
johdolla tanhuajat ovat har
joitelleet SNL:n vuosittaisen 
ohjelman. Joukkue on ollut 
mukana Varsinais-Suomen 
maakuntajuhlien ja SNL:n 
suvipäivien yhteisesityksissä 
ja keskusseuran tanhukilpai- 
luissa. Numerot vuosilta 1960 
— 63: 98 harjoitusta, 25
esiintymistä, 45 tanhua, ker
tovat, että tanhut ovat säilyt
täneet vanhan asemansa yh
tenä suosituimmista harras
tusmuodoista.

Keskusseuran puhe- ja  lau- 
suntakilpailuihin on myös 
osallistuttu. Puhekilpailussa 
saavutti seuran joukkue v. 
1962 ensimmäisen sijan. Lau
sujat eivät ole joukkueena 
yltäneet yhtä pikälle, vaik
ka henkilökohtaiset tulokset 
ovatkin olleet hyviä.

Seuralla on ollut pysyvästi 
ohjelmassa kolme vuotuista 
juhlaa. Nuorisoseurapäivän 
juhlat, äitienpäivä ja raittius- 
juhla, viimeksimainittu on 
usein järjestetty yhdessä mies
kuoron kanssa. Maatalous- 
kerholaisten kanssa on järjes
tetty nuotioiltoja Hevonlin- 
nalla.

Oma tärkeä merkityksensä 
on ollut iltakursseilla ja per- 
heilloilla. Iltakurssiviikko on 
omiaan elvyttämään kaiken
laista pikkuharrastelua ja sa
malla se tarjoaa uusille tulok
kaille mainion tilaisuuden pe
rehtyä seuratoimintoihin. Per- 
heillat, joita aikaisemmin on 
nimitetty kuukausikokouksik
si, ovat seuran vanhin käy
tännössä oleva toimintamuo
to. Nämä tilaisuudet ovat tie
tysti vuosikymmenien kulues
sa muovautuneet kullekin 
ajalle sopiviksi. Nykyisin ilto
jen ohjelmaan kuuluu yleinen 
kokous ja epävirallisesti mon
ta pientä kokousta, joissa kä
sitellään seuran asioita, de 
Gaullen ulkopolitiikkaa ja 
Pentti Holapan ominaisuuk
sia. Vähän ohjelmaa, joka ei 
ole kovin korkeatasoista, mut
ta herättää silti hilpeyttä. Lo
puksi leikitään, ja loppulaulu 
lauletaan aina veljespiirissä. 
Perheiltoja järjestetään talvi
kuukausina. Viime aikoina 
niiden suosio on kasvanut.

Vuoden huipputapauksia 
ovat aina jäsentenkeskeinen

TERVEHDYS
KALIFORNIASTA

Olen huomannut Suomen 
lehdistä, että Kosken Nuori
soseura valmistautuu viettä
mään 75-vuotisjuhlia. Se he
rätti vanhat muistot.

Kävin silloin, 1904, rippi
koulua, kun rakennettiin 
Nuortentupaa Tiensuun Vih
torin ollessa siinä päämiehe- 
nä. Vanhat ahdasmieliset ih
miset sanoivat rakennettavan 
»pirulle kirkkoa».

Heti rippikoulun jälkeen 
veti Julian H arttu minut mu
kaan nuorisoseuran voimis- 
telutoimintaan, vaikka ei mi
nulla siihen mitään erityisiä 
edellytyksiä ollut, sillä olin 
paksu ja kömpelö. Olisin jo
1905 päässyt muiden m uka
na Turun laulujuhlille voimis
telemaan, m utta en saanut 
kotoa lomaa ja  kyytirahaa. 
M utta Salon laulujuhlille
1906 toki pääsin mukaan, 
tietysti ehdolla, että m aanan
taiaamuna olin viiden maissa 
kesantopellolla. Kun Julian 
Hartullakaan ei silloin vielä 
ollut polkupyörää, suunnis
timme jalan läpi Kuusjoen 
metsien Saloon. Perillä väsy
mys vaati osansa juhlajuma
lanpalveluksessa Uskelan kir
kossa. Uudentalon Yrjöäkin 
nukutti ja niin me kesken kai
ken menimme Uskelan kir
kon torniin ihailemaan Salon 
seudun maisemia. Sitten men
tiin juhlamarssissa kentälle. 
Kaikki oli juhlallista ja ih
meellistä, yksinpä voimistelu- 
joukkueen valokuvaaminen- 
kin (Ei siinä montaa enää ole 
elossa). Sunnuntai-iltana läk- 
simme jalan Salosta kotiin ja 
aamulla neljän maissa ehdin 
nukkumaan. Tunnin perästä

pikkujoulu ja kesäinen koti- 
seuturetki.

Jäseniä oli 31. 12. 1963 
105 naista ja 114 miestä, yh
teensä 219. Seuran elinvoi
maisuutta osoittaa se, että 
muutamat aktiiviset jäsenet 
ovat naapuripitäjistä, M artti
lasta, Ypäjältä ja Somerolta.

Kosken nykyinen nuoriso- 
seuralaispolvi työskentelee 
viljelmällä, johon on kylvetty 
ensimmäiset siemenet jo seit- 
semänkymmentäviisi vuotta 
sitten. A jat muuttuvat, kulla
kin sukupolvella on omat ta
pansa ja käsityksensä. Onnel
lisimpia lienevät ne, jotka 
epäröimättä uutta omaksuen 
osaavat säilyttää myös van
hasta sen, mikä on ajatonta.

Jaakko Simola
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OSUUSKASSA

A M M E

P A N K K I

O suuskassasta saat 
kaikki tiliä koskevat 
tiedot. Avaa Sinäkin 

nuorisotili!

Nuorisotili on 
Sinun mahdol
lisuutesi. Vain 
O suuskassoilla 
on nuorisotili.

KAKSINKERTAISTA
MAHDOLLISUUTESI

nuorisotili

auttaa
alkuun

Kosken T.I. Osuuskassa

~Kyl dii 
kelpaid...

Ei se oi nuorisoseuralainen 
eikä mikkään, jos ei joskus 
olis ollut näytelmäkappalees. 
Kyl niit likoi ja poikii olis 
tavallisen pitkä rivi, kun ovat 
vanhan Nuortentuvan laval 
kärsineet ramppikuumet ja 
huumanneet, et kyl se taiteen 
tiä on yhtä ohrakkeinen kuin 
m uutkin polut. M ut ei sehen 
näytelmäkappaleeseenkaan il
man muuta päässyt. Ei sitä 
koskaan tultu sanomaan: 
»mei tarvittais nyt joku po- 
jankolppi näyttelemmään Pöl- 
hö-Kustaat, sää olisit juur so
piva sehen hommaan. Eikä 
sun siin mittään näytelläkkän 
tarvitte, olet vaan!» E i se niin 
vaan käynyt, kyl siin täyty 
tehrä montaa lai, ennenkun 
näytelmäkappaleeseen kelpas.

Nuorisoseuran kesäjuhlist 
se mun, niin kon monen 
muunkin, nuorisoseuralais- 
ura alko. Mää olin niist kesä
juhlist kuullu juttuu jo monta 
vuatta, m ut em mää niihin 
koskaan päässy. Kerran vua- 
rel mää näin telefoonitolpas 
ilmoituksen näist juhlist ja 
siin oli loppukanetti: »pik- 
kupojil on perunanjuoksukil- 
pailu, rahapalkinnot» .  Siilon 
mää päätin, et sinne mun täy
tyy päästä, jos vaikka sais 
viäl palkinnonkin. En mää 
tiätäny, m immost se peruna- 
juaksu olikan, m ut mää mei- 
nasin, et kyl sen sit näkkee. 
Varmuuren vuaks mää kimp- 
susin mammalt 10 pennii li- 
munaatirahaa ja paljain ja
loin mää sit kipitin sinne 
Nuartentuval pualjuaksuu, et
ten vaan olis myähästyny.

isä nosti minut seisomaan 
vuoteesta ja käski kesämaata 
kertaamaan. Sain jotenkin he
voset valjaisiin, m utta kyn
täessä nukuin auran sarvissa. 
Heräsin, kun rauhalliset he
voset ehtivät saran päähän. 
Käänsin ne ja jatkoin kävel
len nukkumista. M utta Julian 
H arttu, joka oli minua 15 
vuotta vanhempi, nukkui ko
ko maanantaisen päivän. Isä 
Kustaa, nähtyään poikansa 
väsymyksen, oli iskenyt tälle 
silmää ja vihjaissut: —  Ehkä 
saunan parvi on talon rauhal
lisin p a ik k a . . .

Sitten saimme äidinperin- 
nöstämme Vähäsuolta maata 
ja  ryhdyimme uudisraivaajik
si. Silloin oli muotia perustaa 
nuorisoseuraan ns. kyläpiire- 
jä. Minäkin Väinö-veljeni

Huanost mun siin kilpai- 
lus kävi. Mää joutusin juok
semaan ensimäiseks enkä 
oikein tietänyt tekniikasi m it
tään. E ikä se sit mikkään ih
me ollu, jos Puumannin pojat 
ja Alitalon pojat ja Sepän po
jat mun voittivat ja mää jäin 
viimeseks. Eikä mul sitä li- 
munaatirahhaakan ollu kun 
mää kotti kerkesin.

Seuraava luottamustoimi 
olikin sit jo piljettein myym i
nen. Siin viras mää sainkin 
olla pitkän aikaa ennenkun 
ranki nousi ja mää joutusin 
laval. Ja kyl mää sit sainkin 
niis näytelmäkappaleis pelata 
pääroolii vähän monta kertaa.

N yt mää luulen et moni 
mun ikkäiseni vettää ottaas 
ryppyyn ja koettaa muistella 
misä osis mää oikein olen pe
lätin u. Ja vaikkiaa se onkin, 
sil et jos siilon olis ilmestynyt 
Napsalan Uutiset, niin sen 
teatteriarvostelus olis ollut ai
ka ussein seuraava pätkä: 
kuiskauksesta huolehti Toivo- 
Tapani tottuneesti kuuluvaan 
tapaansa  —  —  — . »  M ut 
kun ei niit »Napsalan Uuti
siin> ilmestynyt, niin ei paljon 
kukkaan tiätänyt et mää siäl 
kuiskauskopis koetin viärä 
kappaleen onnellisseen lop
puun.

Olin mää kerran ittekkin 
laval kovas pintees. Pirettiin 
urheilukilpailut ja niitten jäl
keen piti olla tanssit. Kaks 
päivää ennen huomattiin, et 
jos saaraan vähän ohjelmaa, 
niin päästään pienemmät hu
viverot. Mää onneton joutu
sin yhreks sehen näytelmä- 
kappaleeseen. K yl siin kuis
kaajat oli kova tyä lukkee 
erel ja mei siäl laval yritettiin 
peräs. Kaikeks onneks sähkö 
sammus ja mei meinattiin jo, 
et päästiin koko tuskast. M ut 
aikain takkaa se sähkö tuli

kanssa perustin Kankaan nuo- 
risoseurapiirin, jonka puheen
johtajaksi jouduin. Kokoon
nuimme vuoron perään eri 
koteihin ja järjestimme ilta
mia, paitsi kotipiirissä, myös
kin Mellilän Isossaperässä ja 
Tapalassa. Erityisesti on jää
nyt mieleeni iltamat Lammin 
uudessa makasiinissa, sillä 
löimme talkoilla siihen maka
siiniin katon »salin vuokras
ta». Kiven Kihlaus silloin 
näyteltiin ja muutakin ohjel
maa oli. Sitten meillä oli seu- 
ralehti Kuokka, minkä ensim
mäisen numeron toimitti yksi
nään pikkuveljeni Urho, joka 
silloin oli päättänyt kansa
koulunsa . . .

Siihen asiat sitten johtivat, 
että minun oh siirryttävä an
siotöihin tänne »suureen län-

kumminkiin. Iltamaväki ru- 
pes tömistämmään konttejas 
ja vaatimaan näytelmän jat- 
kamist. Siilon mää menin hä
täpäissäni sen kuiskaajan ty
kö ja käänsin sen näytelmä- 
kirjan lehret, niin ettei jääny 
kon loppuun pari sivuu ja sa
noin: »Koetas lukkee tost.» 
Ja kyl se kappale sil pelil pian 
saatiin loppuun ja ihmiset 
pääsi tanssaamaan.

Muistus miäleen yks kuis- 
kaajajuttu jostain Turun pua- 
lest. Näytelmän sankari huu
si: Anna! Anna! mut ei muis- 
tanukka, mitä piti jatkaa.

teen» ja tänne sitten jäinkin. 
M utta nyt eläkevaarina, lä
hellä kahdeksankym m entä 
ikävuotta, nuoruuden ajat pa
lautuvat elävinä mieleen. Kii
tollisuuteni kotoista nuoriso
seuraa kohtaan on aina ollut 
suuri ja varsinkin sen arvokas 
kirjasto oli minulle aivan eri
tyisestä merkityksestä. Sinne 
hankittuja uutuuksia ei mil
lään muulla tavalla olisi voi
nut saada tuoreina luettavak
seen. Sanoisinkin nykyiselle 
elokuvien sekä radion ja tele
vision piirittämälle nuorisolle, 
että älkää unohtako hyvän 
kirjallisuuden merkitystä itse- 
kasvatustyössänne.

Kalifornia, Reedley
9. 8. -64

(Vaito Kittilä

Kuiskaaja yritti auttaa par- 
haas mukkaan, mut ei saanu 
toista kuulemaan. Siilon kuis
kaaja kimpaantus ja sanos: 
»E ks sää piru kuule*. Se aut- 
to: poika anto tulla oikein 
täysin palkein: »Anna, Anna, 
eks sää piru kuule».

Kyl sit kelpais, jos kaikki 
kävis niinkun pitäis. M ut sit 
ei meil olis mittään lystii 
omist ja toisten trykfiileist, ei 
ainakan näin jälkeenpäin.

T o i v  o - T a  p a n i

—  Suomen Nuorison Liitto  
perustettiin 1897 maan nuo- 
risoseurapiirien yhdyssiteeksi. 
Sen puheenjohtajista mainit
takoon Zachris Castren (1897 
— 99), Arvi Grotenfelt (1899 
— 1909), Niilo Liakka (1913 
— 29), Vilho Pesola (1929—  
34), Aarne Aulanko (1934—  
37), Aukusti Ripsaluoma 
(1937— 41), Viljami Kallio
koski (1941— 45), Arvo In- 
kilä (1945— 51), Alfred Sal
mela (1951— 1963) ja Heik
ki Hosia vuodesta 1964 edel
leen. Liittoon kuuluu 22 maa
kunnallista seuraa ja  jäsen
määrä on vaihdellut 100 000 
kahden puolen.

—  Noill’ paikkeill’ sen pi- 
räis oleman, sanos Eskola, 
kun valkoas lumihanges piis- 
kas.

Aurasen K irjapaino, Forssa 1964


