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Vuosi on vierähtänyt
Vuosi 1964 on vierähtänyt lo

pulleen. Moni vanha koskelainen 
on saanut iäisyyskutsun. Olemme 
heidät kaipauksella saattaneet ko
toiseen kalmistoon . . .

Monta avioparia on vihitty. 
Olemme toivottaneet heille onnea 
yhteiselle matkalleen. Monta las
ta on kastettu. Vanhan Kosken 
väistyessä uusi Koski nousee tun
nuksin: Ovat lapset kansakunnan 
kevät!

Saimme kohtalaisen vuodentu- 
lon. Laatuun nähden pari syksyis
tä sadeviikkoa teki hieman hait
taa. Mutta koskapa sitä kaikki 
menee ihmisen mielen mukaan.

Tuimalaan ei vielä ole saatu ul- 
kovaloja, mutta tälle Osuuskas
salle on noussut uusi toimitalo. 
Siinä on johtajan ja asiakkaiden 
neuvotteluja varten varattu erilli
nen huone, mikä vanhasta talosta 
piirustuksia laadittaessa "unoh
tui.” Säästöpankki toteutti talos
saan "sisäisen uudistuksen.” Näin 
siis paikalliset rahalaitokset ovat 
lisänneet palvelumahdollisuuksi- 
aan, joten mitään liikepankin 
konttoria ei Koski kalpaa.

Vanhojakin on muisteltu. Nuo
risoseura täytti 75 vuotta. Juhlien 
yhteydessä järjestettiin komeat 
vanhankansan häät. Niistä voi sa
noa: Nuoret, kun suurta uskaltaa, 
niin Koski kukoistaa. Kukapa oli
si uskonut, että vanhaa pitoka- 
lustoa haarikkoineen oli vielä 
niin paljon jälellä. Ja kukapa oli
si uskonut, että vanhoja ajopele
jäkin löytyi niin yllättävän pal
jon. Tausalta oli saatu hyvässä 
kunnossa olevat nelipyöräisetkin 
kulkueeseen.

Vanhaa ja katoavaa on siis tal
letettu, mikä tulevan esinemuseon 
kannalta on lohdullista. Marttilan 
aittamuseoissa on jo yli 1000 esi
nettä. Paljonkohan Koskella lienee 
kotien "nurkissa” esineitä tallella? 
Lions-klubi, jonka ohjelmaan 
kuuluu myöskin kotiseututyö, 

i suunnittelee kuulema esineiden 
keräystä. Jahka Liipola-museolle 
saadaan oma talo, vapautuu van

ha 1818 rakennettu pitäjämakasii- 
ni esinemuseoksi.

Niin: Se Liipola-museo! Sitä on 
käynyt katsomassa väkeä läheltä 
ja kaukaa. Kaukaa tulleet ovat 
ihmetelleet kokoelmien runsautta 
ja kauneutta. Yleinen huomautus 
koskelaisille on ollut tämä: — 
Saatte olla ylpeitä t ä l l a i s e s -  
t a museosta!

Ylilääkäri ja  professori A. R. 
Klossner kiidätti säännöllisesti 
Turusta käsin kaikki ulkomaalai
set vieraansakin tätä —• hänen 
sanojensa mukaan —  merkillistä 
museota katsomaan. M utta hä
nen mielestään tämän museon pi
täisi olla Turussa. Monesti hän 
kysyi Urpo Lehtilältä, osaavatko 
koskelaiset antaa riittävän arvon 
tälle aarteelleen?

Lehtilä kertoi vakuuttaneensa 
turkulaiselle professorille, että 
kyllä koskelaiset osaavat antaa 
tälle aarteelle arvon, sillä silloin 
kun kunnanvaltuusto otti profes
sori Liipolan lahjoituksen vastaan, 
pantiin asiakirjoihin vakuutus, 
että sitä tullaan kokonaisena vaa
limaan kokoelman suurta arvoa 
vastaavalla tavalla. Jo silloin ol
tiin siinä vakaumuksessa, että pi- 
täjämakasiini oli vain väliaikai
nen suoja. Tätä samaa seikkaa 
painosti myöskin professori Esko 
Aaltonen museoa vihkiessään.

Kosken myöhemmät valtuustot 
ovatkin muistaneet edeltäjänsä 
lupauksen. Museoa varten varat
tiin tontti ja hankittiin piirustuk
setkin. Talousarvioon on merkitty 
alkupääomaksi 30 000 nykymark
kaa ja hankkeen täydellinen to
teuttaminen kysyy varoja vain 
pennin kutakin maksuunpantua 
äyriä kohden. On siis toivotta
vaa, että valtuusto lyö jossakin lä
himmässä kokouksessaan raken
nushankkeen lukkoon muistaen, 
että tällaisen museon arvoa vuo
det ja vuosikymmenet jatkuvasti 
kohottavat ja kirkastavat.

Ja mitä yleensä tulee vanhan 
ja katoavan arvostamiseen, olisi 
aika saada Koskelle oma histo

Räisälän kirkko, niin kuin kaikki muutkin Karjalan kirkot herättä
vät joulun lapsuusmuistot Karjalasta tulleissa pitäjäläisissämme.

riansa. Se olisi koulujen kotiseu
tuopetuksenkin kannalta tärkeää, 
sillä nuori sukupolvi tarvitsisi 
näissä asioissa valistusta. Tämä 
"Koskelainen” pani toimeen ko- 
tiseudullisen kirjoitus- ja valo
kuvauskilpailun. Tulos oli yllät
tävän heikko. Tuntuu siltä, että 
nuorille ei ole riittävästi kerrottu 
"vanhasta Koskesta”.

Onneksi on vanhoja koskelaisia, 
jotka tässä suhteessa ovat val
veilla. Hyvänä esimerkkinä mai
nittakoon J u h o  O j a l a  Ylä- 
neeltä, joka on antanut muistel
mansa tämän lehden julkaistavak
si. On selvää, että tällaiset muis
telmat talletetaan ihan perheraa- 
mattujen välissä. Toivottavaa 
myös on, että muut seuraavat 
tässä asiassa Joen isännän arvo
kasta esimerkkiä.

Vanha koskelainen

"Koskelaisen” joulukuun nu
mero sisältää karjalaistietoutta, 
jota on hankittu Kosken Karja
laiset r.y:n avustamana. Kahden 
vuosikymmenen takaiset tapahtu
mat alkavat olla jo historiaa, joka 
sietää tallettaa. Pitäjämme kar
jalaisten kuvauksista ilmenee elä- 
mänmyönteisyys ja huumori, jolla 
he uuden elämänsä Länsi-Suo
messa aloittivat.

Kaksi karjalaisisäntää on kehu
nut toisilleen Karjalaan jääneitä 
talojaan.

.—  Vai nii hyvä talo sillit sinne 
jäi!

—  Niin, mut nii velkane! Ei oo 
ryssänkään siin hyvä eilää!
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“Karjalan muiöioi - elämämme rikkana

Kolme rajan taakse
• • • • •  i i • • • ■ • • • • • • •

jäänyttä pitäjää

Kun Osuuskassa on suonut puheenvuoron täällä asu
ville karjalaiselle väestölle, esittelemme seuraavansa ly
hyesti kolme Karjalan Kannaksen pitäjää, joiden asuk
kaat ovat siirtyneet asumaan tämän pitäjän alueelle. 
Nämä ovat Uusikirkko, Räisälä ja Heinjoki. Kun jäl
leen kerran olemme selailleet kotipitäjämme historiaa, 
niin se on tehnyt meihin erittäin syvän vaikutuksen. Ha- 
kiessamme selitystä siihen taloudelliseen ja henkiseen 
nousuun, joka oli ominaista Karjalalle itsenäisyytemme 
jälkeisenä ajanjaksona, emme voi tulla kuin yhteen ai
noaan tulokseen: Karjalaisenkin heimon keskuudesta on 
noussut jalojen aatteiden innoittamia miehiä, jotka ovat 
kohonneet huomattavasti aikalaistensa yläpuolelle. Epä
itsekkäällä ja aina kotiseutunsa sekä heimonsa parasta 
tarkoittavalla työllään he ovat piirtäneet nimensä syvälle 
karjalaisen heimon historiaan. —  Tämän numeron pals
toilla on tilaisuus vain pieneen läpileikkaukseen, mutta 
niille, jotka haluavat paremmin syventyä elämään Kar
jalassa tarjoutuu siihen tilaisuus tutustumalla luovutetun 
alueen pitäjien historioihin. Ne antavat asiallisia ja luo
tettavia tietoja Karjalasta sellaisena kuin nykyinen suku
polvi on sen nähnyt ja tullut tuntemaan. —  Joku on sa
nonut: "Historia on lahjomaton.” Sen tehtävänä ei ole 
työskennellä. Se vain todistaa

Heinjoen

jo tapahtunut.

UUSIKIRKKO
Uusikirkko sijaitsi eteläkannak- 

sella, rajoittuen etelässä koko le
veydeltään Suomenlahteen. Län
nessä oli naapurina Kuolemajärvi, 
pohjoisessa Kanneljärvi sekä idäs
sä Kivennapa ja Terijoki. Sen suu
rin pituus luoteesta kaakkoon oli 
45 km. ja leveys 24 km. Uusi- 
kirkko on alkuaan kuulunut Py- 
hänristin eli Muolaan seurakun
taan, josta eronnut omaksi seu
rakunnaksi vanhimpien säilyneit-

ja kertoo siitä, mitä on 

Viljo K arvonen

ten asiakirjojen mukaan v. 1445 
eli runsaat 500 vuotta sitten.

Asukkaita oli siellä v. 1937 
henkikirjojen mukaan 10.273 hen
keä.

Maanviljelys ja metsätalous oli 
pääelinkeinona, rannikolla harjoi
tettiin myös kalastusta ja aikai
sempina vuosina jopa meriliiken
nettäkin pienillä rannikkolaivoilla.

Peltoa oli v. 1937 tilaston mu
kaan 8665 ha. eli 14,3 % koko 
pinta-alasta. Erikokoisia viljelmiä 
oli yhteensä 1661.

Metsää oli yhteensä 49.300 ha 
jakaantuen eri omistajaryhmien 
kesken seuraavasti: Valtio 4374 
ha, Seurakunta 180 ha, Kunta 
1731 ha ja yksityiset 43.015 ha.

Järviä oli seudulla hyvin run
saasti n. 50 kpl. niistä suurin oli 
Halolanjärvi jonka pituus oli 9 
km.

Kansakouluja oli 21 kpl. niistä 
vanhin oli kirkkojärven koulu, 
perustettu v. 1872. Lisäksi pitä
jässä toimi Maamieskoulu v:Ita
1908. Kotitalouskoulu v:lta 1912 
ja Kannaksen ammattikoulu.

Sairaaloista mainittakoon kun
nansairaala, Halilan tuberkuloo
siparantola ja Patrun sotilaspa- 
rantola.

Seuratoiminnasta mainittakoon 
erikoisen voimakas nuorisoseura- 
harrastus. Eri kylissä toimi kaik
kiaan 14 nuorisoseuraa, joista 
useimmilla oli myös oma seura- 
talo. Vanhin oli kirkonkylän seu
ra perust. v. 1891. Lisäksi toimi 
lukuisa joukko eri alojen seuroja 
ja yhdistyksiä. Myöskin osuustoi
minta oli hyvin vilkasta, mm. 
vanhin osuuskassa perustettiin v.
1909.

Historiallisista nähtävyyksistä 
mainittakoon Raivolan kuuluisa 
lehtikuusimetsä n. 19 ha, jossa pi
simmät puut oli jopa 40 m pit
kiä, venäläisten rakennuttamat 
Inon patterit sekä Rakkauden 
hauta kirkkoineen.

Seurakunnan kirkko oli puusta 
rakennettu ns. ristikirkko v. 1807 
ja sen vieressä erikseen kellota
puli. Siellä oli myöskin kreikka
laiskatolinen kirkko.

Lähtö ensimmäiselle evakkotai
paleelle pois talvisodan jaloista 
tapahtui, kaikesta kohusta ja jän
nityksestä huolimatta niin äkkiä

kirkko.

ja yllättäen, että mm. karja täy
tyi jättää suurimmaksi osaksi so
dan jalkoihin, muusta irtaimistos
ta puhumattakaan. Sijoituspai
koiksi määrättiin Satakunnassa 
Tyrvää ja Vammala ympäristö- 
kuntineen, josta sitten seuraava- 
na keväänä siirryttiin Lohjan seu
dulle ja lähikuntiin. Karjalan ta
kaisinvaltauksen jälkeen palat
tiin sankoin joukoin takaisin en
tisille kotitanhuville, mutta sitä 
työn ja rakentamisen aikaa kesti 
vain kaksi vuotta, kun jälleen oli 
kaikki jätettävä ja toinen evak
kotaival alkoi. Tällä kertaa se 
suuntautui aluksi Itä-Hämeeseen 
Heinolan seuduille, joista sitten 
kukin on vähitellen siirtynyt lo
pullisille sijoituspaikkakunnilleen, 
osa mm. tänne Turun läänin Kos
kelle, josta on saanut uuden ko
din ja uuden kotiseudun itselleen.

Aati Sintonen

Perniöläinen emäntä keskuste
lee Heinjoen emännän kanssa ja 
ihmettelee, miksi karjalaisilla on 
niin paljon lapsia. Siihen Hein
joen emäntä sanoo:

— Kah huviskseeha myö niitä 
näperrellää.

Räisäläläinen perhe oli evak
kona Eurassa. Lapset kulkivat 
yhtenään ovesta ulos ja sisään, 
lopulta siirtolaisäiti hermostui:

— Ain työ siin oves iestakaisii 
ramppoatta.

—  Mut myöhä olloakii siirto- 
väkkii, heläytti tyttö.
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Miten karjalaisista 
tuli koskelaisia

RÄISÄLÄ
Räisälän pitäjä sijaitsi Karja

lan kannaksen koillisosassa. Sen 
pinta-ala vesistöjä lukuunottamat
ta oli 403,1 km2. Runsaslukuiset 
järvet ja joet lisäsivät kokonais
alaa huomattavasti. Leimaa anta
vana koko Räisälälle ja sen kum
puilevalle maisemalle oli Vuoksi 
joka halkaisi pitäjän etelästä poh
joiseen. Naapuripitäjinä olivat 
Vuoksela, Vuoksenranta, Kirvu, 
Kauhola, Käkisalmen maalaiskun
ta, Pyhäjärvi ja Sakkola. Lähin 
kaupunki oli Käkisalmi, jonne 
Räisälän kirkolta oli matkaa noin 
35 km.

Räisälä on ikivanhaa asutus- 
seutua. Monet asuinpaikka- ja esi
nelöydöt todistavat seudun tulleen 
asutetuksi ensimmäisen kerran jo 
kivikaudella. Pronssikaudelta on 
tehty vain aniharvoja löytöjä. 
Rautakaudella Vuoksen seudut tu
livat uudelleen asutetuiksi ja kan
sainvaellusten —  ja erikoisesti ns. 
viikinkiajalta on jo useita löytöjä. 
Huomattavin löytö on Tiurin 
Linnansaaresta päivänvaloon tul
lut hopea-aarre, joka sisälsi 33 
erilaista hopeaesinettä aina Ara
biasta asti. Aarre on otaksuttavas
ti peräisin 1100-luvulta.

Asukkaita oli pitäjässä v. 1939 
n. 8000 henkeä, joista suurin osa 
sai toimeentulonsa maataloudesta. 
Viljelmien luku oli 1085, joiden 
yhteinen peltopinta-ala oli 9949 
ha eli 9,17 ha peltoa viljemää 
kohti. Metsää oli n. 26000 ha, 
josta kunta ja seurakunta kum
pikin omisti yli 1000 ha.

Suurempia teollisuuslaitoksia ei 
pitäjässä ollut. Pieniä kotitarvesa
hoja oli useita sekä kaksi kaksi- 
raamista sahaa, jotka harjoittivat 
vientisahausta. Räisälässä oli 
omasta takaa kaksi vehnämyllyä, 
villakarstaamo, puutyöverstaita, 
pieniä vedelläkäyviä myllyjä ym. 
Teollisuuslaitokseksi voidaan ehkä 
lukea myös jo v. 1906 perustettu 
Särkisalon Osuusmeijeri.

Räisälä oli jaettu 14 kansakou
lupiiriin, joissa oli yhteensä 35 
opettajaa ja yli 1000 oppilasta. 
Vanhin kansakoulu oli perustettu 
v. 1872.

Vapaan kansanvalistustyön pää
paikkana oli v. 1903 perustettu 
Räisälän kansanopisto, joka ny
kyisin toimii Kokemäellä.

Vilkkaasta nuorisoseuratoimin
nasta todistavat pitäjän 8 nuori
soseuraa, joilla 6:11a oli jopa oma 
talo.

Talvisodan alettua tuli Räisä- 
läänkin evakuoimiskäsky neljän
tenä sotapäivänä. Muutamat ky
lät joutuivat tyhjentymään 3:ssa 
tunnissa. Ensimmäiseksi sijoitus
paikaksi tuli Etelä-Pohjanmaa, 
tarkemmin Ilmajoen ja Kauha-

HEINJOKI
Heinjoki sijaitsi Karjalan kan

naksen pohjoisosassa, Viipurista 
Pietariin ja Sortavalaan johtavien 
rautateiden muodostamassa kul
mauksessa. Sitä rajoittivat Ant
rean, Viipurin, Kuolemajärven, 
Muolaan ja Äyräpään pitäjät. Pi
täjän kokonaispinta-ala oli ilman 
vesistöjä 310 km2. Pituus n. 28 
km ja leveys n. 25 km.

Heinjoki oli pitäjänä varsin 
nuori. Ensimmäiset luotettavat tie
dot siellä olleesta asutuksesta on 
merkitty v:lta 1544 ja ensimmäi
set tiedot silloisista maanomistus
oloista v:lta 1559, jolloin pitäjät 
jaettiin neljänneskuntiin ja nämä 
puolestaan nautakuntiin.

Heinjoki kuului emäpitäjänsä 
Muolaan yhteyteen. Se oli jo 1600 
luvun loppupuolella omana ru
koushuonekuntanaan. Erottuaan 
kappeliseurakunnaksi v. 1728, vi
rallisesti kuitenkin vasta v. 1843, 
rakennettiin pitäjään v. 1770 jo 
toinen kirkko.

Periaatteellisen itsenäisyytensä 
Heinjoki sai jo v. 1868, senaatin 
päätös v:lta 1864, mutta lopul
linen irtaantuminen Muolaasta 
tapahtui vasta v. 1889. Itsenäinen 
kunnallishallinto oli peräisin v:lta 
1869. Seurakunnan kolmas ja vii
meinen kirkko oli rakennettu tii
lestä ja valmistui v. 1881. Se oli 
arkkitehti Ahrenbergin suunnit
telema ja siellä oli tilaa 1200 hen
gelle.

Maanomistusolot olivat seuraa
vat: Pinta-ala oli n. 31.000 ha, 
josta peltoa 4835 ha ja metsä
maata n. 26.000 ha. Tästä omis
tivat yksityiset 79,4 %, yhtiöt 
11,8 % , valtio 7,6 % ja kutita ja 
seurakunta 1,2 %. Pitäjän väki
luku oli v. 1939 3669 henkeä. 
Vielä viime vuosisadan puolella 
oli väkiluvussa huomattavaa nou-

joen seudut. Jatkosodan alettua 
muuttivat räisäläiset takaisin ko
tiseudulleen jälleen rakennustöi
hin. Mutta sodan käännyttyä tap
piolliseksi joutuivat asukkaat taas 
lähtemään evakoiksi vuoden -44 
keväällä ja loput rauhanteon jäl
keen. Nyt tulivat väliaikaisiksi si
joituspaikoiksi Peräseinäjoki ja 
Jalasjärvi. Lopullisen asutussuun- 
nitelman valmistuttua tuli sijoi
tuspaikaksi Satakunta, Kokemäen 
ympäristö. Kaikki eivät kuiten
kaan mahtuneet tälle alueelle ja 
senvuoksi jouduttiin suorittamaan 
tasoitussiirtoa, jonka tuloksena 
osa räisäläisistä joutui tänne 
Varsinais-Suomeen. Koskelle T.I., 
Marttilaan, Halikkoon, Kuusjoelle 
ja Pertteliin jokaiseen tuli vähän 
yli kymmenen perhettä.

Uljas Punkka

Juttuhan on sellainen, että nyt, 
kun on jo melkein kaksi vuosi
kymmentä kulunut siitä kun tu
limme tänne Koskelle, ja voimme 
jo melkein väittää olevamme 
"paljasjalkaisia Koskelaisia”, on 
mukava kääntää ajatukset taakse
päin, aikoihin jolloin siirtolaiset 
rupesivat löytämään uusia koti- 
paikkojaan.

Olimme jo aikaisemmin teh
neet pakollisen tutustumiskäynnin 
Länsi-Suomeen, ja sitten välirau
han aikana muutimme takaisin 
Karjalaan. Pitkäaikaiseksi tuo olo 
siellä ei kuitenkaan ehtinyt muo
dostua, sillä jatkosota sai meidät 
taas lähtemään ja niin kuuluim
me mekin tuohon yli 400 000 
päiseen siirtolaisjoukkoon, joka 
haki uutta kotipaikkaa.

sua, mutta tämän vuosisadan- ai
kana se osoitti vain vähäistä kas
vua pysyen ajoittain miltei pai
koillaan. Keskimääräinen asu
mistiheys oli viimeksi n. 12 asu
kasta km2:llä. Tähän väkiluvun 
kasvun pysähtymiseen vaikutti 
osaltaan kaupungin läheisyys, jon
ne matkaa pitäjän keskuksesta oli 
vain n. 30 km. Viipuriin ja Vuok- 
senlaakson teollisuusalueelle siir
tyi v. 1920— 30 luvulla paljon 
nuoria miehiä ja naisia paremman 
ansion toivossa.

Heinjoki oli yksinomaan maa- 
talouspitäjä. Teollisuutta ei ollut. 
Väestö sai toimeentulonsa maan
viljelyksestä ja ennenkaikkea kar
jataloudesta. Se olikin kehittynyt
tä, sillä maito voitiin toimittaa 
suoraan Valiolle Viipuriin. Tätä 
varten oli pitäjässä 3 maidon- 
myyntiosuuskuntaa. Myös karjan
jalostukseen kiinnitettiin huomio
ta. Ensimmäinen tark.yhd. perus
tettiin v. 1914. Metsätalous oli 
myöskin erittäin huomattava tu
lojen antaja ja vaikutti suuresti 
paikkakunnan vaurauteen.

Kansanopetuksesta vastasivat 
kansakoulut. Tätä varten oli pi
täjä jaettu 8 koulupiiriin, joista

Olin silloin melko nuori, kou
lun ensimmäisillä luokilla, ja ker
ronkin asiat omalta näkökannal
ta katsottuna, ja omiin hatariin 
muistikuviini luottaen.

Olimme pitäneet kaksi, noin 
vuoden mittaista, pysähdystä 
evakkotaipaleellamme, ennenkuin 
täm ä nykyinen kotipaikkakuntam
me löytyi, ja uuden kodin raken
taminen ja uuteen kouluun tutus
tuminen alkoi. Näin jälkeenpäin 
joutuu melkein tahtomattaan ver
taamaan niitä neljää koulua kes
kenään, joita minä, oppivelvolli
suutta täyttäessäni, jouduin käyt
tämään. Ei kuitenkaan noitten 
koulujen yhteensä kymmeneen 
nousevaa opettajaa, eikä myös
kään kouluhuoneistoja, vaan itse 
koulun toverihenkeä tapaa millä

kullakin oli oma koulunsa. Van
hin, 'kirkonkylän koulu, aloitti 
toimintansa uudessa koulutalossa 
v. 1874. Muita oppilaitoksia ei 
pitäjässä ollut. Sensijaan vapaa 
kansanvalistustyö sai siellä suo
pean vastaanoton. Ensimmäinen 
ns. seura perust. v. 1892. Hein
joen Maamiesseura perust. v. 
1899. Marttayhd. perust. v. 1909. 
Muutamilla seuroilla ja yhdistyk
sillä oli oma talonsa, mutta pa
remman keskityksen aikaansaa
miseksi rak. pitäjän keskustaan 
v. 1926 Seurojentalo.

Osuustoiminta oli erittäin mo
nipuolista. Kauppaa hallitsivat 
yksityiset aina vuoteen 1916, jol
loin pitäjä sai oman osuuskaupan. 
Ensimmäinen, Ristseppälän
Osuuskassa perustettiin v. 1904. 
Mainittakoon, että Kopralan ky
län alueella toimi ainakin 7 eri
laista osuuskuntaa, joissa kussa
kin oli suurempi määrä jäseniä.

Erikoisuuksista mainittakoon
linturikas Äyräpäänjärvi, jossa 
kesäisin asustivat kaikki vesilin- 
tumme joutsenesta kalalokkeihin 
ja tiiraan asti. Järvi oli rauhoi
tettu.

Viljo Karvonen



K O S K E L A I N E N  N:o 4 — Joulukuu 1964

Ensi kertaa Länsi-Suomessa

Erään sotilaan junamatka

koulun oppilaat suhtautuivat 
uusiin tulokkaisiin. Aikaisemmil
la paikkakunnilla olimme tottu
neet koulukavereiden taholta mel
ko kovaan vastaanottoon. Hauk
kumasanat, kuten "pikkuryssä” ja 
”ryssä” olivat melko yleisiä ja 
eräänlaiset "rotumellakat” olivat 
melkein jokapäiväisiä. M utta tääl
lä Koskella suhtautuminen oli 
paljon myötämielisempää, hyviä 
kavereita ja auttavia naapureita 
löytyi silloin, kun niitä tosiaan tar
vittiin. Olihan täälläkin koulunuo
rison keskuudessa aina silloin täl
löin jotain ihan pientä nahinaa 
karjalaisten ja kanta-asukkaiden 
välillä, mutta huomattavasti vä
hemmän kuin aikaisemmilla paik
kakunnilla, ja sitten melko pian 
täällä nuo tappeluryhmät muo
dostuivat kyläpiireittäin ja tämä 
oli omiaan vain lujittamaan sa
man, kulmakunnan koskelais- ja 
karjalaispoikien ystävyyssuhteita. 
Hyvin pian rupesi aivan huomaa
matta murre muuttumaan, ”kos- 
kelaistumaan”, ja siitä sai aina sil
loin tällöin kuulla huomautuksia 
kotona vanhempien taholta, että 
"sanokaas mie ja sie, eikä mää 
ja sää.” Mutta kaikista kehoituk- 
sista huolimatta on minulla ja 
monilla ikäisilläni ja varsinkin 
nuoremmilla, murre melkein täy
sin muuttunut. Ja näin jälkeen
päin tuntuukin aivan turhalta jar
ruttaa tuollaista koskelaistumista, 
sillä kuitenkin on varmaa, että 
sadan vuoden kuluttua on vaikea 
eroittaa murteesta yhtään karja
laisista vanhemmista polveutuvaa 
koskelaisista. Lisäksi voi jo aivan 
helposti todeta, että vanhemmil
takin, täällä asuvilta karjalaisilta, 
on jo paljon jäänyt pois sellaisia 
harvemmin käytettäviä murresa
noja, ja tilalle on tullut yhtäpal- 
jon paikkakunnan murretta. Erää
nä karjalaisia koskelaistuttavana 
tekijänä, ja hyvin tärkeänä teki
jänä on, koskelais-karjalaiset ja 
karjalais-koskelaiset avioliitot, ja 
niitä onkin solmittu melko pal
jon. Tiedä sitten mistä moinen 
mielenkiinto vierasheimolaisia 
kohtaan johtunee, mutta hyvin 
kelpaa karjalaistytöt koskelaisille 
p o jille -------------- ja päin vastoin.

Eräänä huonona puolena tässä 
nykyisessä kotipitäj ässämme on 
tuo riittävien ansiomahdollisuuk
sien puuttuminen ja pitkät m at
kat kaupunkeihin. Joista johtuen 
paljon nuoria muuttaa Koskelta 
pois, ja näin pitäjämme väkiluku 
vähenee jatkuvasti. Noista pois 
muuttavista nuorista on suurin 
osa karjalaisia, koska heidän ko
titilansa ovat pienempiä ja näin 
ollen ansiotarve suurempi. Mutta 
eiköhän tuohon pulmaankin joku 
tuone vielä apua.

Lopuksi voin vain todeta, että 
hyvin on kohta kaksikymmentä 
vuotta täällä mennyt, vaikka lei
pää on joskus joutunut muual-

Huomio! Pikajuna Turkuun 
lähtee . . . Matkustajat kiiruhtivat 
asemalaiturille kohti odottavaa, 
pitkää junaa. Toiset kulkivat ke
vein askelin, toiset kantaa raahus- 
tivat suuria painavilta näyttäviä 
matkalaukkujaan. Mitään tungos
ta ei kuitenkaan esiintynyt, kaik
ki sujui hyvin rauhallisesti. Pieni 
terävä vihellys ja niin lähti juna 
liikkeelle.

Oli kevät, siinä huhtikuun puo
livälin paikkeilla v. 1940. Talvi
sota oli juuri päättynyt. Matkus
tajien joukossa oli muutamia 
harmaatakkisia sotilaita, jotka oli
vat matkalla kotiinsa lomalle. 
Eräs heistä oli kers. Aatos Nie
melä, joka oli matkalla Lounais- 
Suomeen, sodan jälkeen ensim
mäiselle lomalleen, tapaamaan 
perhettään, joka oli siirtynyt Kar
jalan kannakselta kauas Perniön 
pitäjään asti. Noustessaan junaan 
hän kiipesi viimeiseen vaunuun, 
koska se näytti miltei tyhjältä. 
Hän heitti reppunsa hyllylle ja 
istuutui erääseen vaunuosastoon, 
jossa oli vain pari matkustajaa.

Hänellä ei ollut enää ketään 
tuttuja junassa, sillä lomalle läh
teneistä oman porukan miehistä 
oli osa eronnut jo Kouvolassa. 
Vain pieni joukko oli tullut pää
kaupunkiin asti ja vain hän jat
koi matkaansa Lounais-Suomeen. 
Hän ei liioin kaivannut matka
seuraa, sillä hän halusi rentou
tua, istua ja ajatella. Lisäksi hän 
oli päättänyt tarkoin seurata, mitä 
ohikiitävästä junasta suinkin saat
toi nähdä. Sillä kaikki se, mitä 
hän näkisi tällä rataosalla, oli 
hänelle aivan uutta. Aatos tiesi 
että tämä oli tärkeä kulkuväylä, 
yhdistihän se kaksi suurkaupun
kia, vanhan ja uuden pääkaupun
gin, Turun ja Helsingin. Tällä 
matkalla hän tulisi näkemään hy
vin vanhaa asutusta, kulttuuriseu- 
tua. Toisaalta hän päätti varmis
tautua kaikesta siitä, mitä hänen

takin hakemaan ja että "kyllä 
koti on se enstenks paras paikka 
maan päällä,” oli se sitten missä 
tahansa.

Seppo Vesterinen

vaimonsa Elli oli hänelle kirjoi
tellut Lounais-Suomesta sekä 
uudesta asuinpaikkakunnastaan 
Perniöstä. H än oli kirjoittanut 
siellä olevan erittäin laajoja pel
toaukeita ja suuria kartanoita, 
joihin oli asutettu hyvin paljon 
oman paikkakunnan karjalaista 
väestöä. Eräässä kirjeessään oli 
Elli erittäin herkästi tulkinnut 
kaipauksensa toivoessaan, että 
Aatos saisi pienen loman voi
dakseen henkilökohtaisesti kokea 
kaiken tämän ja saisi itse nähdä 
miten hyvin he olivat ja  sopeu
tuneet uusiin olosuhteisiin. Elli 
oli kirjoittanut myöskin joistakin 
ikävistä asioista, joita oli sattu
nut eräiden siirtolaisten ja isäntä
väen kesken. Omasta puolestaan 
Elli oli vakuuttanut tulevansa 
erittäin hyvin toimeen ja että hä
nelle oli talonväen puolelta osoi
tettu erittäin suurta ystävällisyyt
tä. Kaikki hänen toivomuksensa 
oli otettu huomioon niin ihmisten 
kuin eläintenkin suhteen. Nyt oli 
tämä Ellin toive toteutumassa, 
sillä hän oli jo matkalla vaimon
sa ja tyttärensä luo ja muutaman 
tunnin perästä hän olisi jo pe
rillä.

Aatos havahtui, hän oli vai
punut hetkeksi mietteisiinsä. Hän 
katsoi kelloaan. Jo varttitunnin 
verran oli pikajuna halkonut 
uusia maisemia. Se keinui hiljaa 
ja pehmeästi. Se olisi voinut tuu
dittaa sotilaan vaikka uneen. 
Mutta Aatos ei ollut väsynyt. 
Vaikka hän viivähtikin hetken 
muistojen parissa, niin kuitenkin 
hän oli aina silloin tällöin vil
kaissut ulos vaunun ikkunasta 
pysyäkseen tilanteen tasalla.

Oli iltapäivä, aurinko paistoi 
täydellä terällään. Lähtiessään lo
malle uuden rajan tuntumasta Vi
rolahdelta oli siellä ollut vielä 
vähän lunta, mutta Etelä-Suomen 
pellot alkoivat jo paljastua. Pää
kaupunki oli jo aivan lumeton. 
Täällä näkyivät jo kevään merkit 
selvemmin, lumet olivat jo sula
neet kaikkialta. Vedet virtasivat 
vapaina hakien itselleen yhä suu
rempia uomia mereen asti. Nur
mikin alkoi jo hieman viheriöidä,

olisi tarvittu vain pieni virkistä
vä sade, niin koko luonto olisi 
elänyt kevään lumoissa. —  Al
kumatkalla, kun varsinainen kau
pungin alue oli sivuutettu, Aatos 
havaitsi että ainakin n. 10 km oli 
jonkinlaista huvila-asutusta. Tälle 
alueelle oli pääkaupungin lähei
syys antanut oman leimansa. 
Mutta sitten alkoi varsinainen 
maaseutu. Aluksi oli maasto vaih- 
televaa osittain jopa kumpuile- 
vaakin. Tuollakin alhaalla, aina
kin 10 m. alempana ratapenke
reen juurella oli idyllinen maan
tie, joka jyrkin kaartein syöksyi 
ratapenkereen alitse kiemurrellen 
sitten vuoroin rautatien kummal
lakin puolella. Aatos seurasi sil
mä tarkkana. Aivan radan lä
heisyydessä oli tuon (tuostakin 
jokin pieni kaunis huvila puutar
hoineen ja hiekkakäytävineen. 
Niissä vietti varmaan joku van
hus elämänsä ehtoopuolta, tai jo
kin eläkkeellä oleva virkamies 
hoiteli nurmikenttiään ja kukka- 
istutuksiaan. Matkan jatkuessa 
pidemmälti Aatos havaitsi, että 
maasto oli muuttunut jonkinver
ran tasaisemmaksi ja viljelysau
keat laajemmiksi. Paikoin näkyi 
aivan tasaisia salaojitettuja oras- 
peltoja, jotka viheriöivät kuin 
nurmikentät. Hyvin näyttävät 
syysviljojen oraat säilyneen an
karan pakkastalven kourissa, ar
veli Aatos itsekseen.

Kyllä noita peltoja kelpaisi vil
jellä. Hän oli jälleen vaipumassa 
syviin mietteisiin. Hänestä alkoi 
tuntua yhfäjkkiä siltä, että tämä 
pieneksi mainittu Suomi oli hä
nen silmissään kasvanut suureksi 
ja laajaksi Isänmaaksi, jossa jo
kaisella rehellisellä työllä olisi 
menestystä ja jokaisella uutteral
la maanviljelijällä olisi tilaisuus 
viljellä omaa peltoaan. Vaikka 
hän tunsikin, että sota oli ollut 
hyvin kaukana näistä alueista, tä
mä ei kuitenkaan herättänyt hä
nessä kateuden häivääkään, vaan 
päinvastoin hän iloitsi, että näin 
suuri osa isänmaasta oli säästy
nyt joutumasta sodan hävityksen 
uhriksi. Hänessä alkoi herätä toi
von ja tulevaisuuden uskoa. Hän 
luottaisi vielä omien käsivarsiens;-. 
voimaan.

Aatos havahtui, kun vaunuosas
toon tuli arvokkaan näköinen her
ra, joka ilmoitti: "Karjaa Kari* 
matkaliput olkaa hyvä”. Jokoh::-
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“KarjaLaiM ia moiöia
Karjalaisina ruokina tiedetään 

yleisesti mainita pehmeä leipä, 
monenlaiset piirakat ja uunipaisti. 
Syntyperäinen karjalainen myön
tää kyllä nämä tuntomerkit to
deksi, mutta tietää samalla, miten 
suuri ero oli ruokapöydän anti- 
milla eri puolilla Karjalaa.

Kerrassaan ihmeellisiä ovat sen 
emännän tavat, joka on "muualta 
tuotu”. Ja mitä etemmäksi koti- 
nurkilla kuljet, sitä kummeksutta- 
vammin ihmiset elävät ja myös 
syövät. N aapuripitäj äläisissä on 
aina jotain ihmeteltävää. Siten 
muuttuvat paikasta toiseen men
täessä tavat ja tapojen arvostelu. 
Niin ruokakin talosta taloon, ky
lästä kylään, paikkaunnalta toi
selle.

Piirakka yleensä on koko Kar
jalalle yhteinen. Tämän tai tuon 
mallinen. Mitä parempia vieraita 
sen paremmat piiraat. Karjalassa 
oli lauantai vakituinen piirakka- 
päivä. ■>

Mitä karjalainen piiras eli pii
rakka oikein on? Tämän ryhmän 
leivonnaiseen on aina kaksi var
maa tuntomerkkiä: kuori ja sy
dän. Kuori voi olla hapantaikina- 
kuori tai imelä- eli happamaton 
kuori, joka voi olla esim. vehnä- 
leipätaikinaa. Piiraan sydämenä 
käytetään erilaisia suurimoita: 
ohra-, manna-, riisi- ja tattari- 
suurimoita, joita, joko liotetaan 
maidossa tai keitetään puuroksi. 
Myös perunaa ja lanttua on eri 
tavoin käytetty piiraiden täyttee

nä, samoin erilaisia marjoja ja 
piimää elikä rahka.

Piirakat ovat monipuolista syö
tävää. Niitä on semmoisia, jotka 
vastaavat kokonaista arkista ate
riaa, semmoisia, joilla sopii aloit
taa juhlanakin ateria syömällä 
lientä piiraan seuraksi, mutta 
myös semmoisia, jotka nautitaan 
aterian lopulla suun makeuttami- 
seksi. Piiraat ja piirakat ovat aina 
paikallaan.

Karjalainen vehnänen ehti si
vuuttaa monenlaisia kausia ennen 
viime vuosikymmenien vehnän 
käytön yleistymistä.

Vehnäsiin kuuluu myös rinke
lin ylimys, vaiko vallan keskiajal
ta  terveisiä tuova rinkelipyhimys, 
Viipurin rinkeli. Sillä on oma ma

kunsa, erilainen kuin millään 
muulla vehnäsellä. Sen muoto on 
melkein taiteellisen epäsäännölli
nen. Nimittäin siinä ihan oikeas
sa Viipurin rinkelissä.

Vehnäsenkään muotiin tulo ei 
kuitenkaan saanut karjalaista 
emäntää luopumaan kaikkein 
omimmastaan, piiraista, ja  yhä 
useammanlaisia piirakoita alettiin 
tehdä vehnäkuoreen.

Lauantai-illaksi varattiin pöy
tään piirakoiden lisäksi jamak- 
kamaitoa eli rahkamaitoa. Tämä 
on valmistettu piimästä, joka on 
ollut uunissa paistumassa niin 
kauan, että rahka on kovaa ja 
hera voidaan valuttaa pois. Sen- 
jälkeen 'rahka huuhdellaan kah
della, kolmella vedellä ja valu-

ollaan sitten ruotsinkielisellä ran
nikkoalueella, myhähti Aatos it
sekseen ojentaessaan litteransa 
virkailijalle.

Junan saapuessa Karjaan ase
malle matkustajat poistuivat vau
nuista mennäkseen ravintolaan 
juomaan kupillisen kahvia. Aatos
kin lähti sinne toisten mukana ja 
asettui jonon päähän, joka ulot
tui miltei oven suuhun asti. Tot
tuneesti kävi tarjoilu reippailta 
neitosilta ja pian oli Aatoskin 
jo vuorossa. "Vad fär vara” ky
syi neiti ruotsinkielellä. Aatos ei 
ymmärtänyt moista kohteliaisuut
ta, hän kun ei ollut opetellut tätä 
toista kotimaista kieltä. Hän vain 
osoitti sormellaan kahvikuppia ja 
niin siitä asiasta selvittiin hyvin. 
Kun veturi oli ottanut vettä ja 
muut asiaan kuuluvat valmistelut 
oli suoritettu päästiin jälleen jat
kamaan matkaa suuntana Turku. 
Jonkun matkaa kuljettuaan juna 
jälleen pysähtyi ja Aatos havaitsi, 
että se olikin muuttunut tavalli
seksi matkustajajunaksi, joka py
sähtyi kaikilla asemilla. Nämä 
ilmoitti virkailija aina molemmil
la kielillä. Näistä jäivät Aatok
sen korvaan sointumaan muuta
mat nimet kuten Fiskars. Täällä 
aivan lähellä asemaa sijaitsevat 
Fiskarsin teollisuuslaitokset. Tä
mä paikka oli Aatoksen mielestä 
kaunis kirkasvetisine puroineen ja 
laajoine puistoineen. Lisäksi ym
päröivät tehdasaluetta kauniit yh
tymän omistamat viljelykset. Ni
mi toi Aatoksen mieleen tehtaan 
vanhimmat ja ehkä huomattavim
mat tuotteet, aurat. Niillä oli hän

kin kyntänyt jo monet vuodet. 
Jonkin matkan perästä seurasi 
Billnäs, siinäkin oli jotain tuttua. 
Täällä näyttävät teollisuus ja 
maatalous hyvässä yhteisymmär
ryksessä lyöneen kättä toisilleen, 
arveli Aatos itsekseen.

Juna kiiti eteenpäin ja maise
mat vaihtuivat nopeasti. Paljon 
nähtävää oli hänen eteensä auen
nut vaunun ikkunasta ja monen
laisia johtopäätöksiä hän olikin jo 
ennättänyt tehdä. Eräs näkemys 
oli erikoisesti ilahduttanut Aatok
sen mieltä. Jo alkumatkasta hän 
oli huomannut muutamissa pai
koissa radan varteen istutettuja 
tiheitä ja  kauniiksi leikattuja kuu
siaitoja, jotka matkan jatkuessa 
yhä vain lisääntyivät. Eräissä pai
koissa ne olivat vain lyhyinä pät
kinä, toisinaan taas pidempinä jo
noina, joskus radan kummallakin 
puolella estämässä tuiskulumen 
tunkeutumista radalle. Kylläpäs 
täällä on tehty perusteellista työ
tä, ajatteli Aatos, ja hänen m at
kan alussa omaksumansa vanhan 
kulttuurin leima vain vahvistui 
hänen mielessään. Erään toisen
kin huomion hän oli juuri vast
ikään tehnyt. Tuntui kuin metsät 
olisivat siirtyneet hieman kau
emmaksi ja pellot tulleet laajem
miksi. — Ei, mutta mitä? Tuol
lahan oli kallio, aivan keskellä 
peltoa. Korkea, useita kymmeniä 
metrejä leveä aivan kuin vuori, 
jonka rinteillä ja laella kasvavat 
puut näyttivät kääpiöiltä. —  Ja 
tuolla —  siinä vasta oli oikea 
kiven järkäle. Jyrkkäseinäinen, 
jonka laella ei mikään elollinen

olento näyttänyt viihtyvän. Siinä 
se seisoi uhmaten aikaa ja ikui
suutta. Ei siihen ollut ajan ham
maskaan pystynyt. Siinä se seisoo 
vankkumattomana kuin Suomen 
kansa. 105 päivää oli Suomi tais
tellut elämästä ja  kuolemasta, 
mutta seisoi vieläkin omilla ja
loillaan, tosin lyötynä, mutta ei 
voitettuna. Olisivatpa nuo kallion 
lohkareet olleet Summan aukeilla 
tai Muolajärven rantamilla, niin 
ei minkäänlainen hyökkäysvaunu 
olisi niitä ylittänyt, eikä niiden 
välistä olisi niitä päästetty, puhisi 
Aatos itsekseen. H än olisi var
maan pidempäänkin viivähtänyt 
sota-ajan tunnelmissa, mutta sil
loin tapahtui jotain aivan odot
tamatonta. Y hfäkkiä kuului omi
tuinen terävä ääni aivan kuin te- 
räshevonen olisi kiljaissut. Se 
muistutti lievää jatkuvaa ukkosen 
jyrinää. Aatos ummisti silmänsä, 
mutta avasi ne jälleen. Hän huo
masi, että oli aivan pimeää mut
ta sitä kesti vain muutaman se
kunnin ajan. Juna oli ajanut tun
nelin läpi. Kyllä hän oli kuullut 
omasta mielestään jo melko pal
jon asioita Lounais-Suomesta, 
mutta tällaista hän ei olisi osan
nut edes aavistaa. —  Matka jat
kui edelleen. Tämä kallioinen, 
Aatoksen mielestä melkein vuori
nen alue oli pian ohitettu, ja tyy
pillinen maisema laajoine peltoi
neen oli jälleen näköpiirissä. 
Tuolla kaukana kumpareella puis
tikon keskellä näkyi suuri vaalea 
asuinrakennus ja paljon muita 
suuria punaiseksi maalattuja ul
korakennuksia. Nuo olivat var

maan niitä kartanoita, joista Elli 
oli kirjoittanut. Jokohan tästä 
pian tultaisiin perille? Hänelle tu
livat vielä kerran mieleen matkan 
varrella tekemänsä havainnot ja 
hänen täytyi myöntää, että Elli 
oli ollut oikeassa.

Hän oli kaikkeen tähän asti 
näkemäänsä kerrassaan ihastunut. 
Ei sen vuoksi, että hänen koti- 
pitäjänsä olisi ollut jokin -taka
pajuinen alue, vaan siksi, että 
näin suuri muutos oli liikaa mie
helle, joka oli nähnyt miltei ko
konaisen maakunnan sortuvan ja 
raunioituvan sodan ankarissa 
kourissa. Vasta äsken hän oli 
saapunut Karjalan lumisista met
sistä, viettänyt siellä kokonaisen 
ankaran pakkastalven, asunut 
teltoissa ja  korsuissa, kulkenut 
järjestelmällisesti vetäytyen koti- 
pitäjänsä halki, vieläpä oman ko
tikylänkin läpi oli hänen yksik
könsä kulkenut. Hän oli nähnyt 
miten monet talot olivat ensin 
hiiltyneet kokonaisina ja  sitten ro
mahtaneet alas.

Kaikki entinen oli äkkiä pois
tunut hänen elämästään. Kun hän 
näki, että täällä oli vielä kaikki 
näin hyvin säilynyt, niin hänestä 
tuntui hyvältä ajatellessaan, että 
elämää voitiin täällä isänmaassa 
edes jollakin tavalla jatkaa.

"Perniö”, kuuli Aatos virkaili
jan sanovan. H än otti reppunsa 
hyllyltä ja poistui kevein askelin 
vaunusillalle. Hänen ensimmäi
nen lomamatkansa Lounais-Suo- 
meen oli alkanut.

Vannas.
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"Tunne kotiseutusi’'
Önnl6iuneei

Tausan nelipyöräiset rattaat hääkulkueessa herättivät ansaittua 
huomiota.

Kosken T.l. Osuuskassan nuo
risoseuran juhlavuoden merkeissä 
julistamaan kirjoitus- ja valoku
vauskilpailuun ”Tunne kotiseutu
si” saapui odotettua vähemmän 
kilpailutöitä. Tämä todistanee 
ehkä sitä, että kirjoitustaito vaatii 
harrastajaltaan oma-aloitteisuutta 
ja pitkäaikaista harjoittelua aja
tusten sanoiksi muuntamisessa. 
Myös valokuvaamisessa pätevät 
samat vaatimukset.

Palkintolautakunnalle lähetetyt 
kirjoitukset käsittelivät Tohtori- 
Mikoa ja pitäjän kestikievaritoi
mintaa. Tohtori-Mikosta ei ker
rottu mitään uutta, mitä aikai
semmista lehtikirjoituksista jo ei 
olisi tunnettu. Lähetetyt kuvauk
set ovat tietojen säilymisen kan
nalta kuitenkin hyvät arkistoita
viksi. Kestikievarikuvaus vastasi 
hyvin tarkoitustaan vanhan kan
sanelämän tapojen kuvaajana. Va
litettavasti kuvaus oli liian lyhyt 
ja pintapuolinen.

Kilpailuun lähetetyistä väridia- 
sarjoista jouduttiin karsimaan heti 
liian suppeat kuvaukset. Kilpailun 
tarkoituksena oli antaa kuvaajalle 
mahdollisuus monipuolisesti ku-

tetaan. Näin saatu piimä syötiin 
yleisemmin kylmän maidon kans
sa.

Lauantai-illan ruokiin kuului 
myös uunipaisti —  ruukkupaisti 
—  lihapotti oli karjalan paisti. 
Uuniin pantavaksi kelpaa mikä 
liha tahansa tuoreena sekä suo
laisena. Ellei valinnan varaa ole, 
syntyy paisti yhdestäkin lihalajis- 
ta, mutta parasta paistia saadaan, 
kun pannaan sekaisin lampaan-, 
naudan- ja  sianlihaa. Munuaiset 
ja maksa antavat paistiin hyvän 
maun. Paisti aidoimmillaan pais
tetaan potissa eli ruukussa uunin 
jälkilämmössä, jossa se saa hau
tua useita tunteja. Paisti tarjottiin 
samassa astiassa, missä se oli pais
tettu, sillä suurustamaton rasvai
nen liemi jäähtyy nopeasti ja jos 
paistia liiaksi käsitellään, maku
kin kärsii.

Erittäin suosittuja olivat uuni- 
puurot eli uuniputrot. Ne valmis
tettiin kokonaisista suurimoista 
veteen tai maitoon ja haudutettiin 
uunissa. Uuni ei saa olla kuuma. 
Karjalainen uunipuuro on yleensä 
kovaa, niissä ryynit ovat koko
naisia, erillisiä, mutta hyvin hau
tuneita.

Karjalaisilla on mainetta kaa
lin, etenkin hapankaalin syöjinä, 
vaikkei se hapankaali silti tunnu 
niin kovin vanhaa perua olevan
kaan. Hapankaali on eräs kaalin 
säilömismenetelmä ja vieläpä 
varsin tehokas. Tuskin entiset

vata pitäjää vanhojen muistomerk
kien, maisemapaikkojen ja elin
keinoelämän kannalta. Noin 25 
dian sarjaan olisi mahtunut mel
koinen annos pitäjän kokonais- 
kuvausta kirkonkylän elinkeino
elämästä ja eri alueitten maata
loustöistä ja puusepäntöistä mai
semakuviin saakka. Parhaiten oli 
tässä pyrkimyksessä onnistunut 
Harri Mäntynen, jonka 18 kuvaa 
antoivat hyvän katsauksen kir
konkylän oloihin Saaren myllyn 
lähikuvista alkaen.

Ensimmäistä palkintoa ei kil
pailussa jaettu.

Valokuvauskilpailu:
II palkinto

Harri Mäntynen 25 mk.
III palkinto

nimim. "Kesä -64” 20 mk.

Kirjoituskilpailu:
II palkinto

nimim. "Marjatta L." 25 mk. 
II palkinto

nimim. "Kyläläisiltä 
kuultua’’ 25 mk.

Osuuskassa kiittää osanotosta ja 
luovuttaa palkinnot voittajille.

kannaksen emännät tiesivät, että 
C-vitatn. tässä, säilyy melkein 
muuttumattomana kevääseen 
saakka kunhan säilytyspaikka on 
riittävän kylmä. Hapankaalia tar
jottiin salaattina sellaisenaan, 
mutta siitä voitiin valmistaa myös 
keittoja ja laatikoita sekä piiraita.

Runsaasti käytettiin myös pa
pua ja hernettä. Niistä valmistet
tiin rokkaa, joka on paksua keit
toa, melkein muhennosta. Ma
kua antamaan lisättiin luista li
haa ja kokonaisia ohraryynejä.

Karjalaiset asustivat monenlais
ten kalavesien ulottuvilla ja siksi 
saalista saatiin eri tavoin ja eri 
paikoista, erilaisilla pyydyksillä 
kaikkea tavallista meillä tunnet
tua kalaa kiiskistä ja salakasta 
aina isoimpiin ja harvinaisimpiin 
kalalajeihin.

Saaliin käsittely ja käyttö nou
datti sen arvoa. Pienet kalat jou
tuivat heti kalapottiin tai kalapii- 
rakkaan, mutta jos saalis oli ko
vin runsas kuivattiin pikku kalat 
uunin arinalla ja näistä emännät 
talven mittaan keittivät kalalientä. 
Iso kala on aina arvokasta niin 
kalastajan kuin ruoanlaittajan sil
mällä katsottuna ja isot kalat 
varattiinkin enimmäkseen suola- 
kalaksi.

Tässä lyhyesti eräitä niistä sa
doista kansanomaisista ruokala
jeista, joita karjalainen emäntä 
valmisti tai ehkä vielä valmistaa. 
Vanhat taidot ovat elinvoimaisia.

Palovakuutuksista
Palovakuutukset ovat yleensä 

helposti vaihdettavissa yhtiöstä 
toiseen, mutta siinä tapauksessa, 
että vakuutuksenottajalla on kiin
nelaina rahalaitoksesta tai asutus- 
kassasta, olisi yhtiöitten vaihta
misista syytä luopua, sillä se vain 
aiheuttaa turhaa työtä ja suora
naisia rahankuluja vakuutuksen
ottajalle.

Vakuutuksen muuttamisesta ai
heutuvat seuraavat toimenpiteet: 
1. Rahalaitos saa ilmoituksen va
kuutuksen päättymisestä. 2. Ra
halaitos tiedustelee vakuutuksen
ottajalta uutta yhtiötä ja uuden 
vakuutuskirjan numeroa. 3. Va
kuutuksenottaja joutuu käymään 
rahalaitoksessa selvittämässä asi
an. 4. Rahalaitos tilaa vakuutus-

Niitten elinkelpoisuutta osoittaa 
myös se, että moni nykyaikaistu- 
nutkin emäntä hyväksyy ne jat
kuvasti ruokavalikoimaansa, ke
hittelee niistä nykyajan makuvaa- 
timuksia vastaavia herkkuja. Mo
net kansanomaiset ruoat puolus
tavat paikkaansa siksi, että niitä 
voi nopeasti tekaista arkiaterialle, 
toiset taas siksi, että millä pito- 
pöydässä on ollut keskeinen sija 
jo vuosisatoja.

Ritva Karvonen

— Karjalaist ko paistaat piira- 
koi, ni syömäst lähtiis penkkikii 
jääp istumapaikalt rasvaseks.

Uusi kunniajäsen
Syksyn kokouksissa valittiin 

Osuuskassan hallintoneuvostoon 
uudeksi jäseneksi maanviljelijä 
Urho T a m m i n e n  ja johtokun
taan uudeksi jäseneksi maanvil
jelijä Esko U r m a s .  Lisäksi hal
lintoneuvosto valitsi maanviljeli
jä Martti Urmaan osuuskassan 
kunniajäseneksi. Martti Urmas 
tulee toimineeksi osuuskassan hal
lituksen jäsenenä kuluvan vuoden 
loppuun mennessä 41 vuotta. 
Osuuskassan kunniajäsenyys on 
suurin huomionosoitus, mikä 
osuuskunnan jäsenelle voidaan 
myöntää.

todistuksen uudelta yhtiöltä. 5. 
Uusi vakuutusyhtiö lähettää va- 
kuutustodistuksen lunastusmaksui- 
neen ja postiennakkokuluineen. 6. 
Rahalaitoksessa tehdään merkin
nät vakuutuksen muuttumisesta 
laina-asiakirjoihin.

Jotkut yhtiöt lähettävät va- 
kuutustodistukset tosin ilmaiseksi, 
mutta kaikesta huolimatta aiheu
tuu yhtiön vaihtamisesta paljon 
työtä ja jonkinverran lainansaa
jan maksettavaksi koituvia kulu
jakin. Kulut jäävät harvoin alle 
4 markan. Yleensä kaikki yhtiöt 
korvaavat nykyisin vahingot oi
keudenmukaisesti, joten turhan
aikaisista vaihdoksista on loppu
tuloksena paljon työtä ja porua 
sekä hyvin vähän viiloja.

Urpo Kinnala
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l}ääpidoi Muistelmia kestikievarin 

ajoilta

Kaisa Virtanen ja Pentti Teivonen komeana morsiusparina.

Elokuulla ilmestyi "Koskelai
nen” pitäjän 75-vuotiaalle nuori
soseuralle omistettuna juhlanume
rona. Kun elokuun 22— 23. pnä 
vietetyistä juhlista ja vanhan kan
san hääpidoista päivälehdet ker
toivat yksityiskohtaisesti, emme 
tässä numerossa enää noihin juh
liin puutu. Toteamme vain, että 
paljon oli nuorisoseuraväki vai
vaa nähnyt, mutta tuloksetkin oli
vat sen mukaiset. Vanhankansan 
häät onnistuivat juhlamenoineen 
ja purpureineen vallan mainiosti. 
Oma arvokas osuutensa juhlan 
onnistumisesta oli nuorisoseurapii- 
rin sihteerillä J u k k a  L e h t i 
s e l l ä ,  joka oli laatinut hääme- 
nojen käsikirjoituksen ja toimi 
kuuluttajana.

Morsiamena oli K a i s a  V i r 
t a n e n  ja sulhasena P e n t t i  
T e i v o  n en. Hääsaattue oli pit
kä, hevoset hyvässä lihassa ja 
linjaanirattaatkin hyvässä kunnos
sa. Hääpäivälliset syötiin hilpeän 
mielialan vallitessa ja hääparin 
pöytään oli onnistuttu hankki
maan vanhat puulautasetkin.

Kohokohdaksi häissä muodos
tui "entisen friiarin”, värjäri Kus
taa Vyhtisen Kosken murteella 
pitämä onnittelupuhe. Vyhtisen 
osan esittäjä M a t t i  K u l m a  
oli puheeseensa sisällyttänyt kaik
ki hyvän puheen "tykötarpeet”, 
mutta huumori oli kuitenkin yli- 
pursuva. Puheen loppu oli seu- 
raavaa:

"Kyl täsä jo nyt tuli puhuttuu. 
Ja aika nätistäskin. Mut kun täsä 
silmisäs näkkee ton morsijamen 
koko muarollisen ihanuuren, niin 
tekis viät miäli sannoo jottain 
hyvvii toivotuksi!: olkoon teitin 
ehtoonne lempei, päivät paisteisii, 
aamut heljöi, niinkun kevässuven 
aamu siilon kun se oikeen heljä 
on, ja y ä t . .  . niin . . . niin . . . 
tota se on oiksjastas jokasen oma 
asja, kummottoon yäs viättää. 
Kasvakoon teitin peltonne vahvaa 
ruista ja suurii potaatei, niitut 
hyvvää heinää, lehmät lypsäköön 
ja kirnu tulkoon voila. Kukostak- 
koon tuamet ja pihlavat teitin pa- 
kallanne, jos tei nyt tyältänne 
simmosii kerkiitte kattomaan. Ja 
lilja t. . .  perhanan kärvänen siin 
pörräät vaikka mää parhaalas pu
hun morsiamel, linnut nokkikoon 
kärväset pois teitin nurkistanne ja 
pysyköön kiiljäiset pois karjast. 
Lapsist ja lapsenlapsist olkoon 
vallan illoo. Ja sit, kun lopultas 
kyllästytte tähän elämisseen, ja 
kualette pois niin1 kauniistas ku- 
kostakkoon ruusut ja palssamit ja 
muut lemmenkukkaset teitin hau- 
rallanne, tual Tuimalan tarhas. 
Ja kun sanomakellot kaikaa, et 
ihmiset sanoisivat: siin meni hyvä 
ihmine.

Mut nyt kun tei viäl elätte, ja 
niinkauan kun tei viäl elätte, ol
koon teitin elämänne niinkun lau
lu. Välliin simmonen niinkun hai- 
tarist veretty oikeen kiperä polk
ka, sit niinkun fioli oikee surkjas-

1910-luvun kestikievarin pitä
jältä vaadittiin paljon kärsivälli
syyttä, sillä pitkin vuorokautta 
saapui sinne matkustavaisia vilui
sina ja nälkäisinä, koska olivat 
istua kyyhöttäneet vällyjen alla 
hevosen reessä penikulmakaupal- 
la. Lämmintä teetä tai kahvia oli 
silloin oltava valmiina heti, oli 
vuorokauden aika mikä tahansa. 
Tarjoiluolot olivat silloin vallan 
toiset. Ei ollut jääkaappia, missä 
olisi säilyttänyt tuoreet lihat, ker
mat ja juustot, jotka siihen aikaan 
yritettiin tarjoilla mahdollisuuk
sien mukaan vieraille hyvin tuo
reina ja laitettuina.

Syöpäläisten torjuminen oli 
myös vaikeaa. Usein kuulin sa
nottavan: "Mitä suurempi herra, 
sen enempi täitä.” Mitä suurempi 
virkamies oli, sitä enemmän 
hän joutui matkustamaan ja yöpy
mään eri kievareissa. Täit seura- 
sivat tahtomattaan mukana ja 
naisväelle riitti ylimääräistä työtä 
vuoteitten puhdistamisessa ja tar
kastamisessa.

Usein pidettiin myös lukukin- 
kerit kestikievareissa ja ma
jataloissa ja  Marttilan kirkkoher
ra oli mukana. Päivällisaikana 
hyvästä ruokahalustaan kuululle 
Marttilan kirkkoherralle laitettiin 
iso ruokaliina leuan alle ja si
dottiin huolellisesti niskan taakse

tas parkuis, sit niinkun tuomiokir
kon uruil pelattais ja niinkun tor- 
vioorkesteri puhaltais, ja  sit taas 
sitä haitaripolkkaa. Tämmöttii 
nää teitil toivotan. Niin ja Mii
nan puelest kans.”

*

Varsinaisessa 75-vuotisjuhlassa 
lausui vieraat tervetulleiksi seuran 
nykyinen esimies J a a k k o  Si 
m o  1 a ja juhlapuheen piti toimin
nanjohtaja M a r t t i  S i n t o 
n e n .  Lisäksi oli musiikkiohjel
maa, tanhuilua ja "vapaa sana”, 
minkä kestäessä maan neljännek
si vanhin nuorisoseura tuli run
saiden onnentoivotusten kohteek
si. Luonnollisesti kunnioitettiin 
sankarivainajia ja Karjalaan jää
neitä vainajia kunniakäynnillä. 
Ennen seppelten laskua piti pu
heen mv. Kai Tuomola. Harras 
muistotilaisuus sankarihaudoille 
päättyi virteen "Jumala ompi lin-

rusetille. Kosken silloinen kirk
koherra, vaikka olikin komea 
mies, tunnettiin pikkuruokaisena 
ja leikkisänä miehenä. Silmää is
kien hän sanoi Marttilan kirkko
herralle: "Syö sinä vaan, minä 
poltan sillävälin sikaaria.”

Jos pitäjällä tapahtui jotain eri
koista kestikievari oli se paikka, 
missä asioita selitettiin. Kerran 
sattui lähellä Talolan koulua pa
lamaan pehkutehdas. Palon sytyt- 
tyjästä ei ollut tietoa. Syytettiin 
yhtä ja toista. Lopulta saivat kou
lupojat syyt niskoilleen. Silloin 
saapui kestikievariin Marttilan 
vallesmanni suuren koiransa kans
sa. Syytettynä oli eräs Talolan 
koulun oppilas. Hän oli orpo- 
poikana hoidettavana eräässä ta
lossa.

Vallesmanni oli ankara ja sa
noi pojalle, että koira puree, jos 
poika ei omista tekoaan. Pelois
saan poika tunnusti sytyttäneensä 
palon. Päästyään vallesmannin 
luota hän kertoi itkien kestikieva
rin isännälle mitä oli tapahtunut 
ja pelkäsi seuraamuksia. Nämä 
pojan sanat ratkaisivat hänen 
syyttömyytensä oikeudessa.

Tässä niin kuin muissakin asi
oissa touhusi Tohtorin Miko. Hän 
oli aina itse tietäväinen ja asiois
ta perillä kun tuli kutsutuksi to
distajaksi oikeuteen. Kun oikeus 
kutsui kestikievarin isäntäväen ja 
pojan kasvattivanhemmat oikeu
teen todistajaksi päätti Tohtorin 
Miko naurattaa emäntiä oikeus
paikalla. Kun tuli hänen vuoro 
sanoa nimensä lausui hän hyvin 
naukuvalla äänellä "Minä olen 
Mikko Tammelin.” Kun häneltä 
kysyttiin, mitä hän tietää, jatkoi 
hän samaan tyyliin: "Mitäs mun 
pitäis tietämän, mää en tiedä yh
tään mitään.” Ja pyytäen päivä
rahaansa poistui Mikko taas oi
keudesta epäonnistuttuaan täydel
lisesti naikkosten naurattamisessa.

Mutta pikkupoika katsottiin 
syyttömäksi kun tuli todistetuksi, 
että hän peloissaan oli tunnusta
nut sytyttäneensä palon.

Historiaan ovat painuneet 
muistot kievareista reen ratinoi- 
neen, kärryjen kolinoineen ja ka- 
vionkapseineen. Nykyajan ihmi
selle ne ovat satua, mutta sen 
ajan ihmisille kovaa todellisuutta.

”Marjatta L."
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Kosken karjojen tuotokset
1963-64

omistaja lehmä- lehmä- tuotos voi- 62 Esko Syrjälä ........... 3.8 Ay 4207 188 4.5
luku rotu maitoa rasvaa % 63 Janne Vähätalo 11.9 Sk 3799 188 4.9

Martti Urmas ........... 10.9 Ay 6245 287 4.6 64 Tauno Nyholm 4.9 Ay 4145 187 4.5
Yrjö Uusitalo ........... 5.0 Ay 5299 270 5.1 65 Pekka Selänne ........... 4.1 Ay+Sk 4001 187 4.7
Aarne N ik k i ............... 3.2 Ay 6116 265 4.3 66 Lauri A h o la ............... 6.0 Sk 3957 187 4.7
Pentti Naumi 8.2 Ay 5890 265 4.5 67 Vilho M ik k o la ........... 9.7 Ay 4315 186 4.3
Ilkka Naumi .............. 6.7 Ay 6019 261 4.3 68 Into K ä r r i ................... 10.2 Ay 4368 185 4.2
Paavo Ollinen ........... 5.5 Ay 5636 255 4.5 69 Kai Tuomola ........... 8.1 Ay 4331 185 4.3
Erkki Saari ............... 10.0 Ay 5532 254 4.6 70 Viljo Karvonen . . . 9.1 Ay 4218 183 4.3
Eino Hietanen ........... 2.0 Sk 5612 253 4.5 71 Sigrid Aarnio ........... 9.9 Ay 4070 183 4.5
Eino Tamminen 6.6 Ay 5466 248 4.5 72 Arvo K u ja la ............... 5.6 Ay+Sk 4056 183 4.5
Hannes Mäkinen 4.6 Ay 5587 243 4.4 73 Olli Koivunen ........... 7.1 Sk 3984 183 4.6
Eino Raitanen ........... 6.1 Ay 5384 241 4.5 74 Olavi Leino 11.0 Ay 4414 182 4.1
Matti Levonen ......... 6.0 Ay 5429 240 4.4 75 Torsti Manni 10.8 Ay 4227 182 4.3
Allan Kattelus ........... 8.4 Ay 5451 237 4.3 76 Taavi Kuuva ........... 2.8 Ay 4096 181 4.4
Uuno Tamminen 6.7 Sk 5061 235 4.6 77 Erkki Tamminen . . . . 11.8 Sk 4058 180 4.4
Antti V ä lim a a ........... 4.2 Ay 5705 233 4.1 78 J. Reiman perik.......... 10.6 Ay 3935 180 4.6
Aarne Hokka ........... 12.6 Ay 5141 233 4.5 79 Yrjö M ik o la ............... 6.5 Ay 4070 179 4.4
Martti Virtanen 16.2 Sk 4706 232 4.9 80 Arvi Uusitalo ........... 5.7 Sk 3771 179 4.8
Väinö Kujala 6.0 Ay 5267 231 4.4 81 Raimo Koskinen 5.0 Ay+Sk 4168 178 4.3
Lauri Mutkala ........... 5.8 Ay 5267 230 4.4 82 Erkki Mustonen . . . 3.2 Ay 3984 178 4.5
Helena Ylivesala 8.1 Ay 4723 229 4.8 83 Mikko Raitanen . . . 6.3 Sk 4087 177 4.3
Lauri L ä h d e ............... 2.1 Ay 5209 228 4.4 84 Uuno Hörkkö ........... 12.0 Ay 3912 177 4.5
Vilho Lehtilä ........... 8.0 Ay 4920 226 4.6 85 Pauli Kattelus ........... 6.5 Sk 3853 177 4.6
Reino Teivonen 8.2 Ay 4469 226 5.1 86 A. Puras .................... 11.1 A y+Sk 3644 177 4.9
Toivo P u llin en ........... 5.0 Ay 5135 224 4.4 87 Toivo S e p p ä .............. 8.9 Ay 4004 176 4.4
Ilkka Luhtala ........... 6.8 Ay 5658 223 3.9 88 Reino Koskinen 2.7 Ay 4129 174 4.2
Paavo Takamaa . 8.0 A y+Sk 4940 217 4.4 89 Jaakko Virtanen 6.8 A y+Sk 4052 174 4.3
Väinö Uutela ........... 7.1 A y+Sk 4917 217 4.4 90 Kustaa Haavisto . 8.0 Ay 3901 174 4.5
Martti Beranger 7.0 A y+Sk 4881 217 4.4 91 Aaiti Sintonen ........... 8.6 Sk 3723 173 4.6
Vilho T u it tu ............... 4.6 Ay 4763 216 4.5 92 Juho Savela ............... 6.8 Ay 3780 171 4.5
Arvo Peltola ........... 3.0 Ay 4401 216 4.9 93 Antti Petrimäki . . . 3.0 Ay+Sk 3741 171 4.6
Keijo Toivonen 13.3 Ay 5146 214 4.2 94 Matti Uusitupa . . . . 7.3 Ay 3937 170 4.3
Pauli Pellonperä 4.6 Ay 5015 214 4.3 95 Lauri Urmas ........... 10.0 Sk 3915 170 4.3
Hannu Anttila ........... 4.1 Ay 4452 212 4.8 96 Väinö Simola ........... 10.0 Ay 3714 170 4.6
Yrjö Luhtala .......... 9.2 Ay 4751 211 4.4
Eero Tiensuu ........... 7.5 Sk 3870 210 5.4 Tarkkailupiirien tulokset 1963— 64
Martti Jalli ...............
Eeli Laakso

13.5
6.2

Sk
Ay

4588
4845

209
208

4.6
4.3 tiloja lehmiä tuotos voirasvaa %

Esko Uotila ............... 5.3 Ay 4427 208 4.7 1. Keskipiiri ja Selkä 30 205 4673 210 4.5
Ilmari Haavisto 4.5 Ay 4752 206 4.3 2. Sorvasta 26 200 4584 205 4.5
Eero Väinölä ........... 8.8 Ay-f Sk 4625 206 4.5 3. Hongisto, Tapala, Patakoski 31 208 4306 191 4.4
Lauri Simola ........... 9.4 Sk 3968 205 5.2 4. Alikulma 28 235 3924 179 4.6
Kalle Haapasalo 3.1 A y+Sk 4613 204 4.4 Keskim. 4372 196 4.5
Eino Tiensuu ..........
Veikko Manner . . . .
Vilho Ojala ...............
Elma Väinölä 
Tyyne Liipola ........

5.6
4.0
6.9
4.2

11.3

Ay+Sk
Ay
Ay
Ay
Sk

4431
4632
4626
4470
4262

204
203
203
202
202

4.6
4.4
4.4
4.5
4.7

Tuotosten lisäys edelliseen 
vuoteen verrattuna 
Maanviljelysseuran 

keskituotos

203

4608

10.8 

210.5 4.6

Toivo Kulo ............... 8.2 Ay 4784 200 4.2
Antti Kallio ............... 11.5 Ay+Sk 4501 200 4.4 KOSKEN T.l. KUNNANVAL S a a r i n e n ,  Väinö T u o m i 
Martti Rahkonen 15.4 Ay 4658 199 4.3 TUUSTON NYKYINEN n e n ,  Torsten S i l v o l a , Torsti
Eino Salonen ...........
Sylvi Raitanen ..........

4.8
4.4

Sk
Ay

4091
4680

197
196

4.8
4.2

KOKOONPANO M a n n i ,  Kai  T u o m o l a ,  Pau
li P e l l o n p e r ä ,  Lauri A  h o-

Yrjö Virtanen ..........
Tauno Koivisto 
Onni Lähteenmäki 
Reino Heinonen
N. Kärri perik...........
Yrjö Haapanen

11.0
5.0
4.0
8.5 
8.7
5.5

Sk
Ay
Ay+Sk
Ay
Ay
Ay

3881
4650
4241
4728
4406
4210

193
192
192
191
191
190

5.0
4.1
4.5 
4.0 
4.3
4.5

1 a, Vieno L e p i s t ö ,  Toivo 
Lokakuussa suoritetuissa kun- R ; n n e> Aatos A a l t o ,  Aimo 

nallisvaaleissa valittiin Kosken N u r m i, Mauno M ä n t y n e n ,  
T.l. kunnanvaltuustoon 19 vai- UV]as P u u k k a> Xuomo H o n- 
tuutettua. Luettelemme heidät sii- k a i a> Tauno T u o m i n e n ,  
nä järjestyksessä kuin vertausluku Atte A a 11 o n e n ja Paavo R a-

Eero Mikkola ........... 4.3 Ay+Sk 4178 190 4.5 eaeiiyttaa: s i m u s . Varaedustajiksi tulivat
Jalmari Kokki perik. 4.9 Sk 4190 189 4.5 Allan K a t t e l u s ,  M artti mm. Irja N e u v o  ja Ida P i e-
Tuure Posti ............... 13.8 Ay+Sk 4382 188 4.3 V i r t a n e n  (Vainio), Matti t  i 1 ä.
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"Suomen kansa on tälläkin
hetkellä liian riitaisaa”

Kunnianosoitus itsenäisyyspäivänä 
sankarihaudoilla perinteelliseen 

tapaan

Uusi Osuuskassatalo 
harjakorkeudessa

Osuuskassan talo harjakorkeudessa.

Harjakaisyleisöu. Oikealta mv. Tuomo Honkala, arkkitehti Olavi 
Reima, rak.mest. Ruohonen ja arkkitehti Kauko Reima.

Osuuskassan uuden toimitalon 
harjannostajaiset pidettiin perjan
taina marraskuun 13. päivänä 
1964. Harjakaisvieraat toivotti
tervetulleiksi hallintoneuvoston 
varapuheenjohtaja Tuomo Hon
kala. Tilaisuudessa olivat työnte
kijöitten, urakoitsijan ja osuuskas
san edustajien lisäksi myös Ark
kitehtitoimisto Reiman edustajat, 
jotka ovat talon suunnitelleet.

Lopullinen päätös talon raken
tamisesta tehtiin runsas vuosi sit
ten, jolloin kassan johtokunta sai 
valtuudet hankkeen toteuttami
seen. Arkkitehtitoimisto Reiman 
lisäksi ovat talon suunnitteluun 
osallistuneet Insinööritoimistot 
Äke Jokela, T. Lindstam ja Matti 
Leppä.

Rakennus on tyypiltään yksi
kerroksinen ja sen tilavuus on 
2000 m3. Varsinaisia pankkitiloja 
on 216 m2. Kellarikerroksessa si
jaitsee 58 m2:n suuruinen kerho- 
huoneisto. Holvitilaa on kaikkiaan

40 m2. Rakennukseen asennetaan 
yösäilölaitteet liikeasiakkaita var
ten. Asuntoja rakennukseen tulee 
kolme, joista yksi on johtajaa 
varten ja kaksi on yksiöitä. Kel
larikerroksessa on kerhohuoneen 
lisäksi osa holvitiloista, autotalli, 
kattilahuone, sauna ja talouskel
larit.

Rakennus on suunniteltu siten, 
että sitä voidaan liikesiiven osalta 
jatkaa tarvittaessa n. 15 m. Myös 
lämpö- ja viemärilaitteet on mi
toitettu tätä silmälläpitäen. Talon 
rakentaminen on aloitettu 1. 7. 
-64 ja se valmistuu sopimuksen 
mukaisesti 31. 1. -65.

Pääurakoitsijana rakennuksella 
toimii Rakennusliike P & K Vas
tamäki Somerolta, putkityöt te
kee Paimion Vesi ja Lämpö sekä 
sähkötyöt Sähkö-Lähteenmäki 
Paimiosta. Valvojana toimii ra
kennusmestari Vilho Räsänen 
Marttilasta.

Itsenäisyyspäivää Koskella 
T.l. vietettiin perinteellisin 
menoin. Partiolaiset muodos
tivat klo 12 sankarihaudalle 
lippuvaltion, minkä jälkeen 
yhteisesti laulettiin Maamme. 
Sen jälkeen maanviljelijä 
K a i  T u o m  o l a  päti seu- 
raavan puheen:

Jälleen tänä itsenäisyyspäivänä, 
Suomen kansallispäivänä, kokoon
nutaan maamme kaikissa kunnis
sa ja seurakunnissa tekemään 
kunniaa niille vainajillemme, jot
ka kaikkensa antaen ovat kaatu
neet kansamme itsenäisyystaiste
luissa. Ja tällä kerralla siihen on 
taas aihetta tavallista enemmän. 
Onhan juuri näinä päivinä tullut 
neljännesvuosisata täyteen talviso
dan alkamisesta ja  samoin tänä 
syksynä tullut kuluneeksi 20 vuot
ta siitä, kun jatkosota päättyi. 
Näin on tämä itsenäisyyspäivä 
meillekin tavallista arvokkaampi.

Kahdeskymmenestoinen itsenäi
syyden vuosi oli lopuillaan, kun 
syksyllä 1939 Suomi joutui an
karalta tuntuvan painostuksen 
alaiseksi. Neuvottelujen ajaksi 
miehet kutsuttiin aseihin ylimää
räisten kertausharjoitusten nimel
lä. Lokakuun 9. päivän iltana tä
mänkin seudun asevelvollisten 
miesten pääosa lähti Turkuun 
joukko-osaston kokoamispaik
kaan. Kokoontuminen oli taval
laan tuttua, olivathan samat mie
het juuri kesällä olleet kertaus
harjoituksissa Niinisalossa. Mutta 
tunnelma siellä Samppalinnammä- 
en Tyttölyseolla muodostui vaka
vaksi, kun eräänä iltana pantiin 
t u n t o l e v y t  jokaiselle kau
laan, varustukseksi annettiin rau
taiset annokset reppuihin ja aseis
tukseen ns. kovat patruunat. Näi
tä  kolmea ei aikaisemmin ollut 
meille sotilaille annettu.

Kaikki neuvottelut olivat kui
tenkin turhia. Jälkeenpäinhän on 
selvinnyt, että Saksa ja Neuvosto
liitto olivat jo aikaisemmin so
pineet Euroopan jakamisesta, jol
loin myös Suomen valtaamisesta 
oli sovittu. Me suomalaiset kui
tenkin sinisilmäisesti uskoimme 
itsenäisyytemme oikeutukseen. 
Mekin, koskelaiset, siellä Muo
laan Suurniemessä seurasimme 
neuvottelujen kehittymistä, kun
nes sitten marraskuun 30. päivän 
valjuna sarastaessa näimme vie
raiden viholliskoneiden pyyhkäi
sevän ylitsemme. Sodan ankara

todellisuus oli edessämme. Kesti 
vain muutaman päivän niin vi
hollinen oli pääpuolustuslinjalla. 
Tasan 25 vuotta sitten, itsenäi
syyspäivänä, Kosken komppania
kin, silloin 3./JR  14, joutui kos
ketukseen vihollisen kanssa, koki 
ensimmäisen tulikasteensa ja kär
si ensimmäiset tappionsa siellä 
Muolaan järven länsilohkolla.

Tuo itsenäisyyspäivä oli monel
le —  niin uskon —  ankarin ja 
synkin kuin koskaan sitä ennen 
ja kuin myös sen jälkeenkään.

Monenlaiset muistot palautu
vat mieliin noilta sotapäiviltä, it- 
sekullekin mukanaolleelle. Kan
naksella olleet muistavat erikoi
sesti myös aivan joulun alla teh
dyn koko Kannaksen lohkon kä
sittävän onnettoman vastahyök
käyksen, joka ei mitään hyödyttä
nyt, mutta tappiot olivat suuret. 
Ja sitten Suomen ankarat vaiheet. 
JR 14, varsinais-suomalaisten 
rykmenttikin heitettiin sinne mel
ko vahvana ja hetken levähtänee- 
näkin. Pari päivää ja koko ryk
mentti oli ihan hajalla ja  vain 
rippeet jälellä.

Tällaista oli Suomen talvisota, 
ankarien taistelujen ja yli-inhi- 
millisten koettelemusten sotaa 
pienelle, heikosti varustautuneelle 
kansalle. Näidenkin hautojen ni- 
milaatat kertovat noiden aikojen 
suurista menetyksistä, täm än seu
dun uhreista. Tänä päivänä meil
lä on entistä suurempi syy hil
jentyä sankarivainajiemme muis
toa kunnioittamaan.

20 vuotta tuli tänä syksynä ku
luneeksi siitä, kun jatkosota päät
tyi. Nämä 20 vuotta ovat olleet 
kansallemme onnellisia eteenpäin- 
menon vuosia. Sodan raskaista 
menetyksistä huolimatta on 
maamme taloudellinen nousu ol
lut uskomattoman nopeata. Elin
tasomme on nyt huomattavasti 
korkeammalla kuin mitä se oli 
ennen sotia. Tämä elintason nou
su näkyy jokaisen kansalaisen yk
sityiselämässä. Mutta tämä ta
loudellinen nousu on tehnyt mah
dolliseksi myös yhteiskunnallisel
la sektorilla suoritettuun valta
vaan uudistukseen. Olemmeko sit
ten eläneet yli varojemme, sitä 
on vaikea sanoa. Jokatapauksessa 
kehitys on ollut nopeata.

Ulkopoliittisesti nämä sodanjäl
keiset vuodet ovat olleet erinomai
set. Suomella on tällä hetkellä 

Jatk. seur. siv.
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Heimoustunteemme syventynyt...
Qftuiöioja 2 0  ja 25 vuoden iakaa

"Muistot ovat varastoitua elämää" on joku ajattelija sanonut 
ja mitäpä muuta ne olisivat. Nykyhetki on lyhyt nopeasti ohi
kiitävä tuokio, joka seuraavassa hetkessä siirtyy jo muistojen 
joukkoon. Muistot etääntyvät meistä jokahetki, sikäli kuin eläm
me, mutta ne eivät katoa, ovat vain kuin varastossa josta 
saamme ottaa ne esille milloin haluamme ja muisteluissamme 
elää ne uudelleen. Muistot ovat elämämme rikkaus, sen moni- 
sisältöinen päiväkirja, kuinka köyhiä olisimme ilman niitä, oli
simme kuin tyhjän päällä, jossa ei ole pohjaa, eikä tukea jaloil
lemme.

Niinkuin yksityisillä ihmisillä on muistonsa, on myöskin ih
misryhmillä, kansoilla ja heimoilla yhteisiä suurien merkkita
pahtumien muistoja, joko iloisia tai surullisia, mutta muistoja 
jotka määrättyinä ajankohtina tulevat elävämmin mieleen ja 
aivan kuin pysähdyttävät koetun tapahtuman eteen, kuin näky
mättömän muistopatsaan juurelle.
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hyvät suhteet joka suunnalle. Se 
luo varmuutta ja turvallisuutta 
kansamme elämään. Voisi sanoa, 
että Suomi on vasta sodan koet
telemusten jälkeen löytänyt oman 
viisaan ulkopolitiikkansa.

Mutta sisäpolitiikassa Suomen 
kansa on tälläkin hetkellä liian 
riitaisaa. Muistettakoon vain, että 
suurimman osan tätä vuotta hal
litsi epäparlamenttaarinen virka- 
mieshallitus ja että suuretkin puo
lueet katsovat viisaammaksi pysy
tellä opposiitiossa, josta käsin ne 
voivat paremmin, kuin hallitus
vastuussa ollen, ajaa omia puo
luepoliittisia etujaan. Tällainen 
asiantila ei voi olla terve ja nor
maalinen. Tuntuu siltä, että sisä
politiikassa ei ole löydetty yh
teisiä linjoja tai sitten niitä ei 
haluta kunnioittaa. Tässä onkin 
tällä hetkellä Suomen valtiollisen 
elämän kipein ongelma.

Muistamme nykyisen president
timme lausuneen ajatuksen: Ei 
ole sillä hyvä, että itsenäisyys on 
kerran saavutettu, se on jokaise
na päivänä lunastettava uudes
taan.

Mitä tämä merkitsee käytän
nössä? Se merkitsee sitä, että jo
kaisen kansalaisen on kykynsä, 
taitonsa ja ahkeruutensa mukaan 
tehtävä työtä ja työllään raken
nettava tätä maata, isänmaata. 
Se merkitsee myös sitä, että ke
nelläkään ei ole oikeutta puheil
laan eikä teoillaan osoittaa mi
tään sellaista, joka vahingoittaa 
maamme itsenäisyyttä ja sen kan
sanvaltaista hallitusmuotoa. — 
Luulen, että näihin ajatuksiin si
sältyy ne peruslinjat, joita jokai
sen olisi opittava seuraamaan. 
Tuntuu siltä, että tässä meillä on 
paljon opittavaa. Se merkitsee 
myöskin sitä, että — jos niin 
vaaditaan — meidän on myös
kin oltava jälleen valmiit taiste
lemaankin itsenäisyytemme puo
lesta.

Tähän meitä velvoittaa myös 
näiden sankaripoikien muisto. 
Opettakaamme se velvoitus myös 
uusille, tuleville sukupolville!

Puheen päätyttyä esittivät 
Kosken Mieslaulajat kanttori 
M a r t t i  H a n n u k s e l a n  
johdolla Klemetin sovituksen 
”Oi kallis Suomenmaa”, min
kä jälkeen alkoi seppelten 
lasku. Seurakunnan ja kunnan 
seppeleen laski mv. E e r o  
V i r t a n e n ,  aseveljien sep
peleen K a l e v i  K ä r r i ,  
reserviupseerien ja aliupsee
rien järjestön seppeleen opet
taja O l l i  M u 1 o ja kons
taapeli A r v o  L a i n e  sekä 
Lions-klubin seppeleen reh
tori T o r s t e n  S i l v o l a  ja 
opetusneuvos U r h o  K i t t i -  
1 ä. Tämän jälkeen Mieslaula
jat esittivät Koivaaran 'T ä 
hän asti” sekä Paciuksen

Vuoden 1939 marraskuun vii
meinen päivä oli tapahtuma joka 
järkyttävyydessään kosketti ki
peästi koko kansaamme, mutta 
varsinkin Karjalan heimoa. Tuli
palo on järkyttävä näky kaukaa
kin nähtynä mutta läheltä näh
tynä, tai omakohtaisesti koettuna 
sen kaameuden vasta selvimmin 
tuntee. Niin oli sodanpalokin, 
vain rintamamiehet ja heitä lä
hinnä karjalaiset, varsinkin raja
seutujen asukkaat sen saivat ki
peimmin tuntea. Menneinä vuosi
satoina olivat monet karjalaiset 
sukupolvet saaneet nähdä ja tun
tea sodanpalon läheltä ja sen ta
kia olikin vanhojen karjalaisten 
keskuudessa sananparsi: ”Suo Ju
mala sottaa kuulla, mut älä näh- 
hä.” Tämä tarkoitti sitä, että kun 
maailmassa on aina ollut sotia ja 
niistä on aina puhuttu, niin saa
han sitä puhetta kuulla mutta 
rukoiltiin, että Jumala varjelisi 
"sotaa näkemästä” se tahtoo sa
noa: sitä omakohtaisesti kokemas
ta. Mutta historian suuret tapah
tumat kulkevat omia aikojaan ja 
niiden suuret tulimyrskyt kosket
tavat milloin mitäkin maapallon 
kulmaa. Neljännesvuosisata sit
ten tämä osui meidän kohdallem
me ja me karjalaiset jouduimme 
pakenemaan sen rajuilman edestä.

Ennen kuin _ virallinen evakuoi- 
mismääräys ennätti tulla olivat 
sota-aseet antaneet jo monin pai-

”Suomen laulun” . Harrastun- 
nelmainen tilaisuus päättyi 
virien 170, ”Jumala ompi 
linnamme.”

Sankarihaudoilta kerään
nyttiin jumalanpalvelukseen 
kirkkoon, missä päivän teks
tin (Luuikk. ev. 17 luv.) poh
jalta saamasi Marttilan kirk
koherra, rovasti W i l h o  J. 
W i h e r v a a r a. Päivänkoh
taisina virsinä veisattiin juma
lanpalveluksen yhteydessä 
virret 460— 462.

koin oman . lähtökäskynsä. Mutta 
kaikille kodeistaan lähtemään jou
tuneille se isku oli niin voimakas 
että turrutti henkisesti, sekä fyy- 
sillisesti. Kuivien silmäluomien ta
kaa eivät edes kyyneleet pääs
seet tulemaan, sanat salpautuivat 
mykkien huulien taakse ja sydän 
kyyristyi tuskaansa, vain luontai
nen itsesäilytysvaisto toimi ja 
vaati pakoon sodan rajuilman al
ta. Sinne jäi koti sellaisenaan kuin 
siinä oli eletty, ei näkynyt muu- 
tonmerkkiä oli vain kuin olisi 
naapuriin hetkeksi pistäydytty . . .

On sanottu: "Toivo on petolli
nen matkatoveri, mutta kuitenkin 
se kuljettaa meitä eteen päin.” 
Niin kävi meillekin Karjalan ra
jaseutujen asukkaille. Kun ensim
mäinen turtumus oli ohitettu, tuli 
tuo "petollinen toivo” kuiski
maan: "Ehkä jo muutaman viikon 
päästä pääsette kotiin takaisin, 
ehkä jouluksi, tai viimeistään ke
väällä, johan sotakin siihen men
nessä loppuu.” Ja  me uskoimme 
tuon, emmehän silloin tietäneet 
vielä, että kodit paloivat sikäli 
kuin asukkaat niistä poistuivat. 
Toivo oli kuitenkin tehnyt teh
tävänsä, herättänyt eloon turtu
neen olemuksen, olisiko muuten 
jaksettu kestääkään alkuajan se
kavuudet. Emmehän evakon alku
taipaleella tietäneet mihin men
nään ja miten elämä jatkuisi edel
leen, emme omistaneet mitään 
kun kaikki oli pitänyt jättää pai
koilleen. Ei ollut ihme jos kaikki 
näytti pimeältä ja turvattoman- 
tuntuiselta. ..

Vanhasta Maantiedosta muis
timme, että "Suomen asujamiston 
muodostavat kaksi pääheimoa: 
hämäläiset ja karjalaiset.” Se oli 
suora kuin viivottimella vedetty 
raja. Maantiedossa sanottiin edel
leen mm.: Hämäläiset ovat vähä
puheisia ja jöröjä, mutta ahkeria, 
työteliäitä, rehellisiä” jne. "Kar
jalaiset sen sijaan ovat vilkkaita 
ja iloisia, mutta kevytmielisiä,

epäluotettavia ja ailahtelevia, jot
ka kyllä innostuvat mutta heissä 
ei ole kestävyyttä, he ovat lais
koja ja elättävät itsensä rahdin- 
ajolla ja muulla keinottelulla” 
jne. Suunnilleen tällaiset koulutie
dot varmaan olivat toisistaan tuon 
viivotinrajan kummallakin puolel
la ja siihen mahtui ennakkoluu
loja määrätön määrä kummalta
kin puolen. Alussa ei ehkä aja
teltu kuinka paljon tuon rajan 
molemmin puolin mahtuu erilaisia 
ihmisluonteita ja katsantokantoja 
niin hyvässä kuin pahassakin. Ei 
ollut ihme jos alussa tulikin han
kauksia, epäluuloja ja eri mur
teiden aiheuttamia suoranaisia 
väärinkäsityksiäkin. Kaikesta täs
tä huolimatta täytyy ihmetellä, 
että läntinen heimo otti itäisen 
heimon vastaan niinkin hyvin 
kuin otti, useissa paikoin lämpi
mästi ja ystävällisesti kuin suku
laisen, ja sopeutuminen kävi no
peammin ja kivuttomammin kuin 
alussa ehkä osattiin ajatellakaan, 
ainakin yleisesti ajatellen ja har
vahkot yksityistapaukset pois las
kettuna. Ja nyt neljännesvuosi- 
sadan takaa voimme jo vapaasti 
nauraa monille sen aikaisille kah
nauksille ja erimielisyyksille.

Muistoihin liittyy myöskin kak- 
sikymmenvuotispäivä, merkkipaa
lu sodan loppumisesta ja Karja
lan lopullisesta menetyksestä. Tä
mä muistomerkki voisi ensisil
mäyksellä näyttää täysmustalta 
meidän karjalaisten silmissä, mut
ta lähemmin tarkasteltaessa siinä 
on paljonkin kirkkaita valojuovia. 
Valoisin on se aika jonka välillä 
saimme viettää Koti-Karjalassa ja 
rakentaa tutuille raunioille. Pal
jon on sanottu tätä asiaa vastaan, 
ettei sinne olisi saanut päästää 
ollenkaan menemään. Ne jotka 
sanovat niin, eivät tiedä mikä 
merkitys sillä oli karjalaisille 
vastaisen elämän varalta silloin 
kun raja lopullisesti sulkeutui. 
Välillä kävi siellä muutamia ih
misiä ei^karjalaisia asia- ja vir
kamatkoillaan, näiden yksimieli
nen tunnustus oli etteivät kos
kaan ja missään ole nähneet niin 
iloisia ja onnellisia ihmisiä kuin 
siellä silloin —  aivan rintamata- 
pahtumien tuntumassa. Vastaan 
sanojat eivät tiedä että tämä oli 
parantavaa lääkettä ensimmäisen 
evakkoajan runtelemille ihmisille. 
Siitä lähti se elämänvoima joka 
teki uuden lähdön helpommaksi 
ja antoi uskalluksen koko vastai
seen uudella paikkakunnalla aloi
tettavaan jälleenrakennukseen. 
Uusi evakkomatka olikin jo edel
listä helpompi, siitä huolimatta 
että juuri rakennetut uudet kodit 
oli jälleen jätettävä ja kaikki mitä
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Kosken tyttöjä käy Varsinais-Suomen emäntäkoulua Naantalissa. 
Joulunäyttelyn avajaisissa vieraili maatalousministeri Marja Lahti 

ja Hilkka Virtanen (takana) oli käsityöosastolla oppaana.

siellä oli. Uutta lähtöä helpotti 
myöskin kesäinen aika, tien vie
rillä voi levätä nuotiolla kuten 
esivanhemmat joskus vuosisatoja 
sitten. Ei lähdetty myöskään päin 
tuntematonta maata, vaan tiedet
tiin jo missä oli: Häme, Varsinais- 
Suomi tai Satakunta. Yleiskuva 
tästä maan länsipuolesta ja sen 
ihmisistä selvensi jo uutta evak- 
koreittiä, niin että usein tultiin 
jo tuttujen ihmisten luokse.

Paljon on muuttunut tämän 
neljännesvuosisadan aikana. Se 
vanhempi ikäluokka jolle kodista 
lähteminen oli ehkä kaikkein ras
kainta nukkuu jo pyhien puistojen 
katveessa eri pitäjien hautaus
maissa. Keskipolvi joka joutui 
kantamaan evakkomatkojen ko
dittomuuden ja jälleenrakentami
sen raskaimman taakan on jo 
suurelta osaltaan jättänyt ohjakset 
nuorempien käsiin. Uusi sukupolvi 
nuorisoa on kasvanut joka ei ole 
Karjalan maita nähnyt, tai näki 
niin pienenä ettei muista siitä mi- 
tään. Tämä nuoriso on — kuten 
nuoriso aina —  oman aikansa 
lapsi, sen aatteiden, suuntavir- 
tausten ja katsantokantojen ja 
elämänkäsitysten läpitunkema. Se 
voi väheksyä vanhemman polven 
sammumatonta koti-ikävää. Se 
voi suhtautua pilkallisesti Karja
lan ihannointiin, mutta kaikesta 
huolimatta sillä on verenperintö- 
nä karjalaisuus, joka ilmenee sen 
luonteessa sen työtavassa ja elä- 
mänilmiöihin suhtautumisessa.

Kun pysähdymme näiden merk
kivuosien kaksikymmentäviisi- ja 
kaksikymmentä merkkipaalujen 
eteen, näyttää ehkä siltä kuin 
kaikki mitä niissä on muistelta
vaa on surullista ja kielteistä. 
Kuitenkin tämän yli parin vuosi
kymmenen takaiseen elämään 
mahtuu myöskin niitä myöntei
siä valojuovia joista saamme olla

suuresti kiitollisia. Kiitollisia Ju
malalle joka varjeli lukemattomis
ta sota-ajan vaaroista. Kiitollisia 
maamme valtiovallalle joka teki 
hyväksemme sen mitä silloisissa 
olosuhteissa voi tehdä. Kiitollisia 
niille kunnille, seurakunnille, ky
lille ja yksityisille ihmisille, jotka 
—  melko harvinaisia poikkeuksia 
lukuunottamatta — kaikista en
nakkoluuloista huolimaitta suh
tautuivat meihin luottamuksella, 
ymmärtämyksellä, myötätunnolla 
ja monissa tapauksissa uhrautu
valla avuliaisuudellakin, tasaver
taisina ihmisinä.

Kiitollisuus on kuitenkin vain 
tyhjä sana ellei sillä ole käytän
nöllisessä elämässä katetta. Erääs
sä mietelauseessa sanotaan: ”Ei 
ole välttämätöntä, että olemme 
onnelliset, mutta välttämätöntä on 
että olemme uskolliset.” Uskolli
suus on suuri sana, jolle koko elä
män perustukset rakentuvat. Meil
le karjalaisillekin se on velvoittava 
sana, on paljon asioita joissa meil
tä vaaditaan uskollisuutta. Paitsi 
uskollisuutta varsinaisilla työ- ja 
toimipaikoillamme, meidän on tä
män kielteisen ja hämmentävän 
ajan keskellä oltava uskolliset isi
emme Jumalalle, joka on meitä 
kuin käsillään kantanut nämä vii
meiset vuosikymmenetkin, ja on 
johtanut uudet elintilat ja kodit, 
monasti entistäkin paremmat. Us
kolliset myöskin'sille uudelle ko
tiseudulle, joka on ottanut meidät 
suojaansa tasavertaisina asukkai
na. Uskolliset tälle yhteiselle 
isänmaallemme. Uskollisia oman 
karjalaisen heimomme parhaim
mille perinteille.

Me karjalaiset olemme paljon 
aineellista menettäneet, mutta sen 
tilalle voittaneet paljon henkisiä 
arvoja. Elämänkatsomuksemme 
on avartunut, olemme oppineet 
tuntemaan toisia heimoja ja ym-

Topah tumin 
80 vuoden takaa

Kosken manttaalikokouksen 
pöytäkirjan pykälä kertoo maalis
kuun 5. päivältä 1883:

5 §.
Päätettiin, että H. K. M. Alek

santeri II:n muistopatsaan hyväk
si kokoo jokainen talon Isäntä 
palkollisiltansa ja alustalaisiltan- 
sa rahoja, jotka annetaan Kun
nallislautakunnan esimiehelle, 
jonka tulee ne lähettää asian
omaiselle toimikunnalle Helsin
gissä.

Pöytäkirjaan 1. 5. 1883 on sa
masta asiasta syntynyt seuraavan
lainen (7) pykälä: "Keisari, Suu
riruhtinas Aleksanteri II:n muis
topatsaan pystyttämistä varten 
ovat usiammat kunnan varalli- 
simmat tilalliset jättäneet penniä
kään uhraamatta, jonka tähden 
heitä on soveliaisella tavalla 
muistutettava tässä kohden maam
me kallista velvollisuutta täyttä
mään ja päätettiin, että kunkin 
lautakunnan jäsen piirissänsä käy 
näitä arvoisia seurakunnan jäse
niä muistuttamassa pianmiten 
uhrauksensa tekemään, jotta voi
daan kaikki rahat yhtä haavaa 
kunnasta lähettää.”

Pöytäkirja 29. 12. 1884 ker
too (pykälä 6):

"Keskusteltiin ja päätettiin tä
män kunnan puolesta pyytää ensi 
valtiopäivillä Kihlakunnan puo
lesta menevän Kaarlo Wärrin 
kautta, että kaikki päihdyttävät

märtämään heidän elämäänsä. 
Oma heimoustunteemme on näis
sä koettelemuksen vuosissa enti
sestään tiivistynyt ja kirkastunut, 
niin että näiden vuosikymmenien 
jälkeenkin ja hajalleen siro teltu
nakin heimomme on vielä eheä ja 
yhtenäinen heimona, niin että en
tinen kotipitäjäläinen on entistä 
läheisempi entisen "oman kylän” 
ihminen kuin lähisukulainen.

Emme me ihmiset tiedä kaikki
valtiaan Jumalan tarkoituksia, 
mutta elämässä ei tapahdu mi
tään tarkoituksettomasti. Johtaes
saan heimomme hajalleen mui
den maamme heimojen sekaan Ju
mala ehkä tahtoi luoda kansas
tamme entistä yhtenäisemmän ja 
lujemman täyttämään omaa teh
täväänsä maailman kansojen kes
kuudessa. Neljännesvuosisadan 
muistojemme arkku on ylen täy
teläinen ja väreistä rikas. Joskin 
pohjavärit ovat tummia näkyvät 
siinä muut värit sitä kirkkaammin 
ja koti-ikävän kultainen lanka si
too ne kaikki yhteen. Kiitollisi
na sivuutamme tämän vuosien 
merkkipaalun tietoisina siitä, että 
meillä ja kaikilla maamme hei
moilla on yhteinen vapaa I s ä n 
m a a .

Elsa Pukonen

K y l Sit 
kelpaid...

Kun mää olen seuramnu ihmis
ten jutui, niin mää olen huaman- 
nu, ettei ne paljon muusta veh- 
ko, kon palkoistas, lomistas ja 
eläkkeistäs. Ei vanhaan aikaan 
simmosist mittään puhuttu. Kaik
ki oli siilon samanlaises palkka- 
kuopas, niin kon paistinpannun 
pohjal, niin ettei siin ollu eno 
settääs parempi. Ja elintaso oli 
siin, et hyvä oli kun leipäs sai, 
särpimen saaminen olikin sit jo 
vähän niin kon tuurin varas.

Vaikka ei sen pualest, kyl niit 
eläkeläissii oli ennenkin. En mää 
nyt meina tavallissii moonaimiä- 
hii, niit kon sanottiin moonakol- 
leiks, vaan talon syytinkiläisii, 
muarii ja faarei. Heittii on vissiin 
ollu mailman sivu, ja kyl heist 
sit on aikain kulues montaa lai 
juttuu kertyny.

Ei se velan maksaminen kos
kaan niin häävi! hommaa oi, mut 
mää luulen, et se moonan mak
saminen on ain ollu niit vaikki- 
ampii veloi. Varsinkin siilon, jos 
moona jouruttiin maksamaan val
lan vierail ihmisil. Kyl siin mon
ta kertaa orotettiin muarin kua- 
lemaa. Siit on monta vanhaa sa- 
nantappaa olemas: "ei tul mittään 
sen paremmin kun muarin kua- 
ilemast.” Tai: "ei kuale vaan, 
tekkee kiusaa vaan.”

Muistus miäleen täsä »Aatun 
moonammaikso. Hän oli aikamas 
ostanut palstan kylän takamail
ta. Kaupas oli sovittu, et joka 
talvi vierään pari syltää moona- 
halvoi talon muarii. Yks talvi 
Aatu oli taas viämäs renkis kans 
halkokuairmii muarii ja kun 
kuormat oli purjetta; niin miähet 
käskettiin sisäl kaffeel. Kon mua- 
ri kaato Aatu! toista kaffekuppii 
sanoi Aatu: "viäläks mahtaa tar
vita ensvuan tuara?” Taisi siin 
muarin käsi vähän täristä kaffe- 
pannun sankas. "On tullu vähän 
niin kon nuaremmaks vaan,” tuu- 
mas Aatu, kon päästi hevoses irki 
ja hyppäs rekkeen.

"Kyl sit kelpais,” sano enti
nen isäntä,” kun pääsis virka- 
miäheks: sais olla suvet ulko- 
mail ja  talvet palkkakuapas.”

Toivo-Tapani

juomat niin hyvin ulkomaal
ta tuodut kuin kotimaassa val
mistetut kokonaan kiellettäisiin 
taikka jos ei, niin kuitenkin su
pistettaisiin niin paljon kuin mah
dollista, ja on tästä ote Kaarlo 
Wärri!le valtuuskirjaksi annetta- 
va.”
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Joulujuhlien ohjelmassa on taas esitetty syksyn ahkeruuden tulok
set. Palojoen koulussa on nokkahuiluorkesteri, joka kuvassamme 

»konsertoi».

Olen Koskella kotoisin
Koskelaissyntyinen Juho Ojala muistelee

I
Yläneellä vaikuttaa suuren Joen tilan isäntänä, 83- 

vuotiaana ” teräsv aarina”, koskelaissyntyinen J u h o  O j a- 
l a, joka  on kirjoittanut m uistelm ansa ”vanhem piensa ku n 
nioitukseksi sekä sisartensa, veljiensä ja lapsuudenaikais
ten naapuriensa m uistoksi”. K un ”K oskelaisen” edustaja  
kävi syyskesästä tätä ”kaiken vanhan ja katoavan pelas
tajaa sekä vaalijaa” tervehtimässä, näytti hän m uistelm a- 
vihkosensa, joka kertoi Ojalan suvun ”uskosta ja luotta
m uksesta tulevaisuuteen sekä rakkaudesta kotia, kotiseutua  
ja synnyinm aata kohtaan”.

Pikainen silmäys m uistelm iin osoitti, että niihin sisältyi 
paljon, hyvin paljon kaikille koskelaisille m ielenkiintoisia  
asioita. Siksi ilman m uuta  nousi kysym ys:

—  E ikö  näitä m uistelm ia saisi julkaista ”Koskelaisessa”?
—  E i m inulla ole m itään sitä vastaan, kuulu i vaatimaton  

huom autus Ojalan suusta.
Tällä puheella saim m e m uistelm at jäljennettäväksi ”K os

kelaiseen
M uistelm iensa alussa esittelee Ojala erittäin asiallisesti 

syntym äpitäjänsä luonnon, historian ja kehityksen. H än to
teaa, että ”Paimionjoessa olevista koskista  on kunta  saa
nut nimensä. K un Ojalaan iltasin kuulu i Tuim alan kosken  
kohina, ennusti se kuivaa ja kylm ää säätä. K oivukylän ja 
M yllykylän koskien kohina ennusti sadetta ja läm m intä”.

M uistelm ien alussa on m yöskin  kuvaus K osken ensim 
mäisen kansakoulun perustamisesta ja sen alkuvuosien toi
minnasta. Ojala kuulu i niihin onnellisiin, jo tka  saivat opis
kella tässä eräässä m aakunnan vanhim m assa koulussa, 
m utta sivuutam m e tämän vain m aininnalla ja annam m e  
Ojalan aloittaa m uistelunsa kodistaan.

Isäni vanhemmat omistivat 
Tausan talon. Isoisäni oli Tausal- 
ta, isoäitini Alastarolta Auvais- 
ten Anttilan tyttäriä. Isäni pu
heessa oli sen tähden vähän Alas
taron murretta. Heillä oli viisi 
poikaa ja kolme tytärtä. He olivat 
kaikki suurikokoisia ja vanhin 
poika Joose kuulu suurista voi
mistaan. Eräällä myllymatkalla 
Joose kantoi 2 tynnyriä rukiita. 
Rukiit olivat kolmessa säkissä yh
teinen paino 216 kg ja setä kantoi 
ne yhdellä kerralla.

Isoisästä ja isoäidistäni en tie
dä paljoa, sillä isäni kertoi heistä 
harvoin. "Talon aikana”, hän sa
noi.

Isäni veli Joose oli viinaa naut
tiva. Kotipolton aikana oli siihen 
myös tilaisuus. Vaikka isoisän ta
lossa oli vallinnut ankara, oikeu
dellinen ja uskonnollinen elämä, 
oli vanhin poika hurjasteleva. 
Hän ajoi hevosen kärryineen verä
jän yli ja yli joenkin. Erään ker
ran juopotellessa arkipäivänä 
Nummilan Matin kanssa Halik- 
kolan kylässä tuli kylään falles- 
manni, Iso Juselius. Siihen ai
kaan sakotettiin arkipäivänä ky
lässä joutilaana tavattuja henki
löitä. Välttyäkseen kiinni tulemi
sesta uivat Joose ja Matti vaat
teet yllä yli joen Liipolan puo
lelle, fallesmannin jäädessä ran

nalle kiroilemaan miesten kar
kuun pääsyä.

Silloisen tavan mukaan peri 
vanhin poika Joose talon, toisten 
lasten hajaantuessa maailmalle. 
Juoppouden takia Joose velkaan
tui. Hän oli saanut kiinnelainaa 
paikkakuntalaiselta maanviljelijäl
tä ja kauppiaalta Israel Hember- 
giltä. Kun velka jäi hoitamatta, 
myytiin talo ja muu omaisuus 
pakkohuutokaupalla. Talon huusi 
Hemberg saatavistaan. Joose per
heineen, sairaalloinen ja paljosta 
murheesta kuihtunut Maistiina- 
emäntä ja 4 tyttölasta mukana, 
muuttivat asumaan äitini perintö- 
torppaan Koivukylän Anttilaan. 
Joose vuokrasi pienen Laukku- 
lan torpan Ojalan läheltä Tausan 
talosta. Kontrahti jäi kiinnittä
mättä ja seuraava isäntä häätöi 
Joosen pois torpastaan. Toisen 
kerran Joose setä muutti asumaan 
Anttilaan. Tyttäret menivät pii
koiksi. He olivat säästäväisiä ja 
elättivät vanhempansa. Muistellen 
monivaiheista elämäänsä ja kor
keassa ijässä setä ja hänen vai
monsa kuolivat Anttilassa. Tausan 
talo, kylän suurin talo oli siirty
nyt isäni suvulta pois ja vieraille 
miehille.

Toinen Tausan pojista, Juha, 
meni sepän oppiin Turkuun. Tuli 
mestariksi. Teki mestarin työnä

vasaran ja hohtimet. Lahjoitti ne 
isälleni. Juha siirtyi työhön Grich- 
ton-Vulcanin laivatelakalle Tu
russa. Kun telakalla valmistui Ve
näjälle tilattu laiva, meni Juha 
siinä Pietariin. Oltuaan muuta
mia vuosia Pietarissa ja mentyä 
siellä avioliittoon Anna nimisen 
suomalaisen tytön kanssa, heidät 
vihki saksalaisessa kirkossa sak
salainen pappi, muuttivat he Ko- 
stroman kaupunkiin. Kostromas- 
sa oli laivaliike Volgalla. Yleen
sä tuli suomalaisista päällysmie- 
hiä Venäjällä. Setä kohosi myös 
laivojen tarkastajaksi Rybinskis- 
sa ja Kostroomassa. Hän matkus
ti Mustanmeren ja Kaspianmeren 
satamissa.

Opiskellessaan Turussa ei siellä 
hyväksytty Tausa-nimeä. Sedän

nimeksi pantiin Herlin. Juha 
muuttui Venäjällä Iivanaksi. Tä
mä Ivan Herlin kävi kaksi ker
taa kotiseudullaan ja Turussa. En
simmäisellä matkalla oli Anna 
rouva mukana. Venäläiseen ta
paan oli Ryssänmaan sedällä rin
taan asti ulottuva parta. Hän 
jakeli ruplia sukulaislapsille. 
Maanviljelyskoulussa ollessani lä
hetti setä minulle 5 ruplan setelin. 
Juha-setä kuoli Rybinskissä, jät
täen lesken ja omaisuutta. Kuri
kan lakiasiaintoimisto Sortavalas
sa kirjoitti isälle, lupasi hakea 
osuutta kuolinpesästä, sillä setäl- 
lä ei ollut lapsia. Isäni ei anta
nut Kurikalle asianajo valtakirjaa. 
Tähän loppui yhteys Juha se
tääni ja Annaan.

J a tk u u

kiitäm m e kaikkia asiakkai
tamme
jotka luottamusta osoittaen ovat kuluneena vuon

na kääntyneet puoleemme raha-asio issaan . O lem 

me vastedeskin valm iit palvelem aan asiakkaitam 

me parhaam m e m ukaan ja toivotamme kaikille

S^ftjvää jou lua Ja onneltisfa 
^ Z /u fla ^ Z Ju o tia/

Kosken T.l. Osuuskassa

A urasen  K irjapaino , Forssa 1964


