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G n

JL itäjämme keskustaan on talven 
aikana noussut »lasikaappi», jossa 
säästörahamme ja velkakirjamme 
ovat näkymättömissä, varmassa pii
lossa. Uutta osuuskassaa on juh
littu niin, että tämäkin Koskelai
nen omistetaan vielä vihkiäisten 
muistelulle. Se, joka ei päässyt vih
kiäisjuhlaan helmikuun lopulla, voi 
lukea nyt, mitä siellä sanottiin.

K ,kunnanisät kävivät maaliskuus
sa Helsingissä juhlimassa maalais
kuntien kunnallishallinnon sataa 
vuotta. Koskelaiset tuijottivat tele- 
visioittensa kuvaruutuun, näkyisi
kö Virtasta ja Tuomolaa kunnallis
miesten vilinässä. Helsingin juh
lassa ehdotettiin isojen suulla, että 
kunnan asioista äänestäisivät kun
nan asukkaat eikä valtuusto. Mitä 
sanoo valtuuston puheenjohtaja tä
hän, luemme Koskelaisen pals
toilta.

M ,Laaliskuussa tuli myös kulu
neeksi neljännesvuosisata talviso
dan päättymisestä. Rintamamies- 
hengen muistoksi julkaisemme 
muistelman sotilaan kotiinpaluusta. 
Nuorille koskelaisille kerrottakoon 
kuitenkin, että sodan kestäessä 
myös kotirintama ja Iso-Komolan 
tapaiset tulivat arvoonsa. Sotaa ei 
käyty vain rintamalla, vaan myös 
sen takana. Se päättyi rintamalla 
aseiden luovutukseen, mutta jatkui 
kotirintamalla elintarvikkeiden luo
vutuksina ja tilojen pirstomisena. 
Haavojen parantamiseen, onnelli
seen päämäärään, tarvittiin kaik
kien voimat.

P
JL ääsiäispyhiä ajatellen koskelai
sille on varattu runsaasti luettavaa. 
Viimeiset sivut kertovat 1800-lu- 
vun Koskesta, kun Kivilän torpan 
väki kuoli keuhkotautiin ja Pennin 
torpan väki menehtyi syötyään 
myrkkykatkoa leivän puutteeessa.

K. Klä .

OSUUSKASSAMME 
TÄNÄÄN

Uuden osuuskassatalon avajaispäivänä kahvitettiin kaikki asiakkaat.
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S I T T E N K I N  O J A M Y L L Y J Ä  
K O S K E L L A

Koskelaisen lokakuun nu
merossa v. 1963 on nimi
merkki Vanhan koskelaisen 
kirjoitus »Kosken koskista 
ja  vesimyllyistä». Alussa esi
tetään prof. Esko Aaltosen 
Länsi-Suomen myllylaitosta 
käsittelevästä teoksesta tieto, 
että Perttulan kappelissa eli 
nyk. Ypäjän pitäjässä oli 
1800-luvun puolivälissä vielä 
14 vesimyllyä, joista muuta
mat olivat jopa suo-ojissa. 
Tämän jälkeen kirjoittaja 
toteaa: »Koskella T.l. ei tie
detä olleen tuollaisia pikku- 
myllyjä. Niitä ei tarvittu, 
koska Paimionjoki muodosti 
kolme huomattavampaa kos
kea, joihin mahtui lukuisia 
myllyjä».

Prof. Aaltosen teos ei tosiaan
kaan mainitse Koskella ojamyllyjä 
olleen; ehkä kirjoittaja sen vuoksi 
käyttää sanontaa »ei tiedetä». 
Mutta selitys, ettei niitä tarvittu, 
ei ole vakuuttava, kun muistaa, 
että esim. tieolot ja kuljetusmah
dollisuudet olivat menneinä vuosi
satoina kerrassaan toiset kuin ny
kypäivinä. Kaiken kaikkiaan tun
tuu omituiselta, jos koskelaiset 
eivät aikoinaan olisi rakentaneet 
ojamyllyjä, vaikka niitä lähipitä- 
jissä oli.

Kosken historiaa ei ole kirjoi
tettu. Suuri määrä paikkakunnan 
vaiheita käsittelevää tietoa makaa 
arkistojen kätköissä ja on siten 
melko vaikeasti saatavissa luetta
vaksi. On kuitenkin eräs jokaista 
lähellä oleva historian lähde, joka 
oikein käytettynä voi kertoa mie
lenkiintoisia asioita: vanhat pai
kannimet. Koskella on tähän men
nessä nimestetty viisi kylää: Pata- 
koski, Tapala, Hongisto, Liipola 
ja Talola. Tämä merkitsee sitä, 
että näistä kylistä on merkitty 
muistiin erityisille nimilipuille 
mahdollisuuksien mukaan jokainen 
neljääkymmentä vuotta vanhempi 
nimi (pellon, niityn, metsän, ojan, 
kiven, talon, asumuksen, kallion, 
mäen jne.). Lisäksi on koottu van
hoista kartoista ja asiakirjoista sel
laista nimistöä, joka jo on unoh
tunut tai jäänyt pois jokapäiväi
sestä käytöstä. Siihen, ettei neljää
kymmentä vuotta nuorempaa ni

mistöä talleteta, on syynä nimenan- 
toperusteiden viimeaikainen muut
tuminen. Jollekin uudelle huvila- 
tilalle saatetaan antaa esim. nimi 
Koivula, vaikka lähettyvilläkään ei 
kasva yhtään koivua. Pari kolme 
vuosikymmentä sitten todellinen 
muotinimi oli Onnela, joka ei vält
tämättä sano talon tai paikan his
toriasta tai muista ominaisuuksista 
yhtään mitään. '

Aikaisemmin nimi liittyi kiin
teästi paikkaan, sen maastollisiin 
erikoisuuksiin, käyttötarkoitukseen, 
taloudelliseen merkitykseen jne. 
Paikka antoi oikeastaan nimen. 
Niinpä Tapalan kylän Posti säi
lyttää nimessään historiallista tietoa 
siitä, että talo on aikoinaan (v:sta 
1638 seuraavalle vuosisadalle) huo
lehtinut postin kuljetuksesta. Niin
ikään on ilmeistä, että Tapalan Nii- 
nimäessä on joskus kasvanut niini- 
puita eli lehmuksia, vaikka tämä 
puu Koskella nykyisin onkin varsin 
harvinainen. Patakosken kylässä on 
Tervahauta niminen pelto. 1700- 
luvun asiakirjoista löytää nimet 
Tervahaudanniittu ja Tervahaudan- 
yliumpiaita. Paikalla on varmasti 
n. 200 vuotta sitten ollut tervan- 
polttohauta. Talolassa Sepän talon 
lähellä on Miilumäki. Yleensä pi
detään selvänä asiana, että sellai
nen talonnimi kuin Seppä on saa
nut alkunsa siitä, että taloa on 
joskus pitänyt taitava sepän am
matin harjoittaja. Miilumäessä on 
varmasti poltettu puuhiiliä pajan 
tarpeiksi. Hongistolla on Kuusjoen 
rajan lähellä Sampaan tila, joka on 
ilmeisesti saanut nimensä Sampaan- 
mäen mukaan. Vanhoissa asiakir
joissa on rajapaikan nimi Sampaan- 
kasa (Sambankasa Rä punct). Suo
men kielen sana »sampas» tarkoit
taa puista rajatolppaa ja Sampaan- 
mäki on varmaankin menneinä ai
koina ollut tällaisen katkaistun ja 
karsitun rajapuun sijaintipaikka.

Ojamylly

Hongiston ja Tapalan kylien ra
jassa on Paimionjokeen laskeva 
Vähäjoki. Siinä on kivikkoinen, 
nopeavirtainen kohta suunnilleen 
Hongiston Mäen talon ja Tapalan 
Pertti Puukan omistaman tilan vä
lisellä linjalla. Paikasta käytetään 
nimeä Myllynkivet. Lähitienoon

asukkaat tietävät kertoa, että joes
sa on ollut mylly. Pentti Kivikal
lion kertoman mukaan hänen isän
sä Kustaa Kivikallio (s. 1881) 
muisti, että mylly vielä 1800-lu- 
vun lopulla oli paikoillaan, jos
kaan sitä ei enää käytetty. Suurin 
piirtein kunnossa laitteisto kuiten
kin oli, koska lapsilla oli tapana 
käydä myllyssä ja panna kivet pyö
rimään.

Rakennus oli kaksiosainen. Hir
siseinä erotti kylien puolet toisis
taan. Seinässä oli aukko, mutta 
toisen kylän kivillä ei silti saanut 
mennä jauhamaan. Kylät käyttivät 
myllyä vuoropäivinä ja vastaavasti 
taloilla oli sovitut myllyvuoronsa. 
Perimätieto kertoo lisäksi, että ve
den patoamiseksi jokilaaksoon oli 
rakennettu joen pohjoispuolelle 
vankka hirsiseinä, joka tuettiin mo
lemmin puolin maavallein. Tämä 
noin sadan metrin mittainen maa- 
pato on tänäpäivänä jäljellä. Muoto 
tukee hyvinkin tietoa keinotekoi
suudesta. Itse myllyrakennus on 
kokonaan hävinnyt. Aivan vesira
jassa tosin pistää kivien välistä 
muutamia hirrenpäitä, jotka saat
taisivat olla peräisin Tapalan ja 
Hongiston yhteisestä myllystä.

Talojen kauppakirjoissa lakkaa
vat maininnat osuudesta myllyyn 
ja myllytiehen tämän vuosisadan 
alkukymmenenä. 1800-luvun lo
pulla laadituissa kartoissa Vähän- 
joen yläjuoksu on vielä piirretty 
pitkänomaisen järven kaltaiseksi ja 
myllyn kohdalla on teksti: Tapala 
och Hängisto gemensamma Qvarn 
(Tapalan ja Hongiston yhteinen 
mylly).

Miten monta vuosikymmentä 
myllyllä oli ikää, kun se joskus 
vuosisadan vaihteessa jäi pois käy
töstä, lienee mahdoton sanoa. Nii
hin aikoihin, kun Tapalan kylässä 
aloitettiin isojako (n. 1790) se 
kuitenkin karttojen mukaan on jo 
ollut olemassa.

Yksi ojamylly Koskella on siis 
vähintään ja todistettavasti ollut. 
Nimistö antaa kuitenkin aihetta 
olettaa, että niitä on ollut enem
mänkin.

Toinenkin ojamylly?

Hongiston kylässä noin 1 kilo
metri ennen Kalattoman jäveä, Sa-

lontiestä lähes kilometrin verran 
oikealle, on Myllymäki toisen met
sän ja vähäisen puron välissä. Jot
kut paikkakuntalaiset selittävät, 
että mäellä on ollut tuulimylly. Se
litys ei kuitenkaan ole uskottava. 
Tuulimyllythän rakennettiin asu
tuksen lähelle eikä kauas korpeen, 
ja asutus on levinnyt tähän osaan 
kylää vasta 1900-luvun kuluessa. 
Monet ovat sitä mieltä, että pu
rossa mäen alapuolella on ollut oja- 
mylly. Samantapainen koskipaikka 
kuin edellisessä tapauksessa on nyt
kin löydettävissä. Mutta minkään
laista vahvistusta ei asiakirjoista 
eikä kartoista ole saatavissa. Nimi 
on kuitenkin vanha. Isonjaon ai
kana on merkitty muistiin Mylly- 
mäki ja Myllyperko.

Hallitukset ovat aina keksineet 
mitä moninaisimpia verotuskeinoja. 
Ruotsin valtakuntaan kuuluneessa 
Suomessa kannettiin mm. seuraa- 
van nimisiä veroja: maakirjavero, 
kymmenykset, ylimääräinen vero, 
maaretkenvero, karja- ja kylvöraha, 
henkiraha, salpietarivero, linna- 
avut, kyytirahat ja myllytulli. Vii
meksi mainittua alettiin maksaa v. 
1625 ja se määräytyi jauhetun vil
jan mukaan. Talonpojat pyrkivät 
ymmärrettävästi oma-aloitteisesti 
helpottamaan verotaakkaansa. Jos 
jauhoi viljaa salaa, ei tietenkään 
joutunut myllytullia maksamaan. 
— Tuntuu hyvin todennäköiseltä, 
että Hongiston Myllymäen alapuo
lella on 1600— 1700-luvuilla ollut 
salamylly.

Oletetaan, että myös Tapalan 
kylässä Huhdanojan koskessa olisi 
ollut mylly. Tätä perimätietoa eivät 
tue asiakirjat eikä nimistö. Mutta 
maasto ja sijainti vanhan kulku
reitin läheisyydessä eivät tee ole
tuksen oikeutusta mahdottomaksi.

Nämä kolme (oikeastaan kaksi) 
ojamyllyä ovat olleet melko sup
pealla kahden kylän alueella ja tus
kinpa muut kylät ovat olleet Ta- 
palaa ja Hongistoa huonompia ta
lonpoikaisessa yritteliäisyydessä. 
Sopivia purojakin on lähes kaik
kialla. On melko varmaa, että pai
kannimistön tallettamisen edistyes
sä tulee esiin uusia mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia.

Heikki WUronen
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Koskelaisia kasvoja
Itlariti rDirianen

Rinfamamies palaa 
kotiin

Maalaiskuntien kunnallishallin
non satavuotisjuhlilla heitti tasa
vallan presidentti kaksi »keskus- 
telupommia»: kansanäänestys otet
tava käyttöön ja kunnallisverotus 
lopetettava. Mitä sanoo valtuuston 
puheenjohtaja tähän?

— Jos kansanäänestyksellä tah
dotaan lisätä kuntalaisten kiinnos
tusta kunnalliselämään, on kiinnos
tus Koskella jo muutenkin vilkasta. 
Kiinnostus on noussut samassa suh
teessa kuin verotus.

Olisiko valtuustolla helpompaa, 
jos ns. suuret kysymykset tulisivat 
kuntalaisten ratkaistaviksi?

— Tuskinpa ne sitä tietä tulisi
vat ratkaistuiksi. On aina ihmisiä, 
jotka ovat periaatteessa uudistuk
sia ja rahanmenoja vastaan. Äänes
tyksiä edeltäisi kova mielipiteiden 
muokkaus. Eiväthän syrjäkylät pi
dä aina siitä, että verorahoja jou
dutaan »upottamaan» kirkonky
lään. Monet uudistukset ovat li
säksi lakisääteisiä, joista ei päästä 
eroon, vaikka tahdottaisiinkin. Ei 
kuntalaistenkaan vastustus mitään 
auttaisi.

Olisiko verotusoikeuden siirrolla 
kunnilta valtiolle saavutettavissa 
mitään etuja?

— Verotusoikeus on kunnallisen 
itsehallinnon tärkeä tunnusmerkki. 
Presidentin ehdotus tähtää siihen,

että eri varallisuusastetta edusta
vissa kunnissa asukkaat olisivat sa
manarvoisia verotuksessa. Nyt rik
kaat kunnat tulevat rikkaammiksi 
ja köyhien kuntien verorasitus, 
korkea veroäyri, köyhdyttää niitä 
entisestäänkin. Ensi ajattelemalta 
tuntuu, että valtiolta olisi vaikeaa 
saada rahaa kaikkiin menoihin. Joi
hinkin menoeriin ei saataisi yhtään 
rahaa, toisissa menoerissä esiintyisi 
taas tuhlausta. On vaikeaa sanoa, 
kuinka asiat järjestyisivät. Valtuus
to ei ole vielä kokoontunut, eikä 
asiaa siellä oteta esille. Tupakka- 
turinaa siitä voidaan pitää.

Mitä mieltä olette pienien kun
tien yhdistämisestä. Helsingissähän 
esitettiin samanaikaisesti, että kun
nissa saisi olla vähintään 4000 asu
kasta ja pieniä kuntia olisi yhdis
tettävä?

— Vaikea sanoa mitään kun ei 
asiaa ole ajateltu.

"Koskela id la 
danonioja

—  Kyll’ se tämän lopun 
aikaa kestää, sanos T ausa pi
täjän puukirkost.

—  Se on kaikki lopus eikä 
sitä ole pääkaupassakaan, sa
noi Alhon Matti sota-aikana 
kun »ei oota» myi.

—  T ässä  seison, enkä 
muuta voi, sanos Kosken 
herra.

—  Se pyörii sittenkin, sa
nos Kosken herra.

—  On maamme köyhä ja 
siksi jää, sanos Kosken herra.

—  Parantaa vaan niinko 
isävainaan sade, sanos Num 
meliini.

—  Seurakunta on pysyväi
nen mutt’ pappi on muutta- 
vainen, jolles olla tahro, men 
pois, sanos Kitlän Juha kir- 
konkokoukses.

—  Sinäks Jum alakin sano
taan, vaikka on parempi per
soona kon sinä, sanos Halik- 
kolan isäntä opettaja Juns- 
sonilP.

—  A ntaka mulP ja  suu- 
vuoroo, sanos Tapalan Löyhä 
kuntakokoukses.

Auto oli jo täpösen täynnä, kun 
Aarne raskas pakkaus selässään 
ehti junasta linja-autoasemalle. Lai
turilla seisoi vielä toinen saman
suuruinen joukko matkustajia, 
jotka turhaan olivat pyrkineet mu
kaan ja joiden nyt täytyi jäädä 
kaupunkiin odottamaan seuraavan 
päivän lähtövuoroja. Aarne näki 
toivottomaksi enää yrittääkään si
sään, mutta kuljettaja ilmoitti so
tilailla olevan etusijan. Niin Aarne 
pääsi mukaan ja vaunu nykäisi 
lähtöön.

Milloinkaan ennen hän ei ollut 
tällä matkalla nähnyt linjuria näin 
täynnä. Nyt lähti kaupungista päi
vittäin entisten monien vaunujen 
sijasta vain muutamia ylikuormitet
tuja vaunuja. Matkustajia istui 
päällekkäin toistensa sylissä, matka
tavaroiden päällä, ja suuri osa sei
soi käytävässä tiukkaan sullottuna, 
pää epämukavasti kumarassa. Mutta 
kukaan ei valittanut. Yhteinen tila 
jaettiin mahdollisimman tasan ja 
kaikki olivat tyytyväisiä kun olivat 
päässeet mukaan, sillä kaikilla oli 
sama päämäärä: päästä perille mat
kansa päähän.

Aarne seisoi oven edessä astuin- 
laudalla ja siinäkin saamastaan pai
kasta hän oli melkein ylpeä. Rin
tamamies, — se näytti sentään mer
kitsevän jotakin! Hän huomasi 
tuntevansa pientä jännitystä, joka 
kasvoi sitä mukaa, mitä lähem
mäksi saavuttiin kotoisia seutuja. 
Oli kuin jokin suuri onni olisi 
ollut täyttymässä, onni, jonka iha
nuus melkein peloitti mieltä. Ja  
eikö se onni ollutkin, kun tämän 
poissaolon, tämän vaaranalaisen ja 
ihmeellisiä vaiheita sisältävän sota
retken jälkeen vielä sai palata ko
tiin, omaistensa ja kaiken tutun ja 
rakkaan pariin, joita ei enää kos
kaan ollut uskonut näkevänsä. Vie
läkö jokin suurempi onni ihmiselle 
voisi täyttyä!

Silloin Aarne huomasi, että tämä 
sotaretki oli ollut hänelle, ja kai
kille siellä olleille, kuin tämä mat
kustaminen ahtaassa ja keinuvassa 
linjavaunussa. Siellä rintamallakaan 
kovimmassakaan »puristuksessa» ei 
kukaan ollut nurissut eikä valit
tanut, vaan kaikki olivat tyyty
väisiä, kun saivat olla mukana. 
Hekin olivat päättäneet kestää 
»matkan» vaivat ja »pahoinvoin
nin» tuskatkin, siksi, että päämäärä 
oli saavutettava.

Päämäärä! Oliko heilläkin 
ollut jokin yhteinen matkan tar
koitus, jokin yhteinen päämäärä,

joka antoi voimaa kestämään rasi
tukset? Siitä siellä ei koskaan ollut 
puhuttu mitään. He taistelivat vain 
estääkseen vihollista tulemasta tä
hän maahan, johon sillä heidän 
mielestään ei ollut mitään asiaa. 
Mitään muuta päämäärää heillä ei 
ollut ollut. Ja  miten olisi ollut 
mahdollistakaan, että tällä kan
salla, joka niin paljon oli erilais
ten mielipiteittensä mukaan puolu- 
eihin jakautuneena riidellyt keske
nään, olisi ollut jokin yhteinen 
päämäärä! Ei, sitä ei voinut uskoa.

Vaunu heilahti tavallista enem
män ja Aarne havahtui ajatuksis
taan. Häntä melkein hymyilytti 
huomatessaan, miten juhlallisia asi
oita hän oli miettinyt. Mutta ken
ties se johtui siitä, että tämä hänen 
sotaretkensä, jolla hän oli viipynyt 
lähes seitsemän pitkää kuukautta, 
oli nyt kohta päättymässä. Ja  aja
tuksissaan hän teki tilinpäätöstä 
retkestään, niinkuin aina tehdään 
jonkin ajanjakson päättyessä.

Tässäkin autossa oli puuhiilikaa- 
sutin, jonka vuoksi matkan edis
tyminen oli hitaanpaa kuin ennen. 
Lisäksi kaasutin tällä kertaa joten
kin reikkasi, niin että vallankin 
vastamaat noustiin hyvin hitaasti. 
Suurimmassa vastamäessä kuljet
taja ilmoitti, että matkustajien oli 
poistuttava vaunusta ja lykättävä 
sitä mäen päälle. Nurkumatta to
teltiin kuljettajan määräystä ajat
telematta edes vaatteitten likaan
tumista.

Auto täyttyi uudestaan ja matka 
jatkui. Mutta Aarnea huvitti jo
tenkin tuo äskeinen mäennousu. 
Hän oli huomannut, miten jokai
sella oli tavaton halu vaunun työn
tämiseen. Vanhat, lihavat emännät
kin kurkottivat käsiään toisten ol
kapäiden yli saadakseen työntää 
vaunua. Mistä tuo ihmeellinen aut
tamisen halu syntyi muuten niin 
vieraitten ihmisten kesken? Eivät 
he kaikki edes tunteneet toisiaan. 
Niin — heitähän yhdisti sama 
päämäärä: tässä vaunussa heidän 
oli päästävä matkansa päähän! 
Siksi jokainen tahtoi ottaa myös 
osaa matkan vaikeuksiin. Yhteinen 
matkan joutuminen oli myös jo
kaisen matkustajan omaksi hyö
dyksi.

Niin oli ollut rintamallakin, siel
läkin oli ollut jokaisella tavaton 
halu yhteisen kuorman kantami
seen. Aina oli ollut rohkeita ja pe
lottomia vapaaehtoisia kaikkein 
vaikempiinkin suorituksiin, partio- 

jatkuu siv. 8
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Yleisöä Nuortentuvalla seuraamassa juhlan ohjelmaa. Alakuvassa vasemmalta toht. Eino Haikala, 
sahanomistaja Toivo Urmas, johtaja Urpo Kinnala sekä OKL.n tarkastajat Ilmari Juva ja Tuomo

Mäkelä.

Terve tänne tultuanne, 
terve naiset, terve miehet, 
naapuritkin oivalliset. 
Terve tänne juhlahamme 
kassaväki kaikkialta 
ilon hetkeä pitämään 
arkimieltä karkoittamaan.

Onpa syytä kerraksensa 
kesken talvipakkasien 
yhteen saada väki kaikki, 
osuuskassan kannattajat 
alle saman kurkihirren 
samain seinien sisille, 
ilo-juhlien pitohon 
riemumielen ilmaisuhun.

Nyt on meillä talo uusi, 
uusi koti rakennettu 
kaiken kansan nähtäväksi 
kaikkien koettavaksi.
Talo keskellä kyleä 
Napsalan on kaupunkia

Eipä tiennyt miestä monta, 
ukkoa ei arvaellut 
että lapsi, joka kerran 
osuuskassaks kastettihin 
terve oli kaikin puolin. 
Terve, vahva ja verevä 
kasvamahan, varttumahan 
näillä syntymäsijoilla 
tasaisilla tantereilla.

Kasvoi kassa kaikinpuolin 
yleni ylen lujasti, 
ensin meijerin tiloissa 
osuuskaupan konttorissa. 
Sitten oman katon alla 
Heikkilän puisessa talossa. 
Pieneks sekin havaittihin 
vajavaiseks kaikin puolin. 
Siksi tehtiin talo uusi, 
honkapuista kalkutettiin 
kassalle asuintiloiksi 
kassaväen käytäväksi.

Vierähtivät monet vuodet, 
vuosikymmenet kuluivat 
sodat kahdet oi sodittu, 
vaikeudet kestettyinä.
Tullut oi lisää väkeä 
kaukaisesta Karjalasta.
Se mitä sota hävitti 
rakennettiin uudestansa, 
tehtiin entistä ehompi 
vanhan vaivaisen tilalle.

Kulki markat kassan kautta 
isot rahat liukkahasti 
joukossa pienet kolikot. 
Kovin paisui kassan liike 
ylen suureksi yleni.
Paljon tuli paperia 
tuhansia kuittiloita 
velkakirjoja satoja.

Pieneks kävi kassaholvi 
kovin pieneksi mokoma. 
Siitä sitten pulma syntyi 
pulma uusi ja vakava; 
Mihin kaikki laitetahan 
mihin pannahan paperit, 
mihin silkoset setelit, 
ettei niitä rosvot saisi 
tulen kipinät tuhoisi, 
varkahat varastaisi?

Kokouksia pidettihin 
pohdiskeltiin ankarasti 
kynsäistihin korvan viertä. 
Selkeni vihdoin asia: 
eipä auta pienet konstit 
pikkuriikkiset remontit, 
eikä pienet seinän siirrot 
eikä uudemmat kaminat. 
Talo täytyy uudestansa 
tehdä uusi ja isompi, 
ettei ole seinät tiellä 
asioita hoidellessa 
papereita käännellessä.

Nyt on sitten talo valmis, 
talo uusi ja upea.
Lasia on seinät siinä,

lasia oven hamana.
Kelpaa siellä asioida 
ehkä vuosikymmeniä, 
ennenkuin se taasen kerran 
väistyä saa uuden tieltä.

Kun sä hyvä kuulijani 
kuljeskelet Napsalassa, 
santasarkaa tallustelet, 
säästörahat plakkarissa 
lompsatasku pullollansa, 
Avaa silloin kassan ovi 
tempaise lasiveräjä, 
sinne jätä setelisi 
pahoin päivien varalle 
kotiseutusi hyväksi.
Taikka jos on taskussasi 
pienen pieniä rahoja, 
jätä nekin kassan huomaan 
siellä korkoa kasvamahan 
lisääntymähän lujasti. 
Pennissä on markan alku, 
satasessa tuhannen.
Vallan pikku pisaroista 
koottuna ovat meretkin.

Taikka jos sä kuljeskelet 
huoli mieltä painamassa: 
mistäpä saisi rahoja,

lohkaistua penninkejä, 
miehelle rahattomalle 
yrityksensä hyväksi.
Sil ei auta yri yksin, 
eikä vahvat kämmenetkään, 
ellei ole kourissasi 
kaiken kaltaista kalua 
välinettä monenmoista, 
joilla työtänsä tekevi 
hyvin hoitaa askareensa. 
Avaa silloin kassan ovi 
raota lasiveräjä.
Esität kun asiasi 
saanetpa myöskin apua.

Menestys on myötä ollut 
osuuskassan toiminnassa. 
Räknättäisssä tuloksia 
tilastoja tutkittaissa 
yks on hyvä aina muistaa, 
asja tosi ja vakava: 
onpa vahva aisapari 
osuuskassan vankkureissa, 
toinen aisa säästäjistä 
jotka markkoja kokoovat, 
tallettavat varojansa 
tulevaisuuden varalle 
pahoin päivien päästimeksi, 
toinen aisa lainaajista,
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Puhujia ja kuuntelijoita. Vasemmalta Toivo Urmas, Urho Kittilä, Arvo Peltola ja Uuno Kaskinen.

Valtiotiet. toht. Eino Haikala:

Varmuusvarastomme liian pienet
(Lyhennelmä toht. Haikalan juhlapuheesta)

Viimeisten kymmenen vuoden ai
kana on teollisuustuotantomme lä
hes kaksinkertaistunut. Tästä saa
vutuksesta olemme syystä ylpeitä. 
Maataloutemme sen sijaan saa ar
vostelua osakseen pienviljelysval- 
taisuutensa vuoksi, koko Kansa
kunnan piirissä on herännyt erään
lainen »viidenkymmenen villitys» 
eli mielipide, että jokaisella maa
tilalla pitäisi olla peltoa 50 ha. 
Vasta tällöin olisi maatalouspoli
tiikkamme oikeissa uomissaan. Pel
toalamme aritmeettinen keskiarvo 
viljelmää kohden on nykyisin yh
deksän hehtaaria. Tilastotieteilijät 
todistavat kuitenkin, että viljel
mien peltoalan mediaani on 6,5 
hehtaaria. Kun viljelmäksi laske
taan vähintään kahden peltoheh-

jotka apua anovat 
rahaa suureen tarpehensa, 
jotta työt hyvin sujuisi 
askarehet joutuisasti, 
taloutemme hyväksi 
hyvinvoinnin kukkuraksi.

Hallintoneuvoston puheen
johtajan Toivo Urmaksen ter- 
vetuliaistoivotus osuuskassa- 
talon vihkiäisjuhlassa.

taarin tila, puolet maatalousväes
töstämme tekee työtä olosuhteissa, 
joissa peltoala on 2—6,5 ha. 90 
pros. maamme viljelmistä on alle 
17 ha. Karjojemme keskimääräinen 
lehmäluku taas on 3,6.

Yleinen mielipide paheksuu sitä, 
että maaseudulla on liikaväestöä, 
joka pitäisi saada tuottavampiin 
elinkeinoihin. V. 1917 Lenin sa
noi Neuvostoliitossa maatalouspoli
tiikasta puhuessaan, että kapitalis
tinen maatalous, joka on pienmaa- 
taloutta, on tuhoon tuomittua, 
koska se ei ole elinkelpoista. Siinä 
viljelijän voimat ehtyvät, hänen 
karjansa ehtyy ja maansa laihtu
vat. Jos talonpojille näytetään, 
kuinka edullista on yhteistuotan
toon, suurtuotantoon perustuva 
maatalous, he perustavat pian näitä 
yhteistoimintakeskuksia, kolhoose
ja. Kolhooseja ei syntynyt, mutta 
kaksikymmenluvulla Stalin muo
dosti kolhooseja omilla pätevillä 
keinoillaan. Kenenkään ei ollut 
pakko niihin liittyä, mutta yksi- 
tyispelloista pantiin kestämättömät 
omaisuusveromaksut. Varhaisessa 
vaiheessa julistettiin, että Neuvos
toliiton teollisuustuotanto kasvaa 
vuodessa 50 pros. ja maataloustuo
tanto 20 pros. Jos nyt vertaamme 
Suomen kapitalistista pienviljelyä

ja Neuvostoliiton kolhoositaloutta 
toisiinsa, niin elintarvikehuollossa 
on tuntuva ero. Neuvostoliitto on 
nyt myöntänyt, että sen maatalous
politiikka on kokonaan epäonnistu
nut. Me taas toteamme, että maa
talouspolitiikkamme suuria pulma- 
kysymyksiä on elitarvikeylijäämien 
sijoittaminen maailmanmarkkinoil
le. Tosiasiassa valtakuntamme on 
määrättyä taustaa vastaan erittäin 
heikosti omavarainen. Kriisitilan
teen sattuessa varmuusvarastomme 
ovat erittäin pienet, jotka turvaa
vat elantomme korkeintaan yhdek
säksi kuukaudeksi. Leipäviljaoma- 
varaisuuttamme ajatellen kotimais
ten varmuusvarastojen pitäisi olla 
paljon suuremmat.

Jos vertaamme maailman väki
lukuja eri aikoina, oli maapallolla 
Kristuksen syntymän aikoihin 135 
milj. ihmistä ja lisäkasvu vuotta 
kohden 0,04 pros. Vuonna 1650 oli 
väkiluku 400 milj. Vuonna 2000 
lasketaan väkiluvun olevan jo 6 
mrd. Lisäkasvu tällä hetkellä 2 
pros. vuotta kohden eli maapallolla 
syntyy uusi kansakunta joka vuosi, 
60 milj. kansalaista vuodessa, joka 
on enemmän kuin Englannin väki
luku.

Tähän mennessä on Englanti voi
nut ostaa teollisuustuotteillaan

maailman elintarvikeylijäämät ja se 
on ollut siten ylijäämien painopis- 
tekohtana. Neuvostoliitto aiheutti 
melkoisen järkytyksen syksyllä os
tamalla suunnattomat määrät veh
nää länsimaista ja maksamalla sen 
kullalla. Kaukana idässä on nouse
massa Japani ylijäämien ostomaaksi. 
Se on kehittänyt valtavan teolli
suustuotannon mm. laivanraken
nuksen ja optillisten laitteiden 
alalla ja kolmannella sijalla saha- 
tavarain toimittamisessa. Neuvosto
liitto tuottaa 19 milj st. sahatava
raa vuodessa, Yhdysvallat 14 milj. 
st. ja Japani 6 milj. st., Kanada 
4, Suomi ja Ruotsi 1,7 milj. stan- 
darttia. Japanin teollisuustuotan
non nousu on vuosittain 18 pros., 
eli suurin maailmassa.

Mitä alikehittyneisiin maihin tu
lee mainittakoon, että eräässä Af
rikan valtiossa kansalainen ansait
see keskim. 100 mk. vuodessa. Täl
laisten valtioiden taloudellinen kas
vu on olematon riittävän lukutai
don puutteessa. On kuitenkin eräi
tä Afrikan maita, jotka ovat ruven
neet kehittämään olojaan. Koko 
maailmaa ajatellen on varmaa, että 
elintarvikkeita tarvitaan tulevai
suudessa yhä enemmän ja että 
maatalouttakin ruvetaan katsomaan 
suopein silmin.
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O nnea uuteen tupahan...

Leppoisa kahvitauko osuuskassassa. Vas. kauppias Viljo Lehtinen, maanv. Martti Urmas ja maanv. Hugo Siikarla. Oikeassa kuvassa 
johtaja Ernst Korvela (kesk.), maanv. Kalevi Karri, maanv. Martti Virtanen. Kaikille kassan asiakkaille tuttu Sylvi Posti oli vaihtanut

kassakoneen kahvipannuun.

Osuuskassa-aate on meille tuotu 
lähinnä Saksasta. Sen toi sieltä 
Hannes Gebhard, joka viime vuo
sisadan lopulla teki laajoja tut
kimusmatkoja nimenomaan sellai
siin maihin, joissa maanviljelijäin 
osuustoiminta oh saatu lupaavalle 
alulle. Gebhardilla oli Saksassa va
linnan varaa, sillä siellä kilpaili 
keskenään kaksi osuuskassaliikettä. 
Toinen oli ns. raiffeisenilainen lii
ke, joka oli levinnyt maanviljeli
jäin piiriin ja piti yllä tiukkaa hol- 
housperiaatetta. Sen kanssa kilpaili 
pääasiassa käsityöläisten piiriin le
vinnyt kassaliike, jonka johtajat ju
listivat, että taloudellinen elämä 
voi kehittyä vain vapaudessa. Siksi 
ei tahdottu kassan jäseniä millään 
tavalla holhota lainoja myönnettä
essä. Joku johtajista sanoi niinkin, 
että jos lainan ottajalla on pätevät 
takaajat, saa hän pyytää lainaa 
vaikka ampuma-aseen ostoon, teh
däkseen itsemurhan.
Hannes Gebhard omaksui raiffei- 

senilaisen osuuskassa-aatteen 100- 
prosenttisesti. Kun hän oli osuus- 
toimintarintaman ehdoton auktori
teetti, ei hän kohdannut huomatta
vampaa vastustusta. Mutta oli nii
täkin, jotka erityisesti läntisen Suo
men oloja silmälläpitäen purnasi
vat osuuskassoihin istutettua hol- 
housperiaatetta vastaan. Niinpä 
Pellervon sihteeri Philip Suuronen 
kirjoitti Gebhardille suorat sanat 
osuuskassojen »koulumestarimai- 
suudesta.» Hän näki niissä ylen 
määrin pikkumaista valvontaa, 
»valvontaa ja valvonnan valvon

taa.» Suurosen mielestä osuustoi
minnan piti olla »liikemaailmassa 
sovellettujen prinsiipien sovellutta
mista maatalouteen. Niin tässäkin. 
Ja se kansan kasvatus, josta on 
niin paljon puhuttu tyhjiä sanoja, 
seuraa itsestänsä ilman koulumes- 
tariuden tympäisevää painostusta, 
kun pidetään puhtaasti taloudelli
sista näkökohdista kiinni. Vai eikö 
esim. pano- ja ottotilin avaaminen 
maanviljelijöille ole kasvattavaa ja 
kehittävää. Ajattele toki Gebhard. 
Meillä ei ole aikaa viivytellä.»

Ylle lainatun tapaiset kirjeet ja 
kirjoitukset saivat Gebhardin te
roittamaan kynänsä ja kyhäämään 
kirjoituksia Pellervoon »oikeasta 
raiffeisenilaisuudesta.» Sitä paitsi 
Raiffeisenin, »osuuskassojen isän», 
elämäkerta julkaistiin mahdollisim
man usein.

Mutta säästöpankkilaitoksen no
pea kehitys sekä liikepankkien 
konttorien ilmaantuminen maaseu- 
tupitäjiin antoi ajattelemisen ai
hetta osuuskassaväellekin. Kosken 
osuuskassan 10-vuotiskertomukses- 
sa kirjoitetaankin: »Koski oli tois
taiseksi välttynyt liikepankkien 
konttoreista, vaikka erääseen Kos
kea paljon pienempään naapuri
kuntaan niitä oli perustettu kolme. 
Tällainen kauppapankin haarakont
torin perustamisuhka on katsottava 
kaikkein painavammaksi syyksi 
Kosken osuuskassan perustamiseen. 
Kevättalvella 1917 sattui nimittäin 
Osuuskassain Keskuslainarahaston 
konsulentti, agronomi Äke Lönn- 
berg puheisiin hallituksemme pu

heenjohtajan, Johannes Nybergin 
kanssa, tiedustellen onko Koskella 
jo minkään pankin konttoria? Kun 
hän sai kielteisen vastauksen, eh
dotti hän, että Koskelle olisi pe
rustettava laajennettujen sääntöjen 
mukaisesti toimiva osuuskassa, jol
loin se voisi harjoittaa konttoku- 
ranttilainausta ja myöskin shekki- 
liikettä.»

Tähän kertomukseen on jätetty 
merkitsemättä, että Lönnberg tie
dusteli Nybergiltä, miksi Koskelle 
ei ole perustettu osuuskassaa? Ny
berg oli vastannut, että mitä apua 
olisi kassasta, jota joku kansakou
lun opettaja sivutyönään hoitaisi 
jossakin peräkamarissa. Kassan pi
täisi toimia kuin toimivat pankit
kin. . .

Tällöin oli Lönnberg sanonut, 
että osuuskassain uusien sääntöjen 
mukaan kassat voivat toimia kuten 
pankit. Silloin sanoi Nyberg, että 
se on vallan eri asia.

Niin sitten kassa perustettiin 
vallankumousvuonna 1917. Kansa
laissodan vuoksi se voi alkaa toi
mintansa vasta 1918. Mutta tällöin 
lähinnä Nybergin toimesta osuus- 
kuntakokouksessa 8. 9. 1918 päätet
tiin ottaa shekit käytäntöön. Sa
malla järjestettiin asiat niin, että 
osuuskaupan kaikissa myymälöissä 
näitä shekkejä otettiin vastaan. 
Myöhemmin otettiin myöskin 
OKO:n shekit käytäntöön, joilla 
voitiin suorittaa maksuja koko 
maassa kaikissa rahalaitoksissa.

Mainitsin tämän shekkijutun lä
hinnä siksi, että johtaja S. A. Kos-

kenoja kirjoittaa v. 1958 ilmesty
neessä »Omassa maassa»: »Yläneen 
osuuskassa sai jo 1916 shekkien 
käyttöoikeuden.» Samalla ylistetään 
mainittua osuuskassaa seuraavasti:

»Osuuskassaliikkeen toiminta
muotoja kehitettäessä oli Yläneen 
osuuskassalla tiennäyttäjän osa. Jo 
v. 1913 oli Yläneen osuuskassa 
näet ryhtynyt toimenpiteisiin osuus
meijerin rahaliikkeen hoitamiseksi 
osuuskassan välityksellä, ja vähän 
myöhemmin järjestettiin liikeyhteys 
myös osuuskaupan kanssa.»

Kun vuonna 1925 jouduin Kos
ken Tl. Talolan kansakoulun 50- 
vuotisjuhlan johdosta tekemään 
lehteeni pitäjänumeron ja kävin 
myöskin Kosken kartanossa, näytti 
Nyberg minulle osuuskassain liike- 
tilastoa vuodelta 1924. Siitä ilmeni, 
että Koskella oli kokonaisliikevaih
to 42.3 milj., mutta Yläneen 1907 
perustetussa kassassa vain 15 milj. 
markkaa. Talletusten suhde oli sa
manlainen. Ja Kosken kassa onkin 
sitten kaiken aikaa vuosikymme
nestä vuosikymmeneen pitänyt etu
matkansa, ollen talletukset nykyi
sin 540 milj. vanhaa markkaa.

Lokakuulla 1924 ilmestyi Peller
von 25-vuotisnumeroon kolmen si
vun laajuinen kirjoitus otsikolla 
»Millaiseksi osuuskassa voi kehit
tyä kuudessa vuodessa.» Siinä esi
teltiin tarkoin Kosken Tl. osuus- 
kassan kehitys ja osoitettiin, että 
kaikkialla pitäisi ottaa oppia tästä 
kassasta, joka »on avoinna jokai
sena arkipäivänä samaan aikaan 
kuin osuuskauppakin.» Edelleen



N:o 1 —  Huhtikuu 1965

J
K O S K E L A I N E N 7

kiitetään tätä kassaa siitä, että se 
ottaa jäseniltään ja ulkopuolisilta
kin vastaan talletuksia edelleen lai
nattavaksi, sillä »keskuslainarahas- 
ton varoilla ei yksinään voida 
maanviljelijäin luotontarvetta tyy
dyttää, saatakoon niitä vaikka suu
rempiakin summia . . .»

Kuka lieneekin laatinut tämän 
Pellervon kirjoituksen, näkyy ri
vien välistä, että kirjoittaja on ha
lunnut saattaa »raiffeiselaisuuden» 
arvostelun alaiseksi tunnuksin: 
osuuskassan pitää monipuolisesti 
palvella asiakkaitaan. Kassamme 
kymmenvuotiskertomuksessa tehos- 
tetaankin, että kun tultiin vakuut
tuneiksi siitä, että pankkisalaisuus 
on voimassa osuuskassassakin, al
koivat yleisön talletukset kasvaa. 
Tämä taas johti siihen, että luo
tonhakijat voitiin tyydyttää kotoi
silla varoilla, sillä »onhan se häpeä, 
että näinkin vauras pitäjä joutuu 
käyttämään rahantarpeensa tyydyt
tämiseksi valtiolta lainattuja va
roja.»

Palatakseni vielä tuohon kym- 
ffienvuotiskertomukseen, kuultaa 
sieltä »Kosken herran», tulevan 
maanviljelysneuvoksen, Nybergin, 
»isännän ääni» seuraavasti:

»Kosken Tl. osuuskassa on jo 
perustamistilaisuudessaan suun
niteltu toimivaksi vähän toisen
laisena kuin muut Suomen 
osuuskassat. Kassasta ei ollut tar
koitus tehdä sellaista rahalaitos
ta, joka myöntäisi lainoja vain 
määrättyihin tarkoituksiin, ja sit
ten pitäisi huolen, että laina tu
lee todella tarkoitukseen käyte
tyksi. Uskottiin — ei ainoastaan 
siihen, että lainan hakijat ovat 
siksi kehittyneitä, että he käyt
tävät lainansa taloutensa edistä
miseksi, vaan myöskin siihen 
yleisesti tunnettuun seikkaan, 
ettei koskelainen lainaa rahaa 
muuhun kuin tositarpeeseen.»

Sitten kertomuksessa mainitaan, 
että kassa ei kymmenessä vuodessa 
joutunut ainoastakaan lainasta kär
simään tappiota. Kolmessa tapauk
sessa takuumiehet olivat joutuneet 
kärsimään, mutta tällöin on huo
mattava, että »lainansaajat eivät 
olleet synnynnäisiä koskelaisia.»

Siinä »laajennetussa ohjelmassa», 
minkä Lönnberg suositteli Nyber- 
gille, sanottiin, että »rahansijoitus- 
ten vastaanottoa ym. varten tulisi 
kassan olla auki ehkä joka viikko.» 
Kun vuonna 1927, jolloin osuus- 
kassaliike oli vaikuttanut 25 vuot
ta, julkaistiin Hannes Gebhardin 
tutkielma liikkeen silloisesta ase
masta, julkaistiin siinä 427 kassasta 
tilasto aukioloajoista, jolloin vain 
18 kassaa oli auki joka päivä. Ker
ran viikossa oli auki 144 kassaa. 
Esitelmöitsijä kuitenkin mainitsi, 
että kehitys johtaa siihen, että kas
sat on pidettävä auki joka päivä.

Varsinkin läntinen Suomi halusi 
johtaa kehitystä tähän suuntaan. 
Terveiset tästä toivat Gebhardin 
kuuluville kassojen tarkastajat eli 
piirikonsulentit, joiden kanssa Geb- 
hard oli kiinteässä yhteydessä. Nä
mä puolestaan seurasivat tarkoin 
jokaisen kassan toimintaa ja vä
littivät tuoreita terveisiä liikkeen 
johdolta.

Tässä on syytä kertoa, että 1920- 
luvun puolimaissa nimitettiin Var- 
sinais-Suomeen tarkastajaksi muuan 
erittäin omintakeinen maisteri, joka 
oli Gebhardin hyvän ystävän, Mi
kael Soinisen sukulainen. Kun hän 
oli muutamia viikkoja kierrellyt 
Varsinais-Suomessa, kirjoitti hän 
pääkaupunkiin kirjeen, jonka sävy 
oli se, että kyllä te siellä Helsin
gissä kuivin jaloin keksitte kai
kenlaisia teorioita, mutta tulisitte 
joskus kentälle tutustumaan tosi- 
oloihin. Kerrotaan tarkastajan eh
dottaneen sellaistakin, että keskus- 
lainarahaston päämies, itse Hannes 
Gebhard, tulisi viikoksi hänen 
kanssaan kiertelemään maakun
t aa.. .

Oli selvää, että maisterille tuli 
lähtö ja tilalle tuli kaikin puolin 
kokenut ja lupsakka opettaja Ju
hani Kangasperko, joka Loimaalla 
oli hankkinut perinpohjaisen osuus- 
kassatuntemuksen. Hän pani maa
kunnan osuuskassatoiminnalle 
»puhtia perään» ja joutui tietysti 
monesti Gebhardin kanssa pitkiin 
keskusteluihin, sillä kehitys vii
meksimainitun mielestä oli monin 
paikoin peloittavan nopeaa

Ja  sitten pahimmoiksi tuli yleis
maailmallinen pulakausi, joka tie
tysti tuntui kassojenkin toiminnas
sa. Hannes Gebhard tarttui pula- 
härkää sarviin. Hän selvitteli suo
rasukaisesti pulan syitä Suomessa 
saaden aineistoa osuuskassojen 
johtajilta. Esityksissään Gebhard 
myönsi, että voin hinnan putoami
nen vuoden 1925 40 mk:sta lähes 
30 mk:aan v. 1930 tuntui maan
viljelijäin taloudessa, varsinkin kun 
kaikki muutkin hinnat, aina metsiä 
myöten alenivat vastaavasti.

Mutta Gebhardin mielestä kon
kursseihin oli syynä myöskin maan
viljelijäin ylellinen elämä. Sen joh
dosta »ilmaiseksi saadut perintöti
lat menivät toisiin käsiin.» Mainit
tiin Gebhardin esitelmässä sellais
takin, että isännät ajelivat autoil
laan pulakokouksesta toiseen ja 
»huusivat suu vaahdossa korkeasta 
korosta ja syntien anteeksi saami
sesta.» Tämä oli tietysti viittaus 
lähinnä Loimaan pulakokouksiin, 
joista on jäänyt jälelle sananparsi: 
— On autoja kuin Loimaan pula- 
kokouksessa.

Lainasipa Gebhard 1931 ilmes
tyneeseen tutkielmaansa sellaisen
kin raportin, jossa sanottiin, että 
»jokaisen täytyisi myös saada olla 
jonakin pylväänä yhteiskunnassa, 
mutta kuitenkaan eivät kaikki

pääse edes osuusmeijerin hallituk
seen, puhumattakaan eduskuntaan 
pääsystä.» Edelleen valitettiin tuos
sa raportissa, että työkalu on ka
donnut ja isännät kulkevat koko
uksesta kokoukseen ja »säästävää 
maanviljelijää pidetään museotava
rana.» Sanotaanpa raportissa niin
kin, että pirtu on näytellyt vel
kaantumisessa välillisesti ja välit
tömästi varsin huomattavaa osaa, 
sillä pirtupullon avulla on useim
mat takaumussitoumuksetkin alle
kirjoitettu.»

Selvitellessään edelleen pulan 
syitä totesi Gebhard, että sekä 
valtio että kunnat ja yksityiset 
rakentavat liian komeasti. Varsin
kin komeat kansakoulut ja kun
nalliskodit nielivät paljon varoja. 
Sitä paitsi Gebhardin mielestä oli 
kevytmielistä, että »tähän köyhään 
maahan oli perustettu yliopistoon 
johtavia oppikouluja, joista on seu
rauksena huolestuttava ylioppilas- 
tulva.»

Muistuu tässä mieleeni osuus- 
kassanjohtaja Verner Kaatialan ker
tomus keskustelustaan maanvilje
lysneuvos Nybergin kanssa. Se oli 
joskus 1927 kun Gebhard julkaisi 
Pellervossa pääkirjoituksen siitä, 
minkälaisilta henkilöiltä on kiellet
tävä osuuskassan jäsenyys. Tässä 
oli mm. maininta, »ettei oteta 
osuuskassaan jäseneksi sellaista, 
joka viettää varoihinsa nähden 
liian komeilevaa elämää, eikä sel
laista joka leväperäisyyden, lais
kuuden tai huolimattomuuden 
vuoksi laiminlyö taloutensa.»

»Kosken herra» sanoi Kaatialalle: 
— Saat ryhtyä sala- ja tutkinta- 
poliisiksi, jos sinua huvittaa, mut
ta minä en sellaiseen alistu. Sitten 
Nyberg selitti, että mahdotonta on 
osuuskassan johdon seuloa taajalla 
sihdillä osuuskassan jäsenehdok
kaita. Sanoi hän senkin, että mah
dotonta on tutkia lainanottajiakaan 
luita ja munaskuita myöten, se teh
tävä kuuluu takausmiehille. Nyberg 
olikin hyvin herkkä puhumaan ta- 
kausmiesten vastuusta. Ja tekevälle 
jotakin sattuu.

Niinpä hallituksen kokouksessa 
ilmoitti kassan johtaja kerran, että 
eräs lainanottaja oli tullut maksu
kyvyttömäksi. Tällöin Nyberg taas 
kerran piti esitelmänsä takausmie
hen velvollisuuksista. Sanoi hän 
senkin, että oli joutavaa kertoa 
hallitukselle tapauksesta, olisi vain 
ilman muuta pitänyt laina mak
sattaa takaajilla. . .

Nyt kysyi muuan hallituksen jä
sen, kutka olivat tuossa lainassa 
takaajina? Velkakirja tuotiin loke
rosta ja ojennettiin Nybergille, ja 
sanottiin samalla, että Nyberg oli 
itse takaajana.

Syntyi painostava hiljaisuus. Ny
bergin ennestäänkin punaiset kas
vot tulivat yhä punaisemmiksi. Sit
ten otti hän taskustaan shekkivi
hon ja rintataskustaan täytekynän

ja — maksoi paikalla takaussum- 
man. Kykenipä hän hetken päästä 
laskemaan leikkiäkin ja kertomaan, 
että koskelaiset piinaavat häntä ali
tuisilla takauspyynnöillä.

Muistuukin mieleen tässä juttu, 
kuinka eräs pieneläjä pitäjän syr- 
jäkulmalta tuli pyytämään Nyber- 
giltä nimeä velkakirjaansa. Tapansa 
mukaan Nyberg piti kovan rippi- 
saarnan pyytäjälle, jota hän ei edes 
tuntenut. Mies kuunteli nöyränä 
haukunnan, kunnes Nyberg sanoi, 
että oletkos edes yrittänyt saada 
muita takaajiksi. Siihen sanoi syr- 
jäkulman mies:

—  Olen pyytänyt montaakin, 
mutta kaikki ovat sanoneet: — Ei 
sinua takaa muut kuin mahdolli
sesti Kosken herra . . .

•— Vai sanovat ne . . .  keleet 
niin, sanoi Nyberg, otti velkakirjan 
miehen kädestä, luki sen ja kir
joitti nimensä.

No, näitä juttuja »Kosken her
rasta» riittäisi vaikka minkä verran. 
Mutta palatakseni Gebhardin väit
teeseen, että kunnat rakensivat 
liian komeasti, unohti hän sen to
siseikan, että aikaa myöten raken
nukset tulevat liian ahtaiksi, kuten 
Kosken osuuskassan ensimmäisen 
talon kohdalta olemme havainneet. 
Sitä paitsi on muistettava, että 
kuten korkeuksia kohti kohoavat 
uljaat kirkot kuvastavat kristinus
kon yleviä pyrkimyksiä, niin muut
kin julkiset rakennukset kuvasta
vat edustamiensa aatteiden ja pää
määrien arvokkuutta. Uusi osuus- 
kassatalomme on osuustoiminnan 
temppeli ja sellaisena sitä on pal
vottava ja hoidettava. Siksi pää- 
tämmekin tämän Kosken osuuskas
salle omistamamme onnittelupaki- 
nan näin Kalevalan ilmestymisen 
130-vuotispäivän aatonaattona seu
raavasti:

»Tupa on tehty tesmällensä, 
suoja pantu paikallensa.
Sata oli miestä salvaimella, 
tuhat oli tuvan katolla 
tehessä tätä tupoa, 
laaittaessa lattiata . . .»

Tämä on tietenkin otettava ver
rannollisesti muistaen, että talo on 
tehty yhteisillä varoilla.

On tässä uudessa talossamme ih
mettelemistä, mutta tehtiin sitä hie
noja taloja jo kalevalaiseenkin ai
kaan, sillä Pohjolan tuvassa »orret 
oli omenapuista, laki lahnan suo
muksista, rahi oli rauasta rakettu, 
lautat Saksan laahkoloista, pöytä 
kullalla kirjoitu, silta silkillä si
lattu.» Kaiken lisäksi oli »uuni 
vaskesta valettu, panko paasista hy
vistä, kiukoa meren kivistä, kar
sina Kalvean puista.»

Siis onnea vain uuteen tupahan!

(Opetusneuvos Urho Kittilän pa
kina osuuskassatalon vihkiäisjuh
lassa 26.2.1965.)
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retkille ja kasapanosten heittäjiksi 
hyökkääviin panssarivaunuihin. Ei, 
kyllä sittenkin heillä täytyi olla 
jokin yhteinen ja sama päämäärä! 
Aarnen mieleen palautui monia 
kuvia rintamaelämän tapahtumista. 
Hän muisti leppoisia keskustelu- 
hetkiä telttojen havuilla ja korsu
jen lämmössä joskus levähdystau- 
koina, kun he ilman aikojaan poh
tivat tätä kummallista maailman 
menoa. Jokaisella oli oma mieli
piteensä aina sen mukaan, minkä
laisissa oloissa oli syntynyt ja kas
vanut. Siitäkin, miten tämän maan 
oloja olisi järjestettävä, he saattoi
vat kuin leikin vuoksi lausua eri
laisia arveluita. Mutta, että tämä 
maa, jonka he olivat isiltä perineet 
ja itsekin jo vähän osaltaan raken
taneet, että se kuului heille eikä 
kenellekään muulle, siitä he olivat 
ilman arveluita samaa mieltä. Se 
oli niin luonnollinen ja yksinkertai
sen selvä asia, että siitä ei edes 
puhuttu. Mutta sitä voimakkaam
min sen jokainen t u n s i  omassa 
sydämessään. Se tunne oli pyhä ja 
suomalainen ei milloinkaan mielel
lään paljastanut pyhimpiä tuntei
taan.

Nyt Aarne ymmärsi, miksi rin
tamalla oli jokaisella ollut u h - 
r a u t u m i s e n  halu. Vaunu, jos
sa he kaikki matkustivat, oli jou
tunut ankaraan vastamäkeen. Jo
kainen tahtoi auttaa sitä siksi, että 
se taas, kun päästiin tasaiselle 
tielle, voi tarjota kuljetusapuaan 
perille viemiseksi. Päämäärään pää
seminen oli heille kaikille paljon 
tärkeämpi, kuin oman elämisen 
riemu. Näitä peltoja, jotka isät 
olivat raivanneet, he tahtoivat vil
jellä ja edelleen raivata, jotta ne 
voisivat taas kerran heidän lapsil
leen leivän ja elämän onnen antaa.

Vaunu pysähtyi, ja Aarne ha
vahtui todellisuuteen. Miten ih
meellisiä hän miettikään! Ja  jokin 
selittämätön onnellisuuden tunne 
tulvahti nopeasti hänen olemuk
seensa. Hän palasi rintamalta, hän
kin oli saanut olla auttamassa maa
taan ankarassa vastamäessä!

Pari matkustajaa jättäytyi pois, 
muut jatkoivat eteenpäin. Mutta 
yksi ja toinen saavutti jo määrä- 
paikkansa, kunnes vihdoin tuli 
Aarnenkin vuoro, kotikylän tuttu 
tienhaara, jota hän ei enää ollut 
uskonut näkevänsä.

Päivä oli keväinen ja lämmin. 
Täällä peltoaukeilla ei talvisesta lu
mesta näkynyt enää jälkeäkään ja 
tiekin oli jo aivan kuiva. Vielä 
muutama tällainen aurinkoinen ja 
tuulinen poutapäivä niin toukotyöt 
pelloilla ovat täydessä käynnissä. 
— Pääsikin juuri sopivaan aikaan 
kotiin, kevätkyIvoihin!

Selkälaukun remmit painoivat 
kireästi asetakin läpi ja keväinen 
lämpö nostatti kävellessä helposti

hikeä ahavoituneelle otsalle. Mutta 
Aarne ei sitä paljonkaan ehtinyt 
huomata. Hänen askeleensa oli ke
vyt ja mieltä jännitti kotiin pääse
misen odotus. Hän voi nyt saada 
aikaan iloisen yllätyksen, sillä ko
tona eivät tietäneet mitään hänen 
tulostaan.

Ison-Komolan kohdalla juoksi 
pihassa leikkinyt tyttö hyppien 
häntä vastaan. Se oli Astrid, talon 
ainoa ja ikäisekseen liian viisas 
tyttö.

— Tuletko sinä kanssa jo so
dasta kotiin?, kysyy pikku Astrid.

— Kyllä, kotiin tulen!, vastaa 
Aarne tytölle, joka hyppii rinnalla.

— Kuinka sieltä nyt kehtaatte 
tulla, kun niin huonosti tappelitte!, 
huudahtaa tyttö yllättävästi, kuin 
hyvinkin tietäen, miten suurta me
netystä sota merkitsi.

Tytön odottamattomat sanat äl
listyttävät Aarnea, mutta kohta 
hän huomaa, etteivät ne tule tytön 
omasta suusta, vaan hän on kuul
lut ne joltakin vanhemmalta, ilmei
sesti isältään, jonka lausumina ne 
eivät tunnu niin oudolta. Salaa ne 
kuitenkin vihlaisevat Aarnen sy
däntä, ja hän tokaisee vastaan:

—  Oliko teiltä ketään sodassa 
tappelemassa?

— Pilkku ja Liinu oli, eikä Lii- 
nua ole vielä saatu takaisin, vaikka 
on niin odotettu, selittää tyttö.

— Vai ei muita ollut kuin he
voset! Onko teillä siirtolaisia ja 
asumassa?, kysyy Aarne taas.

— Ei ole enää. Mutta teillä on, 
kun muuttivat meiltä!

— Muuttivatko? Miksi ne muut
tivat?

— Ei ne viitsineet olla, kun isä

pauhasi niitä, kun ne tahrivat joka 
paikan. Vaikka ei niistä välitetty, 
vaikka muuttivatkin!

Tämän sanottuaan tyttö juoksee 
pihaan. Aarne pyyhkii hikeä otsal
taan ja huokaisee. Tuollainen lapsi 
on kuin vanhempiensa omatunto, 
ilman valheen naamaria. Siltä saa 
tietoja kuin näkisi ihmisten sydä
miin. Hoh-hoh! Näinkö ottaa koti
kylä rintamamiehensä vastaan! Kun 
niin huonosti tappelitte. — Vieläkö 
enemmän heidän olisi pitänyt kes
tää! Kaikkienko olisi pitänyt 
kaatua! Jumaliste, tuo on väärä 
tuomio! Ja  kuka sanookaan niin? 
Lapsi sanoo, mutta isänsä suulla. 
Miehen, joka ei sodasta mitään 
tiedä, hevostaankin odottaa enem
män kuin moni vaimo miestään 
tai moni äiti poikaansa. Siirtolai- 
setkin työntää perheeseen, jolla on 
vain kolme huonepahasta, kun 
omat ylväät salit ovat liian kalliita 
pakolaislasten suojaksi. Varjele, 
mies, ettet osu nyt vastaani!

Arne astuu kiihtyneenä nopeaan 
ja matka joutuu. Koti jo näkyy 
tuolla. Siellä asuu nyt siis myös 
siirtolaisia, lapsiakin. — Oikein, 
koditon veljeni! Lapsia, niitä me 
tarvitsemme. Me olemme liian 
pieni kansa!

Pihalla ei ole ketään, ikkunas
takaan ei vielä kukaan huomaa. 
Hän saa hyvän yllätyksen. Mutta 
kun Aarne astuu sisään, siellä on
kin vain vieras vaimo ja joukko 
vieraita lapsia, jotka riitelevät kes
kenään.

— Terveisiä sodasta!, tervehtii 
Aarne hiukan pettyneenä.

— Kiitos, kiitos! Taitaa olla 
talon isäntä, en minä tunne, pu-

helee vieras vaimo hämillään, kuin 
pelästyneenä.

— No, sentapainen tässä on tul
lut ennen oltua, sanoo Aarne ja 
heittää raskaan pakkauksen har
tioiltaan. — Siirtolaisiako, arvaan, 
— mutta missä omat väet ovat?

— Emäntä ja Heikki-poju ovat 
käymässä kaupassa, tulevat kyllä 
kohta, selittää siirtolaisvaimo ja li
sää: — Sellaisia tässä nyt ollaan, 
kulkeilla, kodittomana, niinkuin 
kerjäläiset.

Vaimo on ottanut uunista juuri 
vastikään kypsynyttä piirakkaa, 
kauniin keltaista, herkullista. — 
Äiti, anna minulle isompi pala!, 
pyytää yksi tytöistä. — Ei, kuin 
minulle!, tahtoo pulleaposkinen 
pojan alku. Lapset ovat äidin ym
pärillä kädet kurkotettuna, kaikki 
he tahtoisivat saada ensimmäiseksi 
ja enemmän kuin toiset. Mutta äiti 
komentaa heidät olemaan hiljaa ja 
alallaan ja lupaa jokaiselle tasan 
yhtäsuuren osan. Lapset tottelevat 
kiltisti, saavat kukin samansuurui
sen palasensa ja syövät tyytyväisinä 
unohtaen riitansa. Aarnekin saa 
siitä lämpiäispalan ja hän katselee 
hartaan kiitollisena aterioivaa lap
siparvea. — Noin pitää jakaa tasan 
ja oikeudenmukaisesti tämä maa- 
äidinkin hyvyys, kullekin yhtäsuuri 
osansa, niin sopu ja tyytyväisyys 
vallitsee sen lapsien kesken, ajat- 
telee Aarne.

Anni ja Heikki-pojukin jo tule
vat. He eivät näytä erikoisen yllät
tyneiltä Aarnen kotiinpaluusta, 
Astrid, Ison-Komolan kielevä tyttö 
on sen jo heille ehtinyt tiedotta
maan. — Heikki-poju kiipeää isän 
polvelle ja pyytää:
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llltiium  muisto
»‘Kielon jäähyväiM iä»

K A TU V A LA ISTU S, 
V IEM Ä RI JA  O SA K ETA LO  
K O SK EN  K IR K O N 
KY LÄ Ä N

Kosken kunnanvaltuuston 
kokouksessa maaliskuussa jä
tettiin kirkonkylän rakennus
kaava-alueen vesihuoltosuun- 
nitelman laatiminen insinööri
toimisto M aa ja Vesi Oy:n 
tehtäväksi. Alueella suorite
taan myös pohjavesitutkimus 
parhaan mahdollisen käyttö
veden löytämiseksi myöhem
min perustettavalle vesihuol- 
toyhtymälle.

Valtuusto hyväksyi insi
nööri T. Vainion kirkonkylän 
keskustalle laatiman ulkova- 
laistussuunnitelman. Suunni
telmaa varten nimetyn toimi
kunnan käyttöön siirrettiin 
kunnan varaamat 15 000 mk.

Ulkovalaistushankkeeseen 
osallistuvat myös kirkonkylän 
liikelaitokset ja useat yksityis
henkilöt. Ulkovalaistuskustan- 
nus nousee 23 000 mk:aan. 
Ensimmäisessä vaiheessa va
laistaan Hämeentie kirkon
kylän keskustassa 1800 m :n 
matkalla, johon tulee 55 va- 
laisinpistettä. Salon— Mellilän 
maantien risteyksestä valais
taan Saloon päin 420 metriä 
maantietä 12 valaisinpisteellä.

Valtuusto myönsi Kosken 
yhteiskoulun kannatusyhdis
tykselle takauksen 80 000 
m k:n lainoille, jotka käyte
tään osakemerkintään kirkon
kylän keskustaan rakennetta
vassa asuntotalossa.

— Kerro, isä, jotakin sodasta!
— En minä nyt näin yht’äkkiä 

osaa mitään kertoa, vastaa Aarne 
ja hän ei todellakaan tunne mitään 
halua kertomiseen. Hän oli nähnyt 
niin paljon surkeutta ja järkyttäviä 
kohtaloita, nähnyt niin paljon hir- 
vittävintä raakuutta, mihin ihmis
suku voi langeta. Mitä niistä ker
toisi onnelliselle lapselle? Mutta 
sitten hän muistaa nähneensä 
myöskin pelotonta rohkeutta, ihail
tavaa sankaruutta, josta voi kertoa 
lapsellekin.

— Oliko sodassa oikein jännit
tävää?, tiukkaa poika taas.

— Oli jännittävääkin, mutta 
minä kerron joskus toiste!

— Lupaatko, että varmasti ker
rot?

— Lupaan, varmasti kerron!
Lupauksen saatuaan poika juok

see pois omiin leikkitupiinsa. Aar-

N ykynuoriso, joka näkee 
sekä luonnossa että kuu

lee radiosta ja  televisiosta kai
ken m aailm an soitinyhtyeitä 
ja  orkestereita, ei voi aavis
taa, miten »pim eässä» m aa
seudun nuoriso oli musiikkiin 
nähden vielä 1900-luvun en
simmäisellä vuosikymmenel
lä. Oli paljon kansalaisia, jot
ka eivät olleet kuulleet ja 
nähneet m uuta kuin urkuhar- 
moonin ja  posetiivin soittajia. 
Monet olivat kuulleet ja  näh
neet soitettavan sitä paitsi ko
titekoista viulua tai yksirivistä 
haitaria. Kaksirivinen haitari 
oli monen m aalaispojan ihan
netavoite. Kertom uksia ja  ku
via viisirivisistä haitareista oli 
luettu ja  nähty korkeintaan 
sanomalehdistä.

K un sitten m aaseutua al
koi kiertää miehiä, jotka 

m aksusta esittivät gramofoni- 
m usiikkia (10 penniä levyltä),

ne on vaitelias, kävelee ja katse
lee tuttuja paikkoja, pihallekin 
menee. Pellot kuivuvat keväisessä 
lämmössä, murea multa odottaa 
kylväjäänsä. Silloin Aarne tuntee, 
että hänen sotaretkensä ei loppu
nutkaan tänne, vaan se jatkuu 
täälläkin. Niin paljon oli tätä maa
ta hävitetty, tervettä työvoimaa oli 
tuhoutunut, niin monta oli jäänyt 
kodittomaksi, monta leskeksi, 
monta orvoksi. Puute uhkasi pien
tä, sorrettua kansaa. Ja vaikka oli
kin rauha, ei vaara silti ollut ohi, 
maata oli varustettava, jotta tämä 
maa kerran voisi pojilleen ja tyt- 
tärilleen rauhan turvata. — Tais
telu oli jatkuva, ei sota-asein, vaan 
kuokin ja kirvein. Vielä tarvittiin 
rohkeutta ja pelottomuutta, san
karuutta ja uhrautuvaisuutta, jotta 
uusi päivä voisi tarjota uuden 
onnen. Vielä ei vaunu ollut mäen 
laella, vielä sitä oli yhteisvoimin 
työnnettävä!

— Mitä sinä Aarne sanot, kun 
minä otin nämä siirtolaiset meille? 
Kas, kun Anni oli tullut perässä 
pihalle.

— Pyysivätkö ne sitten?
— Pyysivät, kun niiden oli Isos- 

sa-Komolassa niin vaikea olla, kun 
isäntä aina torui ja pauhasi niitä. 
Emmehän me tarvitse itse toista 
kamaria ja minä ajattelin, että se 
on velvollisuutemmekin, kun hei
dän maallaan on maksettu osa rnei-

aukenivat nuorille »uudet 
m aailm at». Oli niinkin rikkai
ta miehiä, jotka ostivat gra
mofonin levyvarastoineen. 
M uistamme tapauksia, miten
kä maalaispelmannit opiskeli
vat uusia tanssikappaleita, lä
hinnä maailm ankuuluja vals
seja, kuuntelemalla levyjä 
naapuripitäjän puolelta puhe
limen välityksellä. Tietysti
kään muutamilla soitoilla 
kappaleet eivät jääneet ihan 
oikeina »korvaan», mutta hy
vä, että edes sinnepäin . . .

K oskelaiset nuoret olivat 
siinä onnellisessa asem as

sa,ettäA rvidP uras tilasi nuot
teja ja  harjoitteli niistä mu
siikkikappaleet ulkoa. Yksin 
tein opetti hän ne Lanne M ä
kiselle, jolla oli kaksirivinen 
haitari. Jo  etukäteen kulki il
tamien ja  kesäjuhlien edellä 
kohina, että tanssi aloitetaan 
Purhaan ja  M äkisen soitta
m alla uudella valssilla.

dän rauhamme ja vapautemme hin
nasta.

— Ja jos niin ei olisi tehty, oli
simme kenties kaikki mieron po
lulla. — Oikein olet tehnyt, Anni, 
oikein täyttänyt velvollisuutemme!

— Mutta se Iso-Komola on 
vaan niin ylpeä ja itsekäs. Kun se 
ei mitään sodasta kärsinyt, ei se 
mitään oppinutkaan.

Anni kääntyi poispäin ja Aarne 
huomasi, että hän teki sen sala- 
takseen voimakkaasti esiin tulvivia 
kyyneleitään.

Mutta Aarne tunsi ihmeellistä 
huumaa, kuin jokin kauan ratkai
suaan odottaneen hetken täytty
mistä: Nyt, palattuaan, hän oli 
toinen mies, kuin silloin, kun hän 
lähti. Tähän maahan oli koitta
massa uusi aika, ulkonaisesti ehkä 
ahtaampi, mutta sisäisesti onnelli
sempi, kuin mitä oli ollut ennen. 
Sitä ei kyennyt luomaan Iso-Ko- 
mola eikä hänen kaltaisensa, vaan 
sen oli luova ne tuhannet ja taas 
tuhannet veljet ja sisaret, jotka 
sodan kiirastulen kestäneinä nyt 
palasivat arkisiin puuhiinsa. Heitä 
oli kerran siunaava tämä paljon 
kärsinyt, mutta yksimielisyydes
sään voimakas ja onnellinen kansa.

Keväinen päivä oli laskemassa 
ja viilenevä tuuli hyväili hänen 
kasvojaan, jotka olivat ruskeammat 
kuin koskaan ennen.

(Keväällä 1940 K. T.)

Muistamme kesäjuhlan, 
jonka iltama aloitettiin 
Lindvallin uudella valssilla 

»Kielon jäähyväiset». Jo s  se 
oli elämys tanssijoille, oli se 
vielä suurempi elämys tomu- 
kaappina istuville vähäpojille. 
Y leisö pyysi jatkuvasti pel- 
manneja soittamaan tuota 
valssia ja  se soitettiin vielä 
lähtövalssinakin.

Musiikistakin voi humal
tua. Ainakin tom ukaappeina 
istuneet »vähäpoikaikään» 
kuuluneet veljekset humaltui
vat silloin »Kielon jäähyväi- 
sistä». Kotiuduttuaan iltamas
ta kävivät he p äässä  kohisevia 
säveleitä »pelastam aan» koti
tekoisten viulujen avulla. He 
menivät tallin vinnille loppu
yöksi »kihnuttamaan» noita 
säveleitä. M utta m issä muisti 
petti, siinä oli itse keksittävä 
lisää. N äin syntyi »Kielon 
jäähyväisistä» ihmeellinen 
muunnos, mille myöhemmin 
eräs musiikkimies nauroi kat
ketakseen.

J a m usiikkiopistolaisista pu
heen tullen oli kerran 1910- 

luvun alussa kuulutuskaapissa 
ja  tolppailmoituksissa mainin
ta, että nuorisoseuran kesä- 
juhlan iltam assa »esittää viu
lunsoittoa muusikeri Kalle 
Bom an.»

M uistamme kuin eilisen 
päivän, kun mainittu soittaja 
nuoren m orsiam ensa tai rou
vansa seurassa ilmaantui viu- 
lulaatikko kainalossa Nuor- 
tentuvan piiriin. K ustaa M o
lin, kohta valmistuva kansa
koulunopettaja, kiirehti tuli
joita vastaan, johti heidät 
kohteliaasti juhlasalin etu
penkkiin ja  piti heille seuraa.

Kun sitten »taidesoitto» 
alkoi, tuli kansa soittajan tai
dosta hämilleen. H än kuulutti 
aina ennen soittoaan, minkä 
säveltäjän kappale oli kysy
myksessä. Sitten hän näytti 
teknillisen taituruutensa soit
tam alla mm. yhdellä kielellä 
vaikean kappaleen. Tietysti 
siinä väliajalla pohdittiin, mi
tenkä ihmeessä Viipuriin 
puotipojaksi menneestä nuo
rukaisesta oli tullut moinen 
muusikeri.

Muusikerista kauppiaaksi 
päätynyt 

Kalle Paula oli viipurilai
nen sydänjuuriaan myöten. 
R askas evakkotaival oli hä
nenkin edessään. Koskella 
hän piipahti silloin tällöin. 
Kerran oli hänellä m ukanaan 
Viljo Vesterinen, m aan ja  
maailmankuulu harmonikka- 
taituri. Onnellisia ne, jotka 
kuulivat Vesterisen silloin 
»noin vain muina miehinä» 
soittavan.
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O L E N  K O S K E L T A  K O T O I S I N
Koskelaissyntyinen Juho Ojala muistelee

II

Olen tallettanut setän kirjeitä 
ja Annan kirjeen. Kirjeistä ilme
nee, että setä muisti ja rakasti 
Suomea.

Kustaa oli järjestyksessä po
jista kolmas. Hän kävi myös se- 
pänopin Turussa. Hän oli sep
pänä Graitton Vulganilla koko 
ikänsä. Oppiaikana annettiin hä
nelle nimi Ihander. Kustaa oli 
naimisissa. Vaimo Miina oli tar
mokas ja vilkasliikkeinen nainen. 
Heillä oli kaksi poikaa. Pojat 
muuttivat Ruotsiin kutomoalalle. 
He kutoivat upseerien polettinau- 
hoja.

Kerron lyhyesti viidennestä po
jasta ja nuoremmasta sedästäni 
Kallesta. Hän oli syntynyt 1840 
ja  teki talon töitä kotona. Kun 
Kosken kappalainen Bernhard Ta
xell 1865 muutti Lapväärtin kap
palaiseksi, meni Kalle Taxellin 
mukana sinne. Hän osti talon Ul
lavan kylästä ja viljeli sitä. Kävi 
kotipuolessa kaksi kertaa. On hau
dattu Ullavan hautausmaalle. Hä
nen sukunimensä oli Herlin.

Siina-niminen tätini, —  isän 
sisar —  oli naimisissa suutari 
Kalle Lindenin kanssa. Heillä oli 
asunto Marttilan Huovariston ky-

Muuten Kalle Paula kou
lutti Hilkka-tyttärensä pianis
tiksi ja  hän vaikuttaa sävel
täjä Ahti Sonnisen rouvana. 
Kerran kun lehdissä oli m ai
ninta, että Sonninen on va
littu oopperan johtoon, kysyi 
»pikku-Bom an» eli Kalle 
Aaltolinna huolestuneena: —  
E n  minä sen viran korkeu
desta mitään ymmärrä, tär
keintä olisi, että m aksaisivat 
sellaisen palkan, jotta sillä 
muijan elättää.

Niinpä niin. Palaamm e sii
hen, että köyhä oli muinoin 
maaseutu musiikista. Kelpaa 
nykynuorison: —  V ääntää
radion nappulasta millin sin
ne tai tänne, aina soi ja  kuu
luttaja selostaa tarkoin sävel
täjän sekä sävellysten nimet. 
K elpaa sitä kuunnella.

Muuan muistelija

Iässä maantien varrella. Linden 
teki kotona suutarin työtä. Mo
lemmat olivat hartaita uskovai
sia. He olivat hiljaisia ja säästä
väisiä. He testamenttasivat talon
sa ja kaiken muun omaisuutensa 
pakanalähetykselle, koska heillä 
ei ollut lapsia. Lähetysyhdistys 
toimitti heille hiljaisen hautauksen 
Marttilan hautausmaalla.

Tilta-tätini asui Turussa. Kut
suimme häntä "Turun tädiksi” . 
Täti oli naimisissa Kajander-nimi- 
sen puusepän kanssa. He tulivat 
hyvin toimeen. Kajander kävi 
työssä puusepän verstaassa. Heillä 
oli poika ja tytär. Tytär sairas
tui ja kuoli 1890 lähes 19 vuoden 
ikäisenä. Hänen nimensä oli Hil
da. Hän oli käynyt ruotsalaista 
oppikoulua. Pojan nimi oli Flo- 
rentz. Hänkin kävi oppikoulua, 
mutta ei ylioppilaaksi asti. Hän 
toimi sähköttäjänä Turun asemal
la, kirjurina Hämeenlinnassa ia 
vihdoin asemapäällikkönä Pieksä
mäellä ja Kuopiossa eläkkeelle 
siirtymiseensä asti. Florentz oli 
naimisissa. Heidän poikansa Gös
ta oli vientiliikkeiden edustaja, 
matkusti Europan ja Amerikan 
valtiot. Liisa-tytär oli ylioppilas. 
Kun äitikin oli kuollut, asui Liisa 
isänsä kanssa Kuopiossa Koulu- 
katu 8:ssa. Liisa oli erittäin kau
nis ja kiltti ihminen. Hän kuoli 
keuhkotuberkuloosiin 26 vuoden 
vanhana. Florentz ja  Liisa tytär 
ovat haudatut Kuopion hautaus
maalle. Gösta asui Helsingissä. 
Täti Eeriikka Lilbergistä en tie
dä paljoa.

Isäni nimi oli Matti. Hän oli 
Tausan pojista toiseksi nuorin ja 
syntynyt 1836. Rippikouluijässä 
aidanseipäitä tehdessä isän kirves 
oli käynyt polveen. Puutteellisen 
hoidon takia ei polvinivel paran
tunut taipuvaksi, vaan jäi suoraksi 
koko elinijäksi. Kun jalkavamma 
haittasi liikkumista, kävi isä suu
tarin ja  muurarin opit mestari 
Vahlmanin ankarassa koulussa. 
Oppiaika oli kaksivuotinen.

Vielä oli isä saanut opetusta 
koristemaalauksessa. Hänellä oli 
tuvan uunin päällä varasto reijäl-

lisiä, rullalle kierrettyjä pahveja. 
Näitä kiinnitettiin välikattoon ja 
seinäpintoihin. Reikien kohdalle 
maalattiin yhdenlaista vesiväriä. 
Pahvia vaihdettiin ja maalattiin 
toisenlaista väriä reikien kohdal
le. Isä käytti punasta, Valkosta, 
sinistä ja keltasta väriä. Näin 
maalattiin masinipaperille kaunii
ta nelivärisiä kukkia, viivoja ja 
kiemuroita.

Kamarin uuneja myös koristel
tiin. Näitä varten oli toiset sap- 
loonit, joiksi isä näitä pahveja ni
mitti. Asuinhuoneita rapattiin 
myös sisältä pellavan päistäristä 
ja savivellistä tehdyllä laastilla. 
Kun laasti oli kuivunut, valkais
tiin se liitujauhoista tehdyllä lii
ma- ja maitomaalilla (hvitliimal- 
la).

Isän maalipensselit kuluivat 
myös loppuun. Hän sitoi pikinuo- 
ralla noin 10 cm:n mittaisia jou
hia 1,5 m pitkäksi rimsuksi. Kier
si sen tiukasti 20—40 cm:n pit
kän pukinsarven kärkipään ym
päri. Kiersi ja solmi joka kier
roksen jälkeen pikinuoralla, sekä 
pikesi sidekohdan. Näin tehtiin 
uusi pensseli, joksi isä sivellintä 
nimitti.

Isäni jäi kotikunnailleen, mut
ta toiset Tausan lapset kulkivat 
maailmalle, Pohjanmaalle ja Ve
näjälle —  Astrakanin ja mustan
mullan seuduille asti, kummin
kin kotiseutua ja isänmaataan 
muistellen.

Isoisäni talossa Tausalla oli 
vallinnut ankara, mutta oikeu
denmukainen järjestys ja kuri 
sekä uskonnollinen henki. Kiro
sanoja ei kuulunut. Tupakan ja 
viinan käyttö oli hyvin harvinais
ta. Vanhin poika Joose teki tästä 
poikkeuksen. Luku- ja  kirjoitus
taito oli pakollinen. Ammatti- 
opissa mestarien velvollisuuksiin 
kuului huolehtia oppilaittensa lu
ku- ja kirjoitustaidosta. Tätä 
määräystä toteuttivat mestarit 
kaikessa ankaruudessa. Isäni ja 
veljien kirjoitus oli leveää mutta 
selvää. Isääni pidettiin paikka
kunnalla yleisenä kirjoitusmiehe- 
nä. Hän kirjoitti velkakirjat, to

distukset ja  sopimukset, revenssit 
ja fulmaktiplankut niin kuin sil
loin sanottiin. Sitten oli myös 
kirjureita, jotka osasivat ruotsia. 
He kirjoittivat kontrahtikirjat eli 
vuokrasopimukset, sillä ne vaadit
tiin oikeuslaitoksessa ruotsinkieli
sinä. Sellaiset kirjat oli ”intoo- 
nättävä” eli kiinnitettävä ennen 
10 vuoden loppua.

Äitini äiti oli Kosken Partelan 
kylän Paavon talon tyttäriä. Sar
jan talon väkeä lukuun ottamat
ta oli koko kylän väki sukua kes
kenään. Isoäitini mentyä toisen 
kerran avioliittoon Koivukylän 
Ritarin pojan kanssa, tulivat su
kulaisiksi Ritarin, Ylihaukan, Ali- 
haukan ja Päärnin talojen asuk
kaat Koivukylässä.

Isoäitini muistan hyvin heikos
ti. Hän oli syntynyt 1803 vuoden 
alkupuolella ja kuoli yli 83 vuo
den ikäisenä. Näin hänen kehrää
vän Anttilan torpan porstuassa 
hiljaa hyräillen ruotsinkielistä 
virttä. Isoäitini oli kertonut lap
silleen ja minunkin äidilleni muis
tavansa venäläisen sotajoukon 
marssin 1808 Hämeenlinnasta 
Turkuun Hämeen härkätietä. Äi
tini kertoi Venäjän sotajoukkoja 
kulkeneen maantietä varhaisesta 
aamusta myöhäiseen iltaan asti, 
useita miehiä rinnakkain.

Äidilleni oli isoäiti kertonut, 
että he olivat piiloutuneet vihol
lisia Paavon talon kamariin. Oli
vat ottaneet kanat ja kukon sin
ne. Kun kukko yritti laulaa, otti
vat he sitä kurkusta kiinni ja 
estivät laulun, ettei heidän piilo
paikkansa olisi käynyt ilmi.

Venäläiset olivat etsineet ta
losta ruokaa ja muuta tavaraa. 
Vanhemmat olivat kuljettaneet 
vähäiset tavaransa mukanaan met
sään. Vinnillä oli ollut kuivattuja 
suden kinkkuja. Näitä syötiin kuu
metaudin lääkkeenä. Ne venäläi
set olivat vieneet mukanaan. Ei
vätkä he Paavon talossa muuta 
pahaa tehneetkään.

Kylästä olivat kaikki isot ih
miset piiloutuneet metsiin, josta 
illalla palasivat koteihinsa. Naa
puritalossa olivat jättäneet pienen

Osuuskassamme talletukset 5,6 milj. mk
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lapsen kehtoon nukkumaan, luot
taen, ettei lapselle tehdä pahaa. 
Mutta kun vanhemmat illalla pa
lasivat kotiin, löysivät he lapsen
sa surmattuna. Kehto oli lapsi
neen kaadettu ja lapsi pistetty 
kuoliaaksi kehdon pohjassa ole
van raon kautta. Ehkä venäläi
nen sotilas luuli lapsen jääneen 
hylätyksi. Tahtoi lapsen siis pe
lastaa kärsimyksiltä. Kun lapsi 
oli ollut iloinen ja nauravainen 
ei venäläinen voinut katsellen 
nauravaa lasta surmata, vaan kaa
toi kehdon ja pisti kehdon pohjan 
raosta lapsen kuoliaaksi. Näin oli 
isoäiti v. 1808— 9 sodan tapahtu
mista kertonut.

Äitini eno oli sodan aikana pal
vellut Turun komppaniassa ja kul
jettiin puolustamaan Älannin väs- 
tingiä Bomarsundissa. Kun linna 
täytyi luovuttaa englantilais-ranska- 
laisille pommittajille kehoitti lin
nan komentaja miehiä juomaan 
linnan viini- ja muista väkijuoma- 
tynnyreistä itsensä täysihumalaan. 
Tullessaan linnaan olivat ranska
laiset valloittajat uhanneet linnan 
puolustajia »turvan katkaisemisel
la.» Sitä ei kuitenkaan toteutettu. 
Linnan puolustajat vietiin vangeik
si Englantiin. Sieltä eno oli kir
joittanut kotiin, että jouluaamuna 
he olivat uimassa meressä. Läm
mintä ei vesi ollut, mutta erikoi
sen tilaisuuden muistoksi he ui
massa kävivät.

Paavon talon isoäiti meni uudel
leen naimisiin Koivukylän Ritarin 
talon Anders-nimisen pojan kanssa. 
Heille syntyi vielä poika ja tytär. 
Poika Kustaa otti nimekseen Tu
lonen. Hänen vaimonsa oli Loi
maalta Hurskalan Martin talon 
Maija-Stiina. Kustaan ollessa puhe
mies Magerin kanssa kihlamatkalla 
Loimaalla susi ahdisteli miehiä ja 
hevosta uhkaavasti yöllä paluumat
kalla Rahkion suurella niityllä. 
Miehet pelottelivat sutta tulitik
kuja raapimalla.

Äidin sisarpuolen nimi oli Karo
liina, tätini. Hän jäi asumaan Ant
tilaan ja Anttila jäi sukunimeksi. 
Hänellä on Kustaa Reinhold-nimi- 
nen poika. Hän on konduktöörinä, 
junan kuljettajana, Turun ratapii- 
rissä.

Anders Anttila, Ritari, oli otta
nut perintöosuudeksi itselleen ja 
tyttärelleen, minun äidilleni, Ant
tilan torpan. Torpan viljelyksiin 
kuului kotona 4 ha peltoa ja noin
1 km:n päässä oleva Vaskamurron
2 ha:n pelto ja Lastutien niitty

Salpausselän takana, Mellilän ra
jalla. Olin lapsena heinänteossa 
Lastutien niityllä yökunnissa. Van
hin veljeni Vihtori sai viljeltäväk- 
seen Anttilan torpan äidin kuole
maan asti.

Isoisäni Anders oli taitava erä
mies. Hän oli tarkkanäköinen. Vain 
silmämääräisesti hän sahasi 14 jal
kaa pitkän laudan keskeltä poikki 
niin, ettei toinen puoli ollut puu
kon hamaran paksuutta toista puol
ta pitempi. Isoisä oli istuttanut He- 
vonlinnan järveen haukea ja ah
venta. Tästä hän sai keisarilta tun
nustukseksi hopeamitalin, kannet
tavaksi rinnassa. Isoisä oli istutta
nut samaan järveen myös krapuja. 
Kravut eivät menestyneet, vaan 
ajautuivat järven rannalle.

Isän puolelta on ollut myös 
serkkuja. Serkkuni ovat hajaantu
neet maailmalle. Heitä ovat Kajan
derit Helsingissä, Haapaset, Au- 
niot, Mickelsonit Turussa, Ihande- 
rit ja Lillbergit Ruotsissa. Pikku
serkkuja ovat Säterit, Kattelukset, 
Kesälät, Paavot, Harmaat, Mutit, 
Ritarit, Päärnit, Haukat ja Kanka
reet Koskella, Auramot, Kuusistot, 
Lindenit, Isotupa ja Proman Mart
tilassa, Tuloset Punkalaitumella, 
Jakobsonit Paraisilla ja Porissa. 
Paljon heitä on myös Yhdysval
loissa. Maisteri Marjatta Väänäsen 
matkustellessa USA:ssa hän oli ta
vannut siellä sukulaisiani.

Kuten aikaisemmin olen kerto
nut, sai Tausan vanhinpoika talon 
ja toiset lapset hajaantuivat maail
malle. Kun isoäiti oli kuollut, ta
pahtui talon luovutus. Näin ta
pahtui kaikki laillisessa järjestyk
sessä. Paitsi eläkettä, jätti isoisä 
itselleen ja pojalleen, minun isäl
leni, elinikäiseksi oikeudeksi Oja
lan torpan peltoineen, niittyineen 
ja eläkekirjassa mainittuine etui
neen sekä käyttöoikeuden Kyrön 
päällystän ja Tuomäen metsiin.

OJALAN TORPPA

Jo usean vuoden ajan oli Oja
lan rakennuksia rakennettu. Iso
äidin eläessä olivat rakennukset 
valmistuneet. Asuinrakennuksessa 
oli kaksi kamaria päädyssä. Tupa, 
rakennuksen keskellä, porstua ja 
rappu. Rakennuksen pohjoispäässä 
sali ja kellari. Ulkorakennukset 
muodostivat umpirakennus — pi
hapiirin. Siinä oli talli ja navetta 
vajoineen ja rehulatoineen, sikala 
ja lampola. Edempänä oli aitta ja 
vielä edempänä sauna ja riihi. Ra
kennukset olivat kauniita. Isälläni 
oli taiteellisia lahjoja, ehkä isoisäl
läkin oli. Oh puutarha omena- ja

luumupuineen, karviais-, oivukka- 
ja kirsikkapensaineen, kasvimai- 
neen, sekä heisipuita, orapihlaja- 
pensaita, piilipuita, muutamia tam
mia ja vahteria, sekä 4 haapaa. 
Jalopuut oli tuotu Maskun Ohen- 
saaresta ja puutarhuri Mickelsonil- 
ta Luolalasta. Melkein kaikki ko
riste- ja jalopuut oli istutettu Oja
lan puutarhaan viime vuosisadan 
viimeisellä vuodella äidin, Emman 
ja lasten toimesta. Ojalassa oh 
peltoa kotona 4 ha. Isä oli rai
vannut peltoa 2/3 ha. Me Ojalan 
kolme poikaa raivasimme Itotaka- 
maalle vielä 3,5 ha ja Vähätakari 
ja Kustaa-veli raivasivat lisää 4 ha, 
yhteensä 13,2 ha. Isällä oli alku
aikana peltoa 4,7 ha ja luonnon
niittyä 5 ha.

Edellä on mainittu, että Ojalan 
torppa oli kauniisti rakennettu. Se 
oli myös kauniilla paikalla. Puro, 
oli asuinhuoneiden akkunain alla 
ja virtasi halki puutarhan. . .  Lä
hellä oli Tausan, Kärpän ja Kul
malan mäet, pienet marjaiset puis
tot. Peltojen takaa alkoi laajat 
metsät. Lähellä oli Paimionjoki, 
jossa soudettiin, kalastettiin ja ra
vustettiin, niityiksi jätetyt purojen 
ranta-äyräät, korkea Kullanvuori ja 
laajat naapurien ja Ojalan pellot. 
Karjankellot kalkattivat tarhassa il
taisin. Hyvin korkea susiportti kel
larin ja tallin kulmauksessa suljet
tiin yön ajaksi.

Ojalan salissa asui usein vuokra
laisia. Muistan Silenin perheen Ja
nakkalan Sipilästä, Huhtiset ja Hei- 
nebergin Kattelukselta, Tyynismaat 
Paraisilta ja Örlingin Littoisista. 
Turkulaisia halusi myös kesäisin 
asua siellä.

KULKUVIERAIT A

Isä ja äiti antoivat myös auliisti 
yövieraille sijaa. Vienankarjalaisia, 
laukkuryssiä, Ivana ja Jaakko Iva
na Uhtualta, Simo ja Tuomas 
Vuokkiniemeltä, Aleksanteri ja mo
net muut kävivät kerran tai pari. 
Vanhat miehet olivat hartaita usko
vaisia. Katselimme ihmeissämme ja 
vähän kammolla kun he aamulla 
tai illalla ja ruoalle ruvetessa ris
tinmerkkejä tehden etusormella 
pompittivat rintaansa. Muutamat 
pitivät sormiaan koukussa ja löi
vät rintaansa kolme kertaa. Iltaisin 
kauppiaat istuivat penkin nurkassa 
ja tekivät pieneen taskuvihkoon hi
taasti piirtämällä merkkejä. Muu
tamat olivat innostuneet kertomaan 
kotimaansa elämästä, hevosmatkas- 
ta Arkangeliin jauhojen ja muun 
tavaran ostoon, aina kesän tarpeita 
ajatellen. He kertoivat Kitkajärven

suurista kaloista, karhun metsäs
tyksestä, jossa koirat hyökkäsivät 
karhun kinttuja puremaan. He ker
toivat, että heidän maassa ovat 
suuret metsät. Kruunu omistaa 
metsät ja vartija merkitsee heille 
tarpeeksi puita. Lesojew-nimiset 
veljekset olivat vakavahenkisiä 
miehiä. Konekauppioita, arkkilau- 
lujen ja neulojen ja nappien myy
jiä ja lumppujen ostajia poikkesi 
myös Ojalassa. Kylän nuorisoakin 
tuli iltaisin kyläilemään Ojalaan.

PUHEMIES MAGER

Kun isäni isä ja äiti olivat kuol
leet, isän veljet ja sisaret hajaan
tuneet Tausalta maailmalle, oli isän 
perustettava Ojalaan oma talous. 
Hän oli puhunut tästä kylän avio- 
liittokauppiaalle Magerille. Puhe- 
miehellä oli aina varastossa avio
liittoon sopivia ja siihen haluavia 
henkilöitä. Isälle oli Mageri esittä
nyt Anttilan Siinaa, joka oli pal
veluksessa Siutilan Mattilassa Mart
tilassa. Äitini kertoi tapahtumista 
seuraavasti: Mattilan taloon tuli 
povaaja ja pyysi saada ennustaa. 
Hän kieltäytyi kauan. Kun ennus
taja esitti monta tapausta joissa 
ennustus oli toteutunut, suostui 
hän vihdoin. Ennustaja sanoi, että 
pitkä komea mies tulee ruskealla 
tammalla taloon ja pyytää häntä 
emännäksi ja tulee hänen pyyntöön 
suostua. Se on onnea. Jonkin ajan 
kuluttua ajoi Mattilan kartanolle 
kaksi miestä. Toinen miehistä oli 
erittäin pitkä. Kun hevonenkin oli 
ruskea ja vireä, ajatteli hän, onko 
se nyt tuo pitkä. Mutta pitkä mies 
oli puhemies ja toinen oh Tausan 
Matti Kosken kappelista. Tottu
neen puhemiehen johdolla asiat 
järjestyivät nopeasti.

Selostan seuraavassa lähemmin 
puhemies Mageria eli Maakaria, 
kuten Koskella häntä nimitettiin. 
Mager oli 2,15 m pitkä, erittäin 
hoikka ja laiha mies. Ei vartalo 
ollut tavallista pitempi, mutta jalat 
olivat pitemmät. Hän oli leikin 
puhuja, lisäsi aina toisen puheisiin. 
Mager käytti päässään korkeaa ka- 
peareunaista mustaa hattua. Hattu 
teki hänet vieläkin pitemmäksi. 
Pitkän mittansa takia ei hänelle 
sopinut mikään tavallinen ruumiil
linen työ. Sentähden hän antautui 
puhemiehen ammattiin. Lapsena 
ollessani näin hänet muutamia ker
toja. Ei taidettu tietää edes hänen 
etunimeään, jos sitä olikaan. Taisi 
kutsumanimikin olla haukkumani
mi, koska se vähän arkaillen lau
suttiin, mutta kyllä hän nimensä 
tunsi.

V:n 1964 talletuslisäys 700.000 mk
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Eräänä päivänä Mager tuli Oja
laan. Ojalan tuvan ovi oli 180 cm 
korkea. Oven päällä oli kirves- 
kampa. Kämpässä oli reikiä ja niis
sä puolentusinaa puisia napakairan 
varsia. Mager astui ovesta sisään 
kumarassa ja oikaisi sisäpuolella 
itsensä. Samalla hän kohotti ja pu
dotti päällään yli 2,5 m korkealla 
kämpässä olleet kairan varret lat
tialle. Syntyi kova kolina. Mager 
pelästyi, huusi ja kiroili. Tuvassa 
ollut kissa pelästyi myös. Se par
kasi, loikki uunin päälle ja piti 
siellä pahaa murinaa jonkin aikaa. 
Kyllä me lapsetkin pelästyimme.

Vanhemmilleni syntyi 9 lasta. 
Kaksi poikaa oli kuollut nuorena, 
ennen minua. Seitsemän oli jäljellä. 
Äiti sanoi usein että me olemme 
kaikki yhtä rakkaita. Vaikka kaikki 
lapseni eläisivät vielä, riittäisi äi
din rakkautta kaikille. Lapset oli
vat: Matti Vihtori, Kalle Oskari, 
Emilia Karoliina, Kustaa Edvard, 
Maria Sofia, minä Juho Albert ja 
Hilma Justiina.

Kerron nyt vähän jokaisesta lap
sesta, sisaristani ja veljistäni.

Vihtori oli lyhyt, 170 cm, mutta 
tanakka. Tulinen luonne. Teki 
töitä kotona ja taksvärkkiä Oskarin 
kanssa Ritarin taloon. Palveli II 
Suomen tarkka-amp. Turun patal
joonassa 3 vuotta ja oli opettajana 
aliups. Ravanin reservi komppani
assa. Naimisiin mentyä hän viljeli 
Anttilan torppaa äidin kuolemaan 
asti ja osti Kuusiston talon Sima- 
lan kylästä Marttilasta.

Oskari oli kotona työssä ja opet- 
teli muurariksi isän opissa. Muurasi 
kesän aikana Turussa, Forssassa ja 
maaseudulla. Oskari teki puusepän 
töitä, valmisti viuluja, soitti ha
nuria, viulua ja klarinettia. Soitteli 
häitä, iltamatansseja ym. Suoritti 
asevelvollisuuden Maryn res. komp
paniassa. Hänellä oli taiteellisia lah
joja.

Emma oli enimmäkseen kotona, 
palveli nimismies Sjömanilla ja 
Maskun Ohensaaren kartanossa, 
tehtailla Turussa. Vanhempana hän 
hoiti Kustaan taloutta kotona, oli 
ahkera ja palvelevainen. Ei luot
tanut ihmisten rehelliseen tahtoon 
ja palveluksiin.

Kustaa oli poikasena Kustaa- 
enolla ja Tausalla työssä. Enimmäk
seen hän oli kotona. Viljeli Oskarin 
ja Emman kanssa kotitaloa Ojalaa 
isän vanhaksi tultua ja kuoleman 
jälkeen. Palveli asevelvollisena Mä- 
ryn reservi komppaniassa. Oli ah
kera ja taloudellinen, eikä omannut 
taiteellisia lahjoja.

Sofia kävi rippikoulun jälkeen 
ompeluopin Turussa, meijeriopin 
Koivukylässä ja harjoitti useita 
vuosia näitä ammatteja. Oli kaup
piaana Turussa, omisti kaksi lyhyt
tavaraliikettä, myi vanhaksi ja les
keksi tultua liikkeet, Koti-Aitan 
Turun seurakunnille ja Hämeenka
dun liikkeen uudelle liikkeenhar

joittajalle. Nuorena Sofi oli us
konnollinen. Herättäjä- ja Vihan- 
tola-seuran ankara harrastaja. Muu
tamia vuosia ennen kuolemaa hän 
erosi kirkosta.

Hilma oli kotona uskonnollinen 
ja hyväsydäminen ja tyytyväinen. 
Hän viljeli Isotakamaata sen jäl
keen kun se erotettiin eri tilaksi.

Lapsena ollessani olivat toisi
naan kaikki iso väki ulkona töissä. 
Olin Sofin ja Hilman kanssa kol
misin kotona. Porstuan ovi pantiin 
sisäpuolelta linkkuun ja tuvan 
ovessa oli lyhyt kaunis haka kiinni. 
Leikeissä ja askartelussa kului aika 
nopeasti. Usein muistelimme äitiä 
ja odotimme häntä kotiin. Kun 
sattui, että vieras olisi tullut asioi
maan sisälle ja ovi oli kiinni, niin 
hän kolkutti. Juoksimme uunin 
nurkkaan piiloon. Meitä ei nähty 
pihaikkunasta ja puutarhan puolei
sesta ikkunasta, ja aidan yli emme 
uskoneet kenenkään menevän kur
kistamaan. Eikä sieltä ilman koro
ketta olisi ulottunut. Uunin nurk
kaan juoksimme nopeasti. Siellä 
olimme hiljaa Sofin ankaran ko
mennon alaisina ja odotimme ulko- 
oven kolkutuksen lakkaavan. Mo
nenlaiset rosvo- ja ryövärijutut, 
joista olimme kuulleet kerrottavan, 
kummittelivat mielissämme.

Kun muutamat sisälle pyrkijät 
kurkistivat pihanpuoleisesta akku
nasta sisälle tupaan, kämmenet mo
lemmilla poskilla, oli jännityksem- 
me huipussaan. Kauhistuneina ker
roimme äidille tapauksesta, lisäten 
siihen runsaasti mielikuvitustamme.

Kesäiseen aikaan jouduimme ot
tamaan osaa lapsille sopivaan töi
hin. Sellaisia olivat rikkaruohojen 
kitkeminen puutarhassa ja kasvi
maalta, hevosten syöttäminen pel
lon ojissa, tiilien teossa, tiilien 
kantaminen ja marjojen poimimi
nen. Karjan ajaminen aamulla met
sälaitumelle ja sieltä kotiin illalla 
oli lasten toimena. Yhteisillä met
sälaitumilla karjaa paimennettiin 
keväällä ja karja totutettiin pysy
mään metsässä. Kesällä tuli karja 
itse metsästä kotiin. Syksyllä sie
nien aikana ja huonolla säällä jäi 
karja illalla metsään ja niitä käytiin 
etsimässä. Lehmillä oli kello kau
lassa. Märehtiessä ja liikkuessa 
niiden pää heilui ja kellon ääni 
kuului tyynessä metsässä kauaksi. 
Kellojen ääntä noustiin kuuntele
maan korkeimmille paikoille. Usein 
tarkkaan kuunnellessa korvat yli- 
jännityksessä harhailivat ja karjan- 
kellojen ääniä kuului joka puolelta. 
Kasteen kosteassa ruohossa näkyi 
karjan jäljet selvästi. Varma tiedo
tus oli myös se kun avojaloin tun
nusteli tuoreelta näyttävää lehmän 
läjää, oliko se lämmin. Läjän- läm
mön määrästä arvailtiin myös, pal
jonko aikaa oli kulunut siitä, kun 
lehmä sen jätti. Iltayöstä kukkui 
käki. Keskiyöhön asti kuului kor
keiden kuusien latvoista rastaan

laulu. Mutta välistä kuului myös 
puiden alimmilta oksilta huuhka
jan kammottava huuto. Käki kuk
kui keväästä heinäntekoon asti.

Eräänä kesänä heinänteon jäl
keen, kun karja sai käydä niityillä, 
eivät lehmät tulleet Nummi veräjän 
taakse illalla. Tämä veräjä pidätti 
karjan metsän puolelle. Kun karjaa 
oli tarpeeksi kauan odotettu, läh
din Sofin kanssa metsään lehmiä 
etsimään. Silloin tällöin tuli naa
purin lehmiä vastaamme. Omia ei 
vaan näkynyt. Kuljimme, emme 
tunteneet tietä, ei seutuja. Tuli yö. 
Ei ollut tietä, ei polkua. Ei näky
nyt äitiä, ei kotia. Juosten kiiruh
dimme eteenpäin, sillä metsä pe
lotti. Lopulta tuli kärrytie eteem
me. Kuljimme tietä pitkin, emme
kä menneet tieltä pois, sillä muis
timme isän neuvon. Hän sanoi, että 
jos eksyy metsään ja tulee tie 
eteen, pitää kulkea sitä. Tie vie 
aina jonnekin määrän päähän, josta 
sitten osaa oikeaan paikkaan. Kun 
olimme kulkeneet tietä vähän ai
kaa, tulimme Katteluksen niitylle. 
Tunsimme niitty ladot, sillä olim
me nähneet ne meidän Takamaal
ta. Niityt ovat vierekkäin. Menim
me omaan niittylatoon vähän le
päämään, sillä kaikki tuntui taas 
kotoiselta ja olimme väsyneitä. 
Upottavissa ja lämpimissä heinissä 
olimme kumminkin nukkuneet ja 
heräsimme ladon katolta kuulu
vaan rapinaan. Ladon katto oli 
tehty kirveellä ja kiiloilla halkais
tuista laudoista ja siinä oli paljon 
aukkoja katon harjan puolessa. Au
rinko oli juuri noussut. Se paistoi 
seinän raoista latoon. Se valaisi 
kullan värisiksi katolla hyppivät ja 
lentävät linnut. Neuvottelimme 
kuiskaten tilanteesta ja uskoimme, 
että nyt henkimaailma varoittaa 
meitä jostakin suuresta vaarasta. 
Hyökkäsimme ulos ladosta ja juok
simme jonkin matkan tuttua tietä. 
Lehmät makasivat Matinaron ve
räjän takana. Päästimme ne verä
jästä ja lehmien mukana juosten 
tulimme kotiin juuri, kuin koti
väki oli lähdössä meitä etsimään.

Isän alkaessa asua Ojalaa tuli 
huonoja, köyhiä vuosia. Niitä oli 
vuodet 1856, 1862 ja 1867. Vii
meiseksi mainittuna vuonna halla 
turmeli viljat ja perunat. Monet 
olivat niittäneet hallan turmeleman 
rukiin juhannuksen jälkeen, karjal
le rehuksi. Syksyllä halla vei ke
väällä kylvetyt viljat. Silloin olivat 
Oskari ja Vihtori lapsia. Huonoja 
vuosia jatkui myöhemminkin. Suu
ren lapsijoukon elättämisessä ei 
köyhyys ja puute ollut tuntematon 
missään. Isämme oli onneksi mo
nitaitoinen ja teki ja ansaitsi jota
kin. Äitimme oli toimelias ja sai 
myös jotakin kokoon. Oli lehmä, 
usein kaksikin. Hevosella vei isä 
halkoja Iloniemen lasiruukkiin ja 
sai kuormasta kolme markkaa. Ilo- 
niemi oli Kuusjoen Impolan kylän

metsässä. Suoranaista nälkää emme 
tunteneet. Naapurissa Pitkässämä- 
essä kerättiin tuhkaa ja uitettiin 
siitä lipeää. Lipeä haihdutettiin 
keittämällä potaskaksi. Iloniemi, 
lasitehdas, osti potaskaa maksaen 
siitä 8 mk leiviskästä. Leiviskä oli 
8,5 kg. Turun kauppiaat ostivat 
myös potaskaa ulos vietäväksi. Pit
kämäen tuvassa oli seinävierustat 
täynnä ammeita, joista tippui tuh- 
kalipeää. Emäntä toimi potaska- 
mestarina. Miehet keräsivät tuh
kan.

Noin 1 km Ojalasta oli yksihuo
neinen Kivilän torppa. Torpan väki 
oli sulkutaudissa, nykyisen nimen 
mukaan keuhkotaudissa. Heillä oli 
lapsia, poika ja tytär. Köyhyys oli 
ankara. Kaikki kuolivat lyhyessä 
ajassa, ei nälkään, mutta kurjuu
teen. Rakennus hävitettiin. Surulli
nen muisto heidän, etenkin lasten 
kohtalosta järkytti meitä. Pennin 
torpan väki söi myrkkykatkoa, 
jonka luulivat olevan vehkaa. 
Kaikki kuolivat.

Loppuivat katovuodetkin aika
naan. Oman pellon vilja melkein 
riitti. Kyllä uutisleipä ja kakku 
maistuivat hyvältä sellaisenaan, 
p a 1 j a a 11 a s. Uutispuuro, joka 
oli käsikivillä jauhatuista krouveis
ta ruisjauhoista, oli parasta puuroa 
lapsena. Vielä parempaa se oli seu- 
raavana aamuna kuuman maidon 
kanssa. Ei siinä sokeria kaivannut. 
Siinä oli sokeria. Kurinalaisen am
mattikoulutuksen saaneena oli isä 
järjestystä noudattava ja vaati sitä 
lapsiltakin. Kaikkien oli noustava 
vuoteista kello 6 aikaan, riihen- 
puintiin jo kello 5. Jos illalla ei 
ollut tärkeää tehtävää, mentiin 
nukkumaan talvisaikana kello 9. 
Kesällä sai valvoa mielimäärin. 
Työkaluilla ja esineillä oli jokai
sella paikkansa ja kaikki piti olla 
paikoissaan. Kessutupakkaa ja myö
hemmin Venäjän lehteäkin isä kas
vatti. Itse hän, samoin kuin Os
kari ja Kustaa, poltti vähän, Vih
tori ei polttanut. Kun tupakka 
hallan uhatessa korjattiin maasta, 
kuivattiin se ulkoilmassa. Sitten se 
leikattiin puukolla rihmoiksi eli 
kuorittiin. Sitten rihmat ja lehdet 
sullottiin nelikkoihin ja hiostettiin 
useita vuorokausia sauna löylyssä. 
Miehet polttivat piippua. Vieraan
varaisuudessa tarjosivat miehet tu
pakkaa piippuun. Vanhemmalla 
iällä isä jätti tupakoimisen. Viinaa 
näin isän kerran ottavan naapurin 
Nummilan Matin sitä tarjotessa. 
Kirosanoja eivät isä ja veljet käyt
täneet. Joka sunnuntai ja juhlapäi
vänä luki isä kirkon aikana evan
keliumin ja epistolan ja postillaa. 
Hän veisasi muutamia virsiä. Sil
loisissa virsikirjoissa oli kirjan lop
puosassa näitä raamatunkohtia kirk
kopyhiä varten ja rukouksia. Koto
na olevien tuli olla läsnä näissä 
tilaisuuksissa. jatkuu

A urasen K irjapaino, F orssa  1965


