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Kevään 1965 ylioppilaat Kosken yhteiskoulusta: H a l m e  Marja-Leena, K oski TL, H i l d e n  Raija, Mart
tila, H  o s s i Pirkko, Ypäjä, K a r o n e n  Erkki, Marttila, M e r i l a h t i  M arkku, Marttila, M ä k e l ä  
M arkku, Marttila, P i e t i ä i n e n  Sakari, Ypäjä, P u u k  k  a Pekka, K oski Tl., R a u n i o  Anna-Liisa, Koski 
TL, R u o k o l a  Riitta-Liisa, Somero, S a a r i n e n  Tanja, K oski TL, S a v e l a  Anja, K oski TL, S e p p ä l ä

Antero, Koski TL, U i t t o  Paavo, Kuusjoki.

Vesi on kallista. Sadetipat 
ja -kuurot on laskettu mark
koina. Sataa laariin: se tietää 
rahaa. Ylhäältä tullut vesi tie
tää tuloja, alhaalta johdosta 
tullut menoja. Johtovesi on 
kalliimpaa Salossa kuin Tu
russa. Mitä mahtaa joskus 
maksaa Koskella. Tähän asti 
se on ollut ilmaista. Jokainen 
saa kaivostaan vettä, jopa kes- 
kustalaisetkin. Pian käyttää 
keskusta samanlaista vettä, 
santionmakuista, kaikkien 
kahvi maistuu samalta. San- 
tion lähde on tullut kuuluksi. 
Sen vettä on tuhlattu. Insi
nöörit juoksuttavat sitä hu
vikseen saviseen jokeen. Ovat 
juoksuttaneet pian kaksi kuu
kautta. Joessa vesi on nous
sut, lähteessä alentunut. Sor- 
vastolaiset ovat suutuksissaan. 
Lehmät jäävät ilman jano- 
vettä. Ja koko leikki vain kes
kustan takia. On syntynyt ve
sijohto- eli keskustapuolue, tai 
keskustaliitto. Siihen eivät 
kuulu sorvastolaiset. Kaiken 
lisäksi leikki täytyy maksaa. 
Siihen menee sorvastolaisten- 
kin rahoja. Vesi on saatava 
Santiolta keskustaan ja sieltä 
taas pois. Moinen mutka mak
saa ja viemärit myös. Jokive
teen tulee uusia aromeja, 
pyykki- ja sikalasellaisia. Tur

kulaiset juovat jokiveden ja 
maksavat siitä 50 penniä kuu
tiolta. Tai alkavat juoda vissy- 
vettä.

Sekin on kallista, 8:20 
kuutio. Maito on halvempaa. 
Sitä saa viidellä markalla kuu
tion. Kaivovesi on ilmaista —  
Koskella. Sen väri vaihtelee 
vuodenajan mukaan ruskeasta 
harmaaseen. Poikkeuksen te
kevät luonnonlähteet, niin 
kuin Santion lähde. Siitä tu

lee Koskelle elämänvirta. Se 
on sittenkin ehtymätön ja sitä 
luvataan keskustalaisille, sor- 
vastolaisille ja teollisuudelle. 
Sitä eivät saa syrjäkylät. Kuka 
perustaa ooyyn, joka pullottaa 
Santion vettä ja myy kahvi- 
vedeksi? Kunta saisi rahojaan 
takaisin. Lakkaisi keskusta- 
liittokin ja syntyisi uusi puo
lue: santiolaiset. Tulisi rauha 
ja tyytyväisyys kun kaikki joi
sivat samaa vettä.

Vesijohdot ulottuvat kauas 
maastossa ja ajassa. Rooma
laiset rakensivat johtonsa jo 
e.Kr., mutta niistä puhutaan 
vielä. Heidän viemäreitään ja 
tuomareitaan näytellään turis
teille. Matkat Roomaan mak
savat paljon. Santion lähteelle 
meno ei maksa mitään. Kun 
ottaa ämpärin mukaan ei tar
vitse voivotella veden tuh
laamistakaan. Ja siitä keitetty 
kahvi on hyvää.
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Menestyksellinen Y0 ITÄ KIRNUTAAN 

alkuvuosi 1i2oo KG PÄIVÄSSÄ

Kosken Osuuskassan talletukset ovat vuoden alusta k e
säkuuhun mennessä lisääntyneet lupaavasti ja runsaasta 
lainankysynnästä huolim atta on m aksuvalm ius säilynyt h y 
vänä. N yt kun rakentam inen kaikkine vaiheineen on oh i
tettu, voidaan todeta, ettei se rahoituksellisesti ollenkaan  
häirinnyt tarpeellista lainanantoa, vaan kaikki kunnan  
alueelle anotut lainat on jatkuvasti pystytty myöntämään. 
Suomen Pankin ohjeiden mukaan on autolainoja tosin jou
duttu kieltäm ään. Jäsenten ja asiakkaitten piirissä on m ieli
hyvin otettu vastaan uudet palvelutilat. Myöskin kassan s i
jainti nykyisellään tekee asioinnin helpom m aksi pitäjän  
keskustassa. V ilkkaina päivinä, kuten lauantaisin, p a lvele
vat kassan pihassa olevat tilavat paikoitusalueet autonom is
tajia.

Kun on kysymys rahalaitos
ten yleisölle tarjoamista tileis
tä tulee usein huomanneeksi, 
etteivät asiakkaat oikein tiedä 
mille tilille rahansa sijoittaisi 
tai mitä tiliä käyttäisi raha- 
asioittensa hoitamiseen.

Vielä muutama vuosi sitten 
asia oli yksinkertainen, sillä 
valittavana oli vain kaksi tiliä, 
tavallinen säästötili ja shekki- 
tili. Nyt kun on enemmän va
linnan mahdollisuuksia, on 
asia mutkallisempi. Esimer
kiksi indeksitilien edullisuus 
huomataan yleensä vasta, kun 
nopeamman inflaation kausi 
on jatkunut vuoden päivät ja 
tilanne alkaa taas rauhoittua. 
Osuuskassan henkilökunnalla 
ei tietenkään ole varsinaisia 
ennustajan lahjoja, että se voi
si varmuudella sanoa, paljon
ko esimerkiksi indeksitililtä 
kulloinkin saa sen ja sen vuo
den kuluttua. Monessa tilan
teessa pystymme antamaan ar
vokkaita ohjeita ja olemme 
niitä antaneetkin:

K äyttötili

Eri tilimuodoista puheenol
len on käyttötili edelleen polt
topisteessä. Tämän uudehkon 
tilin eduista tulkoon maini
tuksi muutamia: 4,5 % :n
korko, joka lasketaan kuu
kauden alimmalle saldolle ja 
kuukausittainen nosto-oikeus 
3.000:00 ilman irtisanomista. 
Tilinkäyttäj ällä on mahdolli

Alkukesän kuivuus näkyy Koskenkin karjojen tuotok
sissa. Osuusmeijerin kesäkuussa vastaanottam at m aitom ää
rät ovat olleet keskim. 5 pros. alhaisempia viim e vuoden 
vastaavaan aikaan verrattuina. Päivittäin lähetetään m ei
jeriin  26 000 litraa maitoa, josta tehdään 1 200 kg voita ja 
8 em m entaljuustoa päivässä. Someron m aitojauhetehdas 
vastaanottaa kuoritun maidon, jota viedään sinne 4 000 lit 
raa päivittäin. M eijerin 700 sikaa syövät 5000— 6000 litraa 
heraa päivässä, kertoo isännöitsijä Saarimaa.

suus saada shekkivihko ja oi
keus käyttää osuuskassan 
shekkejä maksujensa suoritta
miseen. Määräajoin tilinkäyt- 
täjä saa otteen tilikortistaan, 
josta voi kontrolloida tilita
pahtumat.

Käyttötilin edut ovat siksi 
selvät, että se sopii mainiosti 
»jokamiehen» niinkuin naisen
kin käyttöön. Mm. osuuskas
samme henkilökunnalla ja suu
rella osalla hallintomme jäse
niä on tili käytössä. Shekillä 
on monasti mukavampaa mak
saa kuin käteisellä. Lisäksi 
säästyy käteisten varojen lom
pakoissa ja kukkaroissa säilyt
tämiseltä. Maksuvälineinä luo
vutetut shekit tulevat sitten 
aikaa myöten osuuskassaan, 
jossa ne arkistoidaan vähin
tään 10 vuotta ja ovat tarvit
taessa käytettävissä todisteena 
maksun suorittamisesta.

Pankit ja kauppaliikkeet lu
nastavat käyttötilin shekit 
tuntemattomiltakin asiakkail
ta, joilla on henkilöllisyysto
distus, aina 100 markan mää
rään asti. Kokemuksesta voin 
mainita, että hyvin harvoin 
kauppaliikkeissä edes on mi
tään henkilöllisyystodistusta 
kysytty.

Mitä tulee yksityisten hen
kilöiden, muiden kuin liik
keenharjoittajien shekkitilien 
vaihtamiseen käyttötileiksi, 
siitäkin voivat osuuskassan 
virkailijat antaa pätevät oh
jeensa.

U. Kinnala

Kosken maitoa ei kesäaika
na lähetetä kulutusmaidoksi 
ulkopuolelle pitäjän ollenkaan. 
Kaikki maito jalostetaan voik
si ja juustoksi. Kun voita teh
dään talvella päivittäin 800 ki
loa, nousee vointuotanto ke
sällä 50 pros :11a. Myös juus- 
tontuotanto on kesällä suu
rempi.

Maidontuottajille on tähän 
mennessä riittänyt kirnupii
mää, mutta jo ensi kesänä saa
taneen meijerissä alkuun myös 
tölkkipiimän valmistus. Tällä 
hetkellä tehdään osuusmeije
rissä korjauksia, jotta mm. 
maidon vastaanottopuolelle 
saataisiin lisää tiloja. Korjaus
ten yhteydessä hankitaan 
myös uusia koneita. Ensi tal
ven aikana saadaan maito to
dennäköisesti punnituksi jo 
automaattisella rekisterivaa’- 
alla ja myöhemmin pannaan 
erikoispiimän valmistuslaitteet 
käyntiin.

Osuusmeijeriä lähellä ole
vissa piireissä on useaan ot
teeseen keskusteltu keräily- 
tankin hankkimisesta meije
riin. Kestää varmasti vuosia, 
ennen kuin ajatus pääsee to
teutumaan, sillä kun tähän 
mennessä meijeriin on voitu 
kannuissa lähettää penisilliini- 
maitokin vain varoituslapulla 
varustettuna, pitäisi tankkiau
tossa olla eri osastoja, joihin 
erilaiset maidot pumpattaisiin. 
Tankin pitäisi olla suuri ja sii
tä tulisikin niin painava, että 
se tuskin kaikkia teitä pääsisi 
jyrräämään. Maito pitäisi koo
ta ehkä maantien poskesta, 
jonne maidontuottajat sen 
kannuissa kuljettaisivat tai sit

ten tilat pidättäisivät kotona 
maidon ja tankkiauto hakisi 
vain joka toinen päivä maito- 
lastin.

Osuusmeijerin pesula on 
hiljattain saanut korottaa työ- 
taksojaan 90— 95 penniin 
pyykkikilolta. Pesulan olemas
saolo tulee lähivuosina kui
tenkin uudelleen otetuksi 
esiin, koska jätevesikysymyk- 
set on ratkaistava nykyajan 
vaatimalla tavalla. Tällä het
kellä käyttää osuusmeijeri n. 
100 000 litraa vettä päivittäin, 
mutta tästä määrästä on vain 
osa ns. kirkasta vettä.

Isännöitsijä Saarimaa huo
mautti vielä, että tänäkin ke
sänä ovat maidon laatuluokat 
pudonneet. Kuumuus ja kulje
tus ovat osasyyllisiä. Penisil- 
liinimaidot on muistettu hyvin 
ilmoittaa meijerille ja samaa 
valppautta toivoo osuusmei
jeri edelleenkin maidonlähet
täjiltään.

UKKOSTA JA 
SADETTA

Yritys-lehdessä on tammi
kuun numerossa 1930 seu- 
raava murrekasku: Pyhäran- 
nas’ oi kerran ukko ja akka. 
—  Akka haukkus ukkoas ko
ko ehtokauren, mutt’ ukko is- 
tus pöyränpääs vaa eikä pu- 
hunu yhtikäs mittää. Lopul- 
tas akka suuttus ja paiskas 
ämpärillise kylmää vettä ukon 
niskaa. Siilon ukko sanos: —  
Kyll’ m ää stää ajatteli, et siit 
sare tullee, kon koko ehto- 
kaure on jyristäny.
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Keskustasuunnittelua

toteutetaan

Keskustasuunnittelu on

kunnallispolitiikassa saanut 

viim e aikoina yhä suurem 

man m erkityksen ja kuntien  

yleisten  töiden kannalta k at

soen keskustoihin joudutaan 

jatkuvasti kiinnittämään  

oma huomionsa. Kosken 

kunnassa keskustasuunnit

telu  on alussa ja tärkeim 

pänä tehtävänä asem akaa

vasuunnittelun ohella on 

saada keskustaan hyvä v e 

dentulo ja kunnollinen v ie 

m ärijärjestelmä, sanoo mv. 

Torsti M a n n i .

Kunnan yleisten töiden lau
takuntaan kuuluu puheenjoh
taja Torsti Mannin lisäksi Ul
jas P u u k k a, Väinö T u o 
m i n e n ,  Toivo R i n n e  ja 
Vilho J o k e l a .  Se on ko
koontunut kerran vesijohto- 
kysymyksen ympärille. Val
tuusto näet antoi turkulaiselle 
Maa ja Vesi Oy:lle tehtäväksi 
vielä tämän vuoden aikana 
suunnitella vedensaanti ja li
kavesien poisto kunnan kes
kustaan. Tehtävän valvominen 
annettiin yleisten töiden lau
takunnalle.

Toukokuun 10 pnä alkoi
vat vesitutkimukset, jolloin 
aloitettiin vesinäytteiden otto 
Santion, Kankaan, Liipolan ja 
Keskustan lähteistä. Kolmen 
ensiksi mainitun lähteen ve
sien laadussa ei ollut suurem
pia eroja, mutta Santion lähde 
katsottiin niin kustannuksiin 
kuin maastoonkin nähden par
haaksi. Toukokuun viimeisenä 
päivänä alkoi sitten koejuok- 
sutus, joka jatkuu edelleen. 
Tänä aikana vettä on juossut 
tasaisesti 500 litraa minuu
tissa eli 720 m3/vrk . Tämä 
vastaa 3000 asukkaan päivit
täistä vedentarvetta. Koska 
asemakaavasuunnittelussa kes

kusta käsittää 1000 asukasta, 
joiden vedentarve on 220 m3/  
vrk, jää mahdollisiin teolli- 
suustarpeisiin vielä 500 m3 
vettä vuorokautta kohden. 
Nykyisin vesi nousee lähtees
tä 880 cm:n ja 1080 cm:n vä- 
lisyvyydestä.

Vesijohdon rakentaminen 
keskustaan tuo mukanaan eri
laisia pulmia, sanoo mv. Man
ni. Keskustan suurkuluttajat 
nim. ovat jo itse rakentaneet 
itselleen syväporakaivoja ja 
nähtäväksi jää, missä määrin 
vesijohtovettä näissä paikois
sa myöhemmin käytetään tai 
hylkäävätkö he omat kai
vonsa.

Kunta on varannut vesi
johto- ja viemäritutkimuksiin 
yhteensä 27 000 mk, vaikka
kin todelliset kustannukset 
esitöistä saadaankin selville 
vasta ensi vuoden puolella, 
sillä viemärisuunnitelmien 
teko tulee vasta nyt etualalle 
keskustasuunnittelussa.

Liipolan Heikki 

saarnamiehenä

Viime vuosisadan loppupuolella 
opiskeli Koskelta T.l. Turun kou
lussa monia nuorukaisia. Kun po
jat papinkoulussa ehtivät viiden
nelle luokalle, antoi kappalainen 
heille luvan saarnata pitäjän kir
kossa. (Tällaisesta tapauksesta ker
rotaan »Nummisuutareissakin». 
Vanha lukkari kertoo, että kimna- 
sisti Juho Kurkela saarnasi voimal
lisesti pitäjän kirkossa ja hän ja
koi saarnansa kahteen osaan. Toi
sessa kuvattiin helvetin tulta ja 
toisessa taivaan iloa. Lukkari to
tesi: »Siinä pojassa asuu Herran 
henki»).

Eelis Kesälä kertoo nuorisoseu
ran Yritys-lehdessä (joulukuulla 
1934) Liipolan H eikin saarnahom- 
mista seuraavaa:

»Aina, kun joku lyseolainen eli 
»papin kokelas» nousi Kosken 
kappelikirkon saarnatuoliin, oli 
kylmä kirkko silloin muijaa ja äi
jää täysi kuin nuijattu. Niinpä nyt
kin, kun jouluna satojen kulkusten 
helistessä ajoimme kirkolle, oli he
vosta ja rekeä ei yksin kirkon ku
peet vaan koko »Napsalan» taaja- 
väkisen yhdyskunnan pihat Fiikun 
Maijasta ja Pillipojasta aina karjan
ojalle asti tupaten täysi. Kohistiin:

\ # |  ■■ l a  ■■ ■■Tha Iisaa 

televisioita

Televisiot lisääntyvät Kos
kella. Joulukuun 31 pnä 1963 
tv-lupien määrä oli 415, mutta 
puolentoista vuoden aikana ne 
lisääntyivät vielä yli sadalla. 
Tv-lupien määrä toukokuun 
31 pnä 1965 oli näet jo 551.

Myös radioiden määrä li
sääntyy jatkuvasti. Joulukuun 
31 pnä 1963 radiolupia oli 
lunastettu 1247, mutta puoli
toista vuotta myöhemmin eli 
toukokuun 31 pnä 1964 niitä 
oli 1293. Vuoden 1965 radio
lupien määrästä ei ole vielä 
tietoa, koska niiden lunasta
minen jatkuu.

ÄLÄ ITSE TÖRMAILE TIELLÄ 
JA LAPSIAKIN SIITÄ KIELLÄ

— Nyt saarnaa taas yks stutentti.
—  Kukas sitt?
—  No, Ali-Liipolan Heikki!
Suurella jännityksellä ja henkeä

pidätellen odotti koko täyteläinen 
kirkkokansa hetkeä, kun Heikki 
nousi pönttöön. Poika oli varrel
taan lyhyt ja tanakka, jotta suntio 
Menanderin p iti tuoda pikkutuoli 
saarnastuoliin, jolle noustuaan 
»pastori» voi nähdä seurakuntansa 
ja seurakunta hänet. Eikä ehtinyt 
Heikki-poika vielä saarnaansa edes 
kunnolla aloittaa, kun jo »heikom- 
pain astiain» puolelta alkoi kuulua 
nyyhkytystä, jopa pidätettyä tyrs- 
kytystä. Kun saarna oli päättynyt 
ja m uut kirkonmenot loppuneet, 
kuului ulospäästyä monista kym
menistä suista toteamus:

—  Kyll siit pojast vaan pappi 
tullee!

—  Tullee kuissit, kuului vas
tauksena tähän toteamukseen.

Liipolan Heikistä ei tu llu t pap
pia, m utta hänen toimestaan pe
rustettiin 1889 Koskelle nuoriso
seura.

OSUUS-
KASSA
palvelee m aanviljelijöitä, palkannauttijoita, yrit

täjiä ja yhtym iä kaikissa pankkiasioissa. 

Pienim m ätkin raha-asiat ovat tärkeitä.

Tervetuloa asioimaan osuuskassaan tänään, huo

menna, jatkuvasti!
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Kun Loimaan pojat m * * * *
urheilivat Koskella apua83mili-vmk

Lääkintöneuvos Aleksis Täh
kä (vuoteen 1935 Tefke) k er
too mielenkiintoisten muistel
miensa toisessa osassa, että 
kun hän vaikutti vankilalää- 
kärinä Turussa, lähetettiin sin
ne poliittisia vankeja Tammi
saaresta, jotka tekivät nälkä- 
lakon. Lääkärin oli ratkaista
va, oliko ryhdyttävä pakko- 
ruokintaan. Tähkä kertoo:

»Vankeja tarkastaessani tuli 
vuorolleen pöytäni eteen yli- 
oppilastoverini Eino Pekkala. 
Olimme saman vuoden (1906) 
ylioppilaita, hän Tampereelta, 
minä Turusta. Olimme koulu
aikana Suomen lyseoiden u r 
heilijoina ja  sittemmin yliopis
tossa urheilutovereina otelleet 
samoissa kilpailuissa. Pekkala 
oli sen ajan suuri urheilijanim i 
— Suomen urheilukuningas. 
Ylioppilasvoimistelijain joka
viikkoisissa voimisteluilloissa 
ja  akateemisissa kilpailuissa 
tuttavuutem m e oli ja tkunut 
useita vuosia. Sen jälkeen en 
ollut häntä tavannutkaan — 
hänestä oli tu llu t puoluemies 
ja  kansanedustaja.»

Tavatessamme tuonnoittain 
nyt eläkkeellä olevan lääkintö
neuvos Tähkän sanoimme hä
nelle: — Olisitte voinut ker
toa muistelmissanne enemmän 
urheiluharrastuksistanne j a
urheilum aailm an miehistä!

Tähän sanoi Tähkä: — Sitä 
ovat monet m uutkin sanoneet, 
m utta asiainlaita oli niin, että 
jos muistelmia olisi paisutettu 
urheilu- y.m. kokemuksilla, 
olisi niitä p itänyt kustantaa 
kolmas osa, sillä kahteen 
osaankin sisältyi niitä jo  lä
hes 750 sivua.

Sitten ryhtyi lääkintöneuvos 
Tähkä muistelemaan urheilu- 
harrastuksiaan. Hän sanoi, että 
hänen nuoruusvuosinaan Loi
maa oli erinomainen urheilu- 
pitäjä. Niinpä järjestettiin  pi
täjien välisiä urheiluotteluja 
nuorisoseurain puitteissa. Loi
maan nuorisoseurahan oli ta 
vallaan Kosken nuorisoseuran
kin synnyttäjä.

Koskelaiset kävivät kilpaile
massa Loimaalla ja  vastavuo
roisesti Loimaan pojat m at
kustivat Koskelle. Tähkä muis
teli, e ttä loimaalaisten itseoi
keutettuna johtajana oli kaup
pias Selinin poika Niilo, joka 
oli tu llu t ylioppilaaksi jo 1902. 
Filosofian kandidaatiksi hän 
tuli 1906, jolloin suuressa n i

menmuutossa otti nimekseen 
Ikola. Tämä Turun yliopiston 
tuleva kansleri oli moniottelija. 
Vuonna 1906 hän sai Koskella 
tunnustaa kuusiottelussa pa- 
remmikseen salolaisen Her- 
manssonin sekä koskelaiset 
Riikosen ja  Kailan, tullen siis 
neljännelle tilalle. Otteluun 
kuuluivat kuula, keihäs, kiek
ko, korkeushyppy, pituushyp
py sekä aitajuoksu. K ertojam 
me sanoi kunnostautuneensa 
juoksijana pikamatkoilla (hän 
oli aikanaan Turun puolen 
parhaita pikapinkoj ia ).

Lääkintöneuvos Tähkä ei 
m uistanut paljonkaan silloisia 
urheilutuloksia, m utta kilpai
lum atkat Koskelle ovat jääneet 
ikiajoiksi mieleen. Niinpä ker
ran  käveli heitä Koskelle kova 
sakki. Siinä olivat Tefken ja  
Ikolan ohella v. 1906 ylioppi
laaksi tu llu t Väinö Tiiri, tu 
leva voimistelunopettaja ja  
everstiluutnantti sekä eräs jää
käriliikkeen alullepanijoita. 
Edelleen oli m ukana apteek
kari Normanin poika, tuleva 
insinööri Axel E. Norrman. 
Sitä paitsi esitettiin silloin u l
koilmajuhlissa painiakin. Loi
maalainen kelloseppä Vieno 
Maukonen seljätti Kosken 
kaikki voimamiehet leipuri 
Riikosta myöten.

M ainitusta Riikosesta kerto
jamme antoi urheilijana ja  ih 
misenä korkean arvosanan. 
Kun Loimaan pojat eräänä 
lauantaina tulivat junalla Mel- 
lilään, kävelivät he sieltä Kos
kelle 20 kilometriä. Väsymys 
olisi heidät perinyt, m utta on
neksi eräs lypsäjä tien varrella 
myi heille maitoa. Riikonen oli 
Penttisen pakarituvan lattialle 
järjestänyt vieraille siskopetin 
sekä pullaa ja  limonaadia. 
Vain Ikola pääsi nukkum aan 
kahden lakanan väliin, sillä 
hänen siskonsa oli Koskella 
kauppias Teeren rouvana. 
M utta hyvin maistui uni p it
kän kävelyn jälkeen pakaritu- 
vassakin ja  sitten sunnuntaina 
m entiin seuraam aan jum alan
palvelusta Kosken pieneen, 
m utta tunnelmalliseen puu
kirkkoon.

K ilpailut alkoivat jum alan
palveluksen jälkeen ja  kestivät 
koko sunnuntaisen iltapäivän. 
Ei silloin ollut maaseudulla 
minkäänlaisia ruokabaareja, 
joten kahvi ja  pulla antoivat 
urheilukunnon vieraan paik

kakunnan urheilijoille. Onnek
si taloista saatiin ostaa myös
kin maitoa.

Sitten kilpailuja seurasi juh - 
lailtam a ja  kaiken kruununa 
oli palkintojen jako, jolloin 
kaunis koskelainen tyttö kiin
nitti m italit voittajien rin ta- 
pieliin. Tietysti jaettiin  myös
kin kiertopalkinnot, jolloin 
koskelaiset saivat ikiomakseen 
upean »Loimaan sarven». Ja  
sitten alkoi tietysti p ikkutun
neille asti kestänyt koskelais- 
tyttöjen tanssittelu, m inkä jä l
keen lähdettiin kävelemään 
kohti Mellilää. Kun tultiin  ase
malle, havaittiin, että junan 
tuloon oli vielä paljon aikaa. 
Niin syntyi päätös, että kävel
tiin rataa pitkin Loimaalle. 
Kyllä se otti voimille. Toinen 
toisiaan »herätellen» ja  hopu- 
tellen Loimaan »kova sakki» 
kuitenkin kotiutui. Ja  kun vä
symys oli nukuttu  pois, olivat 
mieluisat muistot jälellä.

Kun vanhan lääkintöneuvok
sen muistojen kerä oli alkanut 
näin purkautua, ja tkui ker
ronta edelleen. Hän kertoi pal
jon Loimaan ja  Turun seudun 
poikien elämästä ja  olosta Tu
run kouluissa. Varsinkin Väi
nö Kolkkalasta ja  Eemeli Jaak 
kolasta, jotka olivat samalla 
luokalla, oli Tähkällä paljon 
kerrottavaa. K erran lähetti 
Kolkkala hänet nostamaan 
kirjoituspalkkionsa Uudesta 
Aurasta. Oli kyseessä pienen 
pieni runo ja  siitä maksettiin 
5 kultam arkkaa. Se oli koulu
pojan palkkioksi suuri summa.

Oman lukunsa saisi ylioppi
las Tefkestä urheilutoim ittaja
na. Hän senttasi urheilutulok
sia Turun Sanomiin ja  m uihin
kin lehtiin ja  ansaitsi siten 
opiskelurahoja. Taksa oli 25 
penniä sentiltä. Se oli hyvä 
maksu, sillä tarvitsi kirjoittaa 
vain 10 senttiä tekstiä kun sai 
ostetuksi jo kilon voita.

Myöskin kertoi Tähkä pal
jon sukujuuristaan, mainiten 
mm. että »Närpin Anna K ari- 
naisista oli minun äitini ä i t i . ..»

Ei siis suinkaan ole ihme, 
että vanha lääkintöneuvos 
Tähkä vieläkin lämpenee, kun 
lauletaan hänen nuoruuden- 
ystävänsä Väinö Kolkkalan 
sepittäm ää m aakuntalaulua:
».. .täällä Suomen synnyin- 
muistot, täällä työn ja  tiedon 
puistot v irttä  vapauden soi.»

Vanha Koskelainen.

Vuonna 1964 m aksettiin  

koskelaisille lapsilisiä ja 

kansaneläkkeitä 834 208 mk. 
Lapsilisiä m aksettiin 893 

lapsesta ja kansaneläkkeitä  

581 eläkeläiselle.
Lapsilisien yhteissumm a  

oli 193 180 mk eli y li 19 milj. 
vmk. K ansaneläkkeiden yh 
teissum m a oli 641 028 mk 
eli y li 64 m ilj. vm k. Tästä 

määrästä oli tukiosia 375 384 
mk.

Varsinaisia vanhuuseläk
keen saajia oli 415, työky
vyttöm yyseläkkeen saajia 

121 ja vanhuuden tukieläk- 
keen saajia 45.

OTAISI OSATA L IIK E N N B X iN N O T  
J A  A JA A  OIKEIN SUORAT JA  KÄÄNNÖT

Tämä ei ole mätäkuun kala.
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Koskelaisia kasvoja
'If[arja-I2eena haaline

Näin alkoivat 
kuntakokoukset

Koskella

Kesän kynnyksellä teki nuo
ri koskelaisneitonen kotipitä- 
jänsä kuuluisaksi. Marja-Leena 
Halmeen ja Kosken T.l:n yh
teiskoulun nimet painettiin li
havalla koko maan lehdistössä, 
sillä hän oli yksi niistä, jotka 
olivat selviytyneet ylioppilas
tutkinnosta parhain arvosa
noin, kuudella laudaturilla.

18-vuotias Marja-Leena tuli 
siten todistetuksi tarmokkaak
si nuoreksi naiseksi, joka on 
oppinut tekemään työtä, eikä 
ole »pinnannut» työssä eikä 
työajassa.

—  Tuliko tieto kuudesta lau
daturista yllätyksenä?

—  Sikäli, että englannin 
arvosana nousi ylioppilastut
kintolautakunnassa cum lau- 
desta laudaturiin.

—  T  ulevaisuudensuunnitel- 
mat?

—  Parhaillaan Turun Yli
opiston lääketieteellisen tiede
kunnan karsintakurssit. Ajat- 
telin jo kouluaikana lääkärin- 
uraa, ja jos ei näillä karsinta- 
kursseilla tärppää jatkan seu
raa villa syyslukukauden.

—  Miltä fysiikka, kemia ja 
matematiikka maistuvat?

—  Ne ovat ominta alaani. 
Niidenkin parista löytäisin 
kyllä tulevaisuuteni.

—  Olitteko koulussa myös 
»pinko», koska kexran 
olitte »välkky»?

—  Ainakin matematiikan, 
fysiikan ja luonnontieteet koe
tin hoitaa hyvin.

—  Entä ne harrastukset?

—  Kirjallisuus. Venäläiset 
klassikot, Dostojevski, Gogol, 
ja itävaltalainen Kafka. . .

—  Haluaisitteko uudistaa 
kouluohjelman?

—  Kouluohjelma on haja
nainen. Olisi mukavampaa 
opiskella yhtä ainetta kerral
laan.

-  Mitä ohjeita antaisitte jäl- 
keentuleville koululaisille?

  ? ? ?

Ei ole tiedossa, alettiinko 
Koskella heti tuoreeltaan kun
nallisasetuksen toteuttaminen, 
sillä tallella on pöytäkirja, jo
ka on kirjoitettu »laillisessa 
kuntakokouksessa Kosken 
kappelin kunnan kanssa Sul- 
kalan kappalaispuustellissa 9. 
p. huhtikuuta 1869».

Tämä historiallinen pöytä
kirja sisältää kaikkiaan 13 py
kälää ja sen on kirjoittanut 
kuntakokouksen esimiehenä 
toiminut kappalainen Viktor 
Hellsten. Pöytäkirjan ovat tar
kastaneet kauppias C. G. Pent
tinen, kirkkoväärti Karl Jalli 
ja muurari Karl Digert.

Tämä kokous näyttää olleen 
erittäin asiarikas, sillä paitsi 
tavanmukaisia köyhäinhoitoa 
koskevia kysymyksiä, on käsi
telty lainajyvästön sääntökysy- 
mystä. Edelleen on annettu 
lausunto herastuomari Israel 
Hembergin anomuksesta saa
da perustaa pieni nahkatehdas 
Tuimalan kylään. Anomusta 
vastustettiin, koska pelättiin 
»toisten nahkurien täällä sen 
kautta häviävän».

Ilmeisesti mitään kunnallis- 
toimintaa ei aikaisemmin oltu 
harjoitettu, koska kahdeksan
nessa pykälässä mainitaan:

»Kunnallishallituksen niin
kuin Lautakunnankin pöytä
kirjaan, laskujen y.m. kirjoit
tamiseen tarvittavat nivotut 
kirjat ostaa lautakunnan esi
mies C. G. Penttinen kunnan 
yhteisillä varoilla».

Edelleen on tehty päätös 
siitä, että kuntakokoukset pi
detään Sulkalan kappalais
puustellissa, mutta kunnallis
lautakunnan kokoukset Pent
tisellä, »jonka tähden talolli
set tuovat hänelle (Penttisel
le) niin kauan kuin hän tätä 
esimiehen virkaa toimittaa, 
joka vuosi viisi (5 ) syltää hal
koja».

Tähän pöytäkirjaan sisältyy 
myöskin tieto, että Koskella 
on silloin jo ollut lainakirjasto. 
Asianomainen pykälä kuuluu 
seuraavasti:

»Seurakunnan lainakirjasto 
muutetaan Kanttori J. K. Rau-

tellin tyköä kouluttaja F. O. 
Menanderin luokse ja kirjas
ton varoilla toimittaa lauta
kunnan esimies Penttinen kir
jain säilyttämistä varten mu
kavan kaapin.»

On huvittavaa todeta, että 
linjan vetäminen seurakunnan 
ja kunnan välille ei ole ollut 
helppoa. Kappalainen Hells
ten on pannut kunnan kustan
tamaan kappalaisen virka- 
asunnon Kivijalan tekemisen. 
Sitäpaitsi kunnan nimissä ja 
kustannuksella vakuutettiin 
Sulkalan pappila Suomen maa
laisten paloapuyhtiössä 2000 
markasta.

Toisen kerran on kuntako
kous ollut koolla 9. 6. 1869, 
jolloin »kunnallislautakunnan 
jäsenet ilmoittivat tahtovansa 
palkkaa niistä päivistä, joita 
he kunnan asioissa kuluttavat, 
m utta siihen ei kunta suostu
mustansa antanut».

Kolmannessa kuntakokouk
sessa 12. 7. 1869 oli läsnä 
»herra kuvernööri C. M. 
Creutz» ja keskusteltiin täl
löin »mitä olisi tehtävä viinan 
salapolton ja salamyynnin es
tämiseksi». Tällöin päätettiin 
mm., että »jos jossakussa yö- 
kunnassa salapolttoa tapah
tuisi, niin maksakoon jokainen 
perhekunta siinä yhden mar
kan kunnalliskassaan, josta 
edes (ilmi) antajalle makse
taan kaksikymmentä (20) ,  ja 
asianajavalle kruununpalveli- 
jalle siinä tapauksessa, ettei 
laillisesti sakotetulta sakkora- 
hoja saataisi, samoin kaksi
kymmentä (20)  markkaa».

Mutta näihin kysymyksiin 
voidaan »Koskelaisen» pals
toilla palata lähemmin neljän 
vuoden kuluttua, kun on ku
lunut 100 vuotta näistä tapah
tumista.

Sen verran kuitenkin mai
nittakoon, että kun kuver
nööri antoi Israel Hembergille 
luvan perustaa nahkurivers- 
taan, päätettiin siitä valittaa 
senaattiin. Valituksen tekijäksi 
valittiin »Kosken herra» eli 
»Herra Clais de Pont».
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Tarinaa luonnonlähteistä IMuoretparit kahvilla

Eläinlääkäri Seppä kokosi 
autokuormallisen lapsia ja 
näytteli heille Kosken maise
mista »paikkoja, joissa kasvaa 
harvinaisia kasveja». Meidät 
otettiin mukaan »paarlas- 
tiksi».

Ajettiin Hongiston kylän 
lävitse, kohti Kuusjokea. Tul
tiin laaksoon, jossa kyytimies 
pysäytti autonsa ja sanoi:

—  Katsokaapa tuota puroa 
ja sanokaa sitten, mihin päin 
se virtaa?

Tietysti meidän silmämme 
valehtelivat, kuten monen 
muunkin. Väitimme puron vir- 
taavan etelää kohti, vaikka se 
virtasikin pohjoiseen. Silmiin 
tuli sellainen harhakuva, että 
puro virtasi ylös mäkeä.

Kun puron vesi oli ylen kir
kasta, käytiin etsimään sen 
lähtökohtaa. Tällöin tultiin 
metsikön reunassa virtaavalle 
idylliselle Anjan lähteelle. 
Lähteen yllä kas voi villi, kuu- 
sihaarainen kuusi. Muukin 
kasvullisuus oli täysin erämaa
luonteista, kiitos maan omis
tajalle, joka ei ole paikalla 
käyttänyt kirvestä eikä sahaa.

Anjan lähteestä virtaa pal
jon vettä, josta mitätön osa 
käytetään kahvivedeksi, mikä
li ohiajajilla sattuu olemaan 
astioita mukana. Emme mil
loinkaan ennen ole kuulleet 
puhuttavan tästä lähteestä. 
Miksi sitä sanotaan Anjan läh
teeksi?

Kosken kuuluisin luonnon- 
lähde on ollut Vähäsorvastol- 
la, josta Kosken kartanon 
aatelisherrat tuottivat ruoka- 
ja juomavetensä. Halikkolan 
Kittilän luona on nyt täysin 
virattomana kuuden talon ent. 
yhteinen lähde, joka on yhtey
dessä pohjattomana pidettyyn 
Sulkalammeen. Kerran Wiikin 
M atti kokosi härkäparilla hei
niä ja palvelustyttö oli häkkiä 
sotkemassa. Härät alkoivat 
kiiliä ja menivät suin päin 
Sulkalammeen. Turhaan etsit
tiin tyttöä ja härkiä lammesta. 
Vasta vuoden päästä tuli här
kien ies ja tytön palmikko ylös 
Kittilän lähteestä.

Hasulan pellolla, Hallinko- 
lassa, oli muinoin Halli-juma
lalle pyhitetty uhrilehto. Sen 
lähistöllä oli Kittilän pellon 
rajassa luonnonlähde, johon 
juhannuksena uhrattiin hopea
rahoja. Kun A ntti Kujala suu

rensi joskus 1900-luvun alussa 
rajaojaa, puhkesi lähteensuoni 
kovasti vuotamaan. Lisäksi 
ojuri löysi ikivanhoja hopea
rahoja. Vuosikymmenien mit
taan on tämä lähde kuivunut.

Koski on täynnä lunnonläh- 
teitä. Sellainen pulppuaa Ali- 
Liipolan mäellä, niin myöskin 
Hongiston Mikolan mäellä. 
Tylpän niityn reunalla oli run
sasvetinen luonnonlähde, jon
ka Oskari Väinölä pani toimi
maan painovoimalla navetan 
vedenantajana ja jäähdyttäjä- 
nä. Tämänkin lähteen veden
tulo on vuosikymmenien var
silla vähentynyt.

Sorvaston takamailla kuu
luu olevan useita luonnonläh- 
teitä, joista vesi omalla pai
nolla tulee talouteen ja mai
don j äähdy tykseen.

Kertokaa »Koskelaiselle» 
näistä lähteistä ja niihin liitty
vistä taruista. (Nämä lähde- 
jututhan tekee ajankohtaisiksi 
pitäjän keskuksen vesijohto- 
hanke). Kertokaa myös taika
varvun avulla löydetyistä run
sasvetisistä kaivoista.

Taikavarpu.

Osuuskassan
kahvit

Kesäkuun alkupuolella oli 
Kosken T.l. Osuuskassan ker
hohuoneeseen kutsuttu vuo
den kuluessa vihityt avioparit 
kahvitilaisuuteen. Nuorille pa
reille lausui runon koulutyttö 
Iiris M a n n e r ja heille puhui 
rovasti Paavo N u o r v i i t a  
Perheasiain Neuvottelukes
kuksesta Turusta. Keskimmäi
sessä kuvassa vasemmalta ro
vasti Paavo Nuorviita, osuus- 
kassan johtokunnan varapu
heenjohtaja Veikko Manner 
ja koulutyttö Iiris Manner. 
Muissa kuvissa läsnäolleita 
nuoria.



N:o 2 —  H e inäkuu  1965 K O S K E L A I N E N 7

OLEN KOSKELTA KOTOISIN
Koskelaissyntyinen Juho Ojala muistelee

Nuorempana ei isä ollut erikoi
sen harras uskon asioissa. Nämä 
toimitukset olivat sen ajan tavan 
mukaisia. M utta v. 1888, samana 
vuonna, jolloin Loimaan kirkko 
salaman sytytyksestä paloi, sairasti 
isä viikon ajan. Silloin eräänä yönä 
kamarissa ollessaan ilmestyi hänelle 
taivaallinen näky. Tästä kertoi äiti 
meille aamulla: Isä nukkui yön 
huonosti, m utta on nyt terveempi. 
Isä on myös virkeämpi. Äiti ker
toi, että kun isä nukkui huonosti 
hän nousi ylös. Isä sanoi, että hän 
heräsi yöllä, kun tuli kirkas valo. 
Ei hän nähnyt ketään, eikä kuul
lut mitään, m utta tuntu i siltä, kun 
hänelle sanottaisiin: Elä vain Ju
malalle kaikessa ja usko, että Jee
sus on sinut lunastanut. Oli isä 
m uutakin sanonut, m utta ei äiti 
sanonut sitä meille. Meitä pelotti. 
Liikuimme hiljaa ja katsoimme ar
kaillen kamarin oven raosta isää. 
Emme uskaltaneet mennä kamarin 
puolelle, vaikka äiti sanoi isän 
nähneen ja kuulleen hyvin kau
nista, eikä niitä tarvitse pelätä. Isä 
parani pian ja me myös rauhoi
tuimme. Tapaus teki isästä vallan 
toisen ihmisen. H än puhui rauhal
lisesti, ei torunut meitä, vaikka 
siihen olisi aihetta ollut. Tapaus jäi 
mieliimme, muistiimme. Äidissä 
emme huomanneet muutosta. H ä
nellä oli tapana puhua Pyhästä 
Hengestä ja se sopi hänelle mo
neen asiaan. Kun isä luki paljon 
hengellisiä kirjoja mm. Lutheruk- 
sen postillaa, kätki äiti kirjoja. 
Hän pelkäsi, että isä tulee seka- 
päiseksi uskon asioista ja- rukoili, 
että Pyhä H enki varjelisi isää tästä. 
Isä keskusteli uskon asioista usein 
naapurien kanssa, m utta ypäjäläistä 
saarnaajaa Kedonperää ja martti- 
lalaisen Hirvaksen kylän isännän 
saarnoja ei hän hyväksynyt. Noin 
10 vuotta mainitun tapauksen jäl
keen keskustelivat Kosken kappa
lainen ja isä pitkän ajan. Pois läh
tiessä sanoi pastori Ludvig Nikan
der isälle: Olemme uskonveljiä. Ei 
isä väitellyt kenenkään kanssa 
uskon asioista, eikä muistakaan. 
Eräänä rukiin elopäivänä sanoi 
isä, että hänen suurimpana onnena 
elämässä on asua maalla, viljellä 
maata ja rakastaa luontoa ja siten 
toteuttaa Jumalan tahtoa.

Susia.
Meidän lapsena ollessamme oli 

metsissä paljon ja monenlaista riis
taa. Metsot ja teeret tulivat kylän 
pelloille kauraseipäisiin. Oravia

hyppi riukujen päällä ja kettuja 
juoksenteli päiväsaikaan asuntojen 
lähellä. Isän ja äidin nuorena ol
lessa oli vielä paljon susia, vieläpä 
karhujakin metsissä. Isä kertoi, että 
erään kerran ollessa Isotakamaalla 
kyntämässä raivaamiaan peltosar- 
koja, juoksi susi metsästä vierei
selle saralle. Siinä lähellä oli ojan 
linjaseiväs. Isä o tti seipään ja ajoi 
suden metsään. H etken perästä 
juoksi susi uudelleen sarkaa pit
kin Tuomarmäen puolelle, puput
tava jänis suussa. Tuomarmäen 
puolelta alkoi kuulua kuin koiran 
haukuntaa. Siellä suden pennut 
tappelivat jäniksestä.

Eräänä keväänä toukokuussa teki 
isä aitaa Nummen pellolla. Hän 
sitoi seipäät kuusen oksilla. Oksat 
ovat hauraita ja niitä oli paistet
tava eli haudottava nuotiossa, peh
meiksi ja taipuisiksi. Sitoessaan 
seipäitä, kuuli isä häntä lähellä 
olevalta pellolta vasikan parahta
van. H än katsoi taakseen ja näki 
suden laahaavan vasikkaa kurkusta. 
Isä o tti nuotiosta palavan kekä
leen, juoksi suden perässä, pääsi 
lähelle ja heitti sutta kekäleellä. 
Tuli kiihtyi kekäleessä ja meni 
tulisuihkuna suden kylkeen. Va
sikka heltisi suden hampaista ja 
susi loikki pakoon. Isä sanoi, että 
jos susi olisi ehtinyt heittää vasi
kan niskansa päälle, ei hän olisi 
tavoittanut sutta enää.

Äitini kertoi, että hänen lap
suudessaan laskettiin karja metsä
laitumelle Erkin päivän aikana, 
toukokuun puolivälissä. Peltoa ei 
ollut pitää laitumena. Karja oli 
olki- ja ruumenruokinnan johdosta 
heikossa kunnossa ja aikaisin lai
tumelle laskeminen oli tarpeellinen. 
Loukkaantumisen seuraamiseksi oli 
karjaa paimennettava. Sudet olivat 
poikineet kuukausia sitten ja ne 
olivat nälkäisiä Susivanhemmat 
kantoivat myös paljon ruokaa poi
kasilleen ja sudet olivat vaarana 
karjalle. Kun Kustaa-veljestä ja si
saresta Karoliinasta ei ollut met
sään tulijaa, niin oli äidin mentävä 
paimeneen, ennen rippikoulua. Äiti 
kertoi, että eräänä päivänä karja 
oli kulkenut kankaalle, Salpausse- 
lälle asti ja mennyt levolle Hallin 
niittyladon oviseinän puolelle ja 
m ärehti siinä, tuulen puhaltaessa 
hyttyset metsään. H än meni istu
maan ladon oven korkealle kyn
nykselle ja alkoi syödä eväspussista 
leipää ja kuivaa juuston palaansa. 
Äkkiä karja nousi ylös makuulta 
ja samassa juoksi susi ladon si

lli
vulta karjaan. Hän huusi ja kirkui, 
heilutti eväspussiaan. Susi taisi pe
lästyä, sillä se juoksi metsään. 
Kaikki tapahtui niin nopeasti, ettei 
hän huomannut muuta, kuin suden 
leveän silmien välin ja sen tulen
palavat kiukkuiset silmät, kun hän 
yritti lyödä sitä eväspussilla. Juok
su jalkaa tuli karja puolissa päi
vissä kotiin ja hän karjan perässä. 
Äiti kertoi myös, että eräänä pak
kastalvena, hänen isäpuolensa pa
latessa Turku-matkalta kotiin, tämä 
oli nähnyt Liedossa Lohjan met
sällä suden seuraavan häntä. Kotiin 
päästyä isä ajoi hevosen umpiva- 
jaan kuormineen. Juoksi tupaan, 
o tti susilatingissa olevan pyssyn kä
teensä ja meni heti ulos. Kuului 
pamahdus. Sitten isä kantoi kuol
leen suden tupaan. Seuraavana päi
vänä isä veisti puutapin, hakkasi 
sen suden perään ennen nylke
mistä, ettei ilkeän hajuisia kaasuja 
päässyt leviämään tupaan.

Vihtori-veljellä oli oma härkän- 
sä. Huvikseen hän valjasti härän 
kärryjen eteen. Kun Vihtori hä- 
rällään ajoi lähellä metsässä n.s. 
Selkätiellä juoksi susi härkää päin. 
Härkä oli vihainen koirille. Se 
hyökkäsi ja mörisi päin sutta, sekä 
kyöräsi sitä vielä metsässä. Kun 
metsä oli harvahkoa, mahtuivat 
kärryt puiden välistä. Vihtori oli 
pelännyt kärryjen menevän rikki. 
Vihtori oli ollut polvillaan kär
ryillä.

Vihtorilla oli vilkas mielikuvitus. 
H än kertoi Oskari-veljelle seikkai
luista susien kanssa. Eräänä päivä
nä kun hän oli metsässä Kyrön 
niityllä, hyökkäsi susi hänen pääl
leen. Siinä suden kanssa painiessa 
joutui hän suden selkään. Susi lähti 
juoksemaan, kuljettaen häntä virs
tan matkan ja pudottaen hänen 
riihen taakse. Oskari oli vakava 
ja rehellinen. H än ihmetteli sitä ja 
sanoi: Älä saakeli.

Karhuja.

Isän nuorena ollessa oli karhuja 
myös metsässä. Eräänä syyskuun 
päivänä olivat Katteluksen Kankare 
ja Takalan Jeremias, jota kutsut
tiin  Jeruksi linnustamassa Tauselan 
niittyjen reunoilla. Kun he tulivat 
Riihiaron ladon lähelle, kohtasivat 
he liikkeellä olevan karhun. Karhu 
oli nähty ennenkin siellä metsoja 
pyydystämässä. Miehet pelästyivät 
karhua ja juoksivat Riihiaron la
toon. Karhu seurasi miehiä ladolle 
ja kun se oli ladon ovella, ampui

Kankare sitä lintulatingilla päähän, 
kun ei muutakaan puolustusta 
ollut. Panos osui karhun oikeaan 
silmään. Se perääntyi vähän, mutta 
hyökkäsi uudelleen. Kun sen silmä 
oli loukkaantunut, ei se nähnyt 
ladon ovea, vaan juoksi ladon ym
päri, kadoten lopulta metsään. 
Omalle Takamaalle kulkiessamme 
jouduimme kulkemaan Riihiaron 
ladon ohi. Kerrotun tapauksen ai
kainen lato mataline oviaukkoineen 
ja kynnyksineen oli paikoillaan, 
vaikka maahan painuneena. Latoa 
ohittaessa muistui aina kerrottu ta
paus mieleemme.

Isän ja äidin nuorina ollessa oli
vat metsän pedot suurena vaarana 
ihmisille ja kotieläimille. Kun olin 
lapsi, olimme äiti, Hilma-sisar ja 
minä suuressa vaarassa vihaisen 
sonnin ahdistaessa meitä. Kerronpa 
siitä:

T ie kotiini Ojalaan ja kylän sen 
puoleiselle asutusalueelle kulkee 
pienen metsikön kautta. Olen tästä 
aikaisemmin m aininnutkin. H ar
voin se oli laitumena, välistä kum
minkin. Eräänä sateisena kesäiltana 
Hilma ja minä tulimme äitimme 
kanssa kylästä sitä tietä kotiin. 
Hilma oli kolme vuotias ja minä 
kuusi vuotta. Metsässä näkyi ole
van naapuritalon Kärpän karjaa. 
Samassa hyökkäsi laumasta vihai
nen sonni meitä kohti. Äiti huo
masi tien vieressä kaadetun oksai
sen koivun. Se oli tavallista ju
hannuskoivua vähän suurempi. Äiti 
o tti koivun ja torjui sillä sonnin 
pysymään meistä erossa. Samalla 
äiti kehoitti meitä perääntymään 
lähellä olevan aidan taakse. Emme 
uskaltaneet erota kauaksi äidistä. 
Sonnin rumasti mylviessä ja äidin 
sohiessa silmiin oksaisella koivulla 
peräännyimme aidan luo. Kiipesin 
aidan yli ja Hilma m ahtui juuri 
pääsemään aidan raosta toiselle 
puolelle. Äidin pitäessä yhä sonnia 
loitolla meistä. Sopivalla hetkellä 
ylitti äitikin viimein aidan. Hän 
oli aivan väsynyt ja heittäytyi maa
han, vaikka se oli märkä. Me olim
me iloisia. Äiti nyyhkytti, ehkä 
ilosta, kun pelastuimme. Meillä oli 
urhoollinen äiti. H än uskalsi ryhtyä 
taisteluun sonnia vastaan ja voitti 
sen.

Kaskenpolttoa.
Kun olimme kotirakkaita ja py

syimme kotona, oli Ojalassa hyvä 
työvoima. Isä oli raivannut uutta 
peltoa Isotakamaalle 2 /3  ha. Pojat
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jatkoivat pellontekoa Iso- ja Vähä- 
takamaalle. Raivion juurakot, van
hat kannot ja roskapuut koottiin 
kasoihin, kuivumaan keskelle sar
kaa ja poltettiin. Tuhka levitettiin 
ja vilja kasvoi hyvin. Poltto  oli 
lasten työtä ja hauskaa. Muistan 
erään polton. M enin sisareni Sofin 
kanssa polttamaan roviota Isotaka- 
maalle Tuomarmäen reunaan. Alaa 
oli noin 0,60 ha. Meidän oli määrä 
aloittaa sytytys kello 6 aikaan. Sii
hen aikaan tuulet tyyntyvät ja 
muodostuu kastetta metsään, eikä 
ole kulon palovaaraa. Kello 6 me 
sytytimme roviot. Tuuli alkoi kum
m inkin uudelleen viritä. Risukasat 
paloivat humisten ja liekit nousi
vat korkealle. Heitimme turpeita 
liekkien vaimentamiseksi. Ne pa
loivat ja loppuivat ja kuiva metsä 
oli tuulen alapuolella. Tuuli loppui. 
Tuli ei ryöstäytynyt metsään. Olim
me janoisia ja väsyneitä.

Olimme kuokkineet Isotakamaan 
vatajaan noin 1,0 ha uutta  raiviota. 
Raivio oli poltettu  vähissä erissä. 
Tuli lauantai-ilta ja kotiinlähtö. 
Tuli näytti kaikkialla sammuneen. 
Sunnuntai aamupäivällä isä meni 
kaiken varalta katsomaan, ettei 
vaan tuli pääse irti, siis vartioi
maan. M utta kuinkas kävi. Isä 
kertoi, että tuli näytti aivan sam
muneelta, kun nousi tuulispää. Se 
hehkutti tulen henkiin. Toinen 
tuulenpuuska heitti tulen vatajan 
kuiviin sammaliin. Isä huiski tulta 
sammuksiin m utta kulo vain laa
jeni. Isä väsyi. H än laski huiskan 
maahan, risti kätensä ja sanoi: En 
mahda mitään, m utta Jumala voi 
auttaa. Isä kertoi, että tuuli, joka 
oli noussut kulon aikana, tyyntyi 
samassa ja vähitellen sammui kulo
kin. Kun isä tämän kertoi olimme 
iloisia ja kiitimme hiljaisuudessa 
Jumalaa ihmeellisestä avusta. Ihme- 
työstä oli tässä kysymys.

Heinää.

Heinänteko etäällä olevilla nii
tyillä oli eräänlainen vuodenaika, 
yksinkertaiseen ruokailuun ja luon
nonvaraisiin oloihin siirtymistä. 
Heinäkuun alkupäivinä kävi isä 
katsomassa Takamaan niityillä, oli
ko heinä jo riittävästi kasvanut ja 
oliko karjaa käynyt niityillä. Kun 
sää näytti pysyvän poutaisena, val
m istauduttiin heinään menoon. H e
voskärryillä laitettiin väärävarsi- 
viikatteita. Terien ympäri kierret
tiin lattiam atto taikka karvalankai- 
nen hevosloimi. Haravia, kirves, 
puukkoja, heinähankoja pantiin 
kärryille. Viikon ajaksi varattiin 
ruoka-aineita leipää, perunia, jau
hoja, suolaa, lihaa ja voita, sekä 
piimää leileihin ja kaljaksia varus
tettiin mukaan. Samoin o tettiin  
mukaan kauha ja lusikoita. Usein 
valmistettiin lusikka puuron keiton 
aikana. Samoin tehtiin puurohier- 
rin paikan päällä, eikä otettu

kotoa. Jos kaljaa ei otettu  kotoa, 
pantiin mukaan tyhjä kaljatynnöri 
ja maltaita. Niityille oli huonot 
tiet, sillä ei ymmärretty hyvien tei
den hyötyä. Matkaan lähdettiin 
kello 8—9 aikana. Parin tunnin 
perästä päästiin perille kortteeri- 
ladolle. Isä ja vanhemmat miehet 
niittivät heinän ladon ympäriltä 
heti ensi työksi, ettei heinää tal
lattu. Toiset siirsivät tavarat kär
ryiltä latoon. Tehtiin keittoliesi si
ten, että kaksihaarainen, 70 cm pi
tuinen ja 7 cm vahvuinen puu- 
pöykky pystytettiin 50 cm kor
keaksi tolpaksi. Haarojen vähin 
pantiin 3— 4 metrinen riuku kalte
vaan asentoon raakun puuksi. Siinä 
pata tulen yllä riippui ja siinä pe
runat ja jauhopuuro keitettiin. Hy
vältä maistui niityllä ruoka. Kun 
niitettyjä heiniä oli muutamia ker
toja kohennettu, jotta ne tasaisesti 
kuivuisivat, nostettiin ne ennen 
kasteen tuloa yövuodepetiksi la
toon. Kun kaikki tarpeelliset val
m istukset yön vieton ja ruokata
louden hyväksi oli tehty ja illalli
nen nautittu, alkoi vapaa-ajan viet
to luonnon suuressa juhlasalissa. 
Käytiin vierailulla naapurien kort- 
teeriladoissa ym. Isällä oli kaunis 
laulunääni. H än lauloi vanhoja lau
luja, esim. »Yks linna oli itäisel 
maali, se oli niin kauniist ylös ra
kennettu.» Tai Turun palo: »Ei ole 
enää iloo eikä toivoa, vaikka täy
tyy asuu m inun Turussa. Kuin 
mieleeni m uistuu se surkea palo 
ja siksi on sydämmeni suruissa. 
Kuin vaimot ne itki ja lapset ne 
parkui, O i auta, oli herra meil ar
mollinen jne.» Usein isä lauloi Su
vivirren. Kesäillan hiljaisuudessa 
auringon laskiessa kiiri laulu kilo
metrejä ilman eetterissä. Tämä oli 
meille erikoista ja kaunista. M e ih
mettelimme ja ihailimme. Käen in
nostuessa uudelleen kukkumaan ja 
rastaiden ja kehrääjälintujen vielä 
laulaessa menimme latoon ja nu
kuimme hyvin, lämpimiin heiniin 
syvälle kätkeytyneinä. Kolmante
na päivänä niiton jälkeen, aloitet
tiin  heinien kokoaminen latoon. 
Vanhempi väki oli kokoamassa. 
Lapset ottivat heiniä vastaan. O li
vat latonuijina.

Naapuri Hakalan ja meidän Ta
kamaan niityt olivat vierekkäin ja 
usein olimme samanaikaisesti niillä 
heinänteossa. Hakalan pojat olivat 
musikaalisia. Kalle-pojalla oli pak
sut huulet ja niillä hän puhalsi 
ihania vihellysääniä kesäillan ilmoi
hin kortteeriladon kynnyksellä.

Pysyvä muisto on minulla lap
suusajan elopäivistä, suurtalkoista. 
Kun ruis eli elopellot heinäkuun 
lopulla alkoivat kellastua, tutk ittiin  
elon valmistumista päivittäin. Siitä 
otettiin muutama tähkä ja asetet
tiin keittiön uunin otalle kuivu
maan. Siinä seurattiin jyvän kutis
tumista. Jos jyvän kutistum inen oli 
pieni, oli elo valmista, eikä tullut 
enää sirppihallaa. Jos rukiin jyvä

katkesi poikki, kun sitä taivutti, tai 
jyvä lensi tähkästä, kun tähkää löi 
kämmeneen, olivat nämä varmoja 
merkkejä siitä, että elo oli valmis 
leikattavaksi.

Oli tullut elon aika.

Kalustohuoneen seinältä, tai ra
kennusten ulkonurkkien raoista 
haettiin esille sirpit. Ne kunnostet
tiin ja teroitettiin. Pyydettiin naa
pureista eloväkeä, tai sovittiin naa
purien kanssa elopäivien järjestä
misestä. Seuraavana päivänä, jos 
sää oli vähänkin poutaista, aloitet
tiin  rukiin leikkaus. Vanhemmat 
leikkasivat sirpillä pivoon. Myö
hemmin miehet niittivät viikatteil
la. Nuoremmat sitoivat eloa nip
puihin, sitomiin, jalallisiin. Jos ei 
ollut kuhilaitten, kykkäitten teki
jää, niin leikkaajat ja sitojat pys
tyttivät sitomet kuhilaille yhdessä, 
ennen kuin aloittivat uutta  sarkaa 
leikata.

Kymmenen metriä leveään sar
kaan asettui 4— 5 leikkaajaa ja 
kaksi sitojaa, sekä yksi kuhilaitten 
tekijä. Leikkuu aloitettiin lakovil- 
jan päältä viistosuunnassa. Eri sar- 
kaväen kesken syntyi usein kilpa 
ja voitto oli suuri kunnian tavoite.

Ruista kasvoi yksi kolmannes 
pelloista. Eloväkeä oli tavallisissa 
taloissa 20— 25 henkeä. Työn saa
vutus riippui elon tiheydestä ja la- 
koisuudesta, maahan painumisesta.

Rahaa ja ruokaa palkaksi.

Eloväelle laitettiin hyvä ruoka, 
oikeat pitoateriat. Kahvia tarjottiin, 
aamukahvia, murkina eli aamupäi- 
väkahvia, ja iltapäiväkahvia, peh
meän ja kuivan kahvileivän kera. 
M urkinakahvin ohella tarjottiin 
pehmeää paksua pannukakkua ja 
pieni viinaryyppy. Kun eloväki 
poistui illalla, maksettiin palkkaa 
75 penniä isoille ja 25 penniä lap
sille. Lisäksi annettiin jokaiselle 
reikäleipä ja neljännes juuston
pala. Juustoja valmistettiin kevät
talvella poikineiden lehmien terni
maidosta, johon lisättiin m uuta 
maitoa. Juuston kuivaamista varten 
oli juustotelineitä. Perheellisten 
talkooväen mukana oh lapsia. Kai
ken päivää riitti heille leikkejä. 
Heille tarjottiin ruokaa jälkipöy- 
dässä ja lapsia oli usein yhtä pal
jon kuin työntekijöitäkin. Lasten 
viihtymisestä ja ruoan saannista 
huolehdittiin erikoisesti. Jos lap
set olivat iloisia, olivat heidän van- 
hempansakin tyytyväisiä.

Rukiin kylvöä.

Lapsuudessani oli kaiken sieme
nen kylvö ihmeellistä ja pyhää toi
mitusta. Kaikista suurinta oli ru 
kiin kylvö. Jo tta  ainakin ihmisille 
riittäisi leipää, viljeltiin ruista sil

loisista pienistä peltoaloista yksi 
kolmasosa. Rukiin kylvömaan hoi
toa sanottiin kesannoimiseksi, kos
ka sitä kaiken kesää kynnettiin, 
äestettiin, ladattiin, lannoitettiin ja 
ojitettiin. Rikkaruohot hävisivät ja 
maa rapautui. Rukiin kylvöaika oli 
Laurin päivästä Pertun päivään. 
Heikommille maille kylvettiin ai
kaisemmin, että oras ehti hyvin 
juurtua ja kestäisi roudan myllää
mistä. Toisinaan kylvettiin ruista 
perunan noston jälkeen peruna
maahan, ns. peräkylvö. Perunamaa 
oli huolellisen muokkauksen ja 
useiden m ultausten takia, sekä var
sien varjostuksen takia puhdas rik
karuohoista ja sopiva rukiille. Isäni 
sanoi uuden rukiin olevan parem
paa kylvösiementä kuin ylivuotisen 
rukiin. Eikä ruista tarvitse viedä 
kylvöpellolle kahden kynnyksen yli, 
vaan saadaan siihen kynnyksen yli 
vietyä pellolle.

Ruis kylvettiin kohtapian, kun 
uutta riihestä saatiin. Paras kylvö
siemen saatiin ulkokuivasta lyö
mällä seinään elositomia.

Kylvö tehtiin käsin heittämällä 
siementä kylvövakasta kahden met
rin korkeuteen hajalle. Isäni piti 
sopivana kylvömääränä sitä, kun 
hevosen kengän jälkeen jakaantui 
5— 6 jyvää. Hehtaarille meni sie
mentä 2,25— 2,50 hl. Uutismaahan 
kylvettiin vielä vähemmän siemen
tä, sillä tuhkan voimasta tuli siihen 
olkea 3—6 haaraa. Tiheä ruis pai
nui lakoon. Kylvövakkaa kannet
tiin vartalon ylle vinoon asetetussa 
hihnalenkissä, etuvasempaan kyl
väjästä.

Oli hyvin rumaa ja paheksutta
vaa, jos kylvöä tehdessä hevosia ko
mennettiin kirosanoilla, koska kyl
väjäkin kylvöä aloittaessa päänsä 
paljastaen pyysi siunausta kylvölle. 
Ja sitkainta tehdessä, heittäessä 
siementä, ajatteli: jospa maa nyt 
antaisi tästä kymmenkertaisen sa
don. M onet vanhat miehet eivät 
luottaneet konekylvöihin koneiden 
alkuaikoina. H e sanoivat: en tiedä, 
m iten konekylvö kasvaa, m utta sen 
tiedän, että kasvaa, kun näillä käm
menillä kylvän.

Riihenpuintia.

Viljan puinti on lapsuuteni aikai
sesta ihmistyöstä m uuttunut ko
neelliseksi ja m uuttuu yhä. Kerron 
vähän riihien aikakaudelta.

Kun rukiin elot olivat olleet lei
kattuina pellolla viikon ajat ja oli 
ollut poutaa, alettiin riihen ahtaus. 
Eloja siirrettiin pellolta riihen par
sille pystyyn, tähkäpäät ylöspäin. 
Riihen kiukaan pesään tehtiin tuli. 
Ovea ja savuluukkuja pidettiin 
raolla, että vesi höyryjä pääsi elois
ta poistumaan. Kolmen vuorokau
den kuluttua kuivatuksen alkami
sesta alkoivat elot parsilla kuivua.

]atkuu

A urasen  K irjapaino , Forssa 1965


