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Yrjö Liipolan Museosää
tiön taidekokoelmaraken- 
nuksen vihkiäisiä vietettiin 
arvokkaan juhlan merkeis
sä elokuun 15 päivänä 1970 
Koskella.

Juhlavieraat toivotti m u
seon vihkiäistilaisuuteen 
tervetulleeksi Yrjö Liipolan 
Museosäätiön hallituksen 
varapuheenjohtaja, eläin
lääkäri Jaakko Seppä. 
Eläinlääkäri Seppä toi tyy
tyväisyytensä julki sen joh
dosta, että m onet yksityiset 
henkilöt ja  yhteisöt ovat 
huom attavalla tavalla ta 
loudellisesti tukeneet sää
tiötä.

Eläinlääkäri Seppä mai
nitsi puheessaan mm seu- 
r  aavaa:

Rakentamispäätöstä teh
täessä vallinneet optimisti- 
simmat toiveet eivät kuiten
kaan ole kokonaan täytty
neet, sillä rakennuskustan
nuksista on melkein kol
masosa peitetty lainavaroin. 
Mm. pääkaupungissa asu
vat säätiöt, toisin kuin oma 
m aakunnallinen säätiöm 
me, ovat kylmin silmin kat
soneet armollisia anomuk- 
siamme. Helsingissä haka
taan m utta tänne eivät las
tu t ole lennelleet.

Professori Liipola on vii
me vuonna tehdyllä lahja- 
kirjalla luovuttanut koko 
tuotantonsa tekijäoikeudet 
säätiölle. Tämä merkitsee 
säätiö toiminnalle yhä laaje
nevia näköaloja m utta myös 
enenevää vastuuta.

Pienen m aalaispitäjän ta 
loudellisiin voimavaroihin 
nähden on täm än hankkeen 
tähänastinen toteuttam inen 
katsottava kulttuuriteoksi, 
jolle uskaltaa toivoa entis
täkin enemmän myötämieli
syyttä ja  rohkaisua m uual
ta.

Olemme sitä mieltä, ettei 
täm än taidehallin ja  täm än 
veistoskokoelman hoitam i
nen ole ainoastaan koske

laisten asia, vaan se kuuluu 
koko maakunnalle ja  koko 
maallekin.

Tämän kauniin taidehal
lin valm istuttua on Yrjö 
Liipolan museosäätiön en
simmäinen tavoite saatu 
päätökseen.

Arvokas kokoelma voi
daan nyt säilyttää asianm u
kaisissa tiloissa ja  on kaik
kien taiteesta ja  erikoisesti 
Yrjö Liipolan töistä kiin
nostuneiden nautittavana.

Tänään haluamme kiittää 
kaikkia, jotka ovat au tta
neet jollakin tavoin tehtä
vämme toteuttam isessa. 
Esitäm me kiitoksemme niin 
talon suunnittelijoille kuin 
rakentajille, niin talkoolai- 
sille kuin lahjoituksin muis
taneille yksityisille ja  yhtei
söille. Esitämme kiitoksem
me kaikille, jo tka ovat ol
leet tukem assa ja  kannatta
m assa säätiön toim intaa ja 
taloutta.

M utta samalla kun kat
somme ajassa taaksepäin ja  
tunnem m e kiitollisuutta ja  
vähän ylpeyttäkin saavutus
ten johdosta, emme voi tä
näänkään unohtaa, e ttä  toi
m inta ei pääty tähän juhla
päivään. Säätiö ei tahdo 
tästä taidehallista tehdä 
kuollutta muistomerkkiä, 
vaan haluaa kehittää siitä 
aikaansa seuraavan laitok
sen.

Vihkiäisten m uusta ohjel
m asta m ainittakoon opiske
lija Sanna Myllyojan ja 
opiskelija Ilmo Mikkolan 
musiikkiesitykset, Kosken 
T.l. Mieskuoron opettaja 
Aarne Pellon johdolla esit
täm ät Paciuksen Suomen 
laulu ja  Sibeliuksen Finlan
dia sekä Kansliapäällikkö 
Heikki Hosian juhlapuhe ja  
maanviljelijä Esko Uotilan 
päättäjäissanat. Otteita 
kansliapäällikkö Hosian pu
heesta on julkaistu  toisaal
la tässä lehdessä.

Y rjö Liipolan taidemuseon vihkiäisjuhlan yleisöä. Kutsuvieraita  
ja säätiön edustajia oli juhlassa mukana noin 200 henkeä.

H uom io ita  
L i ipo la -m useo s ta

Turun ja  sen ym päristös
tä kiinnostuneille on tullut 
katsottavaksi kaksi taiteili- 
jamuseota. Wäinö Aaltosen 
museo Turussa on toinen. 
Toinen on Yrjö Liipolan 
taidemuseo Koskella T.l. 
Se vihittiin tarkoitukseensa 
elokuussa rukiinpuinnin ai
kaan. Lämpimästi suositte- 
len tä tä  museota. Se sijait

see professori Liipolan syn
nyinpitäjässä, jossa hän 
myös viettää myöhäisvuo- 
siaan puolisonsa kanssa. 
Sen löytää vanhan kellota
pulin vierestä. Tapulikin on 
katsomisen arvoinen. Se on 
1700-luvun lopulta ja  itsen
sä M atti Piimäsen suunnit
telun tulos.

jatkuu s. 2
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Liipola-museo on päältä 
suhteellisen pieni m utta si
sällä nykyaikaisessa muse
ossa on tilaa ja valoa. Sel
keä kokonaiskuva muodos
tuu täällä taiteilijan tuotan
nosta. Uranalkajaistyöt 
ovat vuodelta 1902. Sitten 
seuraa nuoren, lahjakkaan 
taiteilijan tuottelias kausi 
Unkarin ylimystöpiireissä. 
On arkkiherttua Frans Jo
sef, arkkipiispa, kreivi Zic- 
hy, lukuisia kreivittäriä esi
merkiksi. Suomen-kaudel- 
le joka alkoi 30-luvun alus
sa, seurasi m onumenttien 
sarja (Kurun muistopatsas, 
Vaasan Vapaudenpatsas 
ym.) ja  sotavuosina ja  sen 
jälkeen pitkä muotokuva- 
tutkielmien sarja oman 
maamme valtio-, tiede- ja 
teollisuusmiehistä. Suuri
m uotoisten rinnalla on ja t
kuvasti syntynyt pienois
veistoksia.

Kun täm ä viehättävä m u
seo saa vielä Aaltosmuseon 
tapaan pienen kahvion, jos
sa katsojat voivat lepuuttaa 
jalkojaan ja  vahtim estari 
myy lippujen ohessa taiteili
japrofessorin muistelm ate
osta ja  kuvia ystäville lähe
tettäväksi, on kaikki hyvin.

Yrjö Liipola tuli museon 
vihkimisen edellä täyttä
neeksi 89 vuotta. Syyskuun 
17. pnä hän vietti vaimonsa 
kanssa häittensä 60-vuotis- 
päivää. Näin ollen puolisot 
ovat niitä harvoja elossaole- 
via, jo tka voivat vielä välit
tää vuosisadan alun suoma- 
laisestakin kulttuurieläm äs
tä  välittöm iä muistojaan. 
He asuivat mm. vuoden 
Etelä-Euroopankautensa vä
lillä Tuusulan taiteilijayh- 
dyskunnassa Juhani Ahon 
huvilassa ja  seurustelivat 
Pekka Halosen, Eero Järne
feltin, Jean Sibeliuksen, 
myös nuoren Sillanpään 
kanssa. Toisinaan he tapasi- 
vat 90-vuotiaan arkkiatri 
H j eitin, joka mieluisasti 
muisteli nuorelle taiteilija- 
parille menneitä. Mm. hän 
kertoi Turun palosta yksi
tyiskohtia. Olihan hän ollut 
kuusivuotias sen tapahtues
sa!

Maanviljelijä
Nyt on vilja- ja  metsä- 

kauppojen aikaa. Määrää ti
litykset kum m astakin tu 
lemaan osuuspankin kautta, 
siten tuet omaa elinkeino
asi, sillä osuuspankit ovat 
myöntäneet yli puolet kai-

Liipolat asuivat Italiassa, 
Unkarissa ja  Saksassa, ja 
näissä kansainvälisissä pii
reissä Mara Liipolalla oli 
oma lempinimensä. Häntä 
kutsuttiin  Madame Tuttif- 
rutiksi, kiitos kansainväli
syytensä. Hänessä on unka
rilaista, ranskalaista ja  mm. 
venäläistä verta.

Joka haluaa lukea ensim
m äistä maailm ansotaa edel
täneestä eurooppalaisesta 
ylhäisö- ja  taiteilijaelämäs- 
tä, löytää paljon kiehtovaa 
Yrjö Liipolan muistelmista. 
Puolisot tapasivat toisensa 
ensi kerran Suomen Laulun 
Unkarin-kiertueen johdosta 
järjestetyillä kutsuilla 1906. 
Neljä vuotta myöhemmin 
vietettiin häät. Jos Liipolan 
hauskaan kerrontaan vä
hänkään on luottam ista, 
herättivät ne paljon huo
miota. Kulki huhu, että 
Pecsin kauneimman tytön, 
josta monet kosijat kilpaili
vat, vei vihille »joku eski
mo»!

Henkilöhistorian kannal
ta  museossa on kaksi kiin
toisaa esinettä: Toinen on 
Emil Danielsonin maalaa
ma nuoren Yrjö Liipolan 
muotokuva. Siinä on kuvat
tuna koskelaisen Ali-Liipo- 
lan rusthollin nuorin poika 
vasta piirustuskoulun suo
rittaneena, m ustapukuise
na, kellonperät liivin yli 
kulkien. Sellaisena hän läh
ti kotipitäjästä tsaarinval
lan asevelvollisuuskutsun- 
to ja pakoon ja  opiskele
m aan Euroopan taidekes
kuksiin. Vierellä on rakas
tuneen Yrjö Liipolan m uu
tamia vuosia myöhemmin 
veistämä muotokuva, oike
astaan jäljennös, Mara de 
Foersteristä, elämäntoveris- 
taan. Mikä uljas, m äärätie
toinen nuori aatelisnainen! 
Kaula kaartuu ylväänä. 
Hiukset kiertyvät naisellise
na sykerönä kauniin niskan 
yllä. Ilme vakava ja  silmis
sä valtava tahdonvoima.

Kotiliedessä
Marjatta Väänänen

kista m aatalouden saamista 
luotoista. Olemme varautu
neet rahoittam aan kuluvan 
vuoden satoa kauppaliik- 
keitten rahoitustarpeen m u
kaan.

Kosken T.l. Osuuspankki

Heinäkuun viimeisenä 
lauantaina vietettiin Talo- 
lan kansakoululla opettaja 
Aili Pihlajan erojaisjuhlaa 
monipuolisella ohjelmalla. 
Puheita pitivät m aisteri 
Seppo Pakkanen, kirkkoher
ra Eino Lehtisaari ja  ope
tusneuvos Urho Kittilä. Yh
teislaulun ohella oli kirkko
kuoron ja  lapsikuoron lau
lua sekä oppilaiden suorit
tam aa ohjelmaa. Kahvitar
joilun jälkeen vapaan sanan 
aikana pidettiin useita pu
heita ja  ojennettiin eroaval
le opettajalle monia muisto- 
lahjoja, joista hän liikuttu
neena kiitti. Julkaisemme 
ohella yhden opettaja Pihla
jalle pidetyistä puheista.

Meillä vallitsee yleisesti 
sellainen käsitys, että kan
sakoululaitoksemme on pel
kästään Uno Cygnaeuksen 
luoma. M utta viime vuosi
kymmeninä on monissa yh
teyksissä todisteltu, että 
kansallisen herättäjäm m e, 
Johan Vilhelm Snellmanin, 
osuus on ollut täm än laitok
sen syntyyn huom attavan 
suuri. Useissa kirjoituksis
saan Snellman kiirehti jo 
1840-luvulla täm än laitok
sen aikaansaamista. Niinpä 
kirjoitti hän Saima-lehdessä 
1845: »Jos kansakoulu voi 
istu ttaa oppilaaseen rakka
u tta  tietoon ja  kotikasva
tuksen ohella hyviä tapoja, 
se on omassa piirissään saa
nut aikaan sen, m inkä tulee 
olla kaiken opetuksen ta r
koituksena.»

Juuri Snellmanin kirjoi
tusten pohjalta kansanope
tus tuli yleisen keskustelun 
alaiseksi. Agathon Meur- 
man voitti Suomen Talous- 
seuran kirjoituskilpailun 
»Suomen kansakoulun jä r
jestämisestä,» m issä hän 
korosti erityisesti kansa
koulun käytännöllistä mer-

Suuri uskollisuus 

kutsumustyölle 

sävytti opettaja 

Aili Pihlajan 

toiminnan opettajana 

ja kasvattajana

kitystä maalaiselinkeinojen 
kehittäjänä.

Vuonna 1856 olivat m aam 
me piispat laatineet ehdo
tuksen »rahavaankouluista» 
ja  niiden opetusohjelmista. 
Tästä mietinnöstä pyysi se
naatti lausuntoja ja  tällöin 
saapui senaattiin laaja sekä 
suurella huolella valmistel
tu  Uno Cygnaeuksen lau
sunto »Hajanaisia m ietteitä 
Suomeen aiotusta kansa
koulusta». Tämä lausunto 
sai aikaan sen, että Cygna
euksesta tuli »Suomen kan
sakoululaitoksen isä.» Huh
tikuulla 1858 annettiin »ar
mollinen julistus perustuk
sista kansanopetuksen jä r
jestäm istä varten Suomen 
Suuriruhtinaanm aassa». 
Opettajain valm istusta var
ten perustettiin  Jyväsky
lään seminaari ja  samalla 
m äärättiin Uno Cygnaeus 
valtion apurahan turvin tu t
kimaan kansanopetustoi- 
m intaa Euroopan eri mai
hin.

Kaikki täm ä tapahtui lä
hinnä Snellmanin myötävai
kutuksella. M utta täm ä ei 
m erkinnyt sitä, että Snell
m an olisi varauksetta hy
väksynyt Cygnaeuksen kan- 
sakouluohjelman. Eräs 
Snellmanin eläm äkerran 
kirjo itta ja  toteaa, että Snell- 
m annin johti ristiriitaan 
Cygnaeuksen kanssa lähin
nä »hänen pinttynyt uskon
sa perhe- ja  kotikasvatuk
sen korvaamattomuuteen.» 
Cygnaeus näki ehkä tarkem 
min yhteiskunnallisen kehi
tyksen kuin Snellman, näki 
kaupunkilaistuvan standar
doituvan elämän muodon 
haitat koti- ja  perhekasva
tukselle. Syystä hän asetti 
etualalle kansakoulujen 
kasvatustehtävän; Snell
m an taas opetustehtävän. 
»Cygnaeuksella oli parem pi
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koulu-usko kuin Snellman- 
nilla, jonka mukaan koulu 
yksin ei tee ihmistä», sanoo 
E. A. Salomaa eräässä tu t
kielmassaan, m utta huo
m auttaa samalla kuitenkin 
että »vaikka Snellman toisi
naan ankarastikin hyökkäsi 
Cygnaeuksen ehdotuksia 
vastaan, hän siitä huolimat
ta  piti tä tä  ainoana sopiva
na henkilönä Suomen kan
sakoululaitoksen johtoon».

Nyt kuulijat ehkä ihm et
televät: -Mitä yhteyttä on 
näillä seikoilla viidettäkym
m entä vuotta kestäneen 
opettaja Aili Pihlajan ero- 
jaisjuhlaan? Vastaan, että 
yhteyttä on paljonkin, sillä 
sanoohan viisas mietelmä, 
e ttä  opettajat luovat kou
lun. Merkitsee äärettöm än 
paljon koululle, m issä hen
gessä siellä tapahtuu ope
tus. Uno Cygnaeus loi opet- 
tajakasvatukselle jo yli sa
ta  vuotta sitten perustuk
sen, jolle yhä jatkuvasti voi
daan rakentaa.

Cygnaeus lähinnä vaikut
ti siihen, että kansakoulun 
johto oli erotettava kirkon 
johdosta. Hän antoi suuren 
m erkityksen ruumiilliselle 
kasvatukselle ja  käytännöl
listen aineitten opetukselle: 
»Voimistelu, laulu, soitto, 
käsityö ja  piirustus koho
tettiin  samanarvoiseksi mui
den aineiden rinnalla. Mut
ta vieläkin tärkeäm pää oli, 
e ttä  Cygnaeus vaati tyttö
jen kasvatukselle sam anar
voisen sijan kuin poikien- 
kin kasvatukselle. Juuri täl
lä ohjelmalla Cygnaeus tuli 
pohjakouluaatteen uranau
kaisijaksi ei vain Suomessa, 
vaan koko Euroopassa. Hän 
teki kansakoulusta koko  
kansan sivistyksen pohja- 
koulun ja  kun nyt eletään 
peruskouluaatteen lumois
sa, ei ole syytä unohtaa, et
tä  ilman nykyisen kansa- 
koulaitoksen luomaa perus- 
pohjaa suunniteltu koulu- 
uudistus ei olisi mahdolli
nen.

Opettaja Aili Pihlajan ero- 
jaispäivänä m uistamm e 
kaikki hänen edeltäjänsä 
täm än Talolan koulun lähes 
100-vuotisessa historiassa. 
He kaikki, kuten opettaja 
Pihlajakin, tekivät työtään 
jalona kutsum uksena kuten 
seminaareissa oli opetettu. 
He katsoivat olevansa ensi 
sijassa kasvattajia, eikä 
vain tietojen jakajia. Tässä 
suhteessa palautuvat mie
leeni kaikki ne puheet, joita 
on pidetty koulumme 25-,

50- ja  75-vuotisjuhlilla. E ri
tyisesti palautuu mieleeni 
Kosken oman synnynnäi
sen, akateemikko Yrjö Toi
vosen puhe tällä paikalla 
20 vuotta sitten. Kun se jäi 
aikoinaan julkaisem atta, 
palautan mieliin puheesta 
ne kohdat, jo tka koskevat 
täm än koulun kasvatuksel
lista henkeä.

Akateemikko Toivonen 
lausui ilmi ilonsa ja  kiitolli
suutensa erityisesti siitä, et
tä hänen koulunsa opetus 
tapahtui Cygnaeuksen luo
massa hengessä. Hän huo
m autti, e ttä  opettajain ylin- 
pänä ohjeena oli Raam atun 
tu ttu  tunnuslause siitä, että 
»Herran pelko on viisauden 
alku». Hän toivoi, e ttä  Ta
lolan koulussa niinkuin kai
kissa Suomen kouluissa tä
m ä ohje pysyisi jatkuvasti 
kasvatusohjeena ja  jatkoi 
esitystään: 

»Kansakoulunopettaj an 
tehtävä ei opettajillemme 
ollut pelkkä leipätyö, vaan 
todellinen kutsum us, jonka 
he parhaan kykynsä m u
kaan koettivat täyttää». Sit
ten muisteli Yrjö Toivonen 
erikseen opettaja Anna Lei
mania joka oli syntynyt 
Pohjanm aalla herännäis- 
johtaja Jonas Laguksen tyt- 
tärenä, seuraavasti:

»Tämä harras kristitty, si
vistyneen herännäiskodin 
lapsi oli käsitykseni m u
kaan aivan kuin luotu kas
vattajaksi. Hän oli viisas, 
taitava, oikeamielinen opet
taja, tyyni, m utta riittävän 
ankara. Kurinpito luokalla 
oli hänelle helppoa, hänen 
harkiten annetut nuhteensa 
ja  kiitoksensa olivat oikeu
te ttu ja  ja  ansaittuja. Hänen 
yleinenkin huolenpito oppi
laistaan oli senaikaiseksi 
harvinaista. Muistan eläväs
ti, m iten hän noina venäläi
sen sortokauden alkuvuosi
na teroitti mieliin lakien py
hyyttä ja  velvoittavuutta 
niin hyvin ylhäisille kuin 
alhaisille, sekä hallitsijalle 
että alamaisille.»

Opettaja Sarajan kohdal
ta olivat Toivoselle jääneet 
mieleen erityisesti hänen 
johtam ansa laulutunnit: 

»Aina kun kuulen laulet
tavan Sibeliuksen säveltä- 
mää Ateenalaisten laulua, 
tunnen saman sykähdyttä
vän väristyksen sisässäni 
kuin laulaessamme sitä en
si kertaa opettaja Blomin 
johdolla. Enkä usko liioitte- 
levani kertoessani, e ttä  lau
laessani m uutam ana touko

kuisena lauantai-iltapäivänä 
saman opettajan tunnilla 
Arvi Jänneksen sepittäm ää 
juhlavaa laulua »Kas Suo
menlahdella hyrskyt» tun
sin erikoista, salaperäisen 
kiehtovaa halua saada tie
tää joskus, m itä syvimmäl- 
tä  tarkoittivat luettelomai- 
suudessaankin jyhkeät sä
keet: »Ei Aunus, Vepsä tun
ne, Kust Eestein kulkee tie, 
Ei Karjala tiedä kunne Jo 
Kainuu häipynyt lie». Ne 
jäivät nuoreen mieleen ky
temään salaisen kaipuun 
tavoin.»

Tässä kohden palautetta
koon mieliin opettaja Sara
jan  laulutuntien kohdalta, 
e ttä hän noudatti seminaa
rissa aikoinaan oppimaan
sa opetusmenetelmää, jon
ka m ukaan opetettavan lau
lun nuotit — ilman sanoja 
— kirjoitettiin  taululle ja  
sieltä sitten — ilman har- 
moonin säestystä — tapail
tiin opettajan karttakepin 
osoittam at sävelet. Se oli 
työlästä ja  opettajan her
moille käyvää hommaa, 
m utta joukossa oli aina ta r
kalla musiikkikorvalla va
rustettu ja  oppilaita, jotka 
toimivat vetäjinä. Ja palk
kana saattoi olla m itä ih
meellisin ja  lumoavin laulu. 
M uistuu mieleeni, mitenkä 
eräänä keväänä oli harjoi
tuksen alaisena A. V. Koski
miehen prom atiokantaatti 
»Tuule tuuli leppeämmin, 
missä köyhä raataa.» Sen 
sävel oli saatu taululta jo 
irti ja  sen sanat olivat ol
leet kotiläksynä. Laulutunti 
oli päivän viimeinen tunti 
ja  se oli kulutettu  kokonai
suudessaan täm än Sibeliuk
sen säveltämän laulun har
joitteluun. Sen sävelet sai
vat pienen pojan jollakin ta
valla hurm aantum aan. Me
nin nurkan taakse piiloon 
odottam aan, että toverit 
ehtivät kotimatkalle. Sitten 
hypähdin suksilleni ja  hiih
din koulun läheiseen suo- 
metsään. Sieltä oikaisin ko
tim atkalle ja  lauloin kaikes
ta  sydämestäni juu ri opit
tua laulua, m issä oli mm. 
kohta: »Laulakaa te pienet 
linnut köyhän pihapuissa, 
ilo köyhän ilmeneisi, tun- 
tuis rintaluissa . . .»

Miksikä otin puheeksi nä
mä koulumme laulutunnit? 
Se johtui siitä, e ttä  ei vain 
kansakoulun, vaan myöskin 
yhteiskoulun pitkäaikaisena 
laulunopettajana opettaja 
Pihlaja on suorittanut lau- 
luohjelmiston valitsijana

kristillistä ja  aatteellista sy
väluotausta. Olen useim
pien hänen oppilaittensa 
kuullut sanovan, että Aili 
Pihlajan laulutunnit olivat 
monessa suhteessa varsin 
antoisia. Lyhesti sanoen 
niissä oli Cygnaeuksen kas
vatuksellista henkeä, mistä 
akateemikko Toivonen huo
m autti juhlapuheessaan 
koulumme 75-vuotisjuhlas- 
sa:

»Kasvattakoon täm ä kou
lu vastedeskin oppilaissaan 
tietojen ohella Jumalan-pel- 
koa, oikeamielisyyttä, ahke
ruutta, rehellisyyttä, velvol
lisuudentuntoa, lähimmäi
sen rakkautta, lainkuuliai
suutta ja  isänmaallista miel
tä, kuten se tähänkin asti 
on pyrkinyt tekemään. — 
On muistettava, että jokai
sen yksityisen kansalaisen 
henkilökohtainen kunto on 
m ukana m uodostam assa 
koko kansamme kuntoa. Jo
kaisen opettaja-kasvattajan 
ja  kasvatettavan yhteistyön 
tuloksesta riippuu, m inkä
lainen siveellinen ryhti ja  
elämänmeno kansan kes
kuudessa vallitsee, toisin sa
noen sekä kansan sekä ul
konainen että sisäinen arvo 
kokonaisuudessaan. Meidän 
eripuraisuuteen ja  kateelli
suuteen taipuva kansamme 
tarvitsee henkisesti puhdis
tuakseen ja  uudistuakseen 
yksilöitä, jo tka parhaansa 
m ukaan pyrkivät ristiriito
ja  tasoittam aan, eivät niitä 
kärjistäm ään. Sellaisten 
luonteiden kasvattamisessa 
ennen m uuta kansakoulu- 
laitoksemme työllä on suuri 
osuus.»

Olen näin puhunut suulla 
suuremmalla. Olen sen teh
nyt lähinnä siksi, että edellä 
esitetyt ajatukset ovat sisäl
tyneet myöskin nyt täysin- 
palvelleena eroavan opetta
ja  Pihlajan kasvatusohjel
maan. Kun hän saapui tän
ne 42 vuotta sitten nuorena 
ja  innostuneena opettajana, 
tu tustu i hän perin pohjin 
uuden työpaikkansa perin
teisiin. Hän tu tki tarkoin 
koulun arkistot, hän tu tus
tui paikkakuntalaisten ker
tom usten kautta edeltäjiin
sä ja  hän tu tustu i pitäjän 
historiaan, sen henkeen se
kä varsinaissuomalaiseen 
maakuntahenkeen. Hän on 
kasvattanut oppilaihinsa 
Uno Cygnaeuksen kasvatus
ohjelman ydintä: »Nuoriin 
on istutettava vakaumus sii
tä, että työ ei ole mikään 
ies, taakka, vaan ihmisen
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Kansliapäällikkö Heikki Hosia esitti juhlapuheessaan 
Yrjö Liipolan taidemuseon vihkiäisissä mm seuraavaa:

kaunistus ja  kunnia, m aal
lisen elämän onnellisuus ja 
siunaus.»

Opettajia on joskus leik
kimielessä nim itetty kansan 
kynttilöiksi. Tämä on otet
tava kunnianimityksenä 
koska Uno Cygnaeuksen 
opettajakasvatus tähtäsi sii
hen, että opettajien oli olta
va ym päristönsä henkisiä 
johtajia. Tämän »Kansa
koulun isän» pääm äärän 
ovat Suomen kansakoulun
opettajat sadan vuoden 
matkalla toteuttaneetkin. 
Nykyaikana ei ympäristö 
odota ja  vaadi opettajistol
ta  enää yhtä paljon kuin ai
kaisemmin, m utta  yhä vie
läkin opettajien henkinen 
panos on tärkeä koulun ym
päristöllekin. Opettaja Pih
laja on ennen m uuta kun
nan kirjaston hoitajana suo
rittanu t opettajatyönsä 
ohella m ittavan ja  m erki
tyksellisen työpäivän. Täs
sä työssä hän on tullut var
m aan näkemään, että k irjat 
voivat vaikuttaa lukijainsa 
luonteen m uodostukseen ja 
maailmankatsomukseen. Jo
han Vilhelm Snellman mää
ritteli aikoinaan kansankir
jastojen toiminnan sano
malla, että »kirjaston on 
edistettävä kansalaisten 
henkisen jalostum isen ta r
vetta, sen on herätettävä ha
lua seurusteluun kirjailijoi
den kanssa, joiden ajatuk
set ja  tunteet ovat tosia ja  
jalo ja sekä mieltä kohotta
via.» Ei tarvitse salata sitä 
seikkaa, että vuosikymme
nien varsilla on silloin täl
löin arvosteltu kunnankir
jaston hankintaohjelm ien 
»vanhollisuutta», m utta jos 
täm än johdosta on jäänyt 
kirjastoon hankkim atta joi
takin kiistanalaisia sensa- 
tioteoksia, ei siitä ole ke
nellekään ollut vahinkoa.

Cygnaeuksen aatteiden li
punkantajana on opettaja 
Pihlaja toim inut m uussa
kin kansalaistoiminnassaan, 
esim. kristillisen tyttötyön 
johtajana, kunnan sosiaali
lautakunnan jäsenenä, ra it
tiuslautakunnan ja  kirkko
neuvoston jäsenenä, Va
paan Huollon paikallisena 
johtajana, seurakunnan 
nuorisotyön harrastajana, 
sekä pyhäkoulu- ja  diako
niatyön edistäjänä. M utta 
näm ä monet arvokkaat har
rastukset eivät ole olleet es
teenä hänen päätoim ensa 
suorittam isessa. Kuten sa
nottu, on hän päätointaan

aina harjo ittanut kutsumus- 
työnä.

Millä hartaudella onkaan 
hän seurannut — ja seuraa 
edelleen — oppilaittensa si
joittum ista suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Hänellä on 
ilo nähdä entisiä oppilai
taan monilla varsin vaativil
la ja  arvostetuilla paikoilla.

Opettaja Pihlajan taival 
kansanvalistuksen suurella 
saralla on nyt suoritettu  
loppuun ja  hän saa asettua 
nauttim aan ansaitsemiaan 
eläkevuosiaan vanhassa Tu
russa, m istä on hyvä yhteys 
Koskelle. Toivottavasti 
saamme nähdä hänet ja tku 
vasti silloin tällöin pirteänä 
juhlissamm e ja  m uissa ti
laisuuksissamme. Luonnol
lisesti koskelaisten kiitolli
set ajatukset seuraavat hän
tä, sillä ei voi unohtua se 
tosiseikka, että hän on opet
tanut Kosken nuorisoa yli 
10 000 koulupäivää eli yli 
50 000 erilaista koulutuntia. 
Ja m issä hengessä hän on 
sen tehnyt? Hän on m uista
nut Lutherin määritelmän: 
»Ensimmäinen ja  tärkein 
tehtävämme, joka m eitä jo
ka päivä odottaa, on maalli
nen elämänkutsumuksem- 
me. Kristityn tärkein jum a
lanpalvelus on suorittaa us
kollisesti H erran kasvojen 
edessä jokapäiväinen työn
sä.»

Sam asta asiasta on sano
nut Antti J. Pietilä: »Kutsu
mustyön kunnollinen hoita
minen on kristityn ensim
mäinen velvollisuus.» Edel
leen on arkkipiispa Lehto
nen opettanut: »Älkäämme 
pyytäkö helppoa elämää! 
Rukoilkaamme voimia teh
tävien mukaan, jotka meille 
on annettu. Työssä ja  tais
telussa olemme oikeassa 
olossamme. Olkoon, että 
vartiopaikkamme on ulko
naisesti vähäinen ja  vaati
maton. Olkoon, että se, mi
tä  voimme tehdä valtakun
nan hyväksi, näyttää m ität
tömältä. Mitä siitä — me 
tahdom m e olla uskollisia 
sillä paikalla, jolle suuri 
päällikkömme on meidät 
asettanut.»

Suuri uskollisuus kutsu
m us työlleen on sävyttänyt 
opettaja Pihlajan toimin
nan opettajana ja kasvatta
jana sekä kansalaisenakin. 
Talolan kohta sata vuotta 
täyttävällä koululla on ollut 
tunnetusti onnea opettajia 
valitessaan. Toivokaamme, 
että sille paikalle, m inkä Ai
li Pihlaja nyt jättää, saam-

Taiteeseen on kauan so
vellettu ajatusta, että se oli
si vain herrojen herkkua, 
ylhäisten nautittavaa.

Yhteiskuntaamme monin 
tavoin järkyttänyt m urros 
on ainakin kahdella m erkit
tävällä tavalla kajonnut tai
teeseen. Taiteen ala on laa
jen tunut ja  syventynyt. Yk
sinomaisesti ylhäisöpiirejä 
koskettaneen taiteen sijalle 
on astunut kansantaide. 
Maaseudun talonpoikaisra
kennusten sopusuhtainen 
linjakkuus on alettu ym
m ärtää rakennustaiteeksi. 
Entä entisajan käyttöesi
neet. Ne eivät palvelleet 
vain tarkoituksenm ukai
suutta, vaan sen ohessa kau
neutta. Tekijä loi sekä kä
tevän että kauniin esineen. 
— Onkin sanottu, että vasta 
teollistumisen ja  teknisty
misen kiire toi maaseudulle 
rakennusten rum uuden ja  
käyttöesineitten kauneudes
ta  piittaam attom uuden.

Vielä merkittävim min 
kuin taiteen alueen laajen
tum inen on vaikuttanut tai-

me seuraajan, joka pitää a r
vossa ja  kunniassa edeltä
jiensä perinteitä. Ihm iskun
ta  elää joukkotiedotusväli
neiden kehityksen johdosta 
aivan uusissa olosuhteissa. 
Uudet ja  oudot aatteelliset- 
kin tuulet puhaltavat, joten 
koululaitoksen piirissä ky
sytään: Mikä kestää? Täl
löin tarvitaan opettajia, joil
la on voimaa ja  tahtoa sei
soa ennen m uuta kristillis
ten ja  kansallisten arvo
jemme puolustajina.

teen ja  yhteiskunnan suh
teisiin elämämme yleinen 
kansanvaltaistuminen. Tai
de ja  yhteiskunta ovat to
denneet yhteyksien luomi
sen tarpeellisuuden. Oikeas
taan olisi saatava kaksi val
tatietä. Toisen alun voisi 
sanoa kysymyksellä: koe
taanko taiteet tarpeellisiksi. 
Eihän koko taidepolitiikka, 
taiteen saattam isella ihmis
ten saavutettavaksi ole 
mieltä, elleivät ihmiset ta
jua, että taiteella on heille 
annettavana jotakin sisäi
sesti rikastuttavaa.

Voisiko seuraava sanonta 
avata hieman näköalaa tai
teen annista henkiselle mi- 
nällemme. Uskonnon maail
m assa olemme pyhän edes
sä, hiljennymme ja  saamme 
voimaa siitä. Taiteessa 
olemme kauneuden edessä, 
tehtävänämme on hiljentyä 
ja  saada siitä voimaa ehkä 
ankeaankin elämäämme. 
Jatkaakseni: Uskontoa em
me opi syvästi vain k irjo ja 
lukemalla, ellemme koe va
vahduttavana elämystä olla 
pyhän edessä. Samoin em
me taidettakaan voi opetel
la vain kirjoista, ellemme 
joskus ole taiteen luomisen 
kauneutta eläneet elämyk
sellisesti. Tällä pitkällä ja 
usein vaivalloisella yksilölli
sen elämyksen tiellä vähäi
nenkin eteneminen on m er
kittävä. Syksyisen pihlaja- 
puun riipaiseva värikkyys, 
sankaripatsaan jyhkeän voi
m akkaat viivat, kansanlau
lun herkkä melodia säilyvät 
kauan. Mitä enemmän kan
sassamme on taiteen nälän
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Professori ja  rouva Y rjö Liipola kodissaan Koskella. Valokuva on otettu  v. 1968.

— anteeksi voimakas sanon
ta  — sieluunsa saaneita, si
tä  arvokkaampaa se on 
myös yhteiskunnalle.

Tästä aukenee toisen tien 
alku.

Yhteiskunnan on tehtävä 
voitavansa, jo tta  taide pää
sisi sinne, m issä ihmiset 
elävät, jo tta  myös ihmisten 
tie sinne, m issä taidetta on 
helpottuisi. Emme voi suun
nitella taiteemme keskus
museon hajoittam ista. Mut
ta olisi epäoikeudenmukais
ta, ellei valtion toimenpi
tein pyrittäisi huolehtimaan 
siitä, e ttä  myös maaseutu 
saa jatkuvan kosketuksen 
taiteeseen. Äsken m ietintön
sä jättänyt taidepoliittinen 
komitea viitoittikin linjoja 
tällä tiellä. Valtion varoin 
hankittujen taideteosten ai
noa sijoituspaikka ei saa ol
la ainoastaan pääkaupunki.

Taide ei ole kuitenkaan 
vain saavutettuja tuloksia, 
vaan ennen kaikkea luovaa 
työtä. Kosketuksen luomi
sen luovan taiteen ja  maa
seudun väestön välille ta r
joaa runsaasti vaikeuksia. 
Osoituksena oikeista ratkai
suista: taiteilijat atelierei- 
neen maaseudulle, monet 
taiteilijain ja  m uitten yh
teiset kurssit, taidekoulu
jenkin ensi yritykset.

Sanotaan meidän elävän 
aikaa, jolloin taloudelliset 
tekijät painavat leimansa 
kaikkeen. Kansantaloudelli
set käsitteet: tuotanto, jake
lu ja  kulutus on otettu 
käyttöön myös kulttuuripo
litiikan alueella. Tuotanto
prosessissa valtion tehtäviin 
kuuluu taiteen luomisen, 
taiteen synnyn edellytysten 
parantam inen. Voidaan 
m erkitä saavutuksia: Taide
teollinen oppilaitos valtion 
haltuun, Sibelius-Akate- 
mian tuki lakisääteiseksi, 
ateljee-asuntolat Tampe
reella ja  Turussa. Jokainen 
luovaa kykyä osoittava saa
tava kehityksen tielle.

Jakeluverkoston luomi
sessa suuresti tehtäviä syn
tyneille läänien kulttuuri
toimikunnille. Teatterin 
maailma tarjoaa jo  monta 
vihjettä: Kansallisoopperan 
ovelta ovellekuljetukset, sa
m ansuuntaisesti täyttyvät 
kesäisin Tuntem attom an 
sotilaan katsomot. Meidän 
laajassa, harvaanasutussa 
maassamme on paljon au
rattavia teitä juuri taiteen 
jakeluverkoston saattam i
seksi mahdollisimman lii- 
kennekelpoiseksi.

Kuluttajakäsitteen sope
uttam inen taiteeseen on eh
kä vaikeinta. Onhan katsot
tu, että taiteen harrastus 
on niin paljon synnynnäisis
tä  lahjoista, persoonallisis
ta  elämyksistä kasvavaa, et
tei kuluttajapropagandalla 
ole siihen vaikutusta. Kai
keti meidän on ryhdyttävä 
sam aan tapaan kuin mai
nonta pyrkii saamaan mei
dät m äärätyn saippuamer- 
kin käyttäjiksi, synnyttä
mään tarvetta käydä teat
terissa, pistäytyä taidem u
seossa, olla moninaisin 
muodoin taiteen kuluttajia.

Ei ole unohdettava kasva
tuksen kenttää. Taiteella ei 
ole ollut riittävän laajuista 
otetta. On puuttunut tai
teen eri alojen yhtenäinen 
pohdinta. Tämä on entistä 
tärkeäm pää kuin massatie- 
dotusvälineitten välittäm ä
nä maailmamme on tulvil
laan taiteen leimalla itsensä 
leimannutta. — Kauneus ei 
asu vain ylhäisten mielissä, 
sen toteuttam inen ei vain 
rikkaitten asia. Kauneus on 
jokaisen sydämen asia.

Kiinteistönvälittäjätutkinto

Kauppa- ja  teollisuusmi
nisteriön järjestäm ässä 
kiinteistönvälittä j ätutkin- 
nossa toukokuun 12 päivä
nä 1970 sai kiinteistönvälit
täjän  pätevyystodistuksen 
mm osuuspankinjohtaja 
Urpo Kinnala.

Taide kukoistaa

Varsinais-

Suomessa

Lalli-lehdessä on julkais
tu  elokuulla seuraava Liipo- 
la-museotakin koskeva kir
joitus.

Viime vuosina on m atkai
lu Varsinais-Suomessa huo
m attavasti elpynyt. Se on 
kohdistunut varsinkin Tur
kuun ja  sen ympäristöön. 
»Seitsemän kirkon reitti» 
on ollut monia vuosia m ui
denkin kuin varsinaissuo
malaisten (jopa ulkomaa- 
laistenkin) suosiossa. Var
sinkin m arsalkka Manner
heimin synnyinkoti Louhi- 
saari Askaisissa kerää kesä 
kesältä yhä lisääntyviä mat- 
kailuryhmiä. Sitten on Piik
kiössä Pukkilan kartanosta 
m uodostunut yleinen »py
hiinvaellusmatka». Sen on 
valtio kustantanut ja  kun
nostanut vanhan herraskar- 
tanokulttuurin ilm entäjäk
si. Sen yhteyteen on avattu 
myöskin ajokalumuseo, jos
sa on nähtävissä mm. ken
raalikuvernööri Bobrikovin 
käyttäm ät upeat vaunut. 
Museon vaunu- ja  juhlareki- 
kokoelma on todellakin ai
nutlaatuinen.

Edelleen on Turun yli
opiston om istamassa Lie
don Vanhanlinnan karta
nossa nähtävissä paljon 
»vanhaa ja  katoavaa», jon
ka on pääasiassa kerännyt 
Mauno Vanhalinna. Hänen 
kerääm änsä asekokoelmat 
ovat ainutlaatuiset. Sitä 
paitsi Vanhanlinnan piiris
sä on suoritettu  kaivauksia 
monien vuosikymmenien 
varsilla ja  osa muinaislin
nan löydöistä on järjestetty  
näytteille. Tämä linna oli 
muinoin Aurajoen alajuok
sulla m aakunnan turvana, 
kunnes rakennettiin Tur
kuun uusi linna m eren ää
relle. Nyt täm ä linna m use
oineen, kirkko- ja  juhlasa
leineen j.n.e. on m aan huo
mattavam pia nähtävyyksiä.

M utta viime aikoina on 
Varsinais-Suomi saanut 
uusia nähtävyyksiä nimen
omaan taiteen merkeissä. 
M uutama vuosi sitten pal
jastettiin  Turussa Wäinö 
Aaltosen tuotannolle omis
tettu  museo. Sen rakennutti 
Turun kaupunki arkkitehti 
M atti Aaltosen piirustusten 
mukaisesti. Kustannusarvio 
oli 102 milj. vanhaa m ark
kaa ja  on siellä tilaa mo
nenlaisille taidenäyttelyille 
ja  juhlatilaisuuksille. Muse
on yhteydessä on myöskin 
m atkailijain viihteeksi kah
vila.

M utta Karinaisissa räätä
lin poikana syntynyt Wäinö 
Aaltonen ei ole ainoa varsi
naissuomalainen kuvanveis-
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Kosken T.l. Maamiesseura ja  Kosken T.l. M aatalousnaiset v ie t
tivät vuosijuhliaan elokuun 8 ja  9 päivinä. Maamiesseura tuli 
toim ineeksi 70 vuotta  ja maatalousnaiset 25 vuotta. Vuosijuhlan 
m erkeissä oli elokuun 8 päivänä vihreän linjan esitte ly  Värmälän 
M artintalossa ja m etsätaitokilpailu  Länsitalon m etsässä. Yhdek
sännen päivän juhlallisuudet alkoivat jum alanpalveluksella ja 
seppeleen laskulla sankarihaudalle sekä jatkuivat sitten  Honka- 
mäessä, jossa maatalousnaiset tarjosivat kirkkoväelle ja lukui
sille onnittelijoille kahvit. Varsinainen päiväjuhla alkoi kello 
13.00. Päiväjuhlassa to ivo tti kutsuvieraat tervetulleiksi maam ies
seuran puheenjohtaja, m aanviljelijä Alpo Yli-Liipola. Juhlapu
heen p iti m aanviljelysneuvos Einari K arvetti ja  historiikin oli 
koonnut ja  esitti agrologi Em il Heikkilä. Juhlassa esiintyivät 
m yös Kosken T.l. Torvisoittokunta ja  Kosken T.l. Mieslaulajat. 
Loppusanat esitti maatalousnaisten puheenjohtaja Elvi Heikkilä. 
Vuosijuhlaan liittyen  esittivä t Kosken T.l. Nuorisoseuran näyt
telijä t juhlapäivän iltana Honkamäessä Topiaksen näytelmän  
»Emännän ääni». N äytelm än oli ohjannut taiteilija  Aili Heickell.

täjä. Ennen häntä antautu
vat »taiteen palvelukseen» 
koskelainen »rusthollin poi
ka» Yrjö Liipola sekä pöy- 
tyäläisen nahkuri Aaltosen 
poika Aarre Alku Aatami.

Kun suuri yleisö ei ole 
selvillä, m itä sukua nämä 
kolme kuvanveistäjää ovat 
keskenään, on aihetta mai
nita, e ttä  Yrjö Liipola ja 
Wäinö Aaltosen äiti olivat 
pikkuserkkuja, Aarre Aalto
sen äiti taas oli Yrjö Liipo
lan serkku. Wäinö Aaltonen 
ja  Aarre Aaltonen ovat siis 
pikkuserkusten lapsia.

Aloitteen om asta museos
ta  teki ensimmäisenä pro
fessori Yrjö Liipola, joka 
vuonna 1954 lahjoitti koti
kunnalleen Koskelle 151 tai
deteosta käsittävän kokoel
man. Se sijoitettiin väliai
kaisesti vanhaan, 1818 ra
kennettuun jykevään pitä- 
jämakasiiniin. Sittemmin 
ryhdyttiin kokoelmaa var
ten puuhaam aan omaa, tu 
lenkestävää rakennusta. 
Arkkitehti Eero Ponkkala 
laati piirustukset, kunta 
myönsi m äärärahan ja  val
tioltakin saatiin tarkoituk
seen 5 milj. vanhaa m ark
kaa. M utta erinäisistä syistä 
rakennushanke viivästyi ja 
inflatio teki loven raken
nuskassaan. Kun kunta ei 
suoraan voinut vastata ra
kentamisesta, perustettiin 
tarkoitusta varten säätiö, 
joka sitten to teutti raken
nushankkeen. Museo raken
nettiin vanhan tapulin vie
relle ja  täm än 20 miljoonaa 
vanhaa m arkkaa m aksa
neen erittäin  onnistuneen 
taiteen temppelin vihkiäiset 
olivat elokuulla.

Tästä museosta on tullut 
varsin suosittu matkailun 
kohde. Kautta Suomen on 
museon vieraskirjaan il
m aantunut nimiä. Jokainen 
museossa käynyt on tuonut 
julki ihastuksensa museo
rakennuksesta sekä sen ar
vokkaista kokoelmista, (jo t
ka on erinomaisella taidolla 
ja  taiteellisella näkemyksel
lä järjestänyt koskelainen 
taiteilija M artti Vainio). 
Professori Liipola lahjoitti 
vihkiäisten yhteydessä vielä 
eräitä arvokkaita töitään 
kokoelmien täydennyksek
si, jota paitsi hän on luvan
nu t kartu ttaa  kokoelmia 
mm. historiallisilla, puola
lais- ja  unkarilaisperäisillä 
huonekaluilla.

Näin siis sisäm aasta saa
puvat taiteen harrastajat 
voivat tu tustua aluksi Kos

kella T.l., Liipola-museoon, 
jatkaa sieltä m atkaa Tur
kuun Wäinö Aaltosen m u
seoon. Sitten paluu m uu
hun Suomeen voi tapahtua 
Pöytyän kautta, missä on 
varsin monipuolinen van
haan pappilaan sijoitettu 
museo. Sinne on sijoitettu 
Aarre Aaltosen lahjoittam a 
taidekokoelma, mihin sisäl
tyy 132 työtä. Tämäkin ko
koelma saatiin täyteen esit
telykuntoon kuluneen ke
sän aikana.

Siis kolme varsinaissuo
m alaista taidekokoelmaa on 
matkailevan yleisön nähtä
vissä. M utta täm ä ei vielä 
riitä. M atkailijat voivat Pöy- 
tyältä suunnata autonsa So
m eron kautta  Forssaan. 
Somerolla on nähtävänä 
erittäin  monipuolinen ulko
museo, jo ta yleisesti kutsu
taan Horilan museoksi, kos
ka lehtori Horila on sen ai
kaansaannissa ollut ratkai
sevana tekijänä. Forssassa 
m atkailijat voivat tu tustua 
Lounais-Hämeen museoon, 
jonka aikaansaantiin Fors
san omalla pojalla profes
sori Esko Aaltosella on ol
lut omat ansionsa. Mutta 
Forssakin tulee ilahdutta
m aan m atkailijoita vielä 
omalla taidekokoelmallaan, 
sillä aivan äskettäin on Wäi
nö Aaltosen Elsa-sisar lah
jo ittanut v. 1954 kuolleen 
miehensä Aukusti Veuron 
Sääksmäellä olevan taide- 
jääm istön Forssan kaupun
gille. (Rouva Veuron isovan
hem m at olivat nim ittäin 
m uuttaneet aikoinaan Kos
kelta T.l. Forssaan, ja  tästä 
johtuu lahjoittajan »lukka
rinrakkaus» Lounais-Hä- 
meen pääkaupunkiin). Lah- 
jakokoelmaan sisältyy mm. 
Aleksis Kiven pää (Nurm i
järven Kivi-patsaasta) sekä 
monia m uita suurikokoisia 
töitä.

Yllä m ainituista neljästä 
kuvanveistäjästä voisi kir
jo ittaa paljonkin. Vanhin 
heistä on Yrjö Liipola, joka 
vuoden kuluttua täyttää 90 
vuotta. Aukusti Veuro oli 
syntynyt Sääksmäellä 1886. 
Aarre Aaltonen on syntynyt 
1889 ja  joutui 80-vuotispäi- 
vänään 8.12. 1969 varsinkin 
pöytyäläisen juhlinnan koh
teeksi. Vuonna 1894 synty
nyt Wäinö Aaltonen kuoli 
24. 3.1966 ja  haudattiin su
kuhautaan Maariaan (sillä 
hänen vanhempansa olivat 
aikoinaan Karinaisista 
m uuttaneet M aarian H ir
vensaloon).

Ja kun tässä tuli kuvan
veistäjistä puhe, on vielä ai
hetta m ainita, e ttä  Tu
run kaupunki on ottanut 
»omaksi pojakseen» kuvan
veistäjä-professori Jussi 
Mäntysen, joka on syntynyt 
Helsingissä 8.5. 1886, siis 
samana vuotena kuin Veu- 
rokin. Tämä eläinveistoksis- 
taan kautta maailman kuu
luisaksi tullut taiteilija 
m uutti sodan jälkeen Ruot
siin (Tukholman lähelle Li- 
dingöön), m utta turkulaiset 
noutivat hänet kotimaahan, 
Turkuun, ja  hän on veistok
sillaan kaunistanut ja tku 
vasti vanhaa »kulttuurilul-

laa». Viimeksi 23 päivänä 
viime elokuuta paljastettiin 
hänen lahjoittam a upea 
Joutsenet-veistoksensa Tuo
m iokirkon edustan ja  Aura
joen välisessä puistossa. Tä
mä veistos todellakin »täy
dentää kauneudellaan Tuo
miokirkon kulttuuripitoista 
ympäristöä» kuten Turun 
lehdet paljastuksen jälkeen 
kirjoittivat.

Sitä paitsi lahjoitti pro
fessori Mäntynen Turun 
kaupungille 36 veistostaan 
ja  Mäntynen tulee myös 
saamaan nimikkohuoneen 
Turun taidemuseoon.
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Kesäinen
retki

Oli kaunis kesäinen päivä 
niin lämmin ja helteinen.

Oli poissa murheiden häivä
oli jokainen iloinen.

Ja kuinka se sentään voinut 
ois toisin ollutkaan.

Sillä olimme saaneet ku t
sun ihan ilonpisaraan.

Ensimmäiseksi tultiin sin
ne Forssan kaupungiin.

Ja siellä sisälle käytiin Ju
malan temppeliin.

Siellä retkem m e johtaja 
lausui se autuas kansa on.

Joll on mielessä pyhät m at
kat halu tulla myös kirk- 
kohon.

Vielä jumalan kunniaksi 
siellä virsikin veisattiin.

Taas autojen luokse tultiin 
ja matkaa jatkettiin.

Seuraava matkam m e kohde 
oli kirkko Hattulan.

Joka seissyt on kum m ul
lansa ja ajasta aikahan.

Sen jylhien holvien alla nii
tä kuvia katseltiin.

Ja myös sitä taitoa suurta 
jota silloin jo tarvittiin.

Oli suuritöinen ollut se 
saarnatuolikin.

Ja jykevä valtavan suuri 
oli kastemaljakin.

Ja ristiä raskasta kantoi 
Herramme laahustain.

Ja vieressä vartio seisoi 
pilkkahym y huulilla vain.

Jos voisi se kertoa meille 
mitä nähnyt on kum m ul
taan.

Monta köyhää hallavuotta 
monta heikkoa kulkijaa.

Ja sitten se m atkam m e koh
de se paras viimeinen.

Tie oli ahdas sinne niin 
kaita ja mutkainen.

Ja johtaja paikan päällä 
ihan kädestä tervehti.

Ja vanhukset laulullansa 
sen vielä juhlisti.

Käytiin sisälle sitten sinne 
ilonpisaraan.

He kävivät kaikille meille 
kahvia tarjoilemaan.

Sitten johtaja kertoi meille 
m ikä tarkoitus heillä on.

Tuoda lohtua iloa heille 
joilla sairaus taakkana on.

He tahtovat johtaa myös 
heitä Taivaisen ystävän 
luo.

Täällä kulkevat murheen  
teitä kerran päättyvä kul
ku  on tuo.

Taivaassa kerran siellä pois
sa sairaus tuska on.

Täällä kuljetaan murheen  
tiellä siellä kiitos soi lo
puton.

Katsottiin sentään vielä se 
Aulangon tornikin.

Joka ylväänä seisoo siellä 
muistona Everstin.

Sanovat ettei ollut hällä 
vaimoa tuhlaavaa.

Ja siksi voi jättää meille 
paljon kaunista katselta
vaa.

Kotiin tullessa vielä tieltä 
poikettiin.

Tammelan kansanpuistoon 
ja sen pirttiin tu tustu t
tiin.

Niin kului se kesäinen päi
vä nyt kotona ollaan taas.

On joskus mukava käydä 
tässä kauniissa isäimme 
maas.

5. 7. 70. I. M.

Koskella rakennetaan erittäin vilkkaasti. Kesän aikana on val
m istunut kaksi suurta julkista rakennusta, n im ittäin  lääkäri
asema ja taidemuseo. Parhaillaan on meneillään kolm e paikal
lisiin oloihin nähden huomattavaa rakennushanketta. Nämä ovat 
Osuusliike Maapohjan ja kauppias Viljo Lehtisen liikerakennuk
set sekä Asunto Oy Koulunpellon rivitalo. N äitten lukuisten jul
kisten rakennusten lisäksi on Kosken keskustassa rakenteilla  
suorastaan lukem aton määrä yksity isten  rakentajien om akoti
taloja.
O m akotitalojen rahoituksessa on pantava merkille, että  arava
lainoja ei ole kaikissa sellaisissa tapauksissa, joissa se olisi ollut 
välttäm ättöm ään tarpeeseen saatu. Toisaalta tuntuu siltä, että  
sen m erkitystä  ei ole aina riittävästi arvostettu  ja  niin aravara
hoitus ainakin tähän saakka on jäänyt rakentamisen määrään 
nähden m itättöm än vähäiseksi.
Kun asuntomäärärahoja nyt on pyritty  lisäämään, on to ivo tta 
vaa, e ttä  niitä K oskella anottaisiin aikaisempaa enemmän ja että  
rahaa pitäjään m yös tätä tie tä  saataisiin runsaammin.

Oheisissa kuvissa rakentavat koskelaiset kasvavaan keskustaaja
maan asuntoja, jo ista  on ja tkuvasti puutetta.
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Muistelmia 

Yrjö Liipolan 

museohankkeesta

Ajatus prof. Yrjö Liipo
lan m useosta heräsi jo  ke
sällä 1954. Prof. Liipola il
m oitti Kauniaisissa 19/5 
1954 päivätyllä kirjeellään 
Kosken T.l. kunnanhallituk
selle, e ttä  hän aikoo myydä 
atelieritalonsa Kauniaisissa 
ja  haluaisi lahjoittaa työ
huoneessaan olevat veistok
set kotipitäjälleen, Koskel
le.

Esitys otettiin Kosken 
T.l. kunnassa suurella mie
lenkiinnolla vastaan. Asiaa 
käsiteltiin kunnanhallituk
sessa, kunnanvaltuustossa 
ja  myös m anttaalikunnan 
kokouksessa. Heinäkuun 9 
p:nä 1954 m anttaalikunta 
päätti luovuttaa hautaus
maan puoleisen viljamaka
siinin Kosken kunnan hal
tuun Yrjö Liipolan nimeä 
kantavan taidekokoelman 
ja  mahdollisen pitäjämuse- 
on sijoituspaikaksi.

Prof. Liipolan kirje veis- 
tostensa luovuttamisesta ja 
kunnanhallituksen ehdotus 
niiden vastaanottamiseksi 
sekä m anttaalikunnan pää
tös viljamakasiinin luovut
tam isesta esiteltiin kunnan
valtuustolle heinäkuun 12 
p:nä 1954, jolloin kunnan
valtuusto päätti o ttaa kiitol
lisuudella lahjoituksen vas
taan todeten, että prof. Lii
pola on suonut suuren kun

nian kotipitäjälleen ta rjo 
tessaan veistoksiensa luon
nokset (sekä eräitä pronssi- 
ja  m armoriveistoksia) tääl
lä yhtenäisenä kokoelmana 
säilytettäväksi. Päätöksessä 
m ainitaan edelleen, että 
»Veistokset tullaan säilyttä
mään ja hoitam aan kaikella 
huolella ja  arvonannolla».

Viljamakasiini oli alunpe
rin  tarkoitettu  väliaikaisrat
kaisuksi, sillä jo silloin to
dettiin, että veistoksille on 
saatava asiallinen kokoel- 
m arakennus. Kosken T.l. 
kunta varasi vuosittain 
m äärärahaa rakennushan
ketta varten. Vuonna 1963 
ostettiin Tuimalan Isotalon 
tilasta Emil Vihannon peri
kunnalta 27 aarin suurui
nen tontti ja  v. 1964 tilattiin 
rakennuspiirustukset arkki
tehti Eero Ponkalalta. V-S 
Maanviljelysseurasta. Pii
rustusten edellyttämä ra
kennuksen kustannusarvio 
oli n. 13,5 vanhaa miljoonaa 
ja  kun rakennusrahaa oli 
kunnalla tarkoitukseen käy
tettävissä vain noin 8 mil
joonaa ei rakentam ispää
töstä tehty. Näin ollen ra
kennushanke siirtyi vuo
desta toiseen. Valtuustojen 
ja  jäsenten vaihtuessa alkoi 
hanke kuitenkin saada vas
tustajia ja  raukesi lopulli
sesti v. 1967.

Kunnan kotiseutulauta
kunta oli kuitenkin sitä 
mieltä, e ttä  k.o. veistokset 
ovat siksi arvokkaita, että 
ne pitäisi voida säilyttää 
vahinkoittum attom ina ja  
pitää yleisön nähtävänä. 
Tässä tarkoituksessa kun

nan kotiseutulautakunta te
ki ehdotuksen, että kunta 
perustaisi säätiön vaali
m aan Liipolan taidetta ja 
lahjoittaisi sille keräänty
neet pohjavarat 80.000,— n. 
m arkkaa sekä tontin  ja  pii
rustukset. Näin tapahtui
kin.

Museosäätiön toim inta al
koi sen ensimmäisessä ko
kouksessa paloasemalla 15. 
7. 1968 Kosken kunnanval
tuuston 15.3. 1968 valitse
man valtuuskunnan ko
koonpanossa.

Valtuuskunnan ensim
mäisenä puheenjohtajana 
toimi maanvilj. M. Virtanen 
v. 1968. Nykyisin on puheen
johtajana mv. Esko Uotila, 
varapuheenjohtajina taitei
lija M. Vainio ja  emäntä 
M arjatta Honkala.

Valtuuskunnan valitsema 
säätiön hallitus: Tauno
Manni, J. Seppä, K. Tuomo
la, Toivo Rinne, Olli Urmas 
ja  Veikko Manner.

Valtuuskunta hyväksyi 
Kosken kunnalta saadut ra
kennuspiirustukset ja  päät
ti huhtik. 29 p:nä 1969, että 
taidekokoelmarakennus ra
kennetaan niiden mukaises
ti kokonaisurakkana.

Hallitus ryhtyi rakenta- 
mispuuhiin välittömästi.

M ääräaikaan mennessä 
oli urakkatarjouksia jä te t
ty kaikkiaan 8 kpl. joista

hyväksyttiin rakennusliike 
P & K Vastämen Somerol
ta, tarjous, urakkasum m an 
ollessa 174.000:— markkaa. 
Sähkötyöt ja  LVI-työt an
nettiin eri urakoina, ensin- 
m ainittu Arvo Kujalalle, 
Koski T.l. 10.200:— m arkan 
urakkasum m asta ja  jälki
mäinen Veljekset Salolle, 
Somero 9.100:— m arkan 
urakkasum m asta.

Rakennustyöt edistyivät 
urakkasopim usten m ukai
sesti ja  talo valmistui tou
kokuulla 1970. Töiden vas
taanotto oli kesäkuun 4 
p:nä 1970.

Veistosten siirron uuteen 
rakennukseen johti taiteili
ja  M artti Vainio.

Emme voi sivuuttaa mai
nitsem atta prof. Liipolan 
ilmaisua kun hän kävi kat
somassa omia töitään vas
tavalmistuneessa taidehal
lissa. Hän oli kaikkeen nä
kemäänsä siis taloon ja 
veistosten asetteluun tyyty
väinen. Ja todetessaan, että 
uusi halli oli täyttynyt veis
toksista hän sanoi: »Ei lain
kaan hassumpi, luulin koko 
ajan, että niitä riittää vain 
johonkin nurkkaan ja  ajat- 
telin, että pitääkö minun 
ruveta tekemään niitä li
sää». Näin pursuaa huum o
ri vielä 89 vuotiaalta kuvan
veistäjältä.

Kosken T.l. Osuuskassan hallintoväki teki retken Uuteenkaupun
kiin heinäkuun 12 päivänä. Sää oli muuten kaunis, m u tta  merellä  
vallitsi 5—6 pofortin  m yrsky. M eritie Isonkarin m ajakkaluodolle 
oli m elko kuoppainen ja melkein kaikki olivat halukkaat luopu
maan joskus ehkä haaveilemastaan merim iehen urasta. Oheisessa 
kuvassa K oiviston retkeily saarella oltiin vielä onnellisen tietä
m ättöm iä merellä vallitsevasta säästä.

ME ITSE PÄÄTÄMME 
MAATILATALOUDEN 
PÄÄOMANHUOLLON

SIKSI OSUUSPANKKI
Mutta se edellyttää meiltä kaikilta lujaa pää
töstä ohjata kaikki maatilamme rahavirrat 
aina osuuspankkiin.

Aurasen Kirjapaino, Forssa 1970


