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KOSKI — nukkuva vai osallistuva?
M aaseutu autioituu — ta

loja jää tyhjilleen — väestö 
m uuttaa kaupunkeihin — 
nuoret, sen aktiivisin osa 
etunenässä — jäljelle jää 
vanhempaa väkeä — m aa
seutu vaipuu uneliaaseen 
hiljaiseloon — välttäm ättö
m ät työt tehdään — ei h ar
rasteta m itään, ei osallistu
ta. Siihenkö ollaan menos
sa? Meillä Koskellakin?

Ehkä ei sentään. Tosin 
näkym ät hieman viittaavat 
siihen suuntaan. Maamme 
kehitysalueilla se alkaa olla 
todellisuutta, m utta  täällä 
vauraassa Lounais-Suomes- 
sa tuo kuva on vielä ennen
aikainen. Eipä silti, olihan 
väkiluvun vähennys Kosken 
seurakunnassakin viime 
vuonna 86 henkeä, joten 
meitä jäi tänne vain 3245 
henkilöä (lisänä seurakun
nasta eronneet, kun puhu
taan koko kunnan asuja- 
m istosta). Kun syntyneiden 
ja  kuolleiden välinen suhde 
oli —1, väheni loppu, siis 
85 henkilöä poism uuton 
kautta. Summa on melkoi
nen, joskaan ei vielä aivan 
huolestuttava. Olisi tieten
kin ollut kunnallemme 
eduksi, jos nuo 85 henkilöä 
olisivat jääneet, edellyttäen 
sen, että heille olisi täällä 
riittänyt työtä ja  leipää. Ja 
myös harrastuksia — osal
listumista.

Niin, se osallistuminen — 
päivän muotisana. Onko sii
hen halua ja  mahdollisuuk
sia tässä rakkaassa (tai vä
hemmän rakkaassa) kun
nassamme? Ehkä ainakin 
mahdollisuuksia. Katso
taanpa; parhaan mahdolli
suuden osallistumiseen an
tavat erilaiset järjestö t, seu
rat, yhdistykset ja  liitot — 
yksinään on varsin vaikea 
osallistua, ellei nyt satu ole
m aan varsinainen ns. huu
tavan ääni korvessa. Näitä 
järjestö jä  kunnastam m e 
löytyy varsin paljon, etten 
sanoisi yllättävän runsaasti.

Poliittisissa järjestöissä

voi jokainen haluava olla 
mukana, onhan kunnassam 
me lähes jokaisella m aam 
me puolueella oma, enem
män tai vähemmän aktiivi
sesti toimiva paikallisosas
tonsa. Joskus kyllä väite
tään politiikan olevan li
kaista peliä, ja  eihän se toki 
m itään hyväntekeväisyyttä 
olekaan, onhan sen tarkoi
tuskin vain omien etujen 
ajaminen, m utta  likaista 
toiminnan ei silti tarvitse, 
eikä saisikaan olla.

M aatalousjärjestöillä on 
maatalousvaltaisessa pitä
jässä toki tärkeä m erkityk
sensä. Niitä löytyy useita; 
Maamiesseura, joka viime 
kesänä juhli 70-vuotista tai
valtaan; sen sisaryhdistys 
Maatalousnaiset., ioka sa
m aan aikaan kaateli kahvia 
neljännesvuosisataisen ole
massaolonsa kunniaksi. On 
M aataloustuottajayhdistys, 
on ainakin kaksi pienviljeli
jäyhdistystä, se Kosken var
sinainen, sekä Verhonkul- 
malla. Nuorten isäntien ker
hokin p itäjässä toimii, sen
sijaan nuorten emäntien 
kerhosta en ole kuullut. 
Muita nuoria varten on 
oma vireä neljän ison H-n 
kerho, eli Maatalouskerho. 
Kosken Tl. Tarkastusyhdis- 
tys on m aidontuottajien (ei 
kai sentään lehmien?) yh
distys; metsätalouden edis
tämiseksi on perustettu  
Metsänhoitoyhdistys. Met
siin liittyy myös, joskin hiu
kan eri tavalla Kosken 
Eränkävijät, kaikkien jahti- 
miesten oma seura. Ja löy
tyy kunnasta yksi kalastus- 
seurakin, Raunion sahan 
kalamiehet, jonka toim inta 
huipentuu kerran kesässä 
pidettäviin ongintakilpailui- 
hin Koivykylän koskessa.

Koska elämme urheilu- 
m aassa (entisessä?) on pi
täjässäm m e myös urheilu
seura, Kosken Kaiku, nykyi
sin varsin aktivisesti toimi
va järjestö . Sen riveihin voi 
liittyä jo  varsin nuorena,

mikäli tuntee itsessään tuon 
urheilun perusvietin, halun 
voittaa joku toinen. Varsi
naisten nappulakisojen ta
kana on kuitenkin Manner
heimin Lastensuojeluliiton 
paikallisosasto, se järjestää 
myös kesäiset uimakoulut. 
Lasten puolesta toimii 
myös Pelastakaa lapset ry-n 
osasto, ja  myös Suomen 
Punaisen Ristin paikallis
osasto toimii Koskellakin.

Mikäli haluaa harrastaa 
henkisiä (myös liikunnalli
sia) asioita, on Nuorisoseu
ran riveissä aina paikka va
paana. Sen varhaisnuoriso- 
järjestössä, Kalevan Nuo
rissa voi aloittaa hyvin nuo
rena; yläikärajaakaan seu
rassa ei ole, kunhan vain 
tuntee itsensä nuoreksi. 
Henkistä puoltaan voi ke
hittää myös toista vuottaan 
toimivassa Kansalaisopis
tossa, jonka toistakymmen
tä opintopiiriä toivottavasti 
voivat antaa jokaiselle jo
takin. Näitä henkisiä asioi
ta harrastavat myös Kos
ken M ieslaulajat (ellei hen
ki kulje, ei laulukaan), ja  
seurakunnalla on oma kirk
kokuoronsa.

Melko uusi tulokas p itä
jässä on Lions-clubi ja  sen 
feminiininen liittymä Lady 
Lionit. Lions-järjestöön ei 
tosin pääse kuka tahansa, 
vaan jäsenet valitaan melko 
tiheällä seulalla. Järjestön 
tarkoitusperät selvinnevät 
sen nimen kirjaim ista juon
tuvasta tunuslauseesta Luo
vuta Isänmaasi Onnellisem
pana Nousevalle Sukupol
velle.

Selviä kauniimman suku
puolen jä rjestö jä  ovat Yh
teiskoulun Naiset, sekä 
M arttayhdistykset, jo ita on 
ainakin kolme, Kosken Tl. 
M arttayhdistys, Hongiston 
M artat, sekä Alikulman 
M artat — kaikki varsin toi
mivia, kuten muinainen esi- 
kuvansakin.

Olosuhteiden pakosta 
kuntaan m uuttaneilla on

myös oma järjestönsä Kos
ken Karjalaiset, tarinaillois- 
taan tunnettu. Hiukan sa
m oista syistä ovat saaneet 
alkunsa myös Sotainvali
dien Veljesliiton osasto, se
kä Rintamamiesveteraani- 
yhdistys. Myöskin armeijas- 
saoloaikanaan Reserviup
seerikoulun tai Reserviali- 
upseerikoulun käyneet mie
het ovat perustaneet omat 
järjestönsä lähinnä kai soti
laallisen kunnon ylläpitämi
seksi. Ja sitä kuntoa vaadi
taan myös häneltä, joka ai
koo liittyä Kosken V.P.K- 
hon, niin myös rohkeutta, 
eihän hän saa pelätä tulta 
eikä vettä.

No niin, kuten huo
maamme, osallistumiseen 
sopivaa forumia löytyy var
sin runsaasti Koskeltakin. 
Ja  ehkä jonkun ikioma jä r
jestö jäi edelläolevasta lita
niasta poiskin. Vakuutan 
kuitenkin, että ei syrjinnän 
halusta vaan tyhmyydestä, 
en yksinkertaisesti ole tie
toinen k.o. järjestöstä.

On sitten eri asia löytyy
kö halua osallistumiseen. 
M utta ilmeisesti löytyy. Il
man halukkaita järjestöih- 
misiä eivät nämä em. yhdis
tykset pystyisi toimimaan, 
ne kuolisivat alkuunsa. Nii
den olemassaolo on siis sel
vä todiste siitä, että osallis- 
tum ishalua on, että Koski 
on osallistuva pitäjä. Silti 
ei ole syytä röyhistää rin
taa ja  pakahtua ylpeyteen. 
Paremminkin voisi olla. Joi
denkin järjestö jen  toim inta 
ei ole erikoisemman teho
kasta, jo tkut ihm iset ovat 
vielä täysin passiivisia osal
listumiseen nähden. M utta 
hyvä näinkin. Siis jos sinä 
koskelainen, joka tä tä  luet, 
olet ollut m ukana yhdenkin 
pitäjässäm m e vaikuttavan 
järjestön toiminnassa, voit 
tuntea tyytyväisyyttä. Olet
han osallistunut sinäkin.

Matti Heinonen
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Y R JÖ  LII PO  LA

Varhain perjantaiaam una 
26.3. sammui pitkällisen 
sairauden jälkeen profes
sori Yrjö Liipolan monivai
heinen elämä. Kun hän oli 
syntynyt 22. 8.1881, oli hän 
kuollessaan lähes 90 vuoden 
ikäinen. Hänet siunattiin 
perhehautaan hiljaisuudes
sa tiistaina 30. 3.1971.

Kun suurin osa professori 
Liipolan elämäntyöstä on 
talletettu hänen nimeään 
kantavan, arvokkaan taide
museon suojiin ja  on siis 
aina lukijakuntam m e ulot
tuvilla, emme tässä yhtey
dessä laajemm alti selosta 
Liipolan m erkitystä maansa 
johtavana taiteilijana, suu

rena isänmaan ystävänä se
kä esimerkillisenä koskelai
sena. (Rakkaus synnyinseu
tuun kuvastuu varsinkin hä
nen m uistelm ateoksestaan 
»Vaellusvuosiltani»). M utta 
kun professori Liipola vii
meisinä elinpäivinään muis
teli varsinkin äitiään (sano
en m uuttavansa Kotiin, Äi

din luo), julkaisemme tässä 
yhteydessä opetusneuvos 
Urho Kittilän Lounais-Hä- 
meen Joulussa äsken julkai
seman muistelm an profes
sori Liipolan äidistä. Siitä 
ilmenee, mikä osuus on 
koskelaisella kodilla ollut 
nuoren Yrjö Liipolan elä- 
mänsuuntauksiin.

Taiteilijaprofessori 
Yrjö Liipola 
ja hänen äitinsä

Kun professori Yrjö Lii
polan Kosken T.l. kunnalle 
lahjoittam at taidekokoel
m at oli v. 1956 saatu jä rjes
tetyksi vanhaan, v. 1818 ra
kennettuun pitäjämakasii- 
niin, järjestettiin  tapauksen 
kunniaksi erityinen juhla, 
mihin pääpuhujaksi ku tsu t
tiin Turun yliopiston pro
fessori Esko Aaltonen. Hän 
halusi ennen juhlaa kans
samme keskustella valmis
tam astaan juhlapuheesta. 
Kun puhe oli käyty läpi, ei 
siinä havaittu m uuta puu
tosta kuin kehotus koske
laisille hankkia arvokkaalle 
taidekokoelmalle tulenkes
tävät suojat.

Muuten professori Aalto
nen oli hankkinut itselleen 
ihm eteltävän paljon Liipo- 
la-tietoutta. Koko pyhäisen 
aamupäivän hän kyseli ky- 
selemästä päästyään Liipo
lan suvun vaiheita ja  var
sinkin hän halusi tietoja 
professori Liipolan äidistä. 
Kerroimme kaiken mahdol
lisen »Liipolan mammasta», 
naapurin vanhasta emän
nästä, jolloin professori 
Aaltonen aina huom autti 
väliin: — Mikä ihmeellinen 
nainen!

Palasimme juhlasta kotii
ni ja  professori Aaltonen 
lähti vasta myöhään illan
suussa autollaan Turkuun.

Hyvästellessämme hän sa
noi: — Kun koskelaiset saa
vat pystytetyksi Yrjö Liipo- 
lalle hänen töittensä arvoa 
vastaavan museorakennuk
sen, k irjo ita siitä sitten ju t
tu  »Lounais-Hämeen jou
luun».

Sitten piti Aaltonen pie
nen tauon ja  jatkoi: — 
Kerro siinä kirjoituksessa 
myös professori Liipolan 
valistuneesta äidistä.

Tämä kaikki palautui 
mieleemme, kun kanslia
päällikkö H eikki H osia vuo
rostaan tuli vihkimään uut
ta  Liipola-museoa. Hänkin 
kyseli paljon Liipolan suku
juuria ja sitä taustaa, m istä 
Liipola on ponnistanut 
maailman tietoisuuteen. 
Nyt m uistim m e professori 
Aaltosen pyynnön lähes 15 
vuoden takaa ja  koetamme 
tässä nyt kertoa uuden Lii- 
pola-museon herättäm iä 
tunnelmia.

Ensiksi on sanottava, että 
arkkitehti Eero Ponkkala 
on suurenmoisesti onnistu
nut täm än taiteen tem ppe
lin suunnittelussa. Yksimie
lisesti on kiitetty rakennuk
sen ulkomuotoa, m utta vie
lä enemmän kiitosta on saa
nut museo sisätilojensa joh
dosta. Valaistussuhteet te
kevät oikeutta professori 
Liipolan arvokkaille töille. 
Sitten on yleisesti kiitetty 
taideteosten näytteilleaset-

telua. Tämän kiitoksen saa 
professori Liipolan ohella 
lähinnä koskelainen taiteili
ja Martti Vainio, joka aikoi
naan onnistui erinomaisesti 
ahtaan aittam useonkin jä r
jestelyssä. Silloin oli niu
kasti tilaa, nyt oli tilaa yllin 
kyllin ja  jokainen työ on 
saanut arvoisensa sijoituk
sen.

Yrjö Liipola tuli tutuksi 
suurelle yleisölle lähinnä 
julkisten kilpailujen kautta. 
Eniten sai hän huom iota 
Vaasan vapaudenpatsaan, 
Kurun laivaonnettomuuden 
muistom erkin sekä Pietari 
Brahen patsaskilpailun 
voittajana, sillä kaikista 
näistä syntyi melkoinen sa- 
nom alehtikampanja. Nyt 
kun kokoelmille on saatu 
uusi rakennus, voi panna 
merkille, e ttä  yleisö ennes
tään tuntee monia Liipolan 
m erkittävim piä töitä.

Erityisesti K urun laiva- 
onnettom uuden m uistom er
killä ovat omat ihailijansa, 
kuten Vaasan vapaudenpat
saallakin. Vanhemmat ihmi
set näyttivät yleisesti m uis
tavan sen, että K urun muis
tom erkistä järjestettiin  
kaksi kilpailua. Jatkokilpai- 
luun kutsuttiin  viisi maan 
tunnetuinta kuvanveistäjää, 
minkä kilpailun Liipola sit
ten voitti. M utta hänenkin 
oli palkintolautakunnan
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Museon kokoelmia

pyynnöstä tehtävä vielä kol
mas luonnos, ennen kuin 
muistom erkki ilmensi »on
nettom uuden dram aattista 
luonnetta ja  samalla sisälsi 
eetillisiä arvoja», ollen sa
malla kuitenkin »helposti 
tajuttava ja  ulkonaisilta 
piirteiltään mieleenjäävä».

Tällä Tampereen Näsin- 
linnan kalliolla olevalla 
m uistom erkillä on korkeut
ta  8,5 metriä. Vaasan vapa
udenpatsas on myös m aam 
me suurim pia m uistom erk
kejä. Jalustalla on kuusi 
m etriä korkea ryhmä, joka 
kuvaa kahta vuoden 1918 
sodan talonpoikaissoturia. 
Tunnettu saksalainen taide- 
arvostelija Friedrich Egen 
lausui siitä aikoinaan: »Kat
sojaa kiinnostaa tässä ryh
m ässä aina sen sopusuhtai
nen käsittely niin veistok
selliseen puoleen kuin hen
kiseen syvyyteenkin kat
soen».

Sama saksalainen arvos
telija on Liipolan taiteen 
yleispiirteet arvioinut seu
raavasti: »Liipola on koko 
elämänsä ajan pyrkinyt 
muotoihin. Hän rakastaa 
antiikkia ja  renessanssia, 
jotka ovat aina olleet hänen 
suuret oppimestarinsa. 
M utta täm ä rakkaus ei ole 
koskaan viekoittanut häntä 
jäljittelyyn, eikä hän ole 
koskaan kulkenut klassilli- 
suuden tietä, vaan ovat ne 
aina vain pysyneet vaikut
tavina esikuvina muodon 
ja  sisällön suureen sopu
sointuun.»

Vasta uuden museora
kennuksen ansiosta suuri 
yleisö tulee tietoiseksi siitä, 
kuinka monipuolinen ku
vanveistäjä Yrjö Liipola on. 
Monet ovat luoneet hänestä 
itselleen mielikuvan vain 
sankaripatsaitten luojana, 
koska hänen tuotantonsa 
täm ä puoli on ollut yleisesti 
nähtävänä. Uuden m useora
kennuksen puitteissa vasta 
huomataan, kuinka suosittu 
hän on ollut muotokuvien 
veistäjänä. Monien mieles
tä on pidettävä onnistunee
na ajatusta, että muotoku- 
vaveistoksista on järjeste t
ty museoon erikoinen »pat- 
saskuja». Siinä on vallan 
tunnettu ja suomalaisia aina 
valtakunnan päämiehiä 
myöten; mm. Mannerheim, 
Paasikivi ja  Ryti. (Kyösti 
Kalliokin istui aikoinaan 
Liipolan mallina, vaikka tä
m ä kuva museosta puut
tuu). Pietari Brahen K ajaa
nissa sijaitsevan m uistopat

saan luonnos on museossa, 
samoin J. J. Wecksellin, Hj. 
Nortamon ja  Uuno Kailak- 
sen patsaiden luonnokset, 
m uutam ia mainitaksemme. 
Vuorineuvos Aaltosen hau
tam uistom erkin suuriko
koinen luonos »Ylösnouse
mus», kuten monet m uut
kin hautam uistom erkit, he
rättävät katsojassa syvää 
hartautta. Sitten museon 
piirissä katsojat jatkuvasti 
ihmettelevät Liipolan lah
jakkuutta  naiskauneuden il
mentäjänä. »Rypäletyttö», 
»Kalvea impi», »Jairuksen 
tytär» ja  monet m uut nais
hahm ot ilmentävät ajatonta 
kauneutta.

M utta tarkoituksem m e ei 
ole lähemmin kertoa m itä 
kaikkea Liipola-museo sisäl
tää. On vain tähdennettävä, 
että monipuoliset taideko
koelmat kertovat samalla 
Yrjö Liipolan mielenkiintoi
sesta elämästä niin Suomes
sa kuin ulkomaillakin, en
nen m uuta Unkarissa. Tie
detään kertoa, e ttä  myö
hemmin tullaan valikoi
maan professori Liipolan 
laajoista album eista valo
kuvia, jotka kertovat hänen 
monivaiheisesta elämästään 
sekä ennen m uuta hänen 
suurien töittensä valmistus
vaiheista. Nämä varmaan 
muodostavat museon yhtä 
mielenkiintoisen osaston 
kuin vastaavat kokoelmat 
esim. Wikström-museossa 
Sääksmäellä .

Oikeastaan professori Lii- 
polasta ja  hänen kotiseudul
leen lahjoittam asta museos
ta kokoelmineen olisi pitä
nyt ajoissa valmistaa lyhyt
filmi. Ei se vieläkään olisi 
myöhäistä. M utta onneksi 
Liipola ehti nuoruutensa ja  
osan parhaan miehuutensa- 
kin vaiheista kuvata muis
telmateoksessaan »Vaellus
vuosiltani». Se on loppuun
myyty, m utta toivottavasti 
siitä saadaan uusi painos, 
sillä Liipolan henkilöhisto
ria on monin kohdin myös 
isänmaan historiaa. Milloin
kaan ei ole unohdettava, et
tä  taistelu laittom ia asevel- 
vollisuuskutsuntoja vastaan 
johdatti hänet heimokan
samme unkarilaisten pariin.

Liipolasta riittäisi kerto
m ista vaikka m inkä verran, 
m utta parasta on kiirehtiä 
täyttäm ään professori Aal
tosen pyyntö Liipolan äidin 
kohdalta. Tällöin turvau
dumme aluksi koskelaissyn- 
tyisen akateemikon Yrjö  
Toivosen isän, saarnaaja

Yrjö Liipolan Museo

Antero Toivosen »Kotimat- 
kalla»-kalenteriin v. 1927 
kirjoittam aan pienoiselä
m äkertaan seuraavasti: 

»Wilhelmiina Liipola syn
tyi Tilkasen tilalla Karinai- 
sissa elokuun 8 päivänä 
1843. Hän sai jo lapsesta 
alkaen hengellisiä herättei
tä äidiltään Liisa Tilkaselta, 
joka oli »hiljaisten k ristit
tyjen» (renqvistiläisten) 
johtomiehen Michel Värrin 
tytär. Liisa Tilkanen oli hil
jainen ja  suljettu luonteel
taan, kuten »totisen rukoili
jan» tuli ollakin. Nöyrästi 
ja  nurisem atta täytti hän 
raskaat velvollisuutensa vai
mona, äitinä ja  suuren ta
lon emäntänä. Sanan vilje
lyksessä käytettiin Buckeyn

postillaa ja  mielen virkis
tykseksi hyräiltiin surulli
sen valittavia Siionin vir
siä.»

Sitten kertoo Antero Toi
vonen, että Liisa Tilkanen 
koetti istu ttaa kahdeksaan 
lapseensa »armonjärjestel- 
mää» ja  tällöin joutui hän 
nuorimmalle tyttärelleen, 
vilkkaalle ja  iloiselle Wil- 
helmiinalle huom auttam aan 
että »ei Jeiesuskaan koskaan 
nauranut». Toivosen ker
ronta jatkuu:

»Mutta silloin alkoi kuu
lua kummia sanomia naa
purip itäjästä Pöytyältä. 
Siellä saarnattiin keskellä 
kirkasta päivää, oikein kir
kossa, että arm o kuuluu 
k a i k i l l e ,  ei sitä tarvitse
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Vilhelmiina ja Henrik Liipola lapsineen, Yrjö Liipola edessä oikealla.

kerjätä eikä varastaa. Tä
nään, nyt heti, pyytää Ju 
mala, Isäsi ottam aan ja  
om istamaan arm on ja  au
tuuden omaksesi Jeesuksen 
sovintoveressä, sillä jo kas
teesi pesossa se on sinulle 
annettu ja  sinetöity. — Sel
laista siellä Hedberg saar- 
naskeli . . .»

Edelleen kertoo Toivo
nen, että »Renqvistiläisyys, 
joka siihen asti oli niin val
tavasti levinnyt Varsinais- 
Suomessa, sai väistyä va
paan evankeliumin tie ltä ... 
Ja näistä saarnoista sai Til- 
kasten Miinakin valaistusta 
ja  lohdutusta om antunton
sa kamppailussa.»

Sitten Toivonen kertoo, 
että »vuonna 1864 joutui 
Tilkasten Miina naimisiin 
maanviljelijä Henrik Gab
riel Liipolan kanssa Koskel
la T.l. Vasta täällä lopulli
sesti kirkastui hänelle sa
moinkuin miehellensäkin 
autuuden asia. Siihen vai

kuttivat pääasiallisesti ro
vasti H jerpen elävät ja  täyt
tä  armoa uhkuvat evanke
liumin saarnat. Lukematto
m at ovatkin ne sunnuntai- 
ja  juhlapäivät, jolloin Lii
polan puolisot istuivat joko 
Perttelin tai Kuusjoen kir
koissa kuuntelem assa ja  
nauttim assa H jerpen voi
m akasta sananjulistusta. 
Paljon oli em äntä Liipolalla 
aina kerrottavaa, m itä siellä 
saarnattiin. Ei jäänyt koti
väkikään osattomaksi.»

Tässä kohden poikkeam
me vuoteen 1931, jolloin 
jouduimm e eduskuntatoi
m ittajaksi. Uuden eduskun
tatalon ruokasalissa jou
duimme samaan pöytään 
ruotsalaisen puolueen »ken- 
raalisihteerin» Rafael Colli
anderin kanssa. Hän kysyi 
syntymäpitäjäämme ja  kun 
m ainitsimme sen, kertoi 
hän että kotipitäjästäm m e 
oli hänen luokallaan ruotsa
laisessa lyseossa Hedberg

ja H jerpe nimiset pojat. 
Meille asia oli täysin uusi, 
m utta  ryhdyimme asiaa tu t
kimaan. Tällöin selvisi, että 
Ali-Liipolan vanhin poika 
Heikki sekä Yli-Liipolan 
vanhin poika Oskari olivat 
kirjoittautuneet ruotsalai
sen lyseon oppilaiksi. Kun 
pojat läksivät joululomalle, 
oli rehtori sanonut, e ttä  su
kunim et pitää m uuttaa 
ruotsalaisiksi . . .

Nyt Ali-Liipolan Heikki 
kysyi äidiltään minkälaisen 
ruotsalaisen nimen hän 
ottaa? Äiti vastasi: — Tie
tysti sinä otat nimen Hed
berg. Yli-Liipolan em äntä 
suositteli Oskari-poikansa 
nimeksi Hjerpeä. Näin sit
ten tapahtuikin.

Tietysti Liipolan emännät 
toivoivat pojistaan pappeja 
ja  siitä johtuivat nimiehdo
tukset. M utta kum m asta
kaan pojasta ei tullut pap
pia.

M utta palataksemme Toi
vosen kerrontaan, m ainit
see hän, että Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys perus
tettiin  1873 ja  sen toimin
taan Liipolat osallistuivat 
monella tavalla. »Ali-Liipo
lan talo oli oikea Betania se
kä papeille että maallikoil
le», sanoo Toivonen ja  ja t
kaa: »Ensimmäiset evanke- 
liumijuhlat Koskella vietet
tiin juuri Ali-Liipolassa. 
Juhlasaarnaajana oli Johan
nes Bäck yhdessä lähetys
saarnaaja Pietari Kurvisen 
kanssa. Sen jälkeen emäntä 
Liipola oli aina uu ttera  juh
lien puuhaaja. H arvat ovat
kin ne yhdistyksen papit ja  
kolporttöörit, jo tka eivät 
olisi saaneet nauttia hänen 
vieraanvaraisuuttaan ja 
kuulla hänen iloista autuu
den tunnustustaan . . .»

*

Näistä seikoista meillä on 
henkilökohtaisiäkin m uisto
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PÄÄSIÄISENÄ
On pääsiäisaamu valjennut. On Herramme hauta auennut. 
Ei voinut kalliohautakaan pitää Herraamme iäti vanki
naan.

Ja haudan suulta kivikin oli poistettu  voimin taivaisin.
Ja enkeli valkovaatteissaan oli tullut iloa ilmoittamaan.

Molemmat Mariat pelästyi, kun enkeli heille ilmestyi.
Ja vartijat seisoivat vapisten edessä näiden näkyjen.

Nyt murhe, tuska ja kärsimys on vaihtunut elämän voit- 
tohon.
On Herramme noussut haudastaan ja päässyt isänsä kun
niaan.

Siitä pääsiäiskellot kautta maan kertovat kauniilla kai
ullaan.
Tulkaa kaikki kuulemaan, kun voitosta suuresta kerro
taan.

Siitä ihmiset kaikki iloitkaa ja kiittäkää kuoleman voit
tajaa, sillä jos hän ei tullut ja kärsinyt ois, me oisimme 
jääneet taivaasta pois.

Sinne ei omilla ansioillaan voi päästä pyhin ei hurskain
kaan.
Se kaikki lahjaa on taivahan, armoa hyvän Jumalan.

Siitä meillä on syytä riemuhun nyt, kun Jeesus kaikki on 
täyttänyt.
Ei peljätä meitä hautakaan, kun ylösnousuun uskotaan.

I. M.

ja. »Vähäpoikana» jouduim 
me monina vuosina kyydit
semään »Liipolan m am 
maa» ja  Kittilän em äntää 
evankeliumijuhlille Some
rolle, Ypäjälle, Loimaalle, 
M arttilaan ja  Kuus joelle
kin. Menomatkalla »Liipo
lan mamma» esitteli kaikki 
mahdolliset m atkan varrel
la nähdyt talot ja  niiden 
asuijainten sukujuuret. Tu
lomatkalla kyydittävät kes
kustelivat juhlilla pidetyis
tä  saarnoista. »Liipolan 
mammalla» oli suorastaan 
ihmeellinen muisti. Hän 
saattoi selittää, m iten se tai 
täm ä pappi silloin ja  silloin 
selitti Raam atusta m äärä
tyt kohdat. Lutherin postil
lat olivat hänelle ylen tu ttu 
ja, samoin m onet m uut tun
netut hengelliset k irjat.

M utta »Liipolan m am 
man» valistuneisuus ei ra
jo ittunut vain hengellisiin 
asioihin. Hän oli poliittises
ti ja  yhteiskunnallisesti har
vinaisen valpas ja  valistu
nu t henkilö. Muistamme 
elävästi, kun Suomessa jä r
jestettiin  ensimmäiset edus
kuntavaalit maaliskuulla 
1907. »Liipolan mamma» 
poikkesi taloon ja  kysyi 
kasvatusäidiltämme, miten 
suhtautuvat kylän palvelus- 
tytöt eduskuntavaaleihin? 
Meidät lähetettin viemään 
kahvikutsu naapuritalojen 
palvelijattanne. Liipolan 
vanhaemäitä piti heille pu
huttelun. Selitti perin poh
jin, miksi oli äänestettävä 
juuri nuorsuom alaista puo
luetta. Siitä »luennosta» 
mekin omaksuimme nuor- 
suomalaisuuden ja  yhä vie
lä olemme sitä mieltä, että 
se oli paras kuulemamme 
poliitttinen luento.

Liipolan pojista kehittyi 
vanhempiensa poliittisen 
vakaumuksen pohjalta an
karia perustuslakitaisteli- 
joita. Vanhin poika Heikki 
esim. kuului Turun Sano
main perustajiin  ja  toimi 
sen ensimmäisenä päätoi
m ittajanakin. Näin ollen ei 
ollut m ikään sattum a, että 
nuorin Yrjö-poika joutui 
perustuslakitaistelijana jä t
täm ään isänmaansa. Hän 
sai turvapaikan Unkarista, 
m istä sitten tuli hänen toi
nen isänm aansa ja  m istä 
hän löysi puolisonsakin, 
Mara de Foersterin.

Liipolan Miina seurasi 
tarkoin Yrjö-poikansa elä
m ää Unkarissa ja  m uualla
kin Euroopassa. Kun kä
vimme poikasena häntä aut

tam assa puutarhatöissä tai 
puiden pienimisessä, luki 
hän meille Unkarista tullei
ta k irjeitä ja  kertoi loputto
m asti Yrjö-poikansa ja  hä
nen unkarilaissyntyisen 
puolisonsa kuvauksia tästä 
ihmeellisestä heimomaasta. 
Liipolan mam m an elämän- 
illan kohokohtia olivat vuo
sittain tapahtuvat vierailut 
poikiensa luona. Kierros al
koi Selim-pojan luona, joka 
vaikutti Vehmaan Rautilas- 
sa maamieskoulun joh taja
na. Sitten jatkui viikkoinen 
vierailu vanhimman, Heik- 
ki-pojan kesähuvilalle Kaks- 
kerrassa. Tämän jälkeen 
seurasi oleskelu Onni-pojan 
luona Lahden Osmolassa. 
Kun hän näiltä m atkoilta 
kotiutui, viipyi hän koto
namme vähintäin kaksi yö
tä  ja  sittenkin tulivat kuu
lumiset vain päällimmiten 
kerrotuiksi.

Luoja oli antanut Wilhel- 
miina Liipolalle arm oitetut 
kertojan lahjat. Hän tarvit
si kuuntelijaa ja  tällöin jou
tui lähin naapuri, K ittilän 
emäntä, eräänlaiseksi »vara
venttiiliksi». Milloin hänellä 
oli jotakin tähdellistä ker
rottavaa, pani hän valkoi
sen lakanan riippum aan 
olohuoneen ikkunasta m er
kiksi siitä että hän ilmaan
tuu pian aitovieripolkua jo 
kirantaan. Naapurin emän
tä  kiirehti vastarannalle. 
Sieltä kaislikon siimeksestä 
yli joen ystävykset sitten 
keskustelivat (vesi on tun
netusti hyvä äänenjohtaja). 
Tällöin mekin hiivimme 
ojanteita pitkin salakuun
te lu k s i .  Kun kerroimme 
tästä professori Aaltoselle, 
hän sanoi: — Saat olla kii
tollinen, kun olet saanut 
elää näin erikoislaatuisessa 
ilmapiirissä.

Kun jouduimm e lehtimie
heksi, antoi »Liipolan m am 
ma» meille silloin tällöin 
pakinan aiheita. K erran hän 
sanoi: — K irjoita hyvin 
usein, että »Suomen kansa 
tuhlaa kuin H uittisten hul
lu poika. Ei siitä hyvää seu
raa, kun syödään enemmän 
kuin ansaitaan.»

Wilhelmiina Liipola, joka 
kasvatti aikuiseksi neljä 
poikaa ja  neljä tyttöä, kuoli 
13.2.1924 ja  haudattiin per
hehautaan Kosken kirkko
maalle. Hautakivessä on 
nuoren Yrjö Liipolan veis
täm ä m arm orikuva v. 1902 
kuolleesta isästään, Henrik 
Gabriel Liipolasta.

Urho Kittilä

"Lähettäkää poliisi 
meille"

Kun Liipolan »aittamu- 
seo» 1950-luvun puolivälissä 
valmistui, tuli turkulaisesta 
professori Klossnerista tä 
m än museon vakinainen 
asiakas. Milloin hän sai kau
kaisia vieraita, istu tti hän 
ne autoonsa ja  ajoi Koskel
le T.l. Näin museon vieras
kirjaan tuli hänen ansios
taan mm. kuuluisien venä- 
läistenkin lääkärien nimiä. 
Näillä m atkoillaan Klossner 
tu tustu i museon vahtimes
tariin  Urpo Lehtilään ja  
kertoi tälle kaikenmoisia 
kaskuja. E räät Liipolan 
työt olivat Klossnerille erit
täin läheisiä. Hän esitteli 
kerran  tällaista työtä vie
raalleen ja  sanoi esittelyn 
päätyttyä Lehtilälle: — Jos 
täm ä työ havaitaan täältä 
joskus varastetuksi, lähettä
kää poliisi meiltä sitä etsi
mään.

Monet turkulaiset poti
laat valittelivat, e ttä  Kloss

ner oli »hieman paha suus
taan». Samaa mieltä kuului
vat olleen viipurilaisetkin 
silloin, kun hän toimi Viipu
rin  lääninsairaalassa apu
laislääkärinä. Tulipa kerran 
m uuan kätensä katkaissut 
m um mu Klossnerin hoitoon 
ja  kun käsi oli saatu kip
siin, kysyi m um m u lääkärin 
palkkiota. Klossner kysyi: 
— Kuinkas paljon siulla on 
rahaa?

Mummu tyhjensi kukka
ronsa sisällön pöydälle ja  
siinä oli 79 m arkkaa. Mum
m u selitti: — Minun pittää 
siit m aksaa vielä yökortter 
Linnanmäel.

Klossner sanoi, e ttä  ei 
sum m asta sitten lääkärille 
jää m itään, joten kuitataan 
asia kiitoksella. Silloin 
m um mu kehumaan:

— Kyllä sie oot sitte m u
kava leäkäri, H erra sinnuu 
siunatkoon.

Tähän vastasi Klossner:
— Ilm ankos mie olenkin 

näin köyhä kun pittää aina 
vain H erran siunauksella 
elää.

-lä.
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"TEIDÄN TARINANNE"

»Koskelainen» Keijo Holsti väitteli tohtoriksi

Viime joulukuun 19 päivänä esitettiin Tampereen 
yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi fil.lis. Keijo Holstin 
väitöskirja »Motiivin käsite kirjallisuuden tutkimuksessa». 
Lehtemme on viime aikoina saanut melko tiheään esi
tellä tieteen poluilla menestyneitä koskelaisia. Tällä ker
ralla onnittelemme Keijo Holstia.

PELJÄTTÄVIÄ PAIKKO JA

Pyrkim istä kivikäpykylän 
kaupunginteatterin Pienel
le, jalkavammaisena; H ar
rastelija- ja  Ammattipsyko- 
login ja  Aviovaimon m oraa
lisella tuella. Yhdet laajat 
portaat vie ylöspäin (katso
m on taakse) ja  toiset vie 
alaspäin (katsom oon), ei 
tarvita kolmansia huvin 
vuoks m uuten vaan kun jo 
näm äkin ovat puoliksi ta r
peettom at. Arkkitehdin 
erehdystäkö vaiko ahneut
ta. Niillähän on prosentti- 
palkka ja  portaikko kallis 
rakennelma, tarpeettom ana. 
Ja tä tä  tarvitsee vain pu
keutuva teatterilinnan lin- 
nateatteria ja  yleellistä p ra
m eutta ihaileva yleisö puit
teiksi operetille: Jonnekin 
päivästä pois jääkööt ram 
m at huonokuntoiset esteet
tistä näköalaa pilaam asta 
kotiinsa, jos heillä sem
m oista on.

Harrastelij apsykologi: 
Tääl ei ole numeroitu. 
Eteen menee ne jo tka naut
tii kun saavat kävellä näyt
tämöllä. Taakse ne kun ha- 
luu olla m uita ylempänä. 
Toi sun huono jalka, me 
jäädään tähän.

Takana istui Lihava ja  
Laiha.

Lihava: Noin paljon nuo
risoa. Mitäs ne teatterista 
ym m ärtävät, tulevat vaan. 
Ja villapaitaa villapaitaa ja  
jum pperia. M i n ä  olen jä r
jestänyt niin m onta m atkaa 
teatteriin. . . .

Sitä kauhistui josko se 
osaa lopettaa esityksen al
kaessa. Lopetti se. Puhumi
sen. Vain rapinaa kun sysi- 
pimeässä ja  m uuten inhi
millisessä hiljaisuudessa 
Aarno Sulkanen pitkine sel- 
kineen John Hopkinsin m u
kaisesti hiippaili näyttäm öl
le ja  avasi baarikaapin. 
Kaapin antam assa valais
tuksessa m onta silmäparia 
yritti polttaa karreksi Liha
van. Liian paljon, ei se kä
rähtänyt. Sitä tuum i että 
jos olisi Laiha niin olisi vä
hem m än m ateriaa vaan lai
hat ovat joskus kum m asti 
sitkeitä. Ja m ontako kiloa

karkkia Lihava jaksaa ra
pistaa? Kenties viisikin 
kg?

Jhn Hopkinsin mukaises
ti Rauni Ikäheimo laahusti 
sisään ja  sytytteli lisää va
laistusta. Rapina jatkui. 
»Rapisee» kuiskasi Aviovai
mo taaksepäin. Ja  rapisi. 
Katsoin taakseni. Lihavalla 
olikin batonki. Semmoinen 
sisältä takuupehmeä, kuori 
takuukova ja  sellofaani- 
pakkauksessa fiinisti: ba- 
tong. Ja Lihava oli hygienik- 
ko likakäsi, söi käsin kos
kematta.

Kuiskaan taakse: »Hiiri». 
Siellä kahahti ja  sitten jy
sähti. Minulla on joskus 
ollut eheät kalloluut.

— Kun se jeppekessu te
ki sen him om urhan niin oli
ko se mies raiskaaja vai ei? 
Tarkoitan oliko syytetty 
syyllinen, se jäi ainakin m i
nulle toteennäyttäm ättä. Ja 
kun täällä on niin paljon 
lapsiakin.

— Syyllinen vai syytön? 
Siihen täm ä näytelmä pe
rustuukin. Teholtaan. Jos 
uhri olisi todettu  syyttö
mäksi niin kärki kääntyisi 
liiaksi kohteeseen uhri. Jos 
taas uhrin  syyllisyys rais
kauksin olisi kiistattom asti 
todettu  niin monille katso
jille ei enää olisikaan uhria 
vaan rangaistu.

— M utta jos on noin . . . 
Minä olen aina inhonnu 
raiskaajia ja  olen valmis 
vaikka repim ään ne . . . 
siis minä, m inä olen rais
kaaja ja  jonain päivänä 
joku mies on . . .

— Älä huolestu. Kyllä 
miehet on sua nopeempia.

Ne oli seurueen portaik- 
korepliikkejä. Katselin ba- 
tonginm uruja itsessäni. 
Muistelin Hairin meteliä ja  
Pohjalaisten jyrinätä, niissä 
ei yksi ihminen olisi kyen
nyt terrorisoim aan sepa
raattorillakaan joka oli en
simmäiseksi mieleen m uis
tuva teatteriin  kannetta
vassa koossa oleva meteli- 
aparaatti.

M K.

Jaakolan vanha riihi

»Se oli Koskell Tapalan 
kyläss Paimionjoen rannall 
siin ison sillan piäles, misä 
se kuivuri ny o.»

Kuviteltiin, e ttä  riihessä 
asustaa piru  ja  haltioita ja  
pahahenki.

Kun syksyisin vietiin kui
vumaan rukiita ja  m uuta
kin viljaa, niin aina ohikul
kija t kuulivat outoja kolah
duksia ja  ääniä. Riihen ohi 
m entäessä sanottiin ihmis
ten supisseen rukouksia. 
Jo tkut naiset pistivät pum 
pulia korviinsa ylittäessään 
siltaa.

Myöhemmin asia selvisi, 
vuosikymmenien kuluttua, 
mikä oli tehnyt paikasta pe
lottavan: Jaakolan Mikko- 
isäntä (synt. n. 1840) oli us
kovainen ja  kävi joka sun- 
nantaiaam u kirkossa etu
penkissä istumassa. Kylän 
pojat päättivät pelottaa Mi

kon ja  m uutkin ohikulkijat, 
että Piru ahdistelee Mikkoa. 
He menivät Jaakolan rii
heen. Todellisuudessa kylän 
pojat, riihen ollessa lämpi
mänä, menivät sinne pelaa
maan korttia  ja  samanai
kaisesti oli hauska pelotella 
ohikulkevia ihmisiä ja  isän
tääkin, joka saapui sinne 
riihtä läm m ittämään.

Mikko kuitenkin päätti 
lopullisesti ratkaista välinsä 
Pirun kanssa. Kun riihestä 
orsilta kuului pelottavia ää
niä, meni Mikko sytyttä- 
rriään sisäänlämpiävän rii
hen kiukaaseen tulen. Pojat 
huomasivat, e ttä  nyt he tu 
kehtuvat savuun ja  heidän 
salaisuutensa selviää. Sitä 
innokkaammin he kolisteli
vat. Mikko sytytti pesää 
rauhallisesti ja  sanoi: »En 
pelkää kuolon vaalaa (ta r
koitti: vaaraa, m utta  ei
osannut sanoa r-kirjainta), 
enkä ju lm uutta saatanan»;
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Keskustelua koskelaisesta 

kotiseututyöstä

näin hän sytytti pesän, sulki 
oven ja  poistui. Sivulliset 
ohikulkijat vasta vapautti
vat apua — huutavat pojat 
kuoleman pinteestä.

Mitään Pirua ei siis ollut, 
m utta ainakin vielä k irjo it
tajan  nuoruudessa, siis jos
kus 1950-luvulla, pelättiin 
ison sillan luona tansseista 
palatessa. Pelättiin jostain 
käsittäm ättöm ästä syystä, 
vaikka hyvin tiedettiin, et
tei siinä enää m itään kum 
mia voinut tapahtua.

Sivumennen sanoen: Jaa
kolan Mikko tunnettiin ylei
sesti ahkerana kirkossa-kä- 
vijänä. K erran kun rov. 
Närvi luki kuulutuksia, hän 
sanoi, ettei nyt oikein 
muista, m iten täm ä asia on 
aikaisemmin ilmoitettu, 
m utta  ehkä Jaakola muis
taa. Jaakola, joka ei aina 
jaksanut pysyä hereillä, he
räsi juuri sen verran, että 
kuuli kysymyksen ja  vas
tasi: — »En minä niitä pe- 
pe-pe-perkeleitä kaikkia 
muista!»

Toinen ju ttu  kertoo, että 
tunnetusti Jaakola usein 
nukkui kirkossa ja  joskus 
puhui unissaan. Oli kai jos
kus nähnyt unta kortinpe
luusta, koska m onet van
hat koskelaiset muistavat 
sanonnan: — Ristiässä, sa
no Jaakola kirkoss.

Ylönkäytävän mäki

Tämä paikka on myös Ta- 
palan kylässä Mäkipostille 
vievän kylät'ien varressa. 
Mäessä on luonnonlähde. 
Sinne kerrotaan erään piian 
hukuttaneen aviottoman 
lapsensa. Kaivon yläpuolel
la oleva kallio oli nuorten 
piirileikkipaikka äitini nuo
ruudessa, siis joskus 1910— 
1920-luvuilla. Äiti kertoi, et
tä  sinne piirileikkiin men
nessä oli aina heitettävä ki
vi kaivoon, m uuton piiri
leikki ei ollut iloista, vaan 
kokoajan sieltä kuului lap
sen parkua ja  avunhuutoa.

Kaivon kirkasta vettä ei 
tästä tarinasta johtuen vii
m e aikoihin, ainakaan 1940- 
luvulle, saakka ole millään 
tavalla käytetty.

Kärrin vanha sauna

Yleensä kaikki vanhat 
saunat ja  riihet olivat pel
jättäviä paikkoja. 
Sorvaston kylässä K ärrin 
talossa oli sauna, jossa aina 
kummitteli. Jos illalla myö

hään meni saunomaan, jo
ku paiskasi kiukaalle saa- 
villisen vettä, joten siellä 
oli m ahdotonta olla.

Saunaa alettiin pelätä, jo 
sen ohi kulkemistakin.

Vuosisadan alussa Sor- 
vastolla asui maalari Val- 
peri (W ahlberg), joka oli 
rohkea mies. Hänellä oli 
linnassa ollut veli, myös hy
vin rohkea. Niinpä nämä 
kerran päättivät olla yötä 
saunassa. Linnassa ollut ve
li otti puolen m etrin  m ittai
sen lahtiveitsen mukaansa 
ja  ajatteli, että tällä hän 
kyllä lävistää sen, joka 
temppuilee.

Keskiyö lähestyi ja  mie
het makasivat penkeillä. 
Y hfäkkiä korsteenin kaut
ta  heitettiin kiukaalle saa- 
villinen vettä.

Valperi hyppäsi pystyyn 
ja  juoksi heti lahtiveitsi kä
dessään saunan ympäri ja  
katsoi joka paikan, m utta 
m itään ei näkynyt.

Tästä syystä sauna sai 
yhä enemmän mystiikkaa 
ja  pelottavuutta, kun Valpe- 
rikin sen todisti.
ANJA VÄLIMÄKI

Koskenherra 

alustalaisen silmin

Koskenherra Johannes 
Nyberg oli huum orintajui
nen mies ja  tähän aiheeseen 
liittyen kerron seuraavassa 
pari muistiin merkitsemää- 
ni ju ttua:

Isälläni oli Jussi-niminen 
renki, (isä oli Koskenkarta- 
non torppari) Jussi-renki 
kävi koko kesän tekemässä 
isän puolesta taksvärkkiä, 
m ikä oli silloin halon hak
kuuta. Joka aamu Jussi läh
ti eväineen, oli päivän pois
sa ja  palasi illalla kotiin. 
Sattui sitten H errakin sin
ne Jussin hakkuupalstalle 
ja  huomasi ettei niin yh
tään m ottia ollut syntynyt. 
Koskenherra kävi isälle il
moittam assa, ettei halkoja 
olekaan hakattu. Isä puoles
taan väitti Jussin joka päi
vä koko kesän käyneen kar
tanon m etsässä hänen puo
lestaan halon hakkuussa. 
(Jussi oli kuitenkin maan- 
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Pääsimmepä »kärpäseksi 
kattoon» kuulemaan kes
kustelua koskelaisesta koti
seututyöstä. Missä keskus
teltiin ja  ketkä keskusteli
vat, se jääköön sanomatta. 
Riittää siis, kun ajatukset 
tulevat esille.

Niinpä ensimmäinen pu
huja kysyi:

— Liipola-museo on val
miina ja  vanha, 1818 raken
nettu  lainamakasiini on tyh
jänä. Onko totta, että siitä 
tulisi vanhojen esineitten 
museo? Ja kenen asia on 
tällainen esinemuseo luoda?

Vastaus: — Eikö sellai
sen aikaansaaminen kuului
si Kotiseutu-yhdistykselle, 
jos sellainen toimisi. M utta 
kun se ei toimi, niin kai 
asia kuuluu kunnan koti
seutulautakunnalle? M uista
kaamme, että kun Koski 
sai 1950-luvun puolivälissä 
Liipola-museon, sanoivat 
m arttilalaiset: Ja museo si
tä  pittää olla meilläkin. Iso- 
talon eli Kaunelan em äntä 
siinä kai oli toimeenpaneva 
voima. Pantiin kerääjät ja  
kiertäm ään ja  palkattiin 
Urjalan Kytölä esineistöä 
kahteen suureen jyväma- 
kasiiniin järjestäm ään. Sitä 
myöten oli asia selvä.

Nyt m uistu tti joku, että 
nuorisoseuralaiset ovat 
koonneet luettelon esine- 
museoon lahjoitettavista 
esineistä. Kosken kartanon 
huutokaupassa oli eräs huu
ta ja  sanonut, e ttä  sieltä oli
si saanut kokoon varsin 
edustavan m aatalousm u
seon, m utta . . .

Sitten asianomainen huu
si Kosken kartanon herras- 
reen, jonka takaosassa oli 
seisomalauta niin korkeal
la, etteivät ohjakset koske
neet kyydittävien päitä. 
Harvoin Anttoni Tähtinen 
tällä reellä oli herrasväkeä 
kyydissä. Vain silloin täl
löin kyydittiin kartanon po
ja t ja  Kaislan Aina ilta
miin . . .

— Niin, se johtui siitä, 
että maanviljelysneuvos 
Nyberg oli kova hevosmies. 
Hän ajoi yhden hengen reel
lä ja  ajokkeina oli joskus 
opetettavia varsojakin.

Tämän välihuudahduksen 
jälkeen huom autti puhuja, 
ettei tä tä  pikkusrekeä ollut 
huutokaupassa, m utta »Kos
ken herran» yhden miehen 
istuttavat linjaanirattaat 
olivat ja  nekin odottavat 
museoon pääsyä herrasreen 
seuraksi. 'Mutta pitäjän ai
noat vaunut jäivät karta
noon kaluliiteriin. Niillä 
vaunuilla Claes de Pont 
läksi Talolan Knaapille nai
maan, (kun oli kirkossa 
nähnyt Turusta Koskelle 
m uuttaneen Edid Kjälströ- 
min, m istä tuli Kosken kar
tanon rouva ja  päälle päät
teeksi vielä Längsjön karta
nonkin rouva).

Välihuuto: — Kai ne vau
nut ovat jo Horilan ulko
museossa tai sitten ne on 
hakattu  klapeiksi . . .

— Kuinka niin klapeiksi?
— Etkös ole kuullut Jal

m ari Saarisen ju ttua  karta
non vellikellosta. Saarinen 
oli saanut luvan kerätä kar
tanon nurkista kaiken m ah
dollisen rautarom un. Kun 
herra katseli keräyksen tu 
losta, näki hän muun ro
m un joukossa vanhan velli- 
kellon, joka vuosikymmeniä 
oli ollut koskelaisille ajan- 
antajana. H erra sanoi:

— Ei päästetä vanhaa ja  
uskollista palvelijaa kul- 
keille.

Niin hän vähillä voimil
laan ta rttu i m oukariin ja 
iski vaskisen vellikellon sir
paleiksi.

Nyt seurasi kysymys:
— Missä on Ali-Liipolan 

vellikello, tapuli talon »mei
jerin» päädyssä lienee vielä 
jälellä.»

Sitten katossa kärpäsenä 
kuunteleva kuuli keskustel
tavan maatalousmuseon ai
kaansaam isesta Koekelle.
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Ylinnä muiden kuului ääni:
— Horila on Somerolle 
hom m annut niin edustavan 
uiko- ja  maatalousmuseon, 
jo tta  Kosken on myöhäistä 
käydä tässä asiassa kilpai
lemaan.

Sitten siirtyi keskustelu 
m uuhun kotiseututyöhön. 
Tälläinenkin puheenvuoro 
käytettiin:

Kun Linons-klupi tässä 
takavuosina järjesti paperi- 
keräyksen, tarkastelin hu
vikseni keräyksen tuloksia. 
Eräästä paketista löysin 
melkoisen läjän vanhoja 
asiakirjoja. Siinä oli talon 
kauppakirjoja, testam entte
ja, huutokauppapöytäkir jo
ja  ja  vaikka mitä. Osa asia
kirjoista oli ruotsinkieli
siä . . .

Nyt vaihtui ääni ja  jäme- 
rä miehenääni julisti:

— Meillä Suomessa on 
vuosikymmenet harjo itettu  
järjestelm ällistä kotiseutu
työtä, m utta  vanhojen talo
kohtaisten asiakirjojen tal
lentam iseksi ei ole löydetty 
sopivia keinoja. Nyt, kun 
valokopiolaitteet ovat suu
resti parantuneet, pitäisi jo
ka pitäjään saada keskus, 
joka arkistoisi vanhoja asia
kirjoja. Se voisi n iitä myös
kin välittää.

Jäm erän miehen äänen 
om istaja kertoi, että hänen 
suvullaan on oma seuransa, 
joka on toim ittanut valoko
piot kantatilan vanhoista 
asiakirjoista kaikille suvun 
jäsenille. Näin suvun histo
ria tulee tutuksi nouseville- 
kin polville.

Sitten selkeä naisäänen 
käyttäjä sanoi, e ttä  kotiseu- 
tuhistorian selvittämisessä 
olisi paljon tehtävää. Kos
ken kirjastolaitos on 100- 
vuotias, m utta  asiasta ei ole 
minkäänlaista m uistokir
jaa. Kansakoululaitos tulee 
satavuotiaaksi, m utta  min
käänlaista historiavihkosta 
ei siitäkään ole ilmestynyt.

Nyt kuului välihuudah- 
dus: — Ne asiat kuuluvat 
tulevaan kunnan historiaan!

— Milloin sellainen his
toria ilmestyy? M arttilalla 
on oma historiansa, samoin 
Karinaisilla, Tarvasjoella, 
Kuusjoella, Somerolla, ja  
Pöytyälläkin. M utta Koski 
on — ja  mahdollisesti jää
— ilman omaa historiaansa. 
No, tuskin kukaan sellaista 
sitten enää kaipaakaan, kun 
kunta on liitetty Someroon 
tai M arttilaan.

Taas tuli välihuuto: — 
Sitten onkin lysti lehdistä 
lukea, e ttä  Someron (tai 
M arttilan) huom attavin 
matkailunähtävyys on Lii- 
polamuseo. Ja vaakunanam
me olisi joko Pyhää Martti- 
piispaa esittävä ratsastaja 
tai tervaskanto. Silloin jou
tuisi museoon vaakunam
me, joka kertoo, kuinka 
mahdoton lohijoki on ollut 
Paimion joki (vaikka ainut
kaan lohi ei omin voimin 
ole noussut Juvan kosken 
yläpuolelle).

Tähän tapaan keskustelu 
sitten jatku i vielä vähän ai
kaa, jolloin selkeä-ääninen 
opettajaihm inen selvitteli, 
että kotiseutuopetuksen 
helpottamiseksi olisi saata
va aikaan Koski T.l.-aihei- 
nen lukemisto.

Sitten kysyi joku, että 
kun maanviljelijä Eelis Ke- 
sälä julkaisi vuosisadan al
kupuolella Kotiseudussa ja  
Turun lehdissä kotiseudun 
menneisyyttä koskevia var
sin mielenkiintoisia kirjoi
tuksia, eikö niistä saisi erin
omaista ainesta kotiseutu- 
lukemistoon?

Vastaukseksi kuului: — 
Se on rahasta kiinni!

— Ja myöskin toimesta, 
kuului sitten vastauksena. 
Viimeinen puhuja selitti, et
tä  jokaisen kädet ovat täyn
nä työtä, hellittäm ätöntä 
työtä. M utta työ sitoo myös
kin aivot. Kukaan ei ehdi 
kotiseudun yhteisiä asioita 
harrastam aan ja  huolehti
maan. Me odotamme jokai
nen toinen toisiltamme ak
tiivisuutta, m utta  »omat 
työt m ahtuvat toosaan».

Vielä kuului ikäänkuin 
päätöspuheenvuorona:

— Ei meiltä vanhoilta m i
tään voida enää tällaisissa 
asioissa vaatia, m utta mei
dän olisi pitänyt nuori su
kupolvi kasvattaa kotiseu
dun m uinaisuutta vaali
maan. E ntisajan kasvatuk
seen kuului, että oli koko
naan eri asia olla koskelai
nen kuin marttilalainen, 
m utta nyt on esiintynyt 
nuoria, jotka ovat julkisesti 
sanoneet, että heistä on 
yhden tekevää, voittaako 
»jonkun maakuntaviestin» 
koskelainen tai ent. parkki- 
pitäjäläinen.

Kärpänen katossa.
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nut kesäiset päivät m etsäs
sä puiden varjossa ja  palan
nut iltaisin kotiin kuin työs
tä  ikään.) K uultuaan isäni 
selityksen, tuum asi Kosken- 
herra, että koska mies on 
töissä ollut niin pitää työ 
hyväksyä ja  katsoa tinki 
tehdyksi. Koskenherra ei 
sitten palannut tähän asi
aan enää myöhemminkään.

Perälä-nimisen muonamie- 
hen oli m äärä hakata karta
non m etsässä halkoa kol- 
mekyynäräinen syltä päi
vässä. Hän oli käynyt m et
sällä jo kuukauden päivät, 
kun H erra tuli häntä katso
maan. H erra havaitsi kui
tenkin pinot kolme kyynä
rää pitkiksi, m utta  vain 
kyynärän korkeiksi. Eivät 
nämä m itään kolmekyynä- 
räisiä syltiä ole, sanoi Kos
kenherra. Ovatpa niinkin, 
vastasi Perälä. Kolme kyy
närää pitkä ja  kyynärän 
korkea, eikö se ole kolme 
kyynärää. Koskenherra tyy
tyi Perälän selitykseen ja 
jä tti asian silleen, vaikka 
kolme niitä Perälän pinoja 
olisi tarv ittu  kolmekyynä- 
räiseen syltään.

R. N.

AJATELKAA OMAA ETUANNE 
TILITYKSET OSUUSPANKKIIN

Osuuspankit tuntevat vastuunsa lanne pääomanhuollon jatkuvuus
maatilataloudenkin luotonantajana. on turvattu. Ohjatkaa käyttötilille
Täm än päivän maatilaa on hoidet- osuuspankkiin kaikki tulonne —
tava liikeyrityksen tavoin. S iksi on tuotetilityksistä eläkkeisiin ja  lapsi-
tärkeätä ohjata tulot siten, että ti- lisiin.

A urasen  K irjapaino , Forssa 1971


