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Valkoisten hevosten kavioiden alta 
sinkoilevat salamat

Moni kansalaisemme on saanut Helsingin yli
opistosta loppututkinnon paperit, mutta harvapa 
lienee katsonut rehtorin nimen vaiheilla olevaa 
sinettiä niin tarkoin, että olisi havainnut siinä viit
tauksen erääseen raamatunpaikkaan. Todella, siellä 
on luettavissa: Sak. 6: 8. Henkilö, jota asia kiin
nostaa, voi aukaista Pyhän kirjan tuolta kohdalta 
ja  lukea: »K atso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen 
maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään poh
joisessa maassa».

Alkuperäisessä yhteydessään raamatunkohta tar
koittaa tosin Babyloniaa, mutta sitä on tässä so
vellettu tarkoittamaan ylipäätänsä pohjoisessa il
mansuunnassa olevaa maailmanosaa ja niinollen 
myös tätä hallaista Suomeamme.

jumalan Henki on tullut meidänkin pohjoiseen 
maahamme ja saanut aikaan arvaamatonta siunaus
ta: sekä hengellistä että henkistä —  siitähän puhuu 
yliopistollinen, korkea tieteellinen työskentelykin 
—  ja aineellista siunausta. »Jum alisuudesta on hyö
tyä kaikkeen», sanoo pyhä Paavali aivan oikein.

H EV O ST EN  L IIK K E E L L E L Ä H T Ö

Miten Jumalan Henki on lähtenyt eri ilmansuun
nille, pohjoiseenkin?

Sakarjan kirjan 6. luvun alku vastaa: »M inä nos
tin jälleen silmäni ja  näin, katso, neljät vaunut, 
jotka lähtivät liikkeelle kahden vuoren välistä; ja 
ne vuoret olivat vaskivuoria.» Henki on lähtenyt 
Jumalan asunnoista, ja  hän on kulkenut neljänlai
silla hevosilla: punaisenruskeilla, mustilla, valkoi
silla ja täplikkäillä. Kaikki orhit ovat väkeviä.

Pohjoiseen lähtivät ensin mustat, sitten valkeat 
hevoset. M usta on surun, valkoinen taas ilon ja 
pelastuksen väri. Valkoiset ovat kirkossamme mes- 
suvaatteetkin jouluna: pelastus on tullut kaikelle 
kansalle, iloitkaamme siis sydämessämme! Lum i on 
valkoista, Jumalan antama pelastus vielä puhtaam
paa, vielä kirkkaampaa!

Jokaista kutsutaan kiitokseen ja hyvään joulu- 
mieleen. Kaste, jonka saimme kerran Isän, Pojan 
ja  Pyhän Hengen nimeen, sanan saarna ja  alttarin 
rakas sakramentti ovat pelastuksen välineitä ihmi

sille, jotka pukivat sielunsa mustaan murhepukuun. 
Valkoinen tulee mustan jälkeen! Ilo ja  elämä 
voittaa surun.

O R H I JA  VAUNUT

Yllä oleviin ajatuksiin johdatteli minua laulu
kirja, jonka sain käteeni pitäjässämme Satopäässä. 
Pidettiin lastenkoti Kalliolan seuroja, ja  minulle 
työnnettiin kirja nimeltä Uusi veisu, todistuslau- 
luja. Sitähän ei nykyään juurikaan käytetä, ja ehkä 
senvuoksi se oli hauska saada. Neiti Hilkka Mik
kola heläytti kirkkaalla äänellään pari säkeistöä 
oudosta, mutta mielenkiintoisesta laulusta:

»Kahden vaskisen vuoren keskeltä vaunuja ttd- 
vailee. H evoset on edessä ja harjansa ilmassa kau
niisti hulmuilee.»  Selvä! Laulun ajatus on Sakarjan  
kirjan 6. luvusta. Laulu jatkui: »O n Herralla vau
nuja tuhansia, mitkä mulle hän valinnee. Vaan 
samahan se lie, mitkä vaunut meidät vie sinne 
kotikin taivaalliseen.»

Virren edetessä sen tekijä —  ken lieneekin, ei 
käy ilmi —  vertaa vaunun koria Herran sanaan ja 
hevosta Pyhään Henkeen. Pyöriä hän kutsuu ar
moksi, ja  niitä ei voi mikään särkeä. »Väkevät, 
valkoiset, kirjavat hevoset ne vaunujamme liikut
taa. Joustavat on linjat vaunujemme alla, ne hei
luen kiikuttaa.» Jumalan kansa tekee taivasmat- 
kaansa. »Valkoisten hevosten kavioiden alta sala
mat ne sinkoilee.» Matkanteko joka taipaleenkat- 
kelmaltaan on Jumalan suurta armoa.

JO U LU K IR K K O O N

Muinoin joulukirkkoon mentiin hevosella kul
kusten helkätessä. Nyt sinne matkataan autolla tai 
kävellen. Kuinka kulkenemmekin, on paikallaan 
muistaa Sakarjan kirjan hevosia ja  vaunuja, joissa 
on ikuinen kuva matkan taittumisesta. E i voi mi
tata rahalla sen tosiasian arvoa, että Jumalan Henki 
on saatettu »lepäämään pohjoisessa maassa».

Joulurauhaa! Matkanteon iloa!

E i n o  L e h t i s a a r i
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Kankaan kansakoulu

Kun isäni muutti Kankaalle 
viime vuosisadan lopulla, ei 
Kankaan aukealla ollut asutus
ta ollenkaan. Lähimmät talot 
olivat Mäki ja Laurinsaari Mel- 
lilän puolella, Porrasoja ja 
Leppäniemi, sekä Tuimalan 
kantatila Saarela. Heti tämän 
jälkeen alkoi naapureitakin il
maantua, ja varsinkin sitten, 
kun Mellilän maantie saatiin 
aikaan. Kankaan suurpalon 
jälkeen elämän taas päästyä 
alkuun, perustettiin monta 
uutta palstatilaa. Kun perus
tettiin perheitä, syntyi myös 
lapsia. Muutamiin perheisiin 
heitä siunaantui runsaasti. 
Paikkakunnalla toimi kierto- 
koulu. Syntyi kuitenkin aja
tus, että Kankaallekin pitäisi 
saada kansakoulu. Talolan 
kouluun ei lapsia voitu lähet
tää matkan pituuden takia. 
Isä  otti asian eräässä kunta
kokouksessa esille, mutta kävi 
vähän samalla tavalla, kuin ai
kaisemmin Mellilän tietä puu
hattaessa. Ankaraa vastarintaa 
esittivät juuri samat miehet, 
kuin tieasiassakin. Sanottiin, 
että mettäkulmalaiset eivät 
tarvitse mitään kansakoulua. 
Isä ei taaskaan antanut perik
si, vaan toimitti Kankaalla 
laskennan kouluikäisistä lap
sista. Pahinta oli kuitenkin se 
vastustus, jota esitettiin las
kennan yhteydessä. Sanottiin 
nimittäin, että niistä, jotka 
sen koulun käyvät, tulee her
roja, eivätkä he sitten enää 
viitsi tehdä työtä. Talojen 
isäntäväen taivuttelussa olikin 
siten hommia, mutta paperi 
tuli sentään kuntoon, ja isä 
toimitti sen seuraavaan kunta
kokoukseen. Siihen paperiin 
tuli yli 40 nimeä kouluikäisiä 
lapsia. Miehet ihmettelivät 
kuntakokouksessa lapsien pal
joutta ja panivat hanttiin lu
jasti entiseen tapaan. Syyksi 
sanottiin liikaa paisuneet kun
nan menot. Asia oli sen jäl
keen esillä vielä monessa kun
takokouksessa, ja vastarintaa 
esiintyi. Lopulta asia sai kui
tenkin myönteisen ratkaisun,

ja  koulu päätettiin perustaa. 
Isä lahjoitti yhden hehtaarin 
tontin koulua varten. Koulun 
rakentamista varten määrät
tiin rakennuslautakunta, jo
hon tulivat valituiksi Valfrid 
Laakso, Johannes Nyberg ja 
isäni.

O li vuosi 1913. Rakennus
lautakunta ryhtyi työhön, 
hankkimaan piirustuksia sekä 
huolehtimaan muista asian 
vaatimista toimenpiteistä. Ra
kennuslautakunnan kokoukset 
pidettiin tavallisesti Väinöläs- 
sä.

Seuraavana vuonna, eli 
vuonna 1914 oli lehdissä sit
ten ilmoitettu urakkahuuto- 
kauppa Kankaan koulusta 
Väinölässä. Huutokauppapäi- 
vänä Väinölän tupa täyttyi 
asiasta kiinnostuneesta ylei
söstä. Oli tunnettuja ja  tunte
mattomia. Oli kova pakkanen 
ja lunta metrikaupalla. Kou
lua koskevat piirustukset oli 
levitetty tuvan pöydälle ja 
koulun valmistumisajaksi oli 
määrätty ensimmäinen elo
kuuta 1915. Rakennuslauta
kunnan puheenjohtaja Johan
nes Nyberg luki koulua kos
kevat paperit ja  huutokauppa 
aloitettiin. En tiedä, mistä oli 
kotoisin sekin rakennusmesta
ri, joka viimeiseen asti kil- 
voitteli sen mestarin kanssa, 
jolle koulun urakka sitten an
nettiin. Enkä enää muista sitä 
urakkasummaakaan, mutta 
urakka annettiin Pirkkalasta 
kotoisin olleelle rakennusmes
tari Kaiskolle, jolla jo ennes
tään oli 17 urakkaa eri puo
lilla Etelä-Suomea. Kaiskon 
perhe muutti Koskelle ja sai 
Väinölän tuvan asunnokseen. 
Mestari oli melkein aina mat
koilla lukuisten rakennuskoh- 
teitten valvomisen takia eikä 
hänen rouvansa aika juuri 
siellä tuvassa kulunut, vaan 
yleensä hän tuli keittiön puo
lelle juttelemaan äidin kanssa.

Rakennushirsien kaato ja 
ajo alkoi parin viikon kulut
tua urakkahuutokaupasta. 
M aaliskuussa saapuivat myös

kin kivimiehet Järvinen ja 
Vuorio Hauholta. Kivijalat 
tehtiin siihen aikaan yleisesti 
kivestä, kuten tähän Kankaan 
kouluunkin. Kiviä löytyi lä
heltä ja vaikka kuinka paljon. 
Kivimiehillä oli paja kahden 
suuren kiven välissä porien te
roitusta varten. Kivien ampu
mista varten heillä oli pora- 
ruutia, jota me pojat kävimme 
pihistämässä tussareihimme. 
E i se ruudin ottaminen tain
nut ihan luvallista olla, mutta 
ruuti oli kallista ostaa kau
pasta ja  rahaakin oli niukan- 
puöleisesti. Kivijalan kivien 
tultua valmiiksi hakatuiksi, 
ne siirrettiin viimeisillä reki
keleillä kolmen hevosen kivi- 
reellä rakennuspaikalle.

Vähän samoihin aikoihin 
tulivat hirsien ja  parrujen 
veistäjät, kaikki oman pitäjän 
miehiä. Hirsien veistäminen 
ei kauvaa kestänyt, koska työ 
oli urakkatyötä ja miehet te
kivät pitkiä päiviä. Hirret, 
parrut ja  piirut ladottiin tapu
liin kuivumaan siksi ajaksi, 
kun kivijalkaa tehtiin.

Rakennuksen alusta täytet
tiin sannalla ja valettiin san
nan päälle betoni. Santa otet
tiin mahdollisimman läheltä, 
kun sitä ei oltu missään kiel
letty. Koulun aikanaan alet
tua, saimme me oppilaat hiki 
hatussa täytellä niitä sannan- 
ottokuoppia monen monta kä
sityö- ja voimistelutuntia.

Seinien nikkaroiminen alkoi 
toukokuussa. Seitsemän mies
tä niitä oli kaikkiaan, joukos
sa kolme Marttilan miestä, 
Saarinen kahden poikansa
kanssa. Marttilan miehet oli
vat hyviä nikkareita. E i niit
ten tekemää seinää tarvinnut 
koskaan hajottaa niinkuin
Haapaniemen tekemää ja lo
pulta se Haapaniemi potkais
tunkin kokonaan pois työ
maalta. Mestari Kaisko ei su
vainnut huonoa työtä. Aina 
kotiin tullessaan hän kävi en
simmäiseksi rakennustyömaal
la metrimittoineen tarkasta
massa, oliko kaikki tehty pii
rustusten mukaisesti. Jo s oli 
huonoa työtä, sai hajottaa. 
Kirvesmiesten johtajana oli 
Laakso, joka valvoi työmaata 
silläaikaa, kun mestari oli 
poissa, pitäen yllä rautaista 
kuria. Saarisen miehet majai
livat Väinölässä. Pojat meni
vät aina illalla nukkumaan, 
mutta isä Saarinen meni ky
lille. Miehet sanoivat, että se 
käy flikoilla jossain. Lauantai- 
iltaisin miehet matkasivat ko
tiinsa Marttilaan.

Hirsikerrat nousivat tasais
ta vauhtia ja  oltiin jo pääse

mässä tasakertaan, kun syttyi 
ensimmäinen maailmansota 1. 
päivänä elokuuta 1914. Tieto 
tästä saatiin Mellilän kautta, 
koska siellä oli lennätin. Sota 
ei rakentamista estänyt, mut
ta kaupasta ostettavat ra
kennustarvikkeet maksoivat 
enemmän rahan arvon laskies
sa. Koulu tuli vesikattoon lo
kakuussa ja jäi odottamaan 
kevättä 1915.

Keväällä 1915 aikaisin jat
kettiin rakentamista, ja ensim
mäiseksi tulivat muurarit, 
kaksi miestä Hauholta. Mo
lemmat olivat hyviä muura- 
reita. Toinen oli vaan toista 
puolta nopeampi. Muurarit 
olivat karkeita miehiä, kiroi
livat usein ja huusivat apulai- 
selleen »hantlankarille» ko
mentajaan. Hantlankari puo
lestaan oli hieno mies, asui 
Väinölässä ja harjasi iltaisin 
tuntikaupalla käsiään, koska 
ne niin »ropottu».

Muurit valmistuivat ja kou
lun sisätyöt sekä ulkoraken
nukset samoin, mutta mestari 
Kaisko teki vararikon rahan 
arvon romahtaessa. Koulu val
mistui määräaikaan mennessä 
ja loppukatselmuksessa se hy
väksyttiin muutamin muistu
tuksin.

Samana kesänä julistettiin 
koulun opettajan virka haet
tavaksi virallisessa lehdessä. 
Virkaan hakijoita oli paljon, 
yhteensä kolmekymmentä. 
(Tiedän sen, koska paperit 
tulivat Väinölään.) Koulun ra
kennuslautakunta, joka toimi 
väliaikaisena koulun johto
kuntana, valitsi kokoukses
saan opettajan. Ensimmäiselle 
sijalle tuli eräs, jonka nimi on 
unohtunut, mutta jolla todis
tuksessaan oli melkein vallan 
kymppejä. Varalle valittiin 
Kosken oma poika Kustaa Fe
liks Molin ( suomensi myö
hemmin nimensä M uloksi). 
Kun valintapäätös sitten lähe
tettiin koulujen tarkastajalle, 
huomattiin, että ensimmäisel
le sijalle valitulla oli väärä pa- 
pinkirja. Virkaan tuli näin ol
len valituksi opettaja Molin.

Kankaan kansakoulu aloitti 
toimintansa 15 päivänä elo
kuuta 1915. Oppilaita ilmoit
tautui heti alkuun yli 40 tyt
töä ja poikaa, joukossa jo 
melko suurikokoisiakin. Kun 
oli varrottu koulun valmistu
mista, oli ikääkin ehtinyt kart
tua sillä aikaa.

Kuten edellä kerrottiin, ot
tivat rakennusmiehet koulun 
pihamaalta tarvittavan sannan 
rakennuksen alustaan ja me 
oppilaat jouduimme ne kuo
pat täyttämään käsityö- ja voi-
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Kosken seurakunta hankki kuluneen syksyn aikana valaistuksen kirkon seutuville. Myöskin kirkon ulkomaa
laus ja tornin huipun päällystäminen kuparilla on suoritettu viime kesänä.

mistelutunneilla ja vähän 
muillakin tunneilla. Koulun 
ympäristössä tehtiin lujasti 
siivoustöitä, jotka nykyajan 
oppilailta jäisivät kyllä teke
mättä. Perattiin metsikkö sau
nan ympäriltä, luotiin koulun 
pellolle ojia, tehtiin puutar
han perustämistyöt, siivottiin 
koulun ympäristö kaikista ra
kennusjätteistä ja pilkottiin 
koulussa tarvittavat poltto
puut.

Koulukeittolaa ei siihen ai
kaan ollut, vaan repussa oli 
voileipiä ja maitopullo ja kai
killa ei ollut sitäkään. Kou
lun siivoustöitten suorittami
seksi oppilaat oli jaettu ryh
miin, jotka huolehtivat sii
vouksesta vuoroviikoin. Luo
kan lattia pestiin kerran vii
kossa, mikä olikin niitä ras
kaimpia hommia siivouksessa.

Koulun vihkiäispäivää en 
tarkalleen muista, ehkä se oli 
syyskuussa. Sen muistan kui
tenkin, että se oh kaunis päi
vä ja jännittävä päivä varsin
kin niille, jotka siellä joutui
vat ohjelmaa suorittamaan. 
Väkeä oli luokkahuone täy
teen ja sanomalehdissä siitä 
kirjoitettiin tähän tapaan: 
»O ppilaista koottu ryhmä 
esitti laulua erittäin hienosti 
ja  runon lausui linnan neidon 
varmuudella Veine Oksanen.»

Opettajalle syyslukukausi 
oli raskasta aikaa ja kaiken li
säksi opettaja otti lisätyötä. 
H eräsi nimittäin ajatus ilta- 
kurssien pitämisestä niille 
nuorille, jotka koulun penkil
le olivat yli-ikäisiä. Kulma- 
kunnalla oli joukko nuoria, 
jotka halusivat suorittaa kan- 
sakoulukurssin yhden talven 
aikana. Asia sai myönteisen 
ratkaisun, kun opettaja ilmoit
ti, että kurssi järjestetään. 
Halukkaat saivat ilmoittautua 
koululla. Niinpä kurssin sit
ten eräänä iltana alkaessa il
moittautui oppilaiksi yhteensä 
15 tyttöä ja poikaa. Kurssi al
koi iltaisin kello 18.00 ja 
päättyi 21.00— 22.00 maissa. 
Pääpaino pantiin laskentoon, 
mutta muutkin kouluaineet 
käytiin kaikki läpi ja niistä 
annettiin arvosanat. Kurssilla 
oli mukana mm. Kujalan Ju s
si Halikkolan toisesta päästä. 
Jussi oli kortteeria Väinöläs- 
sä, kun oli siellä sen talven 
päivämiehenä. E i niistä töistä 
kuitenkaan paljon mitään tul
lut, kun koulutyöt veivät niin 
paljon aikaa. Veljeni Lauri oli 
myös niillä kursseilla mukana. 
Kun pojat iltaisin tulivat ko
tiin koululta ja alkoivat niitä 
laskujaan laskea ja  kun Jussi 
oli keksivinään oikean ratkai

sun johonkin laskutehtävään, 
ärjäisi poika kovalla äänellä 
että: »ahaati pojat» ja herätti 
samalla meidät muut samassa 
huoneessa nukkuvat.

Tämä sisukas kurssi tuotti 
myös tuloksia. Kun touko
kuussa oli lopputentti, jossa 
tarkastajakin oli saapuvilla, 
läpäisi kokeen yhdeksän oppi
lasta, poikia ja  tyttöjä. T ar
kastaja oli erittäin tyytyväi
nen ja antoi kiitettävän lau
sunnon sekä opettajalle että 
oppilaille.

Yksi lukukausi oli mennyt 
Kankaan koulun uusissa suo
jissa. »M ettäkulman» koulu 
oli päässyt hyvään alkuun. 
Seuraavina vuosina oppilaat 
vähän lisääntyivätkin. Tuima- 
lastakin saatiin yksi poika, 
Teeren Toivo, jonka vanhem
milla oh tullut jotain erimie
lisyyttä Talolan koulun opet
tajan kanssa, ja sen seurauk
sena Toivo tiili Kankaalle.

Tultiin sitten kevääseen
1918, jolloin punaiset eräänä 
yönä piirittivät koulun. Tuli
vat sisälle ja  tarkastivat kaik
ki huoneet epäillen valkoisten 
piilottautuneen sinne. Mutta 
eihän sieltä mitään löytynyt.

Oli juhannusaatto vuonna
1919, kun Sipilän Viljami 
juoksi Väinölään ja huusi, et
tä Kankaan koulu palaa. 
Juoksimme kaikki paikalle 
kellon ollessa viisi aamulla. 
Koulu paloi täyttä meteliä ja 
kuumuus oli niin suuri, ettei 
juuri haluttanut lähelle men
nä. Koska rakennus oli hirsis

tä tehty, kekäleet lentelivät 
aina 200 metrin päähän ja ul
korakennusten suojelemiseksi 
saatiin tehdä kovasti työtä, et
teivät ne syttyneet palamaan. 
Palo oli saanut alkunsa vuo
tavasta vernissatynnyristä, jo
ka oli koulun vinnillä odotta
massa koulun sisämaalausta. 
Hädin tuskin opettaja pääsi 
pois palavasta rakennuksesta 
vähissä vaatteissa. Opettajan 
isä, joka oli satulaseppä, ryn 
täsi paikalle tultuaan palavaan 
rakennukseen ja sai pelastet
tua pienen summan rahaa 
mutta ollen samalla vaarassa 
jäädä liekkeihin, kun eteisen 
katto romahti sisälle.

Ihmisiä kerääntyi mahdot
tomasti palopaikalle saatuaan 
palosta tiedon. Kaikki sammu- 
tusyritykset olivat kuitenkin 
turhia, ja koulu paloi maan 
tasalle. Sain määräyksen men
nä hälyyttämään paloruiskua 
Tuimalasta. Lähdin eräällä 
naisten polkupyörällä Tuima- 
laan, ja vaikka ajoinkin niin 
lujaa etten vielä koskaan ollut 
niin lujaa mennyt, niin ruis
kun tulo Kankaalle kesti kau- 
van. Ruisku oli Koskenkarta- 
nossa ja hevosilla kuljettaen 
ruisku viipyi niin pitkään, et
tei sillä enää tehty yhtikäs 
mitään, kun se perille ehti. 
Eikä sellaisella ruiskulla 
yleensäkään, joka oli neljän 
miehen käsin paineltava, pal
jon paloja sammutettu.

Palon jälkeen opettajalle 
kunnostettiin asunto saunara
kennuksesta väliaikaiseksi

kortteeripaikaksi. Koulutyö 
alkoi 1919 syksyllä Linnan 
talon tuvassa. Ahdasta oli, 
mutta toimeen tultiin, eikä 
koulutyötä tarvinnut keskeyt
tää. Koulu toimi Linnassa 2 
vuotta.

Kunta päätti kuitenkin ra
kentaa uuden koulun palaneen 
tilalle entisten piirustusten 
mukaisesti. Urakka annettiin 
koskelaiselle rakennusmestari 
Vilanderille vuonna 1920. 
Hirret koulua varten vedätet
tiin paikalle kevättalvella 
1921 ja sirkelöitiin hirsiksi 
paikan päällä. Voimakoneena 
käytettiin Arvelan höyrypan- 
nua Mellilästä. Kun kivijalka 
oli tulipalossa jäänyt melkein 
eheäksi, vain muutamia kiviä 
jouduttiin uusimaan, kohosi 
koulurakennus nopeasti pys
tyyn ja oli täysin valmis, kun 
koulutyö syksyllä 1921 alkoi. 
Ulkorakennukset jäivät ennal
leen. Myöhemmin sitten teh
tiin alakoulurakennus lisää.

Kankaan kansakoulu on ol
lut, niin kuin moni muukin 
kansakoulu sulkemisuhan alai
sena lapsien vähyyden takia, 
mutta toimii sentään vielä, 
kun lapsia kuljetetaan autoil
la Verhonkulmalta käsin. Siel
tä kun lakkautettiin koulu 
muutamia vuosia sitten.

Kankaan koulu, perustamis
vaiheissaan ehkä eniten vaivaa 
ja kiistoja aiheuttanut Kosken 
kouluista, on ainutlaatuinen 
tarina sinänsä.

Yrjö Väinölä
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Pakinaa
naisten hiihtokilpailusta
Koskella 1910
Kertonut Anna Franssila ja 
merkinnyt muistiin Yrjö Vir
tanen.

»O n luonnollista, että nuori
soseura, joka v. 1889 oli paik
kakunnalle perustettu, ryhtyi 
nuorisoseura-aatteen mukai
sesti johtamaan nuorisoa pois 
joutavista ja huonoista ajan
viettotavoista, kuten juopotte
lusta, nurkkatansseista, tappe
luista, yöjuoksuista j.n.e. ke
räämällä sitä kokouksiinsa, il
tamiinsa ja juhliinsa. Niissä 
sen mieliin ja sydämiin koe
tettiin kylvää herätteitä hen
kevämpiin ja ylevämpiin aja
tuksiin ja pyrkimyksiin, antaa 
sille tilaisuus keksiä ja  valmis
taa itselleen hauskoja mutta 
samalla hyviä, opettavaisia ja 
jalostavia ajanviettotapoja ja 
näin yhteiseksi ja  toisten hy- 
väksikin toimien kehittämään 
ennen kaikkea myöskin it
seään ymmärtäväiseksi sivisty
neeksi ihmiseksi ja kunnon 
kansalaiseksi.

Luonnollista oli sekin, että 
etsiessään keinoja ja toiminta
muotoja tämän kasvatus- ja it- 
sekasvatustyön harjoittamisek
si nuorisoseura jo heti alkuai- 
koinaan keksi ja otti käytän
töön myöskin ruumiin harjoi
tus- ja kehittämistyön: urhei
lun ja voimistelun.»

Tämän pakinan ensimmäi
set kappaleet on lainattu Kos-, 
ken T l  Nuorisoseuran 40- 
vuotisjuhlajulkaisusta.

Maanviljelijä Anna Franssi
la muistaa erinomaisesti vielä 
62 vuoden takaa sen talvisen 
sunnuntaipäivän, jolloin hän 
yhdessä nykyisen Katri Luh
talan kanssa oli mukana ali- 
kulmalla järjestetyissä naisten 
hiihtokilpailuissa. Tämä ta
pahtui vuonna 1910 maalis
kuulla. Kilpailupäivän aamu
na oli kova pakkanen. Kerto
jalla oli tuolloin kiire, kun 
ennen kilpailuja piti käydä 
vielä Tapalasta kyläräätäliltä, 
Hakalan Fiijalta noutamassa 
uusi palttoo. H eti räätäliltä 
tultua lähdettiin kilpailupai
kalle oppaina ja avustajina Se
pän M artti ja Franssilan Voit

to. Kilpailut alkoivat kello
9.00 aamulla.

Franssilan pihalta lähdet
tiin M artti ja Voitto etum
maisina ladun tekijöinä, ker
toja ja Katri jäljessä. Mentiin 
ihan Siivolan ikkunan alta, 
Hasulan pellon poikki ja edel
leen suoraan Halikkolan K it
tilän pihalle. Kittilästä jatket
tiin Seppälän puodin, nykyi
sen Unto Ilmasen omistaman 
kaupan seutuville. Täältä jat
kettiin matkaa Tauselan lau
toille ja edelleen kilpailupai
kalle Tauselan Tausalle. Tau- 
san pihalla oli vilskettä ja oli 
siellä poikiakin, oli isompia ja 
vähäisempiä. Tausan talossa 
oli omasta takaakin kahdeksan 
veljestä. (H eistä kolme on 
vielä elossa.) Kilpailu oli ali- 
kulman nuorisoseuran järjes
tämä. Kilpailu- ja palkintotuo- 
mareina olivat August Ahti ja 
Kalle Rantala. Naisten kilpai
lujen osanottajiksi meitä il
moittautui kymmenkunta.

Kilpailulatu lähti Tausan 
pihalta Nummelle päin, Num- 
milan Mantan tuvan tykö, 
kiersi sitten metsän reunaa 
pitkin Yli-Liipolaan ja sieltä 
edelleen suoraan Tausan pi
halle. Kilpailumatkan pituus 
oli kaikkiaan kolmisen kilo
metriä.

Kilpailusta on parhaiten 
jäänyt kertojan mieleen kil
pailun kohokohta, kuten luon
nollista, palkintojen jako. En
simmäisen palkinnon sai Rau
ha Tausa, toisen palkinnon 
Katri Luhtala sekä kolman
nen palkinnon kertoja. Muis
ta kilpailijoista Anna Frans
sila muistaa ainakin Signe 
Heikkilän, Hulda Rauteliin ja 
Saima Uotilan.

Palkintojen jaon päätyttyä 
saivat toimitsijat kuulla kun
niansa, kun olivat hyväksy
neet Talolan pikkulikat kil
pailemaan ja isompien tyttö
jen jäädessä pikkulikkojen 
menestymisen takia palkin
notta.

Näissä kilpailuissa taisi 
Vennekin tavata Katrin en
simmäisen kerran ja ovat ol
leet yksissä leivissä 55 vuotta.

Oli siellä paikalla muitakin 
poikia, kuten alussa jo tuli 
sanottua, olivat semmoset 
Heikkilän pojatkin, kun mi
näkin vähän — --------. Kyllä
ne ajat kuluvat ja miehen otto 
päivä päivältä lähenee, sanot
tiin ennen. Niin oikein, mutt 
luanikast oli vaan.

Kertonut Katri Luhtala ja 
merkinnyt muistiin Yrjö Vir
tanen.

Kuusikymmentä vuotta sit
ten oli paksuluminen talvi. Ei 
silloin ilman suksia tullut toi
meen. Jo s meni kansakouluun 
tai naapuriin, niin aina men
tiin suksilla.

Kevätpuolella tätä talvea, 
joskus maaliskuun lopun peh
meällä suojasäällä olivat Hon
giston koululla eräänä sun
nuntaina iltapäivällä Tapalan- 
Hongiston Nuorisoseuran ky
läosaston hiihtokilpailut. Ker
toja meni yhdessä Annan, Voi
ton ja  Martin kanssa kilpai
luja katsomaan. Naisten kil
pailuun oli ilmoittautunut yh
deksän osanottajaa. Kertoja 
kysyi Purhaan A m id ilta , joka 
oli kilpailun palkintotuomari- 
na opettaja Kaislan kanssa, 
että pääsenkös minä ja Anna 
tähän kilpailuun. Tietysti te 
pääsette sanoi Arviidi ja mer
kitsi minut kymmenenneksi 
sekä Annan yhdenneksitoista 
osanottajaluetteloon. Tämän 
jälkeen selvitettiin, mistä kil
pailulatu kulkee ja että ladun 
päässä on Albert Mäki seuraa
massa, että jokainen osanot
taja käy ladun päässä.

Lähtöjärjestys oli sama 
kuin ilmoittautumisjärjestys ja 
lähtö tapahtui minuutin vä
lein. Kun lunta oli metrikau
palla, oli edellisenä päivänä 
tehdyllä ladulla varsinkin al
kupään hiihtäjien vaikea ottaa 
vauhtia. Latu kulki koulun pi
halta Vähäjoen notkoon ja 
edelleen Paimionjoen rantaan. 
Mentiin rantatöyrästä pitkin 
Karinkivelle saakka ja siitä 
jokea pitkin Tapalan sillan 
alitse Roopan-Riikosen tykö, 
josta tultiin Talolan puolelle. 
(Nykyisen Eino Salmen talon 
kohdalla). Latu palasi joen 
Talolan puoleista rantaa Hon
giston koululle. Oli se niille 
alkupään lähtijöille, meitä 
vanhemmille vankoille tytöille 
kova urakka suojailmalla hiih
tää vajoavaa latua pitkin. Me 
pikkulikat oltiin loppupään 
lähtijöinä kovalla ladulla.

Niin siinä sitten kävi, että 
minä pääsin kaikkien edelläni

lähteneitten ohi ja tulin en
simmäisenä maaliin. Viimei
nen ohitettava oli Saima Löy
hä 20 metriä ennen maalia. 
Franssilan Anna tuli toiseksi 
ja Fredrikssonin' Lyyti kol
manneksi. M uista osanottajis
ta muistan Selma Jaakkolan, 
Iida Löyhän ja Alina Löyhän. 
O sa tämän kilpailun hiihto- 
kunniasta lankesi paitsi sopi
valle lähtöjärjestykselle myös 
hyvin voidelluille suksille. 
Minulla olivat Martin ja An
nalla Voiton sukset.

Useimmat hiihtokilpailut 
talvisin kuitenkin pidettiin 
Nuortentuvalla. Kerran maa
liskuun alkupuolen sunnuntai
na 1911 alkoi kilpailu kello
12.00 päivällä. Ensin oli 
miesten 10 km ja sen jälkeen 
pikkupoikain sekä naisten koi
tokset. Lähtö tapahtui Num- 
milan pellon päästä, siltä koh
taa, missä nyt on Vitkan 
huoltoasema. Pöytäkirjaa piti 
maisteri J .  E . Nurmi ja kel- 
lonkatsojana oli meijän Pappa 
(Kustaa Virtanen), hänellä 
kun oli sellainen umpikuori- 
nen kultakello, jossa oli sem- 
monen pitkä sekuntiviisari.

Lähtöpaikkaan peltosaran 
päähän oli lyöty seiväs pys
tyyn. Naisten ja pikkupoikien 
latu lähti tästä Talolan Ali- 
kylään päin Maunun Mam
man ulkorivin takaa, läpi Tol- 
vin puutarhan ja edelleen 
Knaapin navetan taakse, juuri 
siihen saakka, missä nyt on 
Talolan Alikylän muuntaja. 
Siinä oli taas seiväs pystyssä 
ja vielä Kujanpään Vihtori 
valvomassa, että kaikki kilpai
lijat kiersivät seipään. Paluu 
tapahtui samaa latua Nuorten- 
tuvalle. Paluu oli erittäin han
kalaa. Lähtö tapahtui puolen 
minuutin väliajoin, noin 15 
pikkupoikaa ensin ja naiset 
heti perään, oli siinä sohinaa 
kerrakseen. Pikkupojat eivät 
antaneet latua sen enempää 
ohituksessa kuin vastaantul- 
lessakaan, kiusaa vain tekivät. 
Muistan, kun tulin siitä Mau
nun mamman pellon kohtaa, 
meijän Yrjö ja Mäkisen Vieno 
menivät minun edelläni. Eivät 
päästäneet millään ohi, kun 
oli yksi latu ja paksu höytä- 
lumi ladun molemmin puolin. 
Ajattelin, että vartokaas po
jat, kun päästään tuohon Ta
losen kohtaan, se oli paikka 
missä nyt on Metsäkoti-, siitä 
alkoivat ainakin kolmet ladut, 
eikä me suurta aikaa siinä vii
vyttykään, kun menin vasem
malta puolen poikien ohi. 
Mutta kuka sieltä oikealta 
puolelta meni saman tien mi
nunkin ohitseni niin että hu-
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minä kävi. Kukas se muukaan 
oli kuin nykyinen Uotilan 
mamma, jota silloin sanottiin 
Seppälän Saimaksi, koska oli 
Frans Seppälän kaupassa puk- 
suna. Kova meno meitill Sai
man kans oli, mentiin sitä 
Nummilan sarkaa maalia koh
den niin paljon kuin eineen
kin päästiin, Saima ensimmäi
senä ja minä viitisen metriä 
jäljessä kun saavuimme maa
liin. Komjast me tultiin maa
liin ja kun oli maaliseiväs 
ohitettu helpotti Saima heti 
sukset jaloistaan. Toinen suk
si meni aika puhtia Vuorisen 
puotia päin ja toinen kohti 
kansakoulun kivikellaria. Sai
man sauvat lensivät luonik- 
kaasti maantien ojaan ja itte 
hän istui reippaasti juuri sii
hen paikkaan, missä hän suk

set helpotti jaloistaan. Siinä 
hän sitten istui aikansa ja mi
nä puuskutin jonkun matkan 
päässä. Palkintomitallit me 
molemmat saatiin ja kolmas 
oli jälleen Franssilan Anna.

M uista kilpailun osanotta
jista kertoja muistaa ainakin 
maalari Mäkisen tyttären Tai
min Tuimalasta, Patakosken 
myllärin tyttäret Tuula ja Al
ma Lindgren sekä Talolan ky
lästä olleet Siiri Vilperin ja 
Helmi Laineen os. Boman. 
Helmi Laineesta tuli myöhem
min Kosken naisten hiihto- 
mestari.

Vieläköhän- niitä maisteri 
Nurmen kirjoittamia tulos- 
pöytäkirjoja lienee Kosken 
Nuorisoseuran arkistossa tal
lella. Niistä ne osanottajat ja 
kellonajat tarkemmin näkisi.

Koskelaisia urheilijoita ja palkintotuomareita 1900-luvun alussa. 
Seisomassa: K. Virtanen, V. Riikonen, Eeli Digert ja E . Nieminen; 

istumassa S. Liipola, J .  Eeli Nurmi ja Edv. Penttinen.

Vaalien jälkeen
Taas on vaalit vaalittuna. 
Tulokset on julkaistuna. 
Parhaat voimat poimittuna.
—  Sen kun toimeen vaan. 
Jälleen kerran sosialisti 
kepu, kok. ja kommunisti 
uuden poppoon pystyyn pisti.
—  Heihin luotetaan.

Varmaan sitten aika näyttää, 
kuinka taitojansa käyttää. 
Kuinka kansan toiveet täyttää 
kukin paikallaan.
Kuinka kunnan laiva luistaa, 
kuka karit välttää muistaa, 
kuka matalikkoon suistaa
—  nähdään aikanaan.

Kun taas kuluu neljä vuotta 
nähdään ken on ollut suotta. 
Silloin pannaan uusi nuotta 
jälleen vetämään.
Jälleen kerran yritetään 
vanhat virheet hyvitetään. 
Unohdeta ei nyt ketään
—  Siihen pyritään.

Näin tää jatkuu, luultavasti, 
aina maailman loppuun asti: 
Uusi laiva, uusi lasti 
aikaan ajautuu.
Toiset koettaa vuorollansa 
vereksiä voimiansa 
kunnes jälleen ajallansa 
unhoon hautautuu.

Äänestysprosentti 77,77 
syksyn kunnallisvaaleissa 
Koskella

Puolueitten kesken Kosken 
valtuuston paikkajako säilyi 
ennallaan. Keskustapuolue ke
räsi eniten ääniä 1 011 ja sai 
11 paikkaa. Kokoomus sai 
320 äänellä 3 paikkaa, SMP 
173 äänellä 2 paikkaa, SKD L 
191 äänellä 2 paikkaa ja SDP 
129 äänellä yhden paikan.

Keskustapuolueesta tulivat 
valituiksi Allan Kattelus, Vil
jo  Lehtinen, Torsti Manni, 
M atti Mikkola, Riitta Naumi, 
Tellervo Pakkanen, Väinö 
Tuominen, Kai Tuomola, Sirk
ka Vähätalo, Antti Välimaa ja 
Alpo Yli-Liipola. Kokoomuk

sesta tulivat valituiksi Elvi 
Heikkilä, Olli Koivunen ja 
Olli Urmas. Suomen Maaseu
dun Puolueesta tulivat vali
tuiksi Aarno Tyyri ja Esko 
Syrjälä. Suomen Kansan De
mokraattisesta Liitosta tulivat 
valituiksi Pauli Pellonperä ja 
Timo Suomela. Suomen Sosi
aalidemokraattisesta Puoluees
ta tuli valituksi Toivo Rinne. 
Suurimmat henkilökohtaiset 
äänimäärät keräsivät Alpo 
Yli-Liipola saaden 83 ääntä 
sekä Olli Urmas, joka sai 72 
ääntä.

—  Urima -—
Hilma Menander ja Kalle Leppänen, kumpikin 88 vuotiaita, täyttämässä 

oikeuttaan ja velvollisuuttaan syksyn 1972 kunnallisvaaleissa.
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Tarkkailuvuoden 1971—72 
kuulumisia

Päättynyt vuosi oli tuotokseltaan edellistä parempi. 5 179 kg 
maitoa 226 kg voirasvaa %  4 ,36, lisäys 211 maitoa 11 kg voi- 
rasvaa. Kahden vuoden yhteinen nousu keskituotokseen 435 
kg maitoa 21 kg voirasvaa. Näin suurella nousulla on talou
dellista merkitystä, olkoonpa että siihen on vaikuttanut myös 
tehostettu ruokinta. Nykyisin lypsykarjalle käytetty rehu saa
daan lähes kokonaan omasta pellosta, mikä on edellyttänyt 
myös tehostettua tuorerehuviljelyä. Vertailun vuoksi mainit
takoon että koko maan tarkkailtujen lehmien keskituotos on 
4 799 kg maitoa 214 kg vr %  4,46 Varsinais-Suomen maa- 
talouskeskuksen alueella keskituotos 5 230 maitoa 234 kg 
vr. %  4,37. On kuitenkin huomattava että Koskella tarkkai
luun kuuluu 45 %  lehmistä, kun vastaava luku koko maassa 
on n. 30 % .

Lähinnä valtionavun vähentymisen johdosta oli pientä ta
loudellista painetta. Kuitenkin tultiin toimeen perityllä 16 
markalla lehmältä, vaikka ilmeistä korottamisen tarvetta olisi 
ollut. On olemassa vaara, että karjojen keskikoon suuretessa, 
valtion tuki kokonaan loppuu. Olisikin toivottavaa, että pieniä 
karjoja jatkuvasti olisi mukana tarkkailutoiminnassa. Koskella 
tarkkailukarjojen keskilehmäluku on 7. Lehdistössä on näky
nyt tietoja esityksistä, joita on annettu avustuksen saannin 
ehtona olevan karjan keskilehmäluvun nostamisesta. Tarkkai
luun kuuluvat tilat voivat laskea hyödykseen välittömästi, 
siemennysmaksujen alenemisen 4 markkaa lehmältä, hyvityk
sen nuorsonnien käytöstä ä 2 markkaa, yhteensä 6 mk leh
mältä, samoin tuotosten tultua näkyviin myös karjan jalostus
arvon kohoamisen.

Tarkkailuvuoden alkaessa oli mukana 938 lehmää, sen lop
puessa 946 lehmää. Muutos johtui yhden karjan liittymisestä 
tarkkailuyhdistykseen vuoden aikana. Vuoden päättyessä jäi 
pois karjanpidon lopettamisen ym. syistä 15 lehmää. Uusia 
karjoja liittyi 25 lehmällä, joten uusi tarkkailuvuosi alkoi 956 
lehmällä. Karjantarkkailijoita on edelleen kolme, keskimäärin 
45 tilaa ja 318 lehmää tarkkailijaa kohden. Määrä ei tunnu 
kovin suurelta, mutta kun kaikilla aloilla ollaan siirrytty viisi- 
päiväiseen työviikkoon ja kiinnostus karjantarkkailuun näyttää 
Koskella jatkuvan, tarvitaan tilaa myös uusille tulijoille.

Luettelo vähintään 200 voirasva kg tuottaneista karjoista 
on tänäkin vuonna jaettu yhdistyksen keskilehmäluvun ylittä
viin ja sen alle oleviin karjoihin. Osalla näitä on tuotoksessa 
myös valkuaismäärät. Yksittäisten lehmien luettelossa on tuo
toksen lisäksi myös lehmien isät mainittu ja mukana ovat 
kaikki vähintään 250 vr kiloa tuottaneet lehmät.

SUURET KARJAT
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1. Rahkonen Martti 33,5 Ay 6599 295 4,5
2. Välimaa Antti 9,5 Ay 6659 284 4,3 240 3,61
3. Naumi Ilkka 8,6 Ay 6312 280 4,4
4. Levonen Matti 7,8 Ay 6067 274 4,5
5. Saari Pentti 8,7 Ay 6058 273 4,5 210 3,47
6. Naumi Pentti 9,3 Ay 5869 271 4,6
7. Palomäki Oiva 7,5 Ay 5988 267 4,6
8. Uusitupa Matti 10,8 Ay 6118 256 4,2 212 3,47
9. Beranger Martti 12,2 Ay-Fr 5735 252 4,4 204 3,55

10. Aho Sulo 10,6 Ay 5793 250 4,3
11. Mikola Jyri 8 Ay 5438 245 4,5
12. Haavisto Ilmari 7,9 Ay 6127 243 4,0 225 3,67

13. Toivonen Keijo 10,7 Ay 5519 242 4,4
14. Simola Jaakko 9,5 Sk-Fr 4992 241 4,8
15. Hokka Heikki 14,6 Ay 5465 240 4,4
16. Urmas Tuomo 10,2 Ay 5415 240 4,4
17. Mäkinen Hannes 7,7 Ay 5537 239 4,3
18. Teivonen Reino 7 Ay 4852 238 4,9
19. Haavisto Kustaa 8,5 Ay 5352 234 4,4 178 3,33
20. Kivikallio Tauno 8 Ay 5241 233 4,4
21. Kulo Toivo 9,4 Ay 5592 231 4,1
22. Hörkkö Juhani 18 Ay 5371 231 4,3
23. Posti T., perik. 9,2 Ay 5165 231 4,5
24. Uutela Väinö 8,5 Ay 5424 230 4,3 184 3,46
25. Vähätalo Tapio 11,2 Ay-Sk 5129 229 4,5
26. Raitanen Lippo 9,5 Ay-Sk 5005 229 4,6 176 3,61
27. Jalli Markku 22,7 Ay-Fr 5580 228 4,1 196 3,52
28. Kujala Veikko 12 Ay 5512 228 4,1 182 3,41
29. Tamminen Antti 7 Sk 5283 227 4,3
30. Välimaa Jaakko 7,4 Sk-Ay 5043 227 4,5 178 3,53
31. Tuomola Kai 9,6 Ay 4805 227 4,7
32. Manni Torsti 7,2 Ay 5010 223 4,5
33. Mutkala Eero 7,3 Ay 4922 222 4,5
34. Ojala Vilho 7 Ay 5020 221 4,4
35. Kulma Unto 9,4 Ay 5062 218 4,3 181 3,58
36. Välimaa Seppo 9,1 Ay 5167 217 4,2 177 3,43
37. Mikkola Siiri 9,8 Ay 5138 215 4,2
38. Karri N., perik. 10,3 Ay 5166 214 4,1
39. Heinonen Reino 11,4 Ay 5023 214 4,3 170 3,38
40. Luhtala Ilkka 7,8 Ay 5374 212 3,9
41. Saari Erkki 16,3 Ay 4792 211 4,4 165 3,45
42. Numminen Reino 7,3 Sk 4482 211 4,7 146 3,26
43. Kärri Toivo 7 Sk 4397 211 4,8
44. Luhtala Toivo 10,6 Ay 4932 210 4,3 165 3,34
45. Saarinen Unto 7,8 Ay 4347 208 4,8
46. Puolaviita Orvo 15,5 Ay^Sk 4531 203 4,5
47. Selänne Pekka 8,6 Ay 4989 201 4,0
48. Tamminen Jorma 7,7 Ay 4908 201 4,1

PIEN ET KARJAT

1. Mikkola Eero 2 Ay 7203 308 4,3
2. Peltola Arvo 2,6 Ay 5171 308 6,0
3. Nikki Aarne 5,8 Ay 7458 301 4,0 260 3,46
4. Nurmi Aimo 1,5 Ay 6395 280 4,4
5. Virtanen Aaro 3,3 Ay 6211 273 4,4 216 3,47
6. Ollinen Paavo 6 Ay 5721 269 4,7 212 3,70
7. Alhaisi Olavi 3,1 Ay 6116 263 4,3
8. Kanasuo Arvo 4,3 Ay 6028 262 4,3
9. Könönen Jaakko 2,8 Ay 5911 261 4,4 204 3,45

10. Kallio Antti 4,4 Ay 5572 260 4,7
11. Nieminen Allan 4 Ay 6845 258 3,8
12. Saarinen Eino 2,4 Ay 5538 255 4,6
13. Nuotila Reino 6,9 Ay 5730 253 4,4
14. Kujala Väinö 6,2 Ay 5822 251 4,5
15. Uotila Esko 5,5 Ay 5657 251 4,4
16. Haapanen Kaino 4,7 Ay 5620 251 4,5
17. Aarnio Sigrid 2,6 Ay 5331 250 4,7
18. Reiman Pentti & Heimo 6,8 Ay 5328 246 4,6
19. Sintonen Aulis 4,9 Ay 5549 244 4,4
20. Tuominen Toivo 6,7 Ay 5387 243 4,5
21. Rintala Väinö 1,4 Ay 5544 241 4,3
22. Jalli Mikko 5,1 Ay 5842 240 4,1 198 3,39
23. Anttila Hannu 3,1 Ay 5696 240 4,2
24. Kulma Aaro 2,9 Ay 5019 240 4,8 174 3,46
25. Ahola Lauri 3,5 Sk 4511 240 5,3 165 3,65
26. Tanttu Vilho 5,7 Ay 5416 238 4,4
27. Ollinen Veikko 3 Ay 4857 232 4,8 184 3,71
28. Aaltonen Pentti 5,9 Ay 4982 230 4,6 182 3,65
29. Pellonperä Pauli 3,6 Ay 4942 229 4,6
30. Oksanen Antti 4,1 Ay-Sk 5589 228 4,1
31. Kivelä Aili 3,1 Ay 5372 228 4,2
32. Tuominen Väinö 5 Ay 5182 228 4,4 185 3,57
33. Nyholm Tauno 5,7 Ay 5231 226 4,3
34. Patjas Jaakko 5,3 Ay-Sk 4738 226 4,8
35. Uusitalo Arvi 6,1 Sk 5326 222 4,2 182 3,41
36. Nummela Alpo 5,9 Ay 5103 222 4,4
37. Palmu Kalle 2,9 Ay 5294 221 4,2 179 3,38
38. Tamminen Uuno 6,5 Sk 4821 221 4,6 179 3,71
39. Patjas Erkki 4,1 Sk 4528 221 4,9
40. Koskinen Lauri 4,8 Ay 4779 220 4,6
41. Raitanen Sylvi 4,5 Ay 5071 218 4,3 177 3,49
42. Hakala Antti 3,8 Ay-Sk 4645 215 4,6
43. Suominen Aatami 6,5 Ay 5331 213 4,0 176 3,30
44. Nieminen Eino 6 Ay 5109 213 4,2
45. Salonen Raimo 5,5 Ay 4962 213 4,3 172 3,30
46. Seppä Torsti 4 Ay-Sk 4837 212 4,4
47. Koski Vilho 5,1 Ay 4680 212 4,5
48. Virtanen Jaakko 3,4 Ay-Sk 4521 212 4,7
49. Tuominen Aarne 6 Ay 4977 210 4,2
50. Laakso Eeli 4,2 Ay 4665 210 4,5
51. Tamminen Eino 6,4 Ay 4945 206 4,2 162 3,28
52. Toivonen Arvo 5 Ay 4804 206 4,3
53. Heinonen Fr., perik. 3,5 Sk 4727 201 4,3
54. Lehtonen Keijo 3,1 Ay 4633 200 4,3
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Kosken asutusnimiä
Nimet vaihtuvat ja unohtuvat

Jo s Koskelle saapuisi mat
kailija ja  kysyisi tietä Puolil
le, hän varmasti jäisi vaille 
opastusta. Yhtä huonosti kä
visi sen, joka Patakoskella et
sisi Mäkelän taloa. Hurrin  ky
syjää osattaisiin neuvoa, mut
ta jos hän sanoisi, että talon 
pitäisi olla Tuimalassa, vas
taukseksi tulisi päänpudistus. 
Kuitenkin nämä talot tunnet
tiin aikanaan yhtä hyvin kuin 
nykyisin vaikkapa Posti tai 
Naumi. —  Nimet, jopa suur
ten kantatalojen nimet vaih
tuvat ja  unohtuvat.

Vähä-Sorvaston Anttila, Haali, 
Marttila, Nakki ja Nokkala

Jos  talo häviää, on luonnol
lista, että nimikin jää ennen
pitkää käytöstä. Vähän-Sor- 
vaston Nokkalasta tuli Kos- 
kenkartanon lampuotitila v. 
1805, ja toistakymmentä vuot
ta myöhemmin talo liitettiin 
kokonaan kartanoon. Nakki 
oh aluksi augmenttitila, mut
ta yhdistettiin kartanoon 
1860-luvulla. Samoin kävi ky
län muiden talojen, Haalin, 
Anttilan, Marttilan ja  Miko
lan. Vain viimeksi mainittu 
saavutti myöhemmin itsenäi
sen aseman uudelleen, kun 
taas muut hävisivät niin pe
rusteellisesti, ettei edes nurk- 
kakiviä enää löytyne.

Tapalan Kylänpää, Löyhä ja 
Uotit.

Monia taloja palstoitettiin 
meidän vuosisatamme alussa. 
Yleensä yksi osista säilytti 
vanhan nimen, mutta tämä 
osa saattoi olla jokin taka
maan lohko, jolle ei koskaan 
rakennettu asumusta. Vaikka 
kotipellot ja vanha talouskes
kus saivat pitää kantatalon ni
men, alettiin tilaa usein kut
sua uusien asukkaiden mu
kaan. Niinpä moni tuskin

enää tietää, missä olivat esi
merkiksi Tapalan Löyhä, Ky
länpää tai Uoti (oikeastaan: 
U o tit) .

Oheisessa kuvassa on osa 
Tapalan isojakokarttaa, joka 
laadittiin 1700-luvun lopussa. 
Nykyisten teiden linjat näky
vät katkoviivoin merkittyinä, 
ja niiden yhtymäkohdassa 
Ristkujan  ympärillä sijaitsevat 
lähes kaikki talot. A =  Uoti, 
B =  Jaakola, D =  Iso-Kokki, 
F  =  Löyhä ja G  =  Posti. 
Vähä-Kokki ( E )  oli Patakos- 
kelle johtavan tien laidassa, 
noin 200 metriä kyläryhmäs
tä itään; samalla paikalla on 
nykyisin Arvo Aaltosen omis
tama Pihlava. Kylänpää (C ) 
taas sijaitsi suunnilleen siinä, 
m issä nykyisin on Sylvi ja 
Astrid Postin huvila.

Varsinaisia kantataloja ovat 
olleet Jaakola, Kokki, Löyhä 
ja  Posti. Näistä neljästä yksi 
on perustettu jälkeen vuoden 
1540, koskapa tällöin laadi
tussa maakirjassa Tapalasta 
mainitaan vain kolme taloa. 
Varsinaisesti ei mainita edes 
taloja, vaan —  kuten tapa oh 
—  isännät. Ilman talohisto- 
rioiden selvittelyä emme tie
dä, mikä talo oli Tuomas Kle- 
metinpojan, mikä M atti Yr- 
jönpojan  ja  mikä Pekka Si- 
monpojan omistuksessa. Tont- 
tiasemien perusteella näyttäisi 
siltä, että Kokki ja Löyhä 
ovat alkuaan olleet samaa ta
loa. Taloa jaettaessahan pys
tytettiin uusi rakennus samal
le tontille vanhan viereen, jos 
vain tilaa riitti.

Jaakola  halottiin 1700-lu- 
vun puolivälissä kolmeen 
osaan, jotka saivat nimet 
Jaakola, Kylänpää ja Isotalo. 
Jälkimmäisellä on asiakirjoissa 
usein ruotsiksi käännetty asu 
Storgärd. Isontalon  ensimmäi
nen isäntä oli Uoti Aatamin- 
poika ja  vähitellen talon ni
meksi vakiintui Uoti. Mutta 
jo 1800-luvun alussa tämäkin 
talo jaettiin ja näin syntyivät 
Vanhatalo ja  Uusitalo eli 
Vanhatalo ja Uusi-Jaakola. 
Mikään näistä nimistä ei jää
nyt vakinaiseen käyttöön,

Va Y
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vaan jälleen tuli nimeämispe
rusteeksi isäntä. Vanhaataloa 
ruvettiin Kaapo Matinpojan 
mukaan sanomaan Kaapo Uo
tiksi ja Uuttataloa Juha Kal- 
lenpojan mukaan Juha Uo
tiksi. Kaapo rakensi huoneen
sa kilometrien päähän kylästä 
metsän keskelle. Talon tontti 
on kai nykyisinkin nähtävissä 
Vehmaston lähellä; metsä on 
aikoja sitten saanut väistyä 
peltojen tieltä.

Kun Kaapo Uoti 1900-lu- 
vun alussa palstoitettiin, nimi 
jäi vähitellen käytöstä ja sitä 
mukaa Juha Uotin alettiin 
kutsua pelkästään Uotiksi. Pa
rikymmentä vuotta myöhem
min jaettiin Juha Uotikin ja 
samoin Kylänpää. Nykyisin on 
jäljellä taas vain Jaakola, to
sin alkuperäisestä huomatta
vasti supistuneena, onhan sii
tä vuosisatojen kuluessa ero
tettu yhteensä kolmen talon 
maat.

Tapalaa tunteva lukija huo
maa, että Löyhä n paikalla on 
nykyisin Onnela. Taloa jaet
taessa vanhaa nimeä ei huolit
tu enää kantaosan nimeksi, 
vaikka se maarekisterissä tu

leekin säilymään kauempana 
olevan maapalstan nimenä.

Tuimalan Hurri.

Taloja halottaessa syntyi ta
vallisesti nimipari, jonka al
kuna olivat Yli- ja Ali- tai Iro
ja Vähä- ja  loppuna vanha ni
mi. Aina ei kuitenkaan käynyt 
näin.

Tuimalan kylän kantatalot 
sijaitsivat kaikki tiiviinä ryh
mänä nykyisen Mäkilän tie
noilla. Siinä olivat Jätti, Sul- 
kala, Vinko ja  Hurri. Ison- 
jaon aikana (vuonna 1777) 
kyläntontti oh käynyt jo ko
vin ahtaaksi ja kappalainen 
Gummerus suostui siihen, että 
pappilan ( Sulkalan) raken
nukset siirrettiin vuosina 
1780— 1783 kilometrin ver
ran pohjoisemmas eli nykyi
selle paikalleen.

Jallin  ja  Vingon tuntevat 
kaikki koskelaiset, mutta m i
kä oh H urri?  Tällainen talo 
tosiaan mainitaan 1600-luvul- 
la maakirjoissa ja rippikirjois
sakin aina vuoteen 1762 asti.
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Varsinaisesti Hurria ei ole 
enää olemassa, sillä se jaettiin 
kahteen osaan 1700-luvun 
puolivälissä, virallisesti tosin 
vasta isossajaossa vuonna 
1783. Osat olivat Storgärd 
eli Isotalo  ja  Mäkilä. Isotalo
kin jaettiin myöhemmin kah
tia ja niinpä 1800-luvun alus
sa tontin ahtautta lisäsivät 
Yli-Isotalo ja Ali-Isotalo. Ni
met kuvastavat talojen keski
näistä sijaintia Paimionjoen 
törmällä. Kun kummankin ra
kennukset myöhemmin siirret
tiin kyläryhmästä pois, nimet 
säilyivät, vaikka jokapäiväi
sessä käytössä hiukan yksin
kertaistuivat. Ali-Isotalo on 
ainakin joen juoksuun verrat
tuna ylempänä kuin Yli-Iso- 
talo, mutta on silti Alitalo. 
Tuimalan asutustaajaman kes
kelle jäänyt Yli-Isotalo tunne
taan nykyisin Isotalona.

Patakosken Mäkelä.

Maakirjassa on Patakosken 
talojen joukossa vuonna 1696 
M ä k i l ä ,  seuraavana vuonna 
kirjoitetaan M ä c k ä 1 ä ja si
tä seuraavana M ä k e l ä .  
Vuonna 1700 on taas M ä c- 
k ä 1 ä. Vaikka oikeinkirjoitus 
horjuukin, voimme päätellä, 
että nimi on Mäkilä tai Mä
kelä. Missään kartassa tätä ta
loa ei näy ja veroluetteloista
kin se jää pois mainittujen 
merkintöjen jälkeen. Mahdol
lisesti sen maat on jo 1600- 
luvulla yhdistetty Sarjan  ja 
Klemelän taloihin.

ojanperko-rivmiszt niityt. Tu
run läänin jalkaväkirykmentin 
ruotujakorulla suuren Pohjan 
sodan ajoilta ( julkaissut 
vuonna 1936 Arvo Viljanti) 
mainitsee Tapalasta talon 
P ä t j .  Vuoden 1967 maakir
jasta selviää, mikä talo on ky
seessä, kun siitä voi lukea 
K  ä c k i eli P u o t j.

Puoti ei varmaankaan ole 
tässä yhteydessä tarkoittanut 
sitä, mitä ehkä ensiksi ajat- 
telisi eli kauppaa. Puotila-, 
Puotinharju-, P«o/i-tyyppisten 
nimien taustalla on todennä
köisesti muinaisruotsalainen 
henkilönnimi Bodhi eli Bote.

Vanha perimätieto kertoo 
(kirjailija Aira Kokin isän Al
bert Vähä-Kokin m ukaan), 
että Ruotsin kuninkaan kokki 
sai aikoinaan talon palkkioksi 
palveluksistaan. »Ruotsin ku
ninkaan kokki» on ehkä ollut 
armeijan muonanhankkija, ja 
siitä päätellen, että talon nimi 
näyttää vielä 1600-luvun lo
pussa olleen vakiintumaton, 
hän lienee kunnostautunut nii
den lukuisten sotien aikana, 
joita suurvalta Ruotsi— Suo
mi tällöin kävi.

Samantapainen ammattiin 
liittyvä nimenmuutos on Ta- 
palassa toinenkin. M aakirjois
sa on 1700-luvulle asti Per- 
tuntalo, vaikka kansa var
maan jo aikaisemmin puhui 
Postista. Pietari Brahe mää
räsi näet vuonna 1638 talon 
hoitamaan postin kuljetusta, 
jota tehtävää se sitten hoiti
kin satakunta vuotta.

Heikki Viironen

Joulumietteitä 1972
Kai pitäisi joulusta kirjoittaa, iloista sanomaa ilmoittaa.
On mieli kuitenkin murheinen, tuli pojalle lähtö viimeinen.

Vaikka ei tuota kuolemaa surulla, murheella muistella saa, 
oli sydän niin sairas rinnassaan, vaikka hän touhusi ahkeraan.

]a kyllä hän itsekin tiesi sen, joka päivä voi olla viimeinen.
Varsinkin päivät viimeiset olivat olleet kovasti kiireiset.

Oli pimeä yö syksyinen, kun saapui noutaja taivainen.
Irroitti hellästi kahleet maan, ja vei hänet joukkoon riemuitsevaan.

Ja  joulun tähden, sen taivaisen, voi löytää ihminen parhaiten,
kun muuten on synkkää ja pimeää, se silloin niin kirkkaana kimmeltää.

On joskus polulla ihmisen, myös päivä pimeä syksyinen, 
ja tuntuu kuin aurinko laskenut ois tai niin kuin se mennyt ois 
kokonaan pois.

On hyvä, jos silloin huomaa sen, pilvien välistä tähtösen,
joka johtaa sinne Sinun luo, missä lepää tuo lapsi, mi lohtua tuo.

Se katse pyhä ja taivainen, voi poistaa taas päivän pilvisen.
Sitä varten hän tänne syntyikin, tuomaan lohtua elämän tuskihin.

Koni jälleen taas täältä muuttanut on, sinne ikuisen joulun viettohon. 
Siellä soivat Jumalan kanteleet, ovat poissa jo murhe ja kyyneleet, 
jotka matkan varrella useinkin, täällä tulevat kulkijan silmihin/~ 
sillä maa tämä täällä on murheiden maa. Taivaassa vasta riemuita saa.

Kyllä siellä ylhäällä tiedossa on, koska ryhtyvät viljan niittohan. 
Vaikka meistä joskus tuntuisi niin, tuo liian varhain jo korjattiin.

Minä käännän katseeni ylöspäin ja pyydän nyt hiljaa tässä näin.
Anna olla sun kättesi siunaavien, myös turvana leskien orpojen.

Tule seimen lapsi taivainen, tule jälleen joulumme siunaten.
Suo joulu kaikille rauhaisa, sitä toivoo Iivari Mattila.

Tapalan Puoti ja Pertuntalo.

Kaikissa edellä olevissa ta
pauksissa nimenmuutokset 
ovat kytkeytyneet talon jaka
miseen ja /ta i häviämiseen. 
M utta nimet ovat voineet 
vaihtua, vaikkei mitään täl
laista ulkonaista m uutosta.ole 
sattunutkaan. Niinpä alussa 
mainittu Puoti sijaitsi kolmi
sensataa vuotta sitten Tapalan 
kylässä. Aivan kokonaan nimi 
ei ole unohtunut vieläkään. 
Vähäinen luonnonoja, joka 
alittaa Mäkipostille mentäessä 
tien vähän ennen Uittoa, on 
Puotinoja. Nimen alkuperän 
selvittämisessä ei pääse yhtään 
eteenpäin, jos tietää, kenen 
maita oja nykyisin halkoo, 
omistussuhteet ovat niin pe
rusteellisesti muuttuneet. 
Isonjaon tilusluettelo sen si
jaan ohjaa jo oikeille jäljille. 
Kumpikin Kokki omisti näet 
1700-luvun lopussa Puolin-

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uuttavuotta C$3 o s u u s p a n k k i

Aurasen Kirjapaino, Forssa 1972


