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— Lapsia ei liian 
varhain saisi ohjelmoida 
kilpaurheiluun, odotta
maan aina vain parem
pia tuloksia. Lapsille ur
heileminen on leikkiä. 
Kovin usein kuitenkin 
näkee jo 10-vuotiailla 
orjallisen tiukkoja har
joitusohjelm ia, "la
kanoita”, joita tarka
taan silmä kovana, ja  
jokainen harjoitus käy
dään läpi kello ja mit
tanauha kädessä.

— Entä jos lapsen suorituk
set eivät kohoakaan yhtä ripe
ästi kuin valmennusohjelma 
edellyttää? Jos 10-vuotisten 
piirinmestari ei pärjääkään 
enää 16-vuotiaana? Pettymys 
on silloin hirveä ja  nuoren ih
misen koko terve itsetunto 
saattaa horjua.

Maailmanmestari Hongistolta
Lasten urheilusta on huolis

saan T a i n a  S y r j ä l ä ,  36, 
itse pikkytytöstä asti urheilu
kentillä nähty, nyt kahden 
matkan maailmanmestari ve
teraanien sarjassa, perheene- 
mäntä ja  neljän lapsen äiti. 
Viime vuosina Taina on seu
rannut lasten urheilua oman 
jälkikasvunsa huoltajana. N e
livaljakosta vanhin, J u h a ,  
palkittiin viime vuonna seuran 
parhaana urheilijana 14-vuo- 
tiaitten poikien sarjassa ja  
nuorempien mittelöissä vilah- 
televat T i m o ,  S a i j a  ja  V e 
sa.

Tainan harjoittelua ohjaa 
aviomies E s k o  S y r j ä l ä ,  
jonka mielestä lasten ikäkau- 
siurheilu on alkanut mennä 
pieleen monella tavalla. Lapset 
pyrkivät erikoistumaan kovin 
aikaisin. Kilpailuruljanssi vuo
si vuodelta kovenevine harjoit- 
teluineen tappaa monelta koko 
urheiluinnostuksen, hän
sanoo.

— Toisaalta taas nuoret kil
pailijat totutetaan liian help
poihin palkintoihin. Lusikat 
eivät ole m inkään arvoisia, 
kun niitä saa jokainen osallis
tuja, Esko arvelee.

Kultaa ja kunniaa
Taina alkoi tosimielessä 

tähdätä mestaruuksiin vasta 
kuopuksen syntymän jälkeen. 
Kuutisen vuotta on nyt ku
lunut lenkeillä, rullasuksilla, 
verkkarien ja  maalinauhojen 
maailmassa.

Ja tuloksia on karttunut. 
Komeimpia saavutuksia ovat 
elokuun alussa Göteborgissa 
veteraaniurheilijain MM-ki- 
soissa juostut mestaruudet 
1 500 metrillä sekä maasto- 

juoksussa. L isänä tuli hopeaa 
3 000 metriltä. Taina itse ar
vostaa korkeimmalle Kalevan 
kisojen hopeamitaliaan vuo
delta 1976. Tänä vuonna hän 
kiri samassa kilvassa pistesi

joille. M aaotteluedustuksia ku
lunut kesä toi Puolaa ja  Isoa- 
Britanniaa vastaa. Kum m as
sakin kilpailussa Taina pinni 
3 000 metrillä kolmanneksi.

M utta m estaruuksia ei il
masta noukkaista. Taina käyt
tää joka päivä kolme tuntia 
harjoitteluun. Lenkkien lisäksi 
siihen kuuluu voimistelua, hie
rontaa ja  välillä myös rata- 
juoksua. Kesällä koko perhe 
ahtautui autoon ja  pyrähti il
taisin urheilukentälle. Perhe 
on vuosien mittaan sopeutunut 
äidin harjoittelemiseen ja  kil
pailumatkoihin. Kuuden hen
gen huushollista huolehti
minen työllistää muutoin kyllä 
äidin pitkät päivät.

Pienen seuran pulmat
Syrjälät pitävät itseään ur

heilun yksityisyrittäjinä. He 
huolehtivat itse harjoitteluoh
jelmasta, kilpailujen valinnas
ta  ja  ilmoittautumisista. Seura,

Salon Viesti, ei ole tässä mie
lessä asettanut vaatimuksia.

Miksi Koskella syntynyt ja  
täällä edelleen asuva Taina 
Syrjälä sitten juoksee vieraan 
seuran paidassa? Syrjälät vas
taavat, että siirtymiset toisiin 
seuroihin ovat nykyurheilussa 
pikemminkin sääntö kuin 
poikkeus. Pienetkin seurat 
värväävät nimekkäitä urheili
jo ita kauempaa, koska nämä 
hankkivat seuralle suorituspis- 
teitä, jo ista taas riippuvat kun
tien ja  muiden elinten urheilu
seuroille myöntämät toimin
ta-avustukset.

— Kieltäm ättä tulee mieleen 
sellainenkin ajatus, että huip
pu-urheilijoita kalastellessaan 
urheiluseurat lähes unohtavat 
alkuperäisen tehtävänsä ohja
ta  ja  rohkaista tavallisten har
rastajien liikuntaa, Esko 
sanoo ja  lisää odottavansa uu-

sivulle 2

Perinteiset pokaalit, mitalit ja  hopealautaset hallitsevat edelleen urheilun palkintokoreutta. Pö- 
lynpyyhkimishuolia niistä vain saa, virnistää perheenemäntä Syrjälä mestarijuoksija Taina Syrjä- 
lälle.
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sivulta 1

delta liikuntalailta hyvin pal
jon. Vaikka kilpaileminen on
kin urheilun varsinainen idea, 
ei suurten joukkojen kuntoilua 
ja  virkistysliikuntaa pidä heit
tää syrjään.

— Kosken Kaikukin on 
hankkinut ulkopuolelta sekä 
hiihtäjiä että pöytätenniksen

Leikekirjoista on mukava 
muistella menneitä mittelöitä. 
Kulttuuriahan urheilukin on, 
Taina naurahtaa ja  näyttää 
varhaisinta leikettään 50-lu- 
vun alkuvuosien kulttuurikil
pailusta, jossa hän lausui 
runoja.

pelaajia. Koska täältä ei löy
tynyt joukkuetta sen enempää 
naisten juoksu- kuin hiihto- 
viesteihinkään, hakeuduimme 
isompaan seuraan, sanoo 
Taina.

Salon Viestin 4 x 400 met
rin viestijoukkue nappasi ke
sällä piirin mestaruuden. Yh
tenä kapulankiidättäjänä pin
koi tietysti Taina, jonka 
omimmat lajit ovat paljon pi
demmät m atkat 1 500 ja  
3 000 metriä. Talvikauden al
kaessa on tavoitteena koota 
sopiva hiihtojoukkue. Taina 
tosin sanoo suksien viime vuo
sina jääneen sivummalle, mut
ta piiritason kilpailuihin kyllä 
mieli tekee kuin vanhasta to t
tumuksesta. — Kun vain saa
taisiin lunta, hän toivoo.

Kun radio tuli meille
Oli kevättalvi 1926, ulkona oli aikamoinen p yry  ja  p a k 

kanen. Tuvan ovi aukeni, ja  sisään astui outo mies kantaen 
kainalossaan pahvilaatikkoa, jonka  laski käsistään tuvan lattial
le.

H yvää päivää, sanoi vieras, minulla olis salolaisia radioita. 
Eikös talossa ostettaisi sellaista? M e nuoret seurasimme kiin
nostuneina kun mies aukaisi pakettinsa ja  nosti sieltä radion tu
van pöydälle. K oko  laatikko oli ruman näköinen "toosa" ja  
tumma väriltään. Siinä oli sellainen käyrä torvi kovaäänisenä, 

jo k a  pantiin sen "toosan” päälle. K un  me sitä radiota siinä 
syynättiin oikein miehissä, tuli isäkin kammaristaan tupaan ja  
m yyjä  ryhtyi heti selostamaan ja  kehumaan sitä radiota ja  että 
hän on niitä m yymässä, hänellä on niitä tuolla ulkona koko  
kuorma. Eikös jä tetä  tällainen kone tähänkin taloon kokeeksi?  
Isä katseli sitä puolelta ja  toiselta ja  sanoi lopulta "Ei meille os
teta mitään ratioo, ei meillä tarvita sim m attii paholaisen laati
koi, ei sielt muuta tul kun tanssin rim putuksii” Radiokauppias- 
kin jo  taisi hölmistyä, kun kuuli niin suoraa puhetta, mutta rupe
si sentään hetken kuluttua ehdottamaan, että eikö sentään jä te t
täisi kokeeksi tämä radio, ei sen kokeileminen mitään maksa. 
Kun me pojatkin olimme kauppiaan kanssa samaa mieltä, suos
tui isä viimein joskin  vastahakoisesti. M itäs muuta kun tuumas
ta toimeen, pantiin radion johdo t paikoilleen ja  anteenikin jänni
tettiin tuvan ja  aitan välille. K un radio oli toimintavalmiina, niin 
kauppias lähti ja  lupasi tulla uudelleen kahden viikon kuluttua. 
"Täytyy tästä lähteä naapuriin jo s  sielläkin ostettaisiin radio, 
minulla on näitä koneita tuolla ulkona koko hevoskuorma”.

Jännittyneinä odottelimme iltapäivän radiolähetystä, saas 
nyt nähdä toim iiko se toosa. K yllä  se tuntui toimivan, mutta tuli 
vaan esitelmä ja  haastatteluja, ja  me pojat kun toivoimme vähän 
rivakkaampaa.

Seuraava päivä olikin sitten sunnuntai ja  radiosta tuli ju m a 
lanpalvelus Helsingin vanhasta kirkosta. Saarnan p iti tunnettu 
pappi, rovasti Pakkala. Isä ei kaikista papeista tykännyt, mutta 
Pakkala oli sellainen jo ka  kelpasi. Isä kuunteli tarkkaavaisena 
saarnan mutta ei sanonut sanaakaan radiosta, meni vaan omaan 
huoneeseensa.

Radiokauppias tuli, mutta tuli jo  loppuviikolla eikä kahden 
viikon kuluttua niinkuin lupasi. Olimme kaikki kotosalla, isäkin. 
Heti ensimmäiseksi kauppias kysyikin isältä "Ostetaanko se ra
dio, vai viedäänkö se pois? Olen niitä m yynyt melkein jo ka  ta
loon.” Kaikkien suureksi häm m ästykseksi isä sanoi "Kyllä kai 
se ostetaan, koska siitä tulee kirkonm enotkin".

Isän kanta radion suhteen oli täysin muuttunut, ja  se oli var
sinkin meille lapsille suuri yllätys. Radiokaupat tehtiin ja  kaup
pias poistui talosta tyytyväisenä.

YRJÖ V Ä IN Ö L Ä

METSÄN0MK1A1A.
Vain sinulla on oikeus määrätä pankki, 
jonka kautta metsärahasi maksetaan.

K M  OIKEUTTASI!
Valitse

OSUUSPANKKI
oman etusi tähde n-K YLLÄ
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Vanhojen pöytäkirjojen kertomaa 2: 
Koonnut Matti Heinonen

Nykyisin muuttaminen 
kunnasta toiseen käy varsin 
esteettömästi kunhan muuttaja 
vain pitää huolen siitä, että tie
to m uutosta tulee virallisiin re
kistereihin. Ja  väestötappio- 
kunnassa — jollainen omakin 
kuntamme on — toivotetaan li
kimain jokainen muuttaja ter
vetulleeksi kuntaan. Viime 
vuosisadan puolella ei asia 
kuitenkaan ollut näin. Tästä 
kertoo ote kuntakokouksen 
pöytäkirjasta 9. huhtikuuta 
1869:

2§. Lautakunnalle uskottiin 
toim i kokouksen oikeudella 
tutkia ja  päättää, onko niis
sä tapauksissa, jo issa  sem 
moinen valta asetusten m u
kaan seurakunnalle kuuluu, 
muualta kuntaan muuttava  
henki vastaan otettava tahi 
eikö?
Mainitulla lautakunnalla 

tarkoitetaan tässä kunnallis
lautakuntaa, joka vastasi 
suunnilleen nykyistä kunnan
hallitusta. Kunnalla siis oli oi
keus ottaa selville mikä m uut
toa aikova henkilö oli miehi
ään ja  kieltääkin täm än tulo 
kuntaan jos katsoi aihetta sii
hen olevan. Useimmiten lienee 
tutkimuksen tulos ollut m uut
tajalle myönteinen, kuten seu- 
raavassakin tapauksessa, josta 
tehtiin pykälä päytäkirjaan 
18. toukokuuta 1875:

Esille otettiin entiselle tren- 
gille Juho Jaakko Johanpo- 
jalle V.t. Kaarinan pitäjän 
kappalaiselta A . Greut- 
leiniltä lokakuun 22.p. 
1870 annettu muutto-atesti, 
ja  kysyttiin  tahtoiko kunta  
ottaa mainitun Juho Jaakko  
Juhonpojan vaimoineen 
lapsineen seurakuntaan vai 
ei, johonka  kysym ykseen ei 
kuntalaisilla ollut mitään 
vastaan sanomista, vaan 
suostuivat ottaa hänet seu
rakuntaansa.
M utta toisenlaisiakin ta 

pauksia sattui, kuten kertoo 
ote pöytäkirjasta 12. huhti
kuuta 1887:

5§. K oska  entinen talollisen 
poika Juho Petter Erkinpoi- 
ka ja  vaimonsa Serafia Ju- 
hontytär Kuttilan Keto- 
Isotalosta Kuusjoin seura

kunnasta M uuttokirjalla  
N.o. 3 1866 ovat m uut
taneet Koivukylän kylään 
tätä kuntaa niin kunnallis- 
kokous päätti ettei sanottua 
parikuntaa oteta kuntaan 
vastaan. Syystä  että mies 
Juho Petter Erkinpoika 
jo k a  on 61. vuotta vanha ja  
heikkonäköinen. M utta  
koska Rusthollari Kustaa 
Jaakonpoika Peltopääri 
K oivukylästä menee täy
teen ominaiseen takaukseen 
sanotun parikunnan Juho

Petter Erkinpojan ja  hänen 
vaimonsa Serafia Juhontyt- 
tären elatuksesta ja  hoidos
ta, jo s  he sitä tulisivat tar
vitsemaan, ettei he tule kun
nan vaivaishoidolle rasituk
seksi, niin kokous jä tti 
sanotun parikunnan Kustaa  
Peltopäärnin huostaan, jo s 
ta Päärnin antama takaus- 
kirja tässä seuraa.
Tässä tapauksessa kiellon 

syyt olivat siis taloudelliset. 
Takuumiehen avulla asia kui
tenkin ratkesi onnellisesti.

★ ★ ★

Erilaiset käsityöläiset, 
”hantvärkkärit” olivat yleensä 
tervetulleita kuntaan. Mitään 
tehdastuotteita ei paljonkaan 
käytetty, joten heillä kyllä riit
ti töitä. Silti heidänkin 
ominaisuutensa tutkittiin ta r
koin, ennenkuin heidät kun
taan otettiin. Ote päytäkirjasta 
29. toukokuuta 1871:

Esiin tulivat nikkarin oppi- 
lainen Alexander Forström, 
sepän oppilainen Anders 
Sundström ja  kraatarin op
pilainen G usta f Erlund sekä 
pyysivä t kuntaan otetuiksi 
Forström nikkariksi,

Sundström sepäksi ja  Er
lund kraatariksi ja  kuin täs
sä todistettiin että ovat hy- 
vämaineiset kunnassa rehel
lisinä ja  siivoina miehinä 
tunnetut sekä kukin amma
tissaan niin taitavat että he 
kuntaa työllänsä palvella 
voivat, niin näki kokous h y 
väksi täten ottaa A . Fors
tröm nikkariksi, A . Sunds
tröm sepäksi ja  G usta f Er
lund kraatariksi kuntaan p i
täen heille ote tästä pöytä 
kirjasta annettaman saa

dakseen he itsellensä maa
herralta anoa tarpeellista 
wullmahtia.
Samana vuonna pyrki kun

taan lisääkin ammattimiehiä, 
kuten todistaa pöytäkirjaote 
14. lokakuuta:

Wärjäri-mestari Turun kau
pungissa Johan Lim nell 
p yy s i saada Tuimalan 
maalla harjoittaa wärjärin 
työtä ja  kuin häneltä jä te 
tyistä todistuksista havait
tiin että oli hyvämaineinen 
ja  ammatissaan hyvin op
p inut ei ollut kunnalle tätä 
hakemusta vastaan mitään 
sanomista.

★ ★ ★

Seuraavana vuonna, siis 
1872 haluttiin kuntaan perus
taa uusi kauppapuoti jo  ennes
tään kunnassa olleen C.G. 
Penttisen kauppaliikkeen 
lisäksi. M utta kuinka kävi
kään? Siitä kertoo pöytäkirja- 
ote 1. m aaliskuuta 1872: 

Guvernöörin välipäätöksen 
johdosta annettu 22 p. 
Tammikuuta 1872 ilmoitti 
allekirjoittanut seurakun
nan jäsenille että Rustholla
rin tytär A m anda Maria

Porthen tästä pitäjästä oli 
läänin Maaherralta p y y 
tänyt lupaa saada asettaa 
itsensä tähän kappeliin Tui
malan Isotalon maalle p itä
mään senkaltaista kauppaa 
kuin hänen Kejsarillisen 
M ajestätinsä armolliset ase
tukset myöntäävät, mutta 
tätä hakemusta vastaan oli
vat läsnäolevista kaikki. 
Tässä tapauksessa kiellon 

syyt olivat suurelta osin henki
lökohtaisia. Olihan Amanda 
Porthenin isoisä eräs kunnan

voimahahmo herastuomari Is
rael Hemberg, jolla kunnassa 
oli runsaasti vastustajia ja  jon 
ka vallan kasvua tässäkin asi
assa pelättiin. Am anda Por
then tietysti valitti päätöksestä 
kuvernöörille, m utta niin vain 
kävi ettei hän lopultakaan 
saanut Tuimalassa sijaa kau
palleen. Periaatteessa ei kunta
laisilla ollut mitään uuden 
kauppapuodin tuloa vastaan, 
siitä on todisteena 2. § pöytä
kirjasta joka kirjoitettiin 18. 
lokakuuta 1875:

M aakauppias Marttilan 
emäkirkolla A lbert Fredrik 
Elmgren p yy s i omistamas
sa sahassaan Tuimalan kos
ken varrella K osken kar
tanon maalla saada avata 
kauppapuodin ja  siinä har
joittaa senkaltaista kauppa
liikettä kuin voimassa ole
vat armolliset asetukset 
säätävät ja  myöntävät, ja  
koska hänellä tässä saata
villa olevista todistuksista 
havaittiin että hän oli hyvä
maineinen ja  kauppa-oi- 
keuttansa käyttämässä, niin 
ei ollut kokouksessa saapu
villa olevilla mitään K aup
pias Elmgrenin pyyntöä  
vastaan sanottavana.

Muuttajia.
hantvärkkäreitä ja

kauppamiehiä
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Urho Kittilä
9 . 6 . 1897- 25 . 7 . 1977

H EIN Ä K U U N  25. päivänä 
sammui koskelaissyntyisen ta 
lonpojan, vaikuttajan ja  sano
malehtimiehen, opetusneuvos 
Urho Kittilän rikas elämä.

Puuttum atta Urho Kittilän 
toim intaan laajemmin haluam
me tässä tuoda lyhyesti esiin 
hänen panostaan koskelaisena 
kulttuurihenkilönä. Professori 
Yrjö Liipolan museohanke oli 
yksi niistä asioista, joitten tii
moilta hän käytti taitoaan ja  
tahtoaan synnyttääkseen ja  pi
tääkseen yllä keskustelua teh
tävän ratkaisun kypsyttä- 
miseksi. Tässä museoasiassa 
opetusneuvos U rho Kittilä oli 
eräs niistä, jo tka eivät epä
röineet hankkeen tärkeyttä ja  
merkitystä.

Paitsi kirjoittaja oli opetus
neuvos Urho Kittilä myös ver
raton puhuja. M inkä rikkau
den hän antoikaan täällä ko
tiseudullaan niihin tilaisuuk
siin, joissa hän esiintyi puhu
jana, pakinoitsijana tai muis
telijana. Aina kun opetusneu
vos Urho Kittilä esiintyi tun
tui luonnolliselta, että hänellä 
on taas jotakin tähdellistä 
sanottavana tai kerrottavana 
kuulijoilleen. Saman voivat to
deta hänen ystävänsä ja  naa
purinsa aivan tavanomaisesta 
kanssakäymisestä hänen kans
saan. Hän oli rikas lahjoiltaan 
ja  tätä rikkauttaan hän välitti 
läheisilleen.

Opetusneuvos Urho K itti
län siunaustilaisuudessa pide
tyistä puheista julkaisemme 
tässä lehdessä hänen naapu
rinsa Uuno Hörkön esittämät 
muistosanat. Ne olivat niin 
kuvaavat ja  aidot, että kaikes
sa koruttomuudessaan ne an
tavat todentuntuisen kuvan 
opetusneuvos Urho Kittilästä.

K o s k e l a i n e n  -lehti on 
vuodesta 1958 lähtien noin 15 
vuoden ajan saanut opetus
neuvos Urho Kittilältä sel
laisen tuen, että sen arvoa on 
vaikea arvioida. Opetusneuvos 
Urho Kittilän harrastuksen
omaista toim intaa täm än ko- 
tiseutulehden avustajana ja  
henkisenä isänä sinä aikana, 
minkä hän oli mukana tätä 
lehteä tekemässä ilman min
käänlaisia palkkioita tai kor
vauksia, on pidettävä kotiseu
dun hyväksi tehtynä kulttuuri- 
tekona.

Näin kun vuosien jälkeen 
uudelleen selailee Koskelaisen 
vuosikertoja ja  tutkii opetus
neuvos U rho Kittilän kirjoi
tuksia, löytää niistä helposti 
punaisena lankana yleispiir
teen, jonka mukaan opetus
neuvos Urho Kittilällä oli aina 
kynään tarttuessaan jokin asia 
toimitettavana. Hän viritti 
keskustelua asioista, joista oli 
keskusteltava ja  jo ita  oli vietä
vä eteenpäin. H än kertoi mie
lenkiintoisista asioista, hyvin 
paljon kotiseudun historiaan 
liittyvistä, jo ista hän omasi 
paljon tietoa tai jo ista hän var
tavasten oli tiedot hankkinut. 
Hän koki tehtäväkseen koota 
tietoja asiakokonaisuuksiksi 
ja  tallentaa niitä ja  ennenkaik
kea hän pyrki opettamaan.

Opetusneuvos U rho Kittilä 
on Koskelaisenkin palstoilla 
käyttänyt m onta eri nimi
merkkiä. Monilla Koskelaisilla 
tai entisillä koskelaisilla on tal
letettuina lehden vuosikerrat. 
Nyt opetusneuvos Urho K itti
lää muisteltaessa voimme kes
kittyä hänen kirjoitustensa 
muistelemiseen vanhoista 
Koskelaisista. Julkaisemme 
tässä lehdessä opetusneuvos 
Urho Kittilän vuonna 1958 
Koskelaiseen kirjoittaman 
Kun kuulet käen kukkuvan. 
Samalla tavalla kuin kirjoituk
sen Jaakko-vaari oli valmis 
lähtemään, kunhan vielä kuu
lee käen kukkuvan, samalla ta 
valla opetusneuvos Urho Kit- 
tiläkin. Hän oli saanut nähdä 
vielä kuluneen kesän elämää 
antavana ja  tapahtum arik
kaana. Uusi koti oli valmis
tunut, kaikki odotukset tuntui
vat täyttyneen.

Opetusneuvos Urho K itti
lällä oli myönteinen suhtautu
minen elämään ja  myöskin 
kuolemaan. Myönteinen ja  ri
kas oli sisällöltään myös ope
tusneuvos Urho Kittilän jä l
keen hänen kodissaan vietetty 
muistojuhla. Iloisesti ja  reip
paasti lauletut virret ja  hengel
liset laulut kuvastivat iloa sii
tä, kun ihminen, tässä tapauk
sessa vaikuttaja ja  talonpoika, 
on pitkän ja  ansiokkaan päi
vätyön tehtyään kutsuttu Her
ran kasvojen eteen.

URPO KINN ALA

HYVÄN N A A PU RIN , 
kunnioitettavan korkean iän 
saavuttaneen opetusneuvos 
Urho Kittilän ajallisen elämän 
kaari on taittunut. On kulunut 
30 vuotta siitä, kun tulimme 
Kittilän naapuriksi tilan oston 
kautta. Urho Kittilä oli ensim
mäisenä toivottam assa terve
tulleeksi uudeksi naapuriksi 
kädestä pitäen. Täm ä ystäväl
linen lämmin kädenpuristus 
tuntui rohkaisevalta, tiesimme 
tulleemme hyvien naapurien 
pariin. Ja täm ä käsitykseni on 
tässä vuosien saatossa aina 
vahvistunut.

Vaikka U rho Kittilän elä
mäntyö oli kirjoittaminen 
sanomalehtialalla, voimme 
sanoa että hän oli suoma
lainen talonpoika. Olihan hän 
vankkaa varsinaissuom alais
ta talonpoikaissukua. Talon
pojan asema ja  maanviljelys- 
työn tärkeys olivat hänen sy
däntään lähellä. Puhetilai
suuksissa hän loi maauskoa 
nuoriin maanviljelijöihin ja  sa
malla korosti aina maanvilje- 
lystyön tärkeyttä.

Noin 15 vuotta sitten kun 
hän vielä oli hyvissä miehuu
den voimissa hän saapuessaan 
Helsingistä tänne viikonlop

pua viettämään istutti nämä 
tyttären pojat kumipyöräisiin 
käsikärryihin ja  sitten lähdet
tiin kiertäm ään viljelyksiä ja  
tarkkailemaan viljakasvien ke
hitystä. Täm ä kaunis, monasti 
toistunut retki isoisän vetämil- 
lä rattailla säilyy varmasti 
Tuomolla ja  Hannulla 
kauniina m uistona elämän il
taan asti.

Olemukseltaan Urho Kittilä 
oli aina valoisa, elämänmyön
teinen ja  lähimmäistään kun
nioittava. Hänen kaunis hillit
ty puhetapansa oli hyvin mie
luisaa kuultavaa.

Kristillisen kodin kasvat
tina hän oli saanut vahvan pe
rustan elämäntehtävälleen. 
Seuratessani hänen kirjoituk
siaan niissä huokui uskonto ja 
isänmaan rakkaus. Huidunpe- 
rän pakinoissa oli useasti jo 
kin virrenvärssy tai raam atun 
lause viimeisenä. Urho Kittilä 
oli todella rakentava ihminen 
ja  hänen m uistonsa säilyy.

Oi Herra, suothan sä minulle 
Sun armos voimaksi matkalle, 
anteeksi anna, mua nosta 
kanna, vie perille.

UUNO H Ö R K K Ö
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loin neuvottiin minua käänty
mään Kuitulan Jaakko- 
isännän puoleen, sillä Takarin 
torppa oli jäänyt autioksi sen 
viljelijän nälkäkuumekuole- 
man johdosta. K un  astuin 
Kuitulan pihapiiriin tuli
minulle sellainen tunne, että kaan mielensä apeaksi, sillä
olin paikalla ollut aikaisem- Jaakko-vaari oli hänen paras
minkin. Astu ttuani talon tu- ystävänsä. Vaari vanhuuden-
paan tuo tunne yh ä  varmistui kotiin, Rauhalaan, oli hän
ja  kun näin isopappasi tuntui aina tervetullut, vieläpä vaarin
hän vanhalta tutulta. Samaa sairauden alkuaikoinakin.
vakuutti nuori Jaakko-isäntä M utta nyt se oli vaarin heik-
minulle. Hän kyselikin, missä kouden takia Erkiltä pääsy
olimme aikaisemmin tavan- Rauhalaan kielletty. ..  Ja kui-
neet... tenkin Erkistä tuntui, että juu-

M utta emme me missään ri hänen pitäisi istua vaarin
olleet tavanneet, se vain t u n -  sairasvuoteen vieressä. Olihan
t u i siltä. Sanovat sellaista vaari sanonut hänen viimeisel-
kirjoissa kohtaloksi, mitäpä lä käynnillään: — K un kuulet

URHO K IT T IL Ä :

Kun kuulet käen kukkuvan

— Huomenna sun isopap- 
pas sitten kutsutaan Herran 
kasvojen eteen.

Vanha torppari Takari istui 
ojan pientareella ja  hörppi 
kahviaan, jo ta  talon p ikkupo i
ka, E rkki oli tuonut hänelle 
puolen tuopin pullossa.

— M istä Takari sen tietää?
Tähän p ikku  Erkin kysy 

mykseen vastasi vanha ojuri: 
— N äin viime yönä  unta, että 
rakensimme Jaakko-vaarin 
kanssa itsellemme yhteistä  
pientä tupaa. Olimme saaneet 
sen jo  tasakertaan asti ja  sink- 
kasimme kumpanenkin nur
kallamme, kun Jaakon telineet 
yh täkk iä  pettivät ja  hän putosi 
alas. Kiirehdin katsomaan, 
kuinka hänen oli käynyt, m ut
ta en nähnyt mitään. Olin aika 
lailla ihmeissäni ja  siihen sit
ten heräsinkin. Silloin olin 
varma siitä, että ei isopappasi 
enää montaa päivää näe.

— M utta isopappa itse on 
sanonut, että Jumala ei häntä

ennen korjaa kuin hän on 
kuullut käen kukkuvan.

— Niin isopappasi on kyllä  
sanonut, mutta kuinkahan 
siinä käynee, kun sattui näin 
kylm ä kevät.

Sitten vanha torppari Taka
ri hokee kuin itselleen, että 
vanhana Vappuna käki ku k
kuu vaikka tuuran varrella...

K un Takari on juonu t kah
vinsa, lataa hän rauhallisena 
piippunsa. Samalla hän puolit
tain ikäänkuin itsekseen muis
telee talon vaarin elämänvael- 
lusta.

— Jo meidän olisi aika tääl
tä ajasta iankaikkisuuteen läh
teäkin, niin minun kuin sinun 
isopappasikin. Hän on kyllä  
minua kolm e vuotta nuorem
pi, mutta minulla on ollut aina 
parempi terveys, jo ten  tässä 
vielä jaksan ojaa sotkea, kun 
hän syöpää sairastaa . ..  Siitä 
olikin vappuna 49 vuotta, kun 
tein isopappasi kanssa torpan- 
kontrahdin. Se tapahtui suu
rena nälkävuoden keväänä 
1868 kun kulkeuduin tälle 
paikkakunnalle työnetsintään, 
sillä vaimoni ja  p ieni poikani 
olivat kuolleet nälkäkuumee- 
seen ja  minä olin vapaa mies 
lähtemään minne tahansa. Sil-

sitten lie, mutta ei siinä puolin  
ja  toisin mitään kyselty, vaan 
parissa minuutissa oli sovittu 
siitä, että m inä käyn asumaan 
entisen asujan ehdoilla Taka
rin torppaan. E i siitä päätök
sestä pantu edes mustaa val
koiselle, kättä vain lyötiin ja  
sen varassa on tähän asti 
erinomaisesti toimeen tu ltu ...

Takari koputti tuhkan p ii
pustaan ja  sanoi sitten — 
ikäänkuin Erkin vasta huo
mattuaan: — Se sun isopappa
si oli varsinkin nuorena kiivas 
mies, mutta meidän kesken ei 
sanottu koskaan poikkipuolis
ta sanaa. M e aina aavistimme 
toisemme ajatukset ja  ne kävi
vät aina yksiin , vaikka vuosi
kymmenien varsilla jouduim 
mekin kokemaan monet tuulet 
ja  tu isku t...

Torppari Takari pani p ii
pun taskuunsa, otti lapionsa ja  
alkoi tottunein liikkein luoda 
ojaa. Pieni E rkki työnsi pullon  
ja  kahvikupin villasukkaan ja  
alkoi astella pellonpiennarta 
kohti kotiaan. Hänestä tuntui 
kuin isoisä jo  olisi kuollut, sil
lä Takanhan puhui hänestä 
kuin jostakin  pois mennees
tä. ..

K uinka pieni E rkki tunsi-

käen kukkuvan, juokse  siitä 
heti minulle sanomaan.

Voi, kuinka pieni E rkki oli 
tarkkana kuullakseen käen 
kukkuvan. M utta ei se ku k
kunut, leivonen vain kylm ästä  
kevättuulesta huolimatta liver- 
teli peltolakeuden yllä. Kylän  
pelloilla tehtiin toukoa anka
ralla kiireellä. Äestävät renki- 
pojat rallattivat hevospareja 
hoputtaessaan. Pieni E rkki ei 
voinut sellaista ymmärtää. 
Hänen mielestään kylän he- 
vostenkin olisi p itänyt hiipiä 
varpaillaan, ettei kuolemaa 
odottava isoisä olisi häiriin
tynyt. Ja se kuolema oli jo  k y 
län piirissä, kun vanha Takan
kin oli nähnyt unen, että 
isoisän telineet putosivat kes
ken nurkan sinkkauksen...

Vanha torppari Takari oli 
pyytänyt, että pieni E rkki ei 
puhuisi kotona mitään hänen 
enneunestaan. Oikeastaan 
E rkki tunsi hienoista ylpeyttä  
siitä, että vanha ja  vakaa Ta
kari uskoi h ä n e l l e  sa
laisuuksia, kuten oli isoisäkin 
monesti uskonut...

Sinä päivänä p ieni E rkki ei 
hiukkaakaan viihtynyt sisällä, 
sillä hän p iti vahtia, jo sko  
käki mahdollisesti kukkuisi.

M utta ei se kukkunut, vaikka  
kuinka olisi odottanut...

M utta iltapäivällä tuuli 
ikäänkuin taikaiskusta kään
tyi lounaaseen. K uinka linnut 
nyt lauloivatkaan kotipihalla 
ja  läheisessä metsikössä! M u t
ta käki ei vain kukkunu t...

Aurinko ehti jo  hyvin lähel
le lännen rantaa, kun pieni 
Erkki komennettiin ulkoa nuk
kumaan. M utta vuoteeseen 
mentyäänkin hän yh ä  valvoi 
ja  mietti vanhan Takarin unta, 
isoisää ja  kevätkäkeä. Yksin 
ollessaan hän avasi m akuu
huoneensa ikkunan ja  katseli 
laskevaa aurinkoa...

Silloin se tapahtui. K äki 
kukahti läheisessä metsikössä. 
K ukahti kerran, kaksi, kolme. 
Silloin Erkki suorastaan hyp
päsi housuihinsa ja  paitahiha
sillaan — paljain päin ja  jaloin  
— lähti pinkaisemaan isoisän 
luo Rauhalaan. Perillä kolkut
ti hän ovea ja  pelästytti 
Kristiina-tädin, jo k a  asui 
isoisän kanssa häntä hoitaen. 
Täti, jo n ka  silmät olivat val
vomisesta ja  itkusta punaiset, 
pelästyi aluksi, mutta rauhoit
tui pian, kun E rkki hengäs
tyneenä hoki:

— S e  k u k k u u  n y t !
— M ikä  kukkuu?
— K ä k i  k u k k u u  i s o 

i s ä l l e !
N y t Kristiina-täti käsitti 

mistä oli kysym ys Hän päästi 
pojan sisään, jo k a  varpaillaan 
hiipi isoisänsä vuoteen vie
reen. Isoisä katsoi poikaa hä
millään, mutta sai kasvoilleen 
onnellisen ilmeen, kun poika  
julisti, että käki o n kukkunut.

Täti avasi sairaskamarin ik
kunan. Hän kohotti sairaan 
isänsä tyynyjen varaan istu
maan. Samassa läheisestä koi
vikosta helähti kirkas käen ku
kunta. Se täytti koko tienoon. 
Isoisä ja  pojanpoika kuunteli- 
vat sitä onnellisina käsi kädes
sä, mutta Kristiina-täti purs
kahti itkuun ja  pakeni
huoneesta...

Ja seuraavana yönä
Jaakko-vaarin "telineet” sitten 
putosivat. K un pieni Erkki aa
mulla muun talon väen kanssa 
pääsi häntä viimeisen kerran 
katsomaan, kiinnitti jo k u  huo
mionsa vaarin onnelliseen hy
m yyn. Siihen selitti pieni Erk
ki:

— N oin onnelliselta näytti 
isopappa eilen illallakin, kun 
yhdessä kuuntelimme käen 
kukuntaa.
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Viime vuosina kiihtyneen meijereiden yhdisty- 
miskehityksen pyörteissä on K osken osuusmeijeri 
yksi harvoja vielä itsenäisiä, omien maidonlähettä- 
jiensä hallitsemia meijereitä. K oko Varsinais-Suo- 
men meijeripiirissä on enää vain viisi meijeriä. 
Tämä onkin aluetta, jolla meijerien fuusioituminen 
on viety kaikkein pisimmälle.

Koskellakin on maidon 
määrä laskenut ripeään tah
tiin. Vielä vuonna 1964 mai
toa otettiin vastaan noin 8 mil
joonaa litraa. Viisi vuotta 
myöhemmin siis 1969 määrä 
oli 7,3 miljoonaa ja  1974 enää 
6,4 miljoonaa litraa. Tänä 
vuonna saavat keräilyautot 
saalikseen ehkä 6 miljoonaa 
litraa.

— Enää ei m aitom äärän pa
rane pudota, sanoo isännöitsi
jä  A u l i s  S a a r i m a a .  — Jo 
nyt ollaan kannattavuuden ra 
joilla ja  meijerin toim intaa on 
jouduttu supistamaan. Meillä 
valmistetaan vain voita, vaik
ka vielä 70-luvun alussa Koski 
tunnettiin nimenomaan laa
dukkaasta juustostaan.

Tilatankit 
pelastivat

Koskella on m aidonlähettä
jiä  tällä hetkellä hiukan yli 
200. Puolella heistä on alle vii

vattavat pitävät m aitojauhetta 
parempana. Tuntuu siltä kuin 
meijeri mielellään lopettaisi jo- 
pin kuljetuksen. Se sitoo kulje
tusauton yhden säiliön ja  ly
hentää siten auton reittiä.

Koskelta kuljetetaan kaikki 
voinvalmistuksesta yli jäävä 
maito Turkuun ja  osa Helsin
kiin. Kesäisin on kuoritun 
maidon m ääränpäänä Kuiva- 
maito Oy:n tehdas Somerolla.

Varsinais-Suomi on maidon 
alituotantoaluetta. Turun seu
dullekin tuodaan oman m aa
kunnan maidon lisäksi val
koista nestettä myös Satakun
nasta ja  jopa Etelä-Pohjan
maalta saakka.

Voita m yös 
ulkomaille

Kosken osuusmeijeri kirnu
aa vuodessa noin 300 000 ki
loa voita. Ja  laatu on erino
mainen, sitä todistavat monet 
palkinnot ja  kunniakirjat. Vii-

Maidon väheneminen uhkaa 
Valion perustajameijeriä
den lehmän karja ja  lypsykar- 
janpitäjien ikä on täälläkin 
korkea. Kehitys on menossa 
kohti yhä harvempia mutta 
suurempia karjoja.

— Ilman tilasäiliöitä meillä 
tuskin olisi näinkään monta 
maidontuottajaa, isännöitsijä 
Saarim aa arvelee. — Tankit 
säästävät monta työvaihetta, 
hoitavat jäähdytyksen saman 
tien ja  keräily käy kätevästi: 
säiliöauto imaisee hetkessä 
suurenkin tankin sisällön. A u
to t kiertävät tiloilla joka 
toinen aamu.

— Kyllä moni lähettäjä tyk
kää, ettei hän tonkkapelillä 
enää präkäis, sanoo Saarimaa. 
Tilasäiliöt ovat meijerin
om aisuutta ja  vuokralla tiloil
la.

Toistaiseksi m aidonlähettä
jä t saavat meijeristä myös 
kuorittua maitoa eli joppia, 
jo ta  varsinkin vasikoita kas-

meisin niistä voinvalmistaja 
Helena Kilpisen voitto Varsi- 
nais-Suomen osuusmeijerilii- 
ton voin laatukilpailussa 1976.

Vain pieni osa voista myy
dään paikallisille kuluttajille. 
Pääosa m arkkinoidaan Tur
kuun ja  meneepä koskelaista 
jalostetta myös ulkomaan
vientiin. Voita on lähetetty 
etupäässä Sveitsiin, jonkin 
verran myös Neuvostoliit
toon.

M aidonlähettäjät saavat 
voinsa tuottajahinnalla, joka 
vastaa tukkumyyntihintaa. 
Ero kauppojen vähittäishin
taan verrattuna ei ole suuri ja  
erikoistarjoukset lyövät hinnat 
laudalta.

Pesulasta tehtiin 
koulun luokka

Meijerin yhteydessä toi
minut pesula lopetti pyykkinsä

1970. Pari vuotta sitten kunta 
vuokrasi tilat peruskoulun tek
nisten töiden opetusluokaksi.

Juuston valmistus lakkasi 
1974. — Valmistusmenetel
mät kehittyivät siihen pistee
seen, että meidän olisi ollut 
pakko uusia koko koneistus. 
Se olisi vaatinut 0,5 miljoonan 
markan sijoituksen eikä sel
laiseen ollut varaa, kertoo 
isännöitsijä Aulis Saarimaa.

Juustolan lopettaminen pa
kotti myös meijerin sikalan 
asukit uudenlaiseen muonaan. 
Juustolan jäteaine herahan oli 
sikojen pääherkku ja  koko si
kala perustettiin juuri heran ja  
piimäjätteen hyödyntämiseksi.

Valkuaisesta 
hintaa 1978

Ensi vuoden alusta siirry
tään meijeritilityksissä hin
noittelemaan myös maidon

valkuaispitoisuus vanhan tu
tun rasvan lisäksi. Koko maan 
maidot m itataan sitten neljäs
sä keskuslaboratoriossa. Kos
ken mittam aidot kuljetetaan 
todennäköisesti Maito-Auran 
laboratorioon Turkuun.

Oman meijerin näyttei- 
denottajat kiertävät tosin vielä 
ensi vuonnakin keräilyautojen 
mukana tiloilla. Maidon laa
tua ja  puhtautta tarkkaillaan 
jatkuvasti. Terveydenhoitola
kikin jo  vaatii bakteerimääri- 
tyksen neljästi vuodessa. Sil
loin tällöin määritys paljastaa 
utaresairauksia, joista karjan 
hoitajalla ei ole ollut tietoa. 
Sairaan lehmän jäljittäminen 
saattaa joskus olla erittäin vai
keata.

sivulle 7

Keräilyautoista laskettu maito kulkee yhtä linjaa putkistossa en
sin pastörointiin, sitten separaattoriin ja  lopuksi suuriin varasto- 
säiliöihin. Separaattoria hoitaa Anja Lindström.



N:o 3 — Syyskuu 1977 K O S K E L A I N E N 7

Rahkion heinäniitusta ja 
väärävartisista viikatteista

/ 9 C C ,

r

Rahkion niitut olivat hyvä 
heinäntuottaja vielä tämän 
vuosisadan alussa. N iittua oli 
M arttilan, Karinaisten, Pöyty
än, Mellilän ja  Kosken pitäjien 
alueella. M onet sadat torpat ja  
talot on Rahkion niittu vuo
sisadat päästänyt heinänpuut- 
teestaan.

Heinäkuun toinen päivä oli 
Rahkion niitulla jokavuotinen 
heinähuutokauppa. Aam usta 
kello yhdeksästä meklarin ja  
kirjoitusmiehen jäljessä kulki 
satam äärin heinänhuutajia. 
Myytiin joka ladonala erik
seen. Tavallisesti vanhat huu
tajat saivat vanhat, tutut la- 
donalansa.

Heinä oli hienoa ruohoa ja  
kasteheinää. Viikate täytyi 
laittaa hyvään kuntoon, muu
ten ei hieno heinä katkennut 
kunnolla. N iittäminen oli 
miesten työtä. Naiset taas tä 
män kaadetun heinän haravoi
vat käsiharavilla karheille. 
N äitä karheita sitten kauniilla 
ilmalla kierrettiin muutama 
kerta, että hyvin kuivuivat ja  
vietiin latoon.

Heinään mentiin yökuntiin 
perunat, piimät, lihat ja  kaljat

mukana. Naisväki huolehti 
ruuanlaitosta. Joskus kävi 
niin, ettei ollut koko talosta 
yhtään naista Rahkion heinäs
sä ja  sentään siellä viivyttiin 
viikonpäivät. Tällöin täytyi 
jonkun miehistä olla kokkina.

Rahkion niitulla oli Her
mannin päivän aikaan kovaa

vilskettä. Samalla niittulakeu- 
della nähtiin satoja heinänteki- 
jöitä. Illalla kokoonnuttiin 
isompaan joukkoon jonkun 
isomman ladon luokse noin 
vain ilman kutsua.

Ladon katolle kiipesi par
hain m uististaan ja  leuoistaan 
tunnettu mies, Sorvaston kirk

koherraksi häntä kutsuttiin. Ja 
kyllä hänellä sitä tarinaa riitti
kin. Kuulijoita alkoi kerään
tyä useita satoja. Ei koskaan 
hyvä-äänisen puhujan tarinat 
yhteen tuntiin loppuneet.

sivulle 8

sivulta 6

Valion
perustajajäsen

Vuonna 1903 perustettu 
Kosken osuusmeijeri oli yksi 
niistä 17 meijeristä, jotka 
vuonna 1905 perustivat Hel
singissä keskusliike Valion. 
Sen juhlallisessa perustamis
asiakirjassa komeilee muiden 
muassa kartanonvuokraaja 
Johannes Nybergin nimikirjoi
tus. Valion perustajameijerit 
olivat suhteellisen pieniä. Enää 
niistä toimivat itsenäisinä yri
tyksinä vain Kosken osuus
meijeri ja  Nurmeksen osuus
meijeri.

4 000 litran vetoinen kirnu purkaa päivittäin noin 1 300 kiloa voita. Vasta saennutta keltaista m as
saa päästävät vaunuun meijeriapulaiset Sirkka K oivisto ja Perttu Kilpinen, telineellä voinvalmista- 
ja  Helena Kilpinen
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sivulta 7 Ruutin ostoluppaa 
hakemasLoppuyö nukuttiin makeas

ti niittuladoissa tuoksuvien 
heinien seassa. Aamulla nous
tiin ylös auringon syrjän vä
hän ollessa näkyvissä. Taas al
koi kova heinätouhu koko päi
väksi. Tätä tehtiin niin kauan 
kuin heinät saatiin kaikki la
toon. Täm ä vei tavallisesti 
heinäpoutana viikon, sateella 
meni aikaa enämpi.

* * *

Silloin kun Hevonlinnan 
Haltia täällä Rahkion niitulla 
heinää teki, ei kahdeksan luo- 
koäm m ää saanut karheille niin 
paljon kuin Hiisi niitti. Hänel
lä oli sellainen taikaviikate, 
että heinä kaatui aina niin 
kaukaa kuin iskun kohahdus 
kuului. M utta akat pilasivat 
koko niittomeiningin, laskivat 
suolavettään Hiiden hivous- 
tuokkoseen ja  sillä kun Hiisi 
hioi, niin heinä kaatui vain sii
tä  mihin terä ulottui.

* * *

Isäntä ja  renkipoika niitti
vät Rahkion niitulla heinää. 
Renkipoika oli saanut huonon 
viikatteen ja  häntä alkoi har
mittaa. Piru, kun saisi hyvän 
viikatteen, kyllä sitä sitten niit- 
telisi, poika noitui. Samassa 
Piru antoi hänelle viikatteen, 
m utta ei ollut lupa katsoa te
rään vaikka m itä tapahtuisi. 
Kyllä kelpasi nyt renkipojan 
niittää, heinä kaatui kuin itses
tään, työ oli kevyttä ja  tuli 
puhdas jälki. M utta sattuipa 
terä pahasti kiveen. Renkipoi
ka katsoi terään. — Terä oli 
kuivannut kuusenoksa.

* * *

Ukko oli koko päivän niit
tänyt heinää Rahkion niitulla 
väärävartisella viikatteella. 
Viikate rupesi yhä huonom
min ja  huonommin pysty
mään. Ilta alkoi jo  olla myö
häinen. Ukko heitti väärävar- 
tisen ladon seinän viereen, 
sanoi: Tulkoon tuhannen per
kelettä tota hiomaan! Kun hän 
lähti kotiinpäin kävelemään, 
oli tie aivan täynnä vastaantu
lijoita. Viimeiseksi tuli pahasti 
ontuva. Ukko kysyi: Mitä sinä 
sinne menet? — Luvun täyt
teeksi, luvun täytteeksi, täm ä 
vastasi.

Teksti ja  piirros: 
YRJÖ VIRTANEN

Siilon kum  m ei oltiin ker
ran niinkum m uukkin simmat- 
tii nuorii pojanklopei kun  
pruukattiin sannoo sänkki- 
äisiks, niim meitil oli simmatti 
aikamiehem meininkei, et oli 
jostain ostettu jonkunlaiset 
pitkä t suustaruokittavat hauli
kot. Ja mitäs niil pyssyil olis 
ollu miltään virkaa ilman 
amusjoonei, niim mää ja  M ik- 
kolam M artti kun ain oltiin 
vähä niinkuin samois konsteis, 
päätettiin mennä vallesman
n i t  hakemaan ruutinostolup- 
paa ja  niim meis sit lährettiin 
kerran aamul talsimaan M art
tilan isolkirkol kun vallesman
ni asui siilon siäl.

Ei siilon ollu kellään viäl 
noit polkupyörii muutakun 
Salomaan pappal oli kun se 
oli siilon nois kunnan meinin- 
keis kiinen ja  sen täyry käyrä  
kirkos kuulemas kuulutuksii, 
kun silloin ei viäl missään leh- 
ris ilmotettu niin kun nyt kun- 
nei miltään lehrei ilmestynyk- 
kä  muuta kun kolm e kertaa 
viikos simmanen kolmeleh- 
tinen Turun Sanomat ja  oh- 
kanen Pellervo ja  A utuus Pa
kanoille eikä niis mittään täm- 
mäsii paikallissii ilmoituksii 
ollu. M ei oltiin siilon tommat- 
tii niinkun alaikäsiks nys 
sanotaan. M artti oli jo  sentään 
saanu papilt pikkuleivän niin
kun pruukattiin sanoo, mut 
mun oli viäl nee maistiaset 
saamatta.

□  □  □

M unta tuntii meis saatiin 
tallustaa ennenkun kerittiin 
isolkirkol. Vallesmanni asui 
siäl toispual kirkon jossain  
Kansallispankin talos ja  kum  
mei sit astuttiin ensimäisen 
kerran täm maalisen vaelluk
sen aikan simmatteen virka
huoneeseen, niin vähä oltiin 
totisii poikii. Se oli sentään 
mukava miäs. E i siäl tarvinnu 
istuu tuntikausii niinkun jo s 
kus kun äiti tälläs jollain asjal 
naapuriin niin ei siäl ju u r kos- 
kaa kysytty , m itä asjaa oli en
nenkuin pitkän istumisen jä l
keen, ja  kun oltiin kehnoi niin

ei ilman kysym ätä  kehrattu 
sannoo.

Tämä virkamies kysy  kohta 
ennenkun mei kerittiin eres is
tumaan, m itä asjaa meitil oli. 
K un meis sit sanottiin, et ruu- 
tiluppaa mei tultiin hakemaan, 
niin se nosti silmälasis meittiin 
päin ja  kato vähä arvovalta- 
sest meitin arvovaltasuut. K y l  
mei vähän aikaa oltiin var
maan hyvin kökkölöörön nä- 
kösii ja  kun siim pöyräl oli 
rouninki kans pläiskeelläs pa 
perein joukos, niin se lisäs viäl 
vähä niinkun enemmän meitin 
totisuut.

Sit se kysy mihen mei sitä 
ruutii käytettäisiin, niim mei 
koitettiin selittää, et ketut ja  
haukat tahtoo ahristaa kanoi, 
et sais niit vähä peljätettyy ja  
vähä oravii kans amputtaisiin. 
Sit se kysy aseenkantoluppaa, 
m ut mitäs meitil sim m asi ollu. 
Em mei ollee eres simmatteest 
kuullee puhuttavankan kun ei 
siilon viäl tarvinnu mittään 
papintoristuksii eikä takauksii 
niinkun nyt kun meinaa ostaa 
pyssyn. M ut sit se kum m inkin  
kysy meitin nimmee ja  mistä 
mei oltiin kolosin ja  kun se sai 
sen kuulla, niin se rupes kirjot- 
tammaan jo tta in  simmatteen 
paperiin ja  kysy kummanen  
pyssy  meitil oli ja  mei selitet
tiin sev verran kun osattiin ja  
se ja tko  sitä kirjottamist ja  löi 
tämppelit päälä. Ei se kysyny  
eres kuin vanhoi m ei oltiin, 
mut kum  mei oltiin molemmat 
vähä tommasii rotonkasvanei 
niin se luuli vissiin meitin ole
van jo  kohta naimaiäs.

S it se kirjotti viäl toiseen 
paperiin jo tta in  ja  löi taas lei
man ja  anto meitil ja  sano, et 
se on sit kaks markkaa kappa
le, et niin kun neljä markkaa  
kum m altakin ja  mei makset
tiin, vaikkei viäl tierettykkän  
m itä niis papareis oli. Vasta 
kun oltiin tultu kilometrin ver
ran kottippäin, niin istuttiin 
maantien syrjäl ja  ruvettiin 
kattomaan m itä papereis luki.

□  □  □

K y l meittii naurutti, kun  
toises paperis oli et ”oikeute

taan hallussapitämään omate
koista haulikkoa. ” Vaikka mei 
okiinkin tom m attii tekevii p o i
kii ja  oli mm. tehty tulitikku- 
tussarei vanhoist kivärin hyl- 
syist ja  isoist aitanavaimist, 
niin tämä oli jo  vähän liikaa 
arvosteltu meitin taitomme. Ja 
toises paperis oli et ”oikeute
taan ostamaan ja  hallussapitä
mään puoli kiloa ruutia ja  sata 
nallia”. M ei oltiin tyytyväisii 
kun saatiin m itä meinattiin ja  
vähä enemmänkin nimittäin se 
kantolupa omatekoiseen hau
likkoon.

S it m ei lährettiin taas könk- 
käröittemään kottippäin ja  ih
meteltiin, kun varekset oli niin 
varpusillas, kun mennes ei ne 
ollee meitist p a l tietävännääs 
vaan kiahasivat siin melkeen 
meitin kintuis ja  nokeivat he
vosen pasko i (niinkun vanhat 
ihmiset viäl muistavat) ja  vähä 
ne vaan hyppäsivät toispual 
oijaa kum  mei oikeen liki ke
rittiin. M eitil selkes se kun on 
ain sanottu, et vares on viisas 
elävä. M ennes mei oltiin viäl 
vaarattommii mut takastulles 
meitil oli jo  ruutilupa taskus ja  
mistä pahuksest ne sen mahro 
tietää.

Jo kaukaa kun näkivät mei
tin niin ne krääkäsi simmat- 
toon omal tavallas ja  sit ne 
lensi oikeen sakkinas kauas 
ain toisel pual jokkee, mihen 
menivät Palaisten ja  Rusko- 
laisten puala eikä tainnee sa- 
m al päiväl takasin tulla. Em  
mei sitä ennää ollee kattomas.

□ □ □
Ja kottitulles mei sit po iket

tiin jo ka  puariin kun tiävviä- 
res oli ja  ostettiin ryytti pastil- 
lei ja  jostain satarammaa so- 
kerii ja  jottain piäntä mitä mi- 
äleem muistus. Vähä oltiin vä
synet po ik ii kun kerittiin kotti, 
kun oli sentään tottumata  
marssittu noin neljäkymmänt 
kilometrii. S it päätettiin viäl 
ennenkun erottiin siit Turku- 
reisust kun sitä ruutii men
nään ostamaan, mut siit puhu
taan jo skus myähemmin.

L A U R I M A T T IL A
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