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Toim ittaja : R a ila  K a rr i Vastaava : U rp o  K in n a la

Kaikki koske la ise t  tun tu iva t  
o le van  li ikkeellä he inä-  ja  
e lo k u u n  va ih teessa ,  kun  K os
ki k oh ah t i .  J o  lau an ta i  täytti  
k irk on k y län  juh laväe llä .  M o 
nenla ise t  tuo te - ,  ta i to -  ja  ko- 
n e n äy t te ly t  k i innostiva t.  S u n 
n u n ta in a  tan h u t t i in  m a a n t ie n  
täy d e l tä  niin kuin  e läkelä ise t  
tuossa  k u v assa m m e ,  ka tse l
tiin k u v a ta id e t ta  L iipolan 
m useo ssa  tai a je tt i in  H o n g is 
ton  M äelle  kesä tea t te r i in .

K o h au k se n  järjes t ivä t  K o s
ken  y r i t tä jä t .  T a v o i t t e e n a  oli 
esite llä  koske la is ta  osaam is ta  
h a rras tu k s is ta  am m att i -  
työ h ön .

V a n h a n  a ja n  kä d en  ta i to ja  
kysyttiin m m . p e l la v a n lo u k u 
tuksessa  ja  v ihd an te o ssa .  P e 
rinteis iä ta i to ja  oli t a l len n e t tu  
m yös käsityö- ja  kotiteolli-  
suusnäy tte lyyn .  P u n a in en  
Risti ja  V P K  esit te livät t ä r 
ke i tä  p e la s tu s ta i to jaan .  M a a 
ta lo u sk o n e i ta  sai ka tse lla  u u t 
ta  ja  v a n h e m p a a  mallia.

S e u ra k u n n a n  t i la isuud e t  ja 
N u o r te n tu v a n  i l tam at ta r jo s i 
vat i l tao h je lm aa .

K u v a ta i te e n  h a rras ta j ie n  
tö is tä  oli k i r ja s to o n  r a k e n n e t 
tu  näytte ly .  A m m a t t i ta i te i l i 
jo id e n  sa to a  p u o les taan  saa t 
toi ihastella  L iipo lan  m use o s 

sa. Esillä oli R a i ja  ja  Olavi 
H u rm e r in n a n ,  A lp o  J a a k k o 
lan , S im o H e le n iu k se n ,  A a r 
no  S a lo sm aan ,  M aila  Pon k-  
kosen  ja  R e im a  N u rm ik o n  
m a a lau k s ia ,  p i irus tuksia  ja  
ve istoksia .

T u rh a n a ik a ise l ta  m arkk i-  
n ahä ly l tä  K o h a u k se ssa  väl
tyttiin.  Päivät juhli t t i in  re ilus
ti k o t iseu tu hen k is in ä .

K o sk e n  ko h au s  sävähdvtt i  
m u k avast i  kesäisen  lep p eä ä  
e lä m ä n m e n o a .  T a p a h tu m a s 
ta  l ienee  ta rk o i tu s  o t t a a  u u 
s in ta ,  jos  ei he ti  ensi v u o n n a ,  
niin läh itu leva isuu dessa  k u m 
m inkin .

Mikko
ponnisti
mestariksi.

sivu 3.

Kalle
kertoo
raivaajan
elämästä.

sivu  6.

Kohaus sai koskelaiset kylälle
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Kosken asutusnimiä:

Mistä Tapala sai nimensä?
Kosken vanhimpia paikanni
miä ovat kylien nimet. Vielä 
vanhem pia saattavat olla jo i
denkin rajapaikkojen, jokien, 
mäkien tai muiden maasto- 
kohtien nimet, jo ita  on tarvittu 
ja  käytetty jo  ennen seudun 
asuttamista.

Emme tiedä tarkalleen, 
milloin ensim m äiset talot ra
kennettiin. Ensimmäinen 
maakirja, johon merkittiin ve
rotettavat talot, tehtiin kunin
gas Kustaa Vaasan toimesta 
vuonna 1540. Tuolloin kyliä 
oli jo 19 ja  taloja 70.

Noin vankka asutus on 
varmasti vaatinut pitkien ai
kojen raadannan. Seutu oli 
hallaista erämaata, joka otet
tiin viljelykseen vasta kun 
meren rannikko oli jo asu
tettu.

Kruunu houkutteli rakenta
maan uudistaloja. Se lupasi 
takam aita raivaajien omaksi 
ja  antoi aluksi neljän vuoden 
verovapauden. Tiedetään, 
että Turun linnanvouti sai ku
ningas Maunu Eerikinpojalta 
1334 määräyksen uudisasu
tuksen toimeenpanemisesta. 
Mutta epäilemättä peltotilk
kuja oli jo  tätä ennen raivattu 
ja  monia savuja kohosi erä
maata halkovan Paimionjoen 
rannoilta.

Voimme päätellä, että ny
kyisen Kosken seuduille en
sim m äiset talot rakennettiin 
1200- ja  1300-luvuilla. Kylät 
m uodostuivat joko muuta
masta to istensa läheisyyteen 
rakennetusta talosta tai siten, 
että jonkin talon perilliset te
kivät omat talonsa kotinsa 
viereen. Niinpä Kosken van
himmat kylät ovat ainakin 
700 vuoden ikäisiä.

Noilta kaukaisilta ajoilta 
meillä ei ole arkistoissa m i
tään kirjoituksia. Paikkojen 
nimet voivat kuitenkin tuoda 
viestejä vuosisatojen takaa, 
jos pystymme niitä tu lkitse
maan.

Kosken kylien nimistä on 
täm än lehden palstoilla a ikai
semmin käsitelty Jättälä ja  
Liipola. Seuraavassa pyri
tään ratkaisemaan Tapalan 
arvoitusta.

Tapala -  Tavola?
Aulis Oja on tutkim uksis
saan, mm. Kosken T.l. seura

kunnan historiassa, esittänyt, 
että Tapala on saanut nimen
sä Halikon Tavola-nim isen 
kylän mukaan.

Tavola on perustettu jo en
nen 1200-luvun loppua. Se 
on siis ikänsä puolesta voinut 
osallistua Kosken seudun 
asuttam iseen. Kylästä on 
vanhoissa asiakirjoissa mm. 
seuraavia merkintöjä (peräs
sä vuosiluku, jo lta  merkintä 
on): Tauuola 1536, Tavvffola 
1540, Taffvvoijla 1571. O i
keinkirjoitus on vielä ollut 
horjuvaa, mutta melko var
masti voi sanoa, että nimi 
kuului kansan suusta Tavola 
tai Tavoila.

Samoihin aikoihin tehtiin 
veroluettelolta myös Kosken 
seudulla. Eerik Flemingin 
m aakirjassa vuodelta 1536 
esiintyy Thomas Tapalan eli 
nykyaikaisittain Tapalan Tuo
mas. Vuosien 1540, 1542, 
1543, 1545 ja 1571 m aakir
jo issa on Tapala. Henkikir
jo issa on alusta alkaen myös 
Tapala.

Jos Halikon Tavola on ollut 
antam assa nimeä, miksi 
Koskelle sitten tuli Tapala?

Aulis Oja selittää, että Hali
kon Tavola oli alunperin Ta- 
pola. Tämä onkin todennä
köistä. Suomen kielessä sa
notaan tupa, mutta ei tupan 
vaan tuvan, lapa mutta ei 
lapan vaan lavan. Tällainen 
vaihtelu p -  v on osa ns. 
astevaihtelua. Suomen lou
naismurteissa ovat monet 
nykyisin o-loppuiset sanat o l
leet vielä 1500-luvulla oi- 
loppuisia. Täm m öisissä sa
noissa on myös ollut aste
vaihtelu. Niinpä puukko on 
ollut puukoi, kukko on ollut 
kukoi jne. Ei ole yllätys, että 
vanhoista asiakirjoista löy
dämme usein nimen Taffvvoi- 
la eli nykyistä oikeinkirjo itus
ta käyttäen Tavoila. Voimme 
tästä päätellä, että joskus on 
käytetty myös muotoa Tapo- 
la. Sen kanssa on ehkä vaih- 
toehtoisestikin käytetty muo
toa Tavoila. Vähin erin i on 
tä lla isissa kohdissa alkanut 
ääntyä yhä heikommin ja  vii
meistään 1600-luvulla jäänyt 
kokonaan pois; tämän ovat 
kielentutkijat selvittäneet. 
Näin on Tapolasta tullut Ta
vola.

Nyt herää kuitenkin kysy
mys, miksi Kosken Tapala ei 
ole muuttunut samalla taval
la. Edelleen kiinnittää huo
miota, että nimen toisessa 
tavussa on Koskella a eikä o. 
Kaikenkaikkiaan eroja on niin 
paljon, että Kosken Tapala 
on tuskin voinut saada nime
ään Halikon Tavolan mu
kaan. Nimi ei siis olisi ns. 
siirrynnäinen eli uudisasuk
kaiden mukanaan tuoma, ku
ten Aulis Oja esittää.

Tapa vai taipale?
Siitä ei kuitenkaan ole 

epäilystä, että nimet voivat 
olla tavallaan toistensa su
kua. Tiedetään, että suom a
laisilla oli jo  ennen kristinus
kon tuloa omia henkilönimiä. 
Sellainen on ollut mm. Tapo. 
Nimissä on yleisesti v iim ei
nen äänne voinut vaihdella 
a ~ i~ o ~ u . Näitä tietoja esit
tävät A.V. Forsman teokses
sa Tutkimuksia Suomen kan
sa persoonallisen nimistön 
alalla I ja Arvo Meri väitöskir
jassaan Vanhan Vehmaan 
kihlakuntien pitäjien ja kylien 
nimet I. Oma nimistö väistyi 
ajan mittaan kristillisperäis
ten nimien tieltä, mutta tie
tenkin hitaasti. Paikannim is
sä noita pakanallisiksi katsot
tuja nimiä kuitenkin säilyi.

Halikon seudulla on toden
näköisesti satoja vuosia sit
ten asustanut isäntä nimeltä 
Tapo. Hänen talonsa on ollut 
Tapola. Kosken seudulla lie
nee taas asunut Tapa- 
niminen isäntä, jonka talo Ta
pala on aikojen kuluessa ja 
kaantunut kyläksi ja samalla 
antanut sille nimen.

Näin voidaan Tapalan ni
men alkuperä varsin uskotta
vasti selittää. Mutta Ruotsin 
valtionarkistossa on säilynyt 
asiakirja, joka johtaa ajatuk
sen kokonaan toisaalle. Siinä 
on vanhin tiedossa oleva Ta- 
palaa tarkoittava muistiinpa
no. Asiakirja on laadittu tam 
mikuun 27. päivänä 1513, 
jo lloin pidettiin käräjät Tapa- 
lassa. Kylän nimi on vanhalla 
ruotsin kielellä kirjoitetussa 
tekstissä Tthaij palaby eli 
Taipalekylä.

Käräjien pöytäkirjat kirjoi
tettiin käräjätilaisuudessa. 
Niiden merkinnät ovat yleen

sä luotettavampia kuin maa
kirjojen, jo ita usein laadittiin 
kijurien kammioissa vanhoja 
kopioimalla.

Nykykielessä taipale m er
kitsee 'pitkää matkaa'. Mutta 
tutkim usten mukaan alkupe- 
räisempi merkitys on 'kan
nas, kahden vesireitin väli
nen m aakaistale’. Paikanni
m istössä taipale on melko 
yleinen. On olemassa esi
merkiksi Lohjantaipale.

Mutta miten taipaleesta tu
lisi Tapala? Ensinäkemältä 
se vaikuttaa mahdottomalta, 
mutta vanhoista asiakirjoista 
löytää runsasti aineistoa, jo 
ka todistaa mahdollisuuden 
puolesta. Edellä mainitun 
Lohjantaipale-nimen loppuo
sa on maakirjassa vuodelta 
1556 kirjoitettu tapall, 1574 
tapala, 1582 tappala, 1583 
tappal ja  1587 tappalby jne.

Tapalan ja  sen lähitienoon 
maaston tarkastelu tuo esiin 
kaksi m ielenkiintosta seik
kaa. Kylän pohjoisosassa on 
pitkä, osittain kallioinen har
janne Säärenmäki. Sillä on 
vanha rinnakkaisnim i Tapa- 
lankangas. Ympäristö on 
maastoltaan suoperäistä. 
Harjannetta myöten on vielä 
muistitiedon aikana kulkenut 
Someron ja Kosken välinen 
metsätie. Muistetaan, että 
"kerkolalaiset sanos et kum 
pääsee Tapalankankaal ni 
kyl sit jo pääsee, kun täsä oli 
koviv vetelää vä lis” (kertoi 
kesällä 1963 Uuno Suomi
nen, s. 1905).

Huomattavasti korkeampi 
ja  pitempi harjanne on jonkin 
verran Tapalan eteläpuolella. 
Sitä pitkin on kulkenut aina
kin jo varhaiskeskiajalla tie 
Paim iosta Hämeeseen. Lähi
maastossa on ikivanha raja- 
paikka Taipalsaari, joka mai
nitaan historiallisissa asiakir
jo issa jo  1399. On siis perus
teita olettaa, että Tapala olisi
kin alunperin ollut Taipale tai 
Taipala.

Mutta on muistettava, että 
kylien nimet ovat asutusni
miä, jotka ovat syntyneet 
asutuksen myötä. Useimmi
ten ne perustuvat asukkai
den nimiin. Vaikka on mah
dollista, että Tapala selittyisi 
maastoa kuvaavasta taipale-



N:o 3 -  Syyskuu 1982
1

K O S K E L A I N E N

Mikolle korkeuden Suomen mestaruus
Koskelainen opiskelija  Mikko  
Levola ponkaisi Kalevan ki
soissa miesten korkeushypyn  
Suom en m estariksi. Mikon tu 
los K ouvolassa oli 218 cm.

Vain m uutam a päivä a iem 
min hän oli juh listanut Kos
ken uuden urheilukentän ava
jaisia voittam alla lajinsa tu lok
sella 211. Kuvam m e on tästä  
hypystä.

M ikko edusti m aatam m e  
myös m aaottelussa Ruotsia  
vastaan. Siellä hän sijoittui 
parhaana suom alaisena  
pronssille.

Elokuun lopussa Mikko  
hyppäsi Tam pereella 220 cm, 
m ikä m erkitsi hänen om aa en 
nätystään.

23-vuotias M ikko opiskelee  
Jyväskylässä.

Kiitokset 
Kaarlolle

Urheilukentän vihkiä is juh
lassa sai Berliin in o lym piaki
sojen hopeam italijuoksija  
Kaarlo Tuom inen vastaanot
taa kunnan viirin kiitoksena  
m erkittävästä työstä Kosken  
urheilun hyväksi.

sanasta käsin, on kuitenkin 
todennäköisempää, että ky
län nimessä on säilynyt muis
to muinaisesta Tapa- 
nim isestä isännästä. Taipale 
on ehkä sittenkin käräjäkirju- 
rin kirjoitusvirhe. Sen tuo tun
tematon vuosisatoja sitten 
tekstiä laatinut kirjuri kuiten
kin on saanut aikaan, että 
täydellistä ratkaisua vaille ni
men arvoitus jää.

HEIKKI VIIRONEN

A rvonim iä
T asava llan  p res iden t t i  on  

m y ö n tän y t  e lä in lääk in töases-  
sorin a rv o n im e n  koskelaiselle  
e lä in lääk är i  Jaa kko  Sepälle.

Kuvia liikunnan ilosta
Yli 400 piirustusta ja m aalausta lähettivät koskelaislapset osuuspankkijärjestön  täm änkerta i

seen piirustuskilpailuun. A iheena oli Liikunnan ilo -  hyvä olo. P iirtäjistä palkittiin  Veli-M atti 
Jalli, Saara T irkkonen, Jonna Sunell, Anu Roos, Saija Syrjälä, Katri Teivonen, Eija Lukum ies, 
Annam aija Roos, Jari M ikola ja Päivi Eerola sekä vielä 20 m uuta tunnuspalk innoilla . N äytte lyssä  
m aistui jäätelö  nuorille taiteilijo ille.
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Satam äärin  koskelaisia ja ke
sävieraita kertyi torille  ja Tui- 
malan teille  "kohau ttam aan” . 
Hellesää lepytteli kaikki m ark- 
kinam ielelle ja toi asiakkaita  
ainakin kahviloille ja lim sako- 
juille.

Torviso ittokunta puhalsi Ko- 
hauksen avaja issävelet torin  
tuntum assa, entisen Vyhtisen  
kioskin pihalla.

Vanhem m an polven koskelaiset osaavat vielä pellavan käsitte
lyn taidon. Ennen kuin korsi taipuu langaksi tarvitaan riipim istä, 
loukutusta, klihtaam ista ja kehrääm istä.

Liipolan m useoon järjestetyn  taidenäyttelyn  
avasi m inisteri Marjatta Väänänen. Tasokas  
näyttely oli avoinna kaksi viikkoa ja sai monen  
koskelaisen odottam aan m useolta toistekin  
vastaavanlaista toim intaa.

K unnanjohtaja A im o Suikka
nen avasi päivät viran puoles
ta ja virallisesti.



kohautti
M irjami Naum i (pöydän takana oikealla) leipoi entisajan nälkä
vuosista m uistuttavaa jäkäläleipää. Hän kertoi alustaneensa  
taikinaan 13 kiloa ru isjauhoja ja 3 kiloa jäkäläjauhoja. Siitä tuli 
56 reikäleipää.

Kohauksessa saivat yhdistyk- 
ja yksittäiset harrastajat 

esitellä taito jaan. Tässä on 
m enossa SPR:n Kosken osas
ton ensiapunäytös.

K O S K E L A I N E N

Kuvat:
URPO KINNALA  
HANNU TIENSUU

Mirja Suom inen, Tiina Laakso  
ja Hannu Hakala viihdyttivät 
m usiikilla.

Sunnuntaiset m aantietanhut täyttivät kirkonkylän kansallispu
kuisella juh laväeilä. Tanhun pyörteissä nähtiin niin eläkeläisiä  
kuin nuorisoseuralaisiakin, joita tässä hilpeässä m enossa.
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Nikkari-Jannen poika Kalle vaan
Isäni syntyi Metsämaalla
1864 kurkisuon torpassa. Kylmän
A lkoivat suuret nälkävuodet. tilan
Kansa söi pettua, puun kuorta  asukkaita.
ja suossa kasvavaa vehkanjuurta, 
ruttotauti alkoi raivota 
kansaa kuoli paljon.
Isäni jäi orvoksi kolmevuotiaana, 
kunta m yi hänet huutolaispojaksi, 
oli renkinä taloissa nuorempana.
Mieheksi vartuttuaan tuli 
Sorvaston Yli-Urmaan taloa rakentamaan.
Pakasten puustellin likka, Manta 
oli piikana talossa, siell yhteen puhuen  
jalkansa oman pöydän alle sovittivat.

Vuonna 1905 alkoivat lakot ja torppahäädöt.
Isäni pääsi kartanoon remonttimieheksi, 
sai asuttavakseen Kalaniemen autiotorpan.
Taksvärkkipäivillä oli omin eväin
neljäkymmentä miehen ja klappupäivii naisen kesällä
ja lehmän metsälaitumesta kymmenen.

Maarian aaton aattona torpan savusaunassa 
pärevalkian valossa syntyi poika.
Meklinin Fanni lapsenpäästäjänä 
parkujan riepuihin kapaloon kääri.
Isä tuli ehtool taksvärkist.
"Poika tuli” sano Fanni 
"Jaaha” sano isä 
ei tainnut olla toivottu.
Ankea oli lapsuuteni
rohtimisessa koltussa, kainaloita myöten
sain seisoa läpituolissa
pivollinen leikkipaijoja
nekin puisia. Olin kaksivuotias ja
äiti joutui klappupäiviä tekemään.
Isä oli ostanut kunnan vaivaishuutokaupasta 
vanhan setämiehen lastenkaitsijaksi -  
meitä oli jo  kolm e parkuvaa.
Ehtool kun äiti tuli kotiin 
näki kun likainen setä piti 
rähjäistä peukaloaan suussani, 
äiti otti minut kainaloonsa, 
vei minut isomamman tykö Pakasiin.
Minulta pääsi itku kun äiti lähti, 
äiti lohdutti: hän menee hakemaan 
pientä likkaa leikkimään kanssani.
Olihan meitä lopuksi seitsemän leipää pyytämässä.

Isomamma lämmitti savusaunan,
pelkäsin putoavani kun hän minut alastoman kiukaata kohti nosti. 
Kauhistuin, kirosin mitä sää 
perhanan ämmä oikeen meinaat.
Mamman suu mutruili, hän sano:
Mää toivotan sul onnea ja
menestystä ja pitkää ikää,
työtä kovaa tulet maailmassa tekemään,
kolm e kovaa sotaa kokemaan,
neljäs sota viäl tullee,
et sä siihen enää jouru,
se sota käyrään vetten alla,
kun tää maa on krääsyy täynnä
sitä sanotaankin sammakkosodaks.

Meillä oli lehmä, se po ik i keväät 
ja kun se pääsi uuteen ruohoon 
niin saimme maitoo talvella.
Ä iti teki varikkoo, se oli hyvää.
Oli myös muutama kana, kun ne
munivat muutaman munan, ne rupesivat hautomaan.
Silloin mu! alko
kova urakka, äiti sano: siell on taas, 
menes kastamaan ton pers veteen.
Kotini pihal juoksi kylmä mettäoja.

Olin jo  pienenä äidin kanssa perkaamassa kartanon pellonojista 
lehmälle talviheinii, niistä täytyi 
tehdä erikseen työpäiviä kartanoon.
Kartanon lehmämulli po ik i metsään, 
vasikka villiintyi, juoksin sen kiinni,
Mulla rohtimiset pöksyt meni rikki 
ja vatta verisenä, piikat mekonhelmassa 
kantoivat m inut kartanoon eläinlääkärin tykö.
Makasin väen ruokapöydällä, huusin, pikkupiika  
lysolivedel pesi veristä vattuani ja itki.
Katsoin ikkunasta kirkontornia 
kun vanhaherra ja lääkäri tulivat.

Olin kahdeksanvuotias sain sarssipöksyt 
pääsin kansakouluun suvet paljain jaloin, 
talvel isän tekemil tallukkail.
Vuonna 1918 alkoi Kansalaissota.
Punakaartilaiset tulivat kouluun, 
ottivat keisari Nikolain kuvan, 
sylkivät siihen, käskivät opettajan mukaan, 
sanoivat: nyt oppilaat saatte mennä kotiin.
Kaikki tuli kortil, kansanhuolto antoi 
vähän kauroi, ne täytyi jauhattaa kuorines 
myllys oli vahti, perunaa tuli omast pellost, 
leipävilja täytyi ostaa. Isä nikkaroi taloil 
sai jyvii palkaks. Hän sanoi:
Kyl kai te annatte m ul vähän jyvvii, 
ne olis lasten syörä hyvvii, 
vaikkei sais ko pari ko i kappaa, 
paha niit on nälkäänkin tappaa.
Kyl mää sit taas teen vaikka  
kärryn pyörii kaikki yhtä kyörii.

Olin neljäntoista, rippikoulun käynyt, 
otin pestin kartanoon tallipojaksi.
Meitä oli seitsemän parkuvaa leipää kärkkymässä, 
kaksi oli pienenä kuollut.
Läpituoli oli nyt ruokapöytänämme 
olimme polvillamme sen ympärillä, 
äiti nosti perunapadan keskel lappeen 
silakanpissaan kastettiin perunaa.
Silakka oli särvintä, varikko maitona.
Se oli kovaa aikaa, kansanhuolto antoi vähän kauroi 
ne täytyi jauhaa kuorines.
Myllyssä oli vahti, sanottiin tuoksujussiks.
Kerran tuli tarkastaja. Isä oli saanut pienen pussin jyvvii 
palkaks kun hän nikkaroi myös talollisil 
ja luki simmasen maronluvun.
Tallipoikana ollessani Antto oli tallimestarina.
Talli oli vanha hirsinen, toises pääs työhevoset, 
toises pääs varsat, orhi ja taati, reisuvaunuhevoset. 
keskel koppi tallimiesten makupaikka.
Sonta lykättiin permannon alle, siell se paloi, lämmitti, 
vinkeä ammoniakin haju tuli tallimiesten makuukoppiin. 
Aamuviideltä hevosia hoitamaan, ehtool yhdeksält nukkumaan.
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Hevosten juom a kanneltava ulkoa tiimistä talliin, 
ei sunnuntai, ei vapaa lauantai.
Seuraavan vuoden oli päivätöissä, mutta töitä ei ollut
kuin vain poutapäivinä,
kaksitoista markkaa päiväs ja omas ruuas.
Silloin sanoin äitille: nyt Kalle lähtee maailmalle.
Onnea ja rikkautta etsimään siihen aikaan kulki 
pohjoisesta nuorii miehii ja naisii työnhakuun.
Menin pihalle, heitin lakin ilmaan, katsoin 
mihin päin lippa näyttää, sinnepäin menen 
nostamaan tossua toisen eteen.
Äiti tuli, lykkäs puolikkaan kuivanleivänpalan taskuuni.
Taposin matkalla Laakerluntin Tuomon, samaa matkaa mentiin. 
Nälkä kurni suolia menimm e hyvän näköiseen taloon.
Emäntä ärjäisi: ei tässä ittelläkään ain ruokaa oi.
Tuomo meni läheiseen kauppaan, osti pätkän hampuusinmakkaraa, 
levitti paketin pöydälle ja sanoi;
tulkas nyt tekin emäntä syömään, kyl nyt on sapuskaa.
Pääsin suvisin rakennuksille töihin, talvella olin 
tukkijätkänä metsätöissä. Ruokana oli kova leipä, 
särpimenä salpietariin suolattu härski Amerikan silava.
Se oli kova työ, tukit kuorittiin pakkasella 
jäätyneeseen parkkiin tokkas petkele, kuului perkele.
Kun olin sotaväen käynyt, otin pestin värvättynä 
Salmin rajavartioon rajapiruksi Uomaall Hyrsylän mutkassa. 
Vapauduttuani menin naimisiin, pääsin Someron kirkon  
remonttitöihin
Vuotta ei kulunut kun Kosken kirkkoherra lähetti kutsun 
tulla hänen luokseen. Menin. Hän nuhteli, ettäs tämä on 
mahdollista, teille on tänne niinellenne merkitty 
poikalapsi eikä äidistä ole tietoa ollenkaan.
Sitten alkoivat ne ikävät viisi sotavuotta.
Vuonna 1939 talvisotaan Karjalan kannakselle.
Taaperniemessä kylä paloi.
Muolaassa krh-miehenä rintamassa joulun alussa 
kova tykistötuli tuhosi kenttäkeittiömme.
Kaksi viikkoa kovassa pakkasessa olimme 
ilman ruokaa. Peljätä koska tulee oma vuoro.
Kun kaksi kuoli, kolm e halvaantui,
Tammikuun alussa pääsimme lepäämään rintaman taakse.
Yöllä putosi pom m i
repi telttamme, kaksi pävää saimme olla.
Summan lohko murtui, jouduim m e vastaiskuun, 
sota on kamalaa, verta ja paskaa.
Suurmerijoella taistelulinjoille tuli tieto:
Maaliskuun 14 päivä tulee rauha.
Oli kova kranaattituli, kello yksitoista yhtäkkiä tuli 
kuin haudan hiljaisuus, mielet valtas outo olo.
Se olikin vaan välirauha, pääsimme kotiin.
Vuonna 1941 juhannuksena tuli käsky: 
vallattiin maata Vienaa, Aunusta, Suursuomea.
Sanoivat: tullaan parin viikon päästä heinätöihin.
Höökittiin viel järvelt, Ivatseljan kylä vallattiin, 
paljon kuoli ja haavoittui molemmin puolin, kylä paloi.
Aina kauemm aksi Karjalan korpiin
Petroskoihin, Karhumäkeen ja Maaselän kannakselle.
Vuonna 1944 Viena, A unus oli vallattu.
A lko i paluu vanhaan Suomeen.
Urkupyssyjen soidessa kranaattien luotien sateessa.
Vihdoinkin siviilissä kotona.
Minulla ei ollut isänmaata eikä äidin peltoa.
Kartanon herra antoi rintamamiestilan lahjakirjalla 
kivistä kannikkoa kuin naimaosan -  
olinhan nainut kartanon karjapiian,
ehdoilla millä hän oli tehnyt valtion kanssa vastikeraivaukseksi. 
A noin palkkiota joka oli luvattu.
Asutustarkastajat sanoivat:
kartanon herralla on sopimus, palkkio kuuluu herralle, 
te olette vaan ottaneet kartanon työn tehdäksenne.
Silloin kirosin enkä mennyt taksvärkkiin.
Verolautakunta painoi pinta-alan mukaan saman veron 
kuin talojen isännille vaikka minä korjasin satona 
kantoja ja kiviä.

Poltin kantoröykkiöitä, kylvin lulimustaan maahan 
kaskinaurista, plattanaurista, ens hätään ruuaksi.
Asutusherrat tulivat ja sanoivat: kenen luvalla olen 
tehnyt sen 'h ä tä m ö k in S a n o in  muijan luvalla 
että pääsemme vähän suojaan.
Sain kuin sainkin tilan kuntoon.
N yt olen ruumiin ja sielun sairas.
Elämän laki on kova. K A L L E  A L L E N

Pankkisiirtoluukku käyttöön
O su usp ankit ovat alo ittaneet hyvän palvelun kam pan jan . 

K osken osuu span kin  hyvää palvelua ed ustaa  m m . kuvan  
kirjelu u k k u , jo ta  L eena T am m in en  tässä kok eilee. S iitä sopii 
pudottaa p an kk isiir tok uoressa  laskuja ja  m uita to im ek sian toja  
p an kk im m e m ak sup alvelu un sillo in k in , kun pankki on su lje t
tu . S iis iltaisin ja  v iik on lop pu isin .

T äm än lehden välissä  saat k irjeku oren , jossa  voit jä ttää  
laskusi k irjelu uku sta  sisään . Lisää näitä pan kk isiirtok uoria  
saat osuu sp an k ista . V irk ailijam m e kertovat S inu lle m ielellään  
lisää p an kk isiirtok uorien  ja  m aksupalvelun  käytöstä .

T u le osuuspankkiin!

SPR järjesti yhdessä television Tule m ukaan -oh jelm asarjan  
tuottajien kanssa 19. 5. koko maata käsittävän lastenvaateke- 
räyksen. Koskella siistejä hyväkuntoisia lastenvaatteita kertyi 
yhteensä kuusi suurta pahvilaatikollista, jotka lajiteltuina lähe
tettiin  edelleen toim itettavaksi Afrikkaan.
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HYVÄ IHMINEN
SÄÄSTÄ AIKAA, VAIVAA 

IA  RAHAA-ITSEÄSI.

OSUUSPANKKI KYLLÄ

Käytä OP-tietotaitoa! 
Otat hyödyn itsellesi näin:
1 .  K äytät maksamiseen shekkejä ja OP-pankki- 

korttia.
-  Et joudu jonottamaan rahaa pankista!

2 . Jä tä t laskut osuuspankin ilmaisen maksupalve
lun huoleksi.
-  Sinun ei tarvitse käydä varta vasten niitä 

makselemassa!
/■m K äytät pankkisiirtokuoria laskujesi lähettämi

seen.
-  Voit ikäisinkin pudottaa kuoren m inkä tahan

sa osuus-, säästö- tai liikepankin pankkisiirto- 
luukkuun!

4 . OP-pikapankista saat tarvitessasi käteistä, vaikka 
pankit ovat kiinni.
-  Et ole riippuvainen pankkien aukioloajoista!

5 * Sovit osuuspankissasi, milloin haluat tiliotteen.
-  Tiliotteiden ja tilimuistion avulla pidät m enot 

kurissa!
K eskität raha-asiasi osuuspankkiin ja käytät 
hyväksesi muitakin rahanarvoisia etuja, esimer
kiksi jäsenyyttä.
-Jäsen en ä  voit saada 10.000-20.000 markkaa 

lainaa ilman takaajia jäsenluottovakuutuksella.
Tervetuloa keskustelemaan ja viihtymään!

Merja Tammi:
Käytän shekkejä ja  pankkikorttia tehdessäni ostoksia. 

Ja  laskut jätän  aina ilmaiseen maksupalveluun. 
Todella kätevää! Suosittelen OP-tietotaitoa.

amanenn


