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Silmäys Kosken kiertokouluihin

Kiertokoulun opp ila ita  Jättä län Uudentalon p iha lla  1909. Opetta jana O lga Kulma.
Perustaminen ja  
toiminta
Kosken kiertokoulun perus- 
tam issanat lausuttiin k irkon
kokouksessa 21. 11. 1851 ja 
toim inta alkoi seuraavana 
vuonna. Koulu ei siis ollut 
kunnallinen vaan seurakun
nallinen laitos, ja kirkon yh
teydessä se pysyttelikin koko 
olem assaolonsa ajan.

Tietysti tä tä  ennenkin oli 
lapsia opetettu  lukem aan; jo 
ko hyvälukuiset naiset olivat 
heitä opettaneet, tai he olivat 
käyneet " lukkarinkoulua” , 
eli olleet seurakunnan lukka
rin luona opissa. Näistä ei 
kuitenkaan oltu saatu sellai
sia tuloksia kuin oli toivottu 
ja  siksi kiertokoulu peruste t
tiin.

Ensimm äiseksi opettajaksi 
eli koulum estariksi valittiin 
Karinaisten lukkari K aarle 
D ikert, jolle luvattiin palkak-

Varmaan suurin osa nuoremmistakin koskelaisis
ta tuntee sanan ” kiertokoulu” , jos ei muusta, niin 
sanontatavasta ” käynyt maailmanrannan kierto- 
koulua” , mikä tarkoittaa sitä, ettei joku ole 
saanut paljon muuta oppia, kuin mitä elämä 
itsessään on antanut. Mutta monelle ikäänty- 
neemmälle koskelaiselle kiertokoulu on omakoh
taisesti koettua todellisuutta, toimihan tämä laitos 
vuoteen 1923 asti. Sinä vuonna koululainsäädän
nöllä määrättiin kiertokoulun vastineeksi alakan
sakoulu, joka puolestaan vastasi nykyistä perus
koulun ala-astetta. Nimitys ” kiertokoulu” tulee 
siitä, että koulua ei pidetty yhdessä, nimenomaan 
tätä tarkoitusta varten tehdyssä kouluhuoneessa, 
vaan se kiersi vuorollaan useassakin talossa luku- 
piirissään. Siitä olikin se etu, ettei koulumatka 
tullut lapsille liian pitkäksi. Kiertokoulun käymi
nen ei ollut pakollista, kuten ei aiemmin kansa
koulunkaan, mutta lukutaito käytännöllisesti kat
soen oli; muuten saattoi joutua kinkereillä häpeä
mään pöydän alle.
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Jatkoa ed. sivulta

si 25 ruplaa ja  1 kappa rukiita 
kustakin talosta. Tuo raha
palkka saatiin siten, että 
m uurarim estari K ustaa Sand- 
gerg Tuim alasta oli testam en
tannut seurakunnalle 500 
ruplaa varattom ien lasten 
kouluttam ista varten ja  näin 
syntyneen rahaston korkova
rat käytettiin koulum estarin 
palkkaukseen.

D ikert hoiti opetusto in ta 
11 vuotta. H änen jälkeensä 
valittiin toim een Frans O skar 
M enander, joka olikin tässä 
virassa pisim pään kaikista 
opettajista -  tasan 40 vuotta. 
1888 katsottiin olevan ta r
peen toinenkin kiertokoulu- 
nopettaja ja  virkaan valittiin 
J. V. Leim an, joka täm än 
virkansa ohella toimi myös 
kappeliseurakunnan lukkari
na. Sam ana vuonna vahvis
tettiin  kiertokoululle ensim 
m äinen varsinainen oh je
sääntö. Koskelle tuli kaksi 
koulupiiriä, Y likulm an ja 
A likulm an piirit, joissa oli 
yhteensä seitsem än koulupii
riä. Joka lukupiirissä p idet
tiin vuosittain 8 viikkoa kou
lua, viisi tuntia päivässä. O p
piaineet olivat raam atunhis
toria, katekism us, tavaus, si- 
säluku, kirjoitus, laskento ja 
laulu. O ppikirjat ja  m uut vä
lineet maksoi seurakunta.

Järjestyksen pidosta sanot
tiin, että opetta ja t saivat pi
tää järjestystä yllä "n u h te le
m alla ja kohtuullisesti ku rit
tam alla’. E rikoista oli, e ttä 
opettajat vuosittain vaihtoi
vat koulupiiriä keskenään, 
kunnes 1898 M enander m ää
rättiin A likulm an ja  Leim an 
Ylikulm an vakinaiseksi opet
tajaksi.

N äiden kolm en m iesopet
ta jan  jälkeen Koskella oli 
k iertokoulunopettajana vielä 
kaikkiaan 20 opetta jaa , m ut
ta ei enää ainoatakaan mies
tä. Olisi m ielenkiintoista tie
tää, haluttiinko täällä valita 
virkaan nim enom aan naisia, 
vai eivätkö m iehet enää lain
kaan ryhtyneet kiertokoulu- 
nopettajiksi? Ensim m äinen 
naisopettaja -  Elli Suvanto -  
valittiin virkansa 1902, jolloin 
m uodostettiin myös kolmas 
koulupiiri. M yöhem m in ka t
sottiin tarpeelliseksi perustaa 
vielä neljäskin koulupiiri; lu
kupiirejä oli nyt jo  12 ja 
vuosittain käytiin koulua kus
sakin lukupiirissä 12 viikkoa.

K iertokoulunopettajien  
palkasta voisi vielä m ainita, 
e ttä  1863 palkaksi vahvistet
tiin 100 mk rahana, 2 kappaa 
rukiita joka talosta, varak
kaim m ilta tilattom ilta 1,60 
mk lukukaudelta, yksi kir- 
konkolehti vuodessa sekä oi
keus joulun edellä kerätä  ta 
loista ruokatarpeita , eli ns. 
joulupaisti. M yöhem m in eri

Kiertokoulunopetta ja H ilma Korkeata (vas.) seurassaan Sorvas- 
lon M atta rin  ty tä r Laina Koivunen (myöh. Urmas). Kuvan taakse 
on k irjo ite ttu  "Sorvaston kauno tta ria ". Eikä syyttä.

opettajien  palkoissa oli pal
jonkin eroa, kunnes 1912 jo 
kaisen palkaksi m äärättiin  
pelkästään 375 mk rahana.

M ainitaanpa vielä ne 
m uutkin opetta ja t; siitä voi
vat m ukana olleet tark istaa, 
m inkä opettajan  johdolla 
ovat opiskelleet, jos nimi on 
jo  sattunut unohtum aan: A n
na K aipainen, H ilm a M enan
der, A gata Suvinen, A ina 
Koskinen, Olga K ulm a, A n
na Luhtala, Siiri Salm inen, 
H ulda Lam m inen, Olga Sep
pälä, H ulda V iitanen, Fran- 
siina Siltanen, Lahja Sipilä, 
Ester M ontin, A nna M äkelä, 
Ida Saarinen, Saima Saari
nen, M aikki M atikkala, M a
tilda H aapasaari ja  Sanna 
Rautiainen.

Lähteenä: Aulis O ja: Kosken 
K iertokoulu laisia le ikk itunnilla  Tapatan Postin p ihalla . O ik. opetta ja O lga Seppälä. srk:n hist.
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Omakohtaisia
kokemuksia

JO O SE LE V O N E N  
Ensimmäisen kiertokouluni 
kävin Tapatan Jaakolassa. 
Siinä oli pitkä tuparivi ja sen 
salissa sitä käytiin, ja Menan- 
derin Hilman isoisä oli opetta
jana. Sitten kävin monessa 
muussakin paikassa; Patakos- 
ken Väli-Klemellä -  Sulan 
Uunon kanssa mentiin -  ja 
Hongiston Anttilassa -  se oli 
silloin vielä ihan maantien 
vieressä, sen salin ikkunat oli 
tavattoman korkealla, oli aika 
synkkä kouluhuone. Kyllä 
sieltä kiertokoulusta hyvän 
opin sai, ei se mikään huono 
koulu ollut. Minä menin sinne 
aika nuorena, mutta kyllä 
siellä oli kaikenikäisiä -  sem- 
moisiakin kun olivat jo  puoli
välissä toistakymmentä. Meil
lä oli rihvelitaulut ja kivikynät 
ja niillä opeteltiin kirjoitta
maan, kun opettaja ensin teki 
isolle taululle mallin. Sitten oli 
lukukirja, ja katkismusta ja 
raamatunhistoriaa myös luet
tiin.

KAISA H YH KÖ :
Sorvastolla kiertokoulua p i
dettiin kahdessa paikassa; Yli- 
Urmaan renkituvassa ja Mat-
tarin ”fröökinärivissä”, olin

mukana molemmissa. Tuo 
”fröökinärivin” nimi tuli sii
tä, että siellä asui eräs aateli
sen kartanonväen sukulaisnei- 
ti. Meillä kaikilla oli rihveli- 
taulu ja kivikynä, sekä vesi- 
pullo ja rätti -  kun kivikynällä 
kirjoitettiin rihvelitauluun, 
niin sitten se kirjoitus pyyhit
tiin pois vesipullossa kostute
tulla rätillä. Ne rihvelitaulu ja 
vesipullo ovat minulla vielä
kin. Opettajana oli Lam m i
nen ja joku toinenkin, jonka  
nimeä en enää muista; ei kuri 
ollut mitenkään kova, mutta 
vuorollaan jokainen oppilas 
oli välitunnin järjestyksenval- 
vojana, piti pistää nimi vih
koon, jos joku aiheutti häiriö
tä. Kun kerran olin vuorossa 
ja sanoin Nurmin Erkille, jo 
ka teki jotain koiruutta, että: 
Mää pistän sun nimes kirjaan. 
Erkki sanoi vaan: Milläs pis- 
täs, piikil vai? Se oli aika 
hyvin keksitty vastaus.

M A R T T I M IK K O LA  
Olin mukana ensimmäisessä 
kiertokoulussa, mikä Tause- 
lan metsäkulmalle tuli, se oli 
1911, olin silloin 7  vuoden 
vanha. Oli niin mukava, kun 
se oli naapurissa, Tuomar- 
mäessä. Tuomarmäen pappa 
oli kyllä jo pitänyt yksityisesti 
kaksi koulua kotonaan, kun 
hän osasi lukea ja kirjoittaa,

ja hänen koulussaan oli kova 
komento. Mutta sen varsinai
sen kiertokoulun opettajana 
oli Olga Kulma, eikä hän 
pitänyt niin kovaa komentoa 
kuin pappa. Ei hän suuttunut 
siitäkään, kun hänen kysyessä 
sellaista, mitä ei kukaan tietä
nyt minä sanoin, että: Kyllä 
siellä kelpaa kysellä, mutta 
kun meidän pitäisi kaikki tie
tää! Hän vaan nauroi ja eh
dotti, että minä tulisin kysele
mään -  minä lähdinkin pöy
dän viereen, kunnes äkkiä 
huomasin, etten lainkaan tie
tänyt mitä olisin kysynyt. -  
Siinä se onkin, sanoi opettaja, 
taitaa olla parempi, että p y 
symme omilla paikoillamme. 
Tuomarmäen pappan kanssa 
he sitten sitä nauroivat väli- 
tunnin aikana vallan valtavas
ti. Toisen lukukauden kävin 
Kuusjoen puolella Tuomaro- 
jassa, sitten kaksi kurssia 
Taus elän Salomaassa, mutta 
sitten opettaja Anna Luhtala 
sanoi minulle, että minun oli 
enää turha käydä kiertokou
lua, en oppisi siellä enää m i
tään uutta -  parempi kun 
menisin kansakouluun. Niin 
sitten meninkin.

A L L I  H U RM ERINTA: 
Täällä Tuimalassa pidettiin 
kiertokoulua lukkari Paas-
mäen talossa tuossa nykyisen

lasten päiväkodin paikkeilla, 
parina talvena kävin siellä. 
Sitten olin Patakosken puolel
lakin, Tuomolassa -  Tuomo
lan salissa sitä koulua pidet
tiin. Se koulumatka Patakos- 
kelle oli aika jännittävä -  on 
sellainen jäänyt mieleen -  joen 
yli mentiin, vaikka oli siinä 
jonkinlainen silta niinkuin ny
kyisinkin. Sitten siellä Pata- 
koskella oleskeli eräs kulke
vainen, en enää muista mikä 
sen nimi oli, me sitä pelättiin 
kovin. Kerrankin oltiin pari 
tuntia joen ahteella, kun ei 
uskallettu mennä; mitäs se 
meille mitään olisi tehnyt, 
mutta pelättiin vaan, semmoi
sia lapset on. Ja Tuomolan 
saunatuvassakin asusti joku  
vanha ihminen, aina mustat 
vaatteet yllä, sitäkin aina hiu
kan pelättiin. Kyllä meillä oli 
ihan mukavia opettajia, en 
enää muista niiden nimiä, toi
nen oli kauppias Marttiselle 
jotain sukua. Ei ne liian ko
vaa kuria pitäneet, mutta tie
tysti piti osata, kun jotain 
opetettiin. Lauluakin oli, 
mutta kun minulla ei ole lau- 
lutaipumuksia ollenkaan, niin 
minä ajattelin muita asioita 
sillä aikaa, kun toiset lauloi
vat. Sellaista se kiertokoulun 
käynti oli.

* *  X

Sorvastolaisia kiertokoulu lapsia M a tta rin  seinustalla kuvattuna. Opetta jana luu ltavasti Hulda Lamminen.
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Yhden miehen yritys (toistaiseksi)

Tilitoimisto Matti Mikkola
Matti M ikkola, toim istonsa ainoa osakas ja  työntekijä, paljasjalkainen koskelainen, m onilahjakkuus, v asfik ään  
kunnanhallituksen puheenjohtajaksi nim itetty, entinen Suomen m estari, kirvesm ies ja  rakennuspiirtäjä sekä ihan 
mukava ihminen istuu pöydän takana ja  piirtelee num eroita vastapäätä istuvan asiakkaansa lom akkeisiin . Paperit 
valm istuvat, asiakas lähtee ja  me aloitam m e juttelun.

Tilitoim iston ho ita ja  e i o le säiden a rm oilla ; ulkona paukkuvasta  
pakkasesta huolimatta toim istossa tarkenee m ain iosti selata  
papereita.

Tilitoimisto M atti M ikkolan 
mainoksia ei vielä kovin p it
kään ole ollut lehdissä ja 
muissa julkaisuissa. Täm ä 
taitaa olla m elko nuori
yritys?
-  Täm ä on ollut m erkittynä 
kaupparekisteriin vuodesta 
1982 lähtien. Sitä ennen mi
nulla oli työhuone kotonani, 
m utta siinä sekosivat työ ja 
perhe-eläm ä liikaa. Sitten tu 
livat näm ä tie tokonelaittee t, 
ja  kun niiden vaatim a tila oli 
suurem pi kuin m itä kotona 
oli m ahdollista saada, niin 
vuokrasin osuuspankilta tä 
män yksiön. A siakaspalvelu 
tapahtuu nykyisin pääsään
töisesti täällä, aikaisem m in
han tein veroilm oituksia pai
kan päällä tiloilla. Täm ä työ 
vaatii tällaisen rauhallisen 
työtilan -  toisaalta täm ä on 
hyvässä paikassa täällä liike
keskuksessa.

Niinkuin M atti mainitsi, 
huoneisto on vuokrattu  
osuuspankilta ja sijaitsee 
pankkitalon "takapihan  puo
lella” . M onet ovat luulleet, 
että pankki olisi myös jonk in 
laisena yhtiökum ppanina yri
tyksessä, m utta niin ei asia 
ole.

-  Kyllä m inä toim in aivan 
itsenäisenä yrittä jänä. Täm ä 
vuokrasuhde m inulla tie ten 
kin on pankkiin ja  m uutenkin 
hyvät ja  luottam ukselliset 
suhteet. Näiden ATK- 
laitteiden hankintaan sain lai
naa osuuspankilta, m utta pe
riaatteessa nekin ovat 
omiani.

Vaikka yritys rekisteröity
nä on varsin uusi, on M atti 
M ikkola jo  vuosikausia hääri
nyt näiden num eroasioiden 
parissa; hän on ollut eräs 
Kosken puoliam m attim aisis- 
ta  m aatalouden veroilm oitus
ten laatijoista ja  on yhä edel
leenkin. O letko saanut jo ta 
kin koulutusta tähän hom 
maan?

-  Ei tähän m aatalouden ti- 
lienhoitajan hom m aan ole 
yleisesti o ttaen  saatavissa 
m uuta oppia kuin kokem us. 
Minä lähdin m ukaan silloin.

kun uusi m aatalousverolaki 
tuli ja  siinä tö itä tehdessä 
olen opinkin saanut.

Yhäkin varm aan suurin osa 
asiakkaistasi on m aanviljeli
jöitä?

-  H eitä on ehdottom asti 
isoin osa. Sitten on eräitä 
yrittäjiä ja liikkeenharjo itta
jia, m utta henkin ovat suu
rim m alta osalta m aanviljeli- 
jäperheistä läh teneitä , esim. 
koneurakoitsijoita , jo iden al
kujaan pieni yritys on p ikku
hiljaa kasvanut. H oidan heil
tä  liikekirjanpidon ja  tilit lu
kuunottam atta palkkalasken- 
taa , joka ei kuulu palveluk
seen. Pankit hoitavat palkka- 
laskennan siihen hin taan, e t
ten ole halunnut ruveta kil
pailem aan. Sitäpaitsi näillä 
asiakkainani olevilla yrittä jil
lä on melko vähän palkkalas- 
kentaa, heillä voi olla yksi tai 
kaksi työntekijää ja  m ahdol
lista tilapäistyövoim aa; usein
kin yrittä jä hoitaa itse palk- 
kalaskennan.

Kai siitä huolim atta sinul
lakin tö itä riittää?

-  Työtä on yhdelle m iehel
le ihan tarpeeksi. Täm än 
vuoden osalta toim istoni ka
pasiteetti on jo  täynnä. Jos 
vielä aikoo lisätä asiakasm ää
rää , niin joko  koneita tai 
työntek ijö itä täytyy saada li
sää. E hkä kuitenkin syksyllä 
-  kun täm ä A TK -laitteisto  on 
perusteellisesti sisäänajettu  -  
voisi hiem an o ttaa  lisää. Työ
voim an lisäystä on joka ta 
pauksessa tarvinnut jo  kaa
vailla.

Paljonko sinulla nykyisin 
on asiakkaita?

-  Riippuu hiem an siitä, m i
ten lähdetään laskem aan. Jos 
jokainen , joka tulee tänne 
ykkösveroilm oituksen kanssa 
lasketaan asiakkaaksi, niin 
kyllä niitä tu lee parisen sataa, 
m utta varsinaisia maanviljeli- 
jäasiakkaita on runsaat sata, 
m uun alan yrittäjiä 20-30. 
Sanotaan näin, e ttä  asiakkai
ta  on pyöreästi 140. P ikkuhil

jaa  täm ä m äärä kasvaa, joku 
kyllä jää  poiskin esim. suku
polvenvaihdoksen yhtey
dessä.

T unnettua  on, ettei näissä 
palveluam m ateissa työpäivä 
useinkaan pääty siihen kun 
toim iston ovi sulkeutuu. Soit- 
televatko asiakkaat paljonkin 
sinulle kotiin tai tulevat sinne 
iltaisin asioineen?

-  Täm ä toim isto on apuna 
siinä suhteessa, jos joku  soit
taa , voi sanoa e ttä  asia on 
hankala hoitaa, kun kaikki 
paperit ovat toim istossa. 
M utta tosiasiassa palveluhen- 
keen kuuluu, e ttä  varsinkin 
ruuhka-aikoina on käytettä
vissä m uulloinkin kuin virka- 
aikana. Ja on m onta asiakas
ta , jo tka eivät näiden ykkös- 
lom akkeiden kanssa pääse
kään tulem aan päiväsaikaan, 
jo ten  en siitä niin välitä, vaik
ka useasti illatkin kuluu 
tähän.

V aikka tilitoim isto hoitaa 
tilejä ja  laskelm ia, niin varsi
naisesti asiakkaat kuitenkin 
ovat ihmisiä -  ja  m eitä ihm i
siä on m onenlaisia. M atti kui
tenkin  sanoo e ttä  hänen 
asiakkaansa ovat oikein m u
kavia, vanhoja tu ttu ja  enim 
m äkseen kaikki.

-  M ukana voi kyllä olla 
joku  persoonallisuus, mikä 
esim. veroilm oituksen tekoa 
hiem an haittaa, m utta to i
saalta se virkistää paljon tä tä  
hom m aa, niin e ttä  sillekin 
an taa arvon. Jos joku  haluaa 
hoitaa asioitaan persoonalli
suuteensa liittyvällä tavalla, 
niin en minä hän tä siitä moiti. 
Tosin siinä on se hankala 
puoli, e ttä  v ero tta ja  ei p itkäl
le ym m ärrä yksilöllisyyttä, ja  
kun täällä kään tää asiakkaan 
yksilölliset eläm äntilanteet 
vero ttajan  kielelle, niin hel
posti asiakas saa sellaisen ku
van, e ttä  tilinpitäjä onkin ve
ro tta jan  asialla.

O nko toim istollasi vielä 
m uita palveluja kuin nuo esil
le tulleet?

-  Kyllä m inulla on tuo ra- 
kennussuunnillelu, m utta 
ajanpuu tteen  takia se on jää-
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Tietokone on siitä mukava apulainen, e ttä sen tehtäväksi vo i jä ttä ä  ka ik k i to im iston ikävim mät työt, 
sanoo M a tti M ikko la .

nyt taka-alalle, enkä sitä ole 
juuri m arkkinoinutkaan. T ar
jon taa  kyllä olisi ja  valm iuk
siakin siihen, vaikka en ole
kaan saanut opistotason kou
lutusta, niin käytännössä olen 
perehtynyt siihen niin että 
olen saanut m aatilahallituk
selta erivapauden laatia lai- 
noitettavienkin m aatilara
kennusten suunnitelm ia. 
M utta niiden laatim inen on 
ajo ite ttava sellaiseen aikaan, 
ettei ole näitä veroilm oituk
sia tehtävänä.

E nnen  tilitoim iston perus
tam ista M atti M ikkola toim i
kin useita vuosia erilaisten 
rakennusten  suunnittelijana 
ja  rakentajana. V ieläkö tun
tuu vetoa kirvesm iehen hom 
miin?

-  K ieltäm ättä -  varsinkin 
keväisin kun m aa sulaa -  
vanhan kirvesm iehen veri al
kaa vetää niihin hom m iin, 
m utta nyt olen täällä tilitoi
mistossa niin työllistetty, e t
ten voi o ttaa  m itään m uuta 
työtä edes sivutoim isena

Tietokone isona 
apuna
K uten on jo  ilm ennyt, kuuluu 
toim iston kalusteisiin tie to 
kone, jo ta  m elkein voisi kut
sua sen toiseksi työntekjäksi. 
Kun takapajuinen toim ittaja 
ei ole ennen tarkem m in seu
rannut sellaisen toim inta, lu
pautuu M atti antam aan pie
nen näytöksen ja  laatii siinä 
lähes kädenkäänteessä erään

tilan päiväkirjan ja  8- 
liuskaisen veroilm oituksen 
kolmin kappalein. H än  työn
tää oikealla olevaan laatik 
koon ohjelm ointilevyn, pai
nelee nappuloita, kone rak- 
sahtelee, valot vilkkuvat, 
näyttöpäätteelle ilm aantuu 
vihreitä sanoja, äkkiä k irjo i
tin räm ähtää käyntiin, sen 
tela siirtyy vinhaa vauhtia lai
dasta toiseen k irjo ittaen  lu
kuja ja  sanoja paperille, kone 
kiljahtelee ja  rääkyy ilm eises
ti pelkästä työninnosta. Se
hän on oivallinen peli vaikka 
leikkikaluna, vielä parem pi, 
e ttä sillä voi tehdä jo tain 
hyödyllistäkin!

Taitaa siitä olla paljonkin 
apua?

-  Kyllä ainakin tulee ole
m aan; se ei vielä ole niin 
näkyvissä, m utta  on olem assa 
jo  melkoisesti sellaista aineis
toa , jo ta  voidaan käsitellä. Se 
helpottaa sikäli, e ttä  tuo var
sinainen stressaava hom m a 
eli laskem inen jää veroilm oi
tuksen teossa vähälle. Myös 
se on m erkittävä etu , että 
virheet vähenevät. M aanvil
jelijän veroilm oitushan on ta 
vattom an m onim utkainen, 
joudutaan  paljon lukuja siir
täm ään ja  sum m aam aan, 
missä on mahdollisuus tulla 
virheitä, m utta kone on ereh 
tym ätön, jos vain siihen syö
te tään oikeat tiedot.

O letko saanut myös ATK- 
koulutusta?

-  K oneen kauppaan liittyy 
yhden päivän pituinen käyt-

töönottokoulutus, m utta jos 
ei ole näiden kanssa ennen 
pelannut, niin ei siitä paljon 
irti saa, käytännössä täm äkin 
hom m a on opittava. T oisaal
ta  käytäntö on myös ainoa 
kunnon kouluttaja . E ikä täs
sä sinänsä kovin laajaa ATK- 
tuntem usta vaadita, kun ei 
tässä jouduta ohjelm oim aan. 
Jos tarpeeksi hyvin lukee 
käyttöohjeet, m itkä ovat sel
vää suom enkieltä, niin se riit
tää kyllä.

O letko edelläkävijä, vai 
käyttävätkö tilitoim istot jo 
yleensä tietokoneita?

-  Y leensä ne jo  käyttävät, 
ja  juuri näm ä m aatalouden 
tilitoim istot ovat viimeisinä 
siirtymässä tähän. Luulen, e t
tä  ainakin täällä Lounais- 
Suomessa jo  suurin osa m aa
talouden veroilm oituksista 
tehdään tietokoneella. M aa- 
talouskeskuksen neuvontaan 
liittyy myös A TK-palvelu. 
m utta se tulostaa ainoastaan 
tiliyhteenvedon, eikä tee ve
roilmoituksia. Ja m aanviljeli
jöiden k irjanpitohan on var
sin yksinkertaista, kun sensi
jaan veroilm oitus -  ku ten  jo 
tuli todettua -  on m onim ut
kainen ja sen teossa tie toko
neella saavutetaan suurin 
hyöty.

Kokenut 
kunnallispolitikko
M atti M ikkola on ollut jo  
kolme nelivuotiskautta Kos
ken kunnanvaltuustossa ja 
aloittelee nyt neljättä  vaali

kauttaan. V altuustoon hän 
pääsi heti ensi yrittäm ällään 
ja  sanoo sen olleen itselleen
kin yllätys. Sitä ennen hän ei 
ollut osallistunut juuri mil
lään tavalla kunnallishallin
toon, m utta jonkinlaista ve
toa hänellä kuitenkin siihen 
ilmeni, koska olen kuullut 
kerrottavan hänestä seuraa- 
vaa kaskua: Kun hän oli kas
vattanut leukaansa ensim 
mäisen täyspartansa, meni 
hän kerran seuraam aan se
naikaisen kunnanvaltuuston 
istuntoa. Kävi niin, e ttä  val
tuutetu ista -  joista suurin osa 
sentään tunsi hänet p arra tto 
m ana -  ainoastaan hänen 
enonsa T auno Tuom inen tun
si hänet nyt ja oli peräti 
huvittunut, kun toiset uteli- 
vat oliko täm ä radikaalin nä
köinen veikko joku lehtim ies 
tai m itä instanssia hän edusti. 
Voisi olla, e ttä  nykyään kävi
si samoin, jos hän ajaisi p ar
tansa pois!

K uten alussa m ainitsin, on 
M atti h iljattain  valittu Kos
ken kunnanhallituksen pu
heenjohtajaksi luottam ustoi
m ista luopuneen A llan K atte- 
luksen jälkeen. O nko täm ä 
vakanssi ollut jotenkin  pää
m ääränäsi tällä luottam us- 
m iesurallasi?

-  N o ei varm aan; en ole 
kaavaillut m inkäänlaista u ra
kehitystä tällä alalla. O len 
lähtenyt siitäkin, e ttä  täm ä 
kaikki on vain tilapäistä, kos-

Jatkuu seur. sivulle
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Jatkoa ed. sivulta

ka ainahan luottam ustoim iin 
on m ahdollisuus valita joku 
toinen.

A iheuttaako  täm ä uusin 
toim esi paljon  lisätöitä?

-  M inä luulen, e ttä  se ai
heu ttaa . O len varm a, e ttä  nyt 
on tehtävä uusi rajaveto  työn 
ja  harrastusten  ja  yksityiselä
m än ja  luottam ustoim ien vä
lillä. Ilmeisesti harrastukset 
ja  yksityiselämä on jä tettävä 
vähem m älle, koska työstä ei 
voi paljonkaan tinkiä.

H arrastuksinaan M atti on 
mm. laulanut Kosken Mies
laulajissa, m utta pelkää, e ttä 
siihen ei nyt enää liikene 
aikaa, vaikka siitä kovasti pi
tääkin.

Jo  yli 12 vuotta  kunnallis
hallinnossa m ukana olleena 
M atti M ikkola on hyvin sel
villä siitä, m iten tuo hallinto
malli pyörii.

-  K unnan toim iala on en
sinnäkin tavattom an laaja. 
Siinä pätee hyvin se vanha 
sanonta, e ttä  hallinto on hyvä 
silloin, kun sitä ei huom ata. 
Siellä tehdään  valtavasti sel
laista työtä, m ikä ei tule kun
talaisten näkyville. Erityisesti 
lautakunnissa, joissa käy tän
nön työt ja  päätökset teh 
dään, eikä sitä aina arvosteta. 
E i tie tenkään rahallisesti- 
kaan, sillä eivät kokouspalk
kiot korvaa sitä, jos joku  on 
innostunut ja tekee työnsä 
hyvin, m utta  ei aina m uuten
kaan. Voi lisäksi olla niin, 
e ttä  siitä saa itselleen politii- 
kon leim an, m itä ei nykyään 
p idetä kovin positiiv isena.- 
M utta jos politiikasta on saa
tu  jo tenkin  huono kuva, niin 
ilmeisesti politiikot ovat ol
leet syypäitä. Tuskin niin
kään kunnallispolitiikot, kos
ka näm ä hom m at pyörivät 
enim m äkseen luottam us
m iestasolla, jossa yhä käytän
nön lautam iesjärki on m u
kana.

M atti M ikkola kävi aikoi
naan keskikoulun, m utta lo
petti 5. luokalta päästyään. 
Miksi?

-  Tietysti päällim äisenä 
olivat taloudelliset syyt, halu
sin päästä  tienaam aan. Toi
saalta koulunkäyntiini oli sii
nä vaiheessa tullut tie tty  tu r
hautum isen leim a, teki mieli 
"vapau teen” -  se on nuorena 
sellaista. Ja  m inulla kuluikin 
melko paljon nuoruusvuosia 
sen om an m inuuteni löytäm i
seen.

Koskelle varm aan oli 
eduksi, e ttei M atista tullut 
ylioppilasta. Ilmeisesti hän

siinä tapauksessa olisi läh te
nyt opiskelem aan johonkin 
kaupunkiin ja  jäänyt sille tie l
leen. E hkä kuitenkin silloin 
olisi ollut parem pi m ahdolli
suus päästä johonkin "isoon 
virkaan".

-  E hkä niin -  m utta henki
lökohtaisesti ajatellen; jos a r
vostaa asem aa ja  valtaa, niin 
silloin sillä on m erkitystä, 
m utta kyllä ruohonjuuritasol
lakin voi elää ihan tyydyttä
vän eläm än.

Se Suomen 
mestaruus
Tarinan alussa vihjaistiin, e t
tä  M atti olisi aikoinaan ollut 
jopa  Suom en mestari. T otta  
se onkin, vaikka saattaa olla, 
e ttei moni sitä enää m uista
kaan, koska siitä on aikaa jo 
yli 20 vuotta. Lajina oli 4 H :n  
eli silloisen m aatalouskerho- 
laisten m etsätaitokilpailu. Li
säksi M atti otti toisen sijan 
pohjoim aisessa sarjassa. H än 
itse ei p idä enää saavutusta 
m ainitsem isen arvoisena, 
m utta  antaa luvan asian uu
delleen m uistuttam iseen.

-  K iinnostus m etsään on 
kyllä yhäkin tallella, vaikka 
käytännössä se on jäänyt, 
kun ei ole om aa m etsääkään. 
M utta isäukon metsässä tulee 
välillä touhu ttua  ja  pidän it
selleni parhaana stressilääk- 
keenä sitä, kun pääsen ranka- 
m etsään.

T iedän, e ttä  M atilla on 
"p iilop irttik in” , vanhoista 
hirsistä salvettu m etsäkäm p- 
pä luonnon helm assa jossakin 
-  piilopirtin sijaintiahan ei 
pidä m ainita. M utta ehditkö 
perheinesi käym ään siellä?

-  Kyllä sentään. O n pyrki
m yksenä, e ttä  kesäisin joka 
ilta tulisi käytyä siellä ja  vii
konloppuisin oleskeltua pi
tem päänkin. Siellä on hienoa 
se, e ttä  puuttuu  nykyajan 
m ukavuudet, ennen kaikkea 
puhelin -  on se luonnon rau 
ha siellä. Lasten kannalta pi
dän sen m erkitystä suurena, 
kun lapset ovat juuri vilk- 
kaim m assa iässä. Tuollainen 
om akotitalon tontti on silloin 
liian pieni, sen takana on vain 
tieraittio , m utta pirtin ym pä
rillä on lavealti luontoa.

*  *  *

Käytä Osuuspankin 
notariaattipalveluja
Hoidamme asiantuntemuksella

— kauppakirjat
— lainhuudot
— testamentit
— perunkirjoitukset
— maatilalainoitukset

KOSKEN T.L. 
Y  OSUUSPANKKI

SANONTOJA
Vilho M ikkola Jättä lästä  on lähettänyt lehdellem m e pienen 
kaskun Oskari H aapasesta , josta  tässä lehdessä kerrotaan 
enem m änkin, sekä m uutam ia kansan suusta lähteneitä 
sanontoja.

★ ★ ★

M eitä oli kolm e pojankolppia, jo tka  olivat saaneet 
urheilukärpäsen purem an, ja  O skarilla taisi olla sama vika. 
Sillä erotuksella vaan, e ttä  hän muisti kaikki olym piavoitta
jat ja  voittoajat sekä m aailm anennätykset ja  niiden ajat. 
Kävimme myös m etsässä (lehtom ailla) kuuntelem assa kai
kenlaisia lintujen ääniä, joihin O skari oli täysin perehtynyt 
ja  myös innostunut. K erran  panim m e koetukselle O skarin 
tietäm yksen; otim m e pajun juurilehden ja  ajattelim m e, etä 
sitä ei O skari heti tiedä. M utta toisin kävi. -  Sehän on 
pajun juurilehti, sanoi O skari sen enem pää m iettim ättä.

★ ★ ★

En enem pää hevostani moiti enkä kehu, m utta  sen sanon 
että jos kynnet olisi, niin puuhun menisi.

★ ★ ★

Forssan sälli sanoi: Kun tu lee kevät ja  lehti puhkee 
puuhun ja  lintu laulaa, niin m aantie huutaa ”yhtä puuttuu , 
yhtä puuttuu!” Silloin ei voi kiusausta vo ittaa, täytyy 
lähteä.

★ ★ ★

Liisalta oli pudonnut kynsi sorm esta. Kun opetta ja  sitten 
koulussa kysyi L iisalta, onko kynsi jo  kasvanut, Liisa 
vastasi: Kyllä m uuten, m utta se m usta reunus puuttuu 
vielä.

★ ★ ★

Sanotaan "K aunis kuin Saaronin L ilja” . Saaronin Lilja 
oli A braham in vaim o, egyptiläissyntyinen ja Saaran valitse
ma. Synnytti A braham ille pojan, nim eltä Ismaili (kansojen 
isä). Kun Jaakobin po ja t olivat Egyptissä 1500 vuotta  ja  
4000 vuotta ennen K ristuksen syntym ää, ja m eidän ajanlas
kumme on jo  lähes 2000 vuotta on siinä yhteensä noin 8000 
vuotta, jo ten  täm ä on todella vanha sanonta.
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AJANKOHTAISKUVIA
Kahden seuraavan vuoden a i
kana tulevat osuuspankit lah
jo ittamaan ka ik ille  ala-asteen  
koulu ille viis ikie liset kanteleet. 
Ensimmäinen erä kante le ita  
luovutettiin Kalevalan juh la 
vuoden merkeissä Runebergin 
päivänä 5 .2 . 1985. Pöytyän 
alueen osuuspankit o liva t jä r 
jestäneet yhteisen luovutusti
laisuuden Kyrön Seudun 
Osuuspankissa. Kanteleita  
saavien koulujen opp ilaa t esit
tivä t luovutustilaisuudessa mu
siikkia, laulua ja  Kalevala- 
aiheista ohjelmaa. Kosken a la- 
asteista ensimmäisen kante
leen sai Sorvaston ala-aste ja  
luovutustilaisuudessa koulun 
oppilaat Katariina Manni, Päi
vi Urmas ja  Elina Koskinen 
esittivät pelimannimusiikkia  
nokkahuilu illa  opettajansa Ti
mo Salmenojan säestäessä 
heitä rakentamallaan kante
leella.

Kosken kirkossa on meneillään  
peruskorjaus. K irkko kaunistuu 
ratkaisevasti, kun 50 vuoden 
aikana kertynyt nok i ja  tum
muus peitetään kankaan ja  uu
den maalin alle. Peruskorjauk
sen yhteydessä k irkon lämmö- 
neritystä on parannettu ja  säh
köistys uusitaan. K irkko varus
tetaan äänento is to la itte illa  ja  
akustiikkaa parannetaan. Kel
lojen sähköisyys uusitaan ja  
urut huolletaan. A ltta ritau lu  ja  
maalaukset puhdistetaan ja  
entisöidään. Korjauksen va l
m istuttua k irkko  otetaan uu- 
dentaan käyttöön 16.6. 1984, 
jo llo in  koskelaiset taas pääse
vät kokoontumaan jum alan
palveluksiin kaunistettuun  
kirkkoonsa.

Kosken Osuuspankki hankki 
viime vuoden lopulla haltuunsa 
r iv ita lo ton tit Kuusjoentien, 
Metsäkodintien ja  Asunto Oy 
Herastuomarintien väliseltä  
alueelta. Tälle ton tille  tullaan  
rakentamaan osuuspankin 
asuntosäästäjilleen raho itta 
m ia rivita loasuntoja.

Kuvat ja  tekstit 
Urpo Kinnala
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Uipolanjänri -  monikäyttökohde
Kerran hiihtoretkelläni oikai
sin yli Liipolanjärven sen pi
tuussuunnassa. Olin tulossa 
Liipolan suunnalta; vasem 
malla oli melko alava ranta, 
peltoa rantapuiden takana, 
pari rantasaunaa; oikealla 
puolella jyrkem pi numm en- 
reuna, tum mat männyt kor
kealle kohoavana katsomori- 
vistönä, rannalla useita ranta- 
mökkejä ja  sitten ne jo  
kauemmin olleet isot talot 
kummallakin rannalla.

Jostakin siinä tuli mieleen  
mitä vaikutuksia järvellä on 
ollut seudun elämään -  miten  
tätä Koskella harvinaista 
luonnonelementtiä on aikojen  
kuluessa käytetty hyväksi. 
Seuraavassa eräitä ilm en
tymiä.

Sahatoimintaa
Liipolanjärven rannalla on 
aikoinaan ollut pieni sahalai
tos suunnilleen nykyisen Mi
kolan talon kohdalla. Siitä on 
kuitenkin jo  aikaa niin paljon 
ettei kukaan nykyään elävistä 
koskelaisista ole sitä nähnyt. 
Joose Levonen -  nyt jo  yli 
90-vuotias -  m uistaa lapsena 
nähneensä num m en laella 
sen tasaisen ja  aukean pai
kan, jolla saha oli ollut, m ut
ta  m itään laitte ita siellä ei 
enää silloin ollut. Tiettävästi 
saha ei aivan "K innaskosken

saha”ollut vaan ilmeisesti 
voim akoneena oli höyryma- 
siina. Järvessä riitti vettä  ko
neen kattilaan ja  ym päristös
sä puuta pesään, m utta sijain
nissa oli se paha puoli, ettei 
tukkeja voitu uittaa sahalle, 
vaan ne oli talvella rekipelillä 
tuotava. Ilmeisesti siksi saha 
m uutettiinkin Tuim alaan Pai- 
m ionjoen rannalle vastapäätä 
kartanon m yllylaitosta ja siitä

tuli ns. Vingon valkkisaha, 
jonka senkin vain aniharva 
nykyisistä Kosken asukkaista 
on nähnyt.

Pellavalikoa
Järven itäpäässä, suunnilleen 
nykyisen uim arannan kohdal
la on aikoinaan ollut Hongis
ton talojen yhteinen pella- 
vanliotuspaikka. Pellavan kä
sittelyynhän kuuluu myös lio-

tusvaihe, ja  järven pehm eä ja 
virtaam aton vesi oli om iaan 
siihen. Nykykoskelainen voi
si ajatella, että pellavien lait
to järveen ja  pois o ttam inen 
sieltä oli m elkoista m udassa 
ryöm im istä, m utta niin ei asia 
ollut. Siihen aikaan tässä ran 
nassa vielä oli kovan saven 
m uodostam a tukeva pohja -  
m uta on siihen tullut m yö
hem min pääasiassa lahon
neista kasvinosista.

Lentokone "H a kka p e liit ta " yleisön ihmeteltävänä ensimmäisillä lentopäiv illä  Liipolan  
jä rve llä  1931. Kuva napattu M iko lan saunan kato lta.

Uimista
U intia järvessä on harrastettu  
jo  ties kuinka kauan. A iem 
min kuitenkin uivat yleensä 
vain lapset ja  nuoret, aikuiset 
eivät siihen yleensä osallistu
neet -  osittainhan niin vielä
kin on asia. E nnen sotia ja 
joitakin vuosia sen jä lkeen 
kin suosituim pia u im apaikko
ja  olivat M ikolan ja Järven- 
maan talojen saunarannat, 
niissähän oli laiturit ja  ran to i
hin ajettu  hiekkaa. 50-luvulla 
sitten kunta vuokrasi ja  myö
hem min osti nykyisen uim a
rannan, johon aluksi ajettiin  
hiekkaa ja  tehtiin pukukopit, 
sitten m uutam an vuoden 
päästä tehtiin  ne p itkät laitu
rit ja v. -81 kom ea ran tasau
nakin. Silloin kuitenkin ui
m arannan vilkkain käyttöai
ka oli jo  ohi, sesonkiaika osui 
tuonne 70-luvun alkuun. U i
m akouluja järvellä on pidetty 
lähes vuosittain ainakin 30- 
luvulta alkaen, ehkä jo  aikai-

Tf1"
K O S K I  T l  

O N G l S T o

Liipojärvi vuosisadan alkupuole lla Hongiston puoleisesta päästä kuvattuna. O ik. M iko lan  
talo.
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semminkin. Nykyisin näyttää 
olevan säännönm ukaista, e t
tä uim akoulun aikaan sää on 
kolea ja sateinen, on koulu 
sitten mihin aikaan kesästä.

Lentopäiviä
Järven rantam illa on pidetty 
useitakin lentopäiviä. 30- 
luvulla Kosken suojeluskunta 
järjesti niitä kahdet, ensim 
m äiset -32 ja  toiset m uistaak
seni -37. Ensim m äisellä ker
ralla oli lennättäjänä kaksita- 
so nim eltään H akkapeliitta , 
toisilla päivillä myös kaksita- 
so nim eltään Pilvetär, isoko
koiset kellukkeet kum m an
kin alla, e ttä  voivat pitää 
järven pintaa kiitoratanaan. 
Yksi henkilö kerrallaan pääsi 
m atkustajaksi, ja  kerro taan

että  jonkun  isokokoisen len
nätettävän kanssa kone ei oli
si päässyt ilm aan lainkaan. 
Päivillä oli lentäm isen lisäksi 
m onenlaista m uutakin oh je l
m aa, urheilu- ja  am pum akil
pailuja, ratsastusnäytöksiä ja 
tietysti tanssia. Sotien jä l
keen yritettiin lentopäivien 
perinnettä  elvyttää ja ainakin 
yhdet päivät pidettiinkin. 
Juhlassa oli ohjelm assa myös 
arpajaiset, jo iden pääpalkin
tona oli lentom atka R ovanie
m elle, m inkä voitti H annu 
A nttila , silloin vielä varsin 
nuori poika. M yöhem m in piti 
erään  juhannusjuhlan  yhtey
dessä olla myös yleisölennä- 
tyksiä, m utta jostakin syystä 
ei kone laskeutunutkaan jä r 
velle, vaan pari kertaa päällä 
k ierreltyään päristeli takaisin

sinne m istä oli tullutkin. 50- 
luvun lopulla taas koskelai
nen len täjä E ino Syrjälä piti 
len tokonettaan  rannalla ole
vassa ” hangaarissa” ja  len- 
nätteli niitä, jo tka  halusivat 
nähdä kotiseutuaan ilm asta 
käsin.

Tanssia
Paljon on järven rantam illa 
myös pan tu  jalalla koreasti. 
Jo  m ainittujen lentopäivien 
ajoiksi rakennettiin  tilapäiset 
tanssilavat num m elle lähelle 
M ikolan ta loa, sam oin nykyi
sen uim arannan lähistölle 
erästä  kesätapahtum aa var
ten. M utta 40-luvun lopulla 
paikallinen M aaseudun 
N uorten  L iitto (vastaa nyk. 
K eskustanuoria) rakensi tä 
hän uim arannan kohdalle

"pysyvän" tanssilavan, joka 
siinä seisoikin paikallaan hy
vän joukon toistakym m entä 
vuotta. K attoa ei lavalla kui
tenkaan ollut, paitsi so itta
jien kohdalla, m utta eihän 
silloin "vanhaan hyvään ai
kaan" yhtäm ittaa sa tanut
kaan. Lavan suosituim paan 
aikaan siellä pidettiin kesäi
sin lähes viikottain tansseja, 
lisänä kesäjuhlia ym. tilai
suuksia, m utta vähitellen to i
m inta hiljeni, lopuksi lava 
myytiin huutokaupalla ja  os
ta ja  purki sen pois.

Kilpailutoimintaa
Ihmisen kilpailuviettiä järven 
seutu on tyydyttänyt usealla
kin tavalla. E räässä aikaisem 
massa Koskelaisessa Y rjö

S  Tässä kuvassa näkyy se tila 
päinen tanssilava, jo ka  30-lu- 
vulla pidettyjen lentopäivien  
ajaks i rakennettiin M iko lan  ta
lon lähistölle. Tanssimusiikki 
tu li levyiltä ja  gram ofon i an to i 
äänensä ka ikua M iko lan
asuinrakennuksen vinniltä ko l
mannesta sivuikkunasta o i
kea lta lukien, josta -  kuten 
näkyy -  o li las i pokineen otettu  
pois paikaltaan.

V irtanen kertoili L iipolanjär- 
ven jäällä pidetyistä hevoskil
pailuista, jo tka  olivat jo  en 
nen sotia. Myös sodan jä l
keen oli useina talvina jäällä 
ravikilpailuja, ja  sinne ke
rääntyivät toisiaan tapaa
m aan m onet sellaisetkin, jo t
ka eivät niin hevosurheilusta 
välittäneetkään. Välillä sitten 
vaihdettiin hevoset hevosvoi
miin, kun 40-luvun lopulla 
autoja ja  bensiiniä rupesi taas 
saam aan, ja  pidettiin  jäälle 
auratuilla radoilla parit auto- 
kilpailut, joilla myös oli hyvä 
yleisömenestys. Kovaa siellä 
m entiinkin ja  välillä kaarteis
sa lumivalli pölisi sekä auton 
nokka saattoi äkkiä kääntyä 
takaisin tulosuuntaan.

M utta kyllä ovat ihm iset
kin runsain m itoin järven lai

tamilla hikeään vuodatta
neet. Em. lentopäivillähän 
sekä joissakin kesäjuhlissa oli 
m ukana myös urheilukilpai
luja, ja  pitihän piirivalm enta- 
ja  Kalle Tuom inen syste
m aattista urheiluvalm ennusta 
seudun nuorille lähellä M iko
lan taloa 50-luvulla. Myös 
hiihtokilpailuja on niissä m ai
semissa ollut; m uistan 40- 
luvun lopulta ainakin yhdet 
Kosken Kaiun hiihtokilpai
lut, jolloin kuuluttam o ja  tu 
loslaskenta olivat siinä 
M NL:n tanssilavalla. H iih tä
jiä oli aika lailla ja  myös 
yleisöä -  siihen aikaan paik
kakunnalla oli paljon nuorta 
väkeä. Ja  aivan lähim ennei
syydessäkin oli m uutam a vä
hän pienim uotoisem pi hiih to
kilpailu järven ja num m en

m aastossa, keskupaikkanaan 
Järvenm aa. Lentopallon tu l
tua muotiin on sitäkin läiskit
ty järven rannoilla siellä tääl
lä; onhan nykyisen uim aran
nan lähistölläkin lentopallo- 
kenttä, jo ta  toisinaan käyte
täänkin. Kesäisin on ollut 
myös joitakin uintikilpailuja, 
esim. seudun kuntien kunna
nisät ovat toisinaan o ttaneet 
m ittaa toisistaan uin titai
dossa.

Pyykinpesua
Yleinen pyykinpesu järvessä 
on nykyisin saasteuhan takia 
kiellettyä, eikä m itään jä te 
vesiä saa siihen joh taa  kuin 
vasta saostekaivon kautta. 
Luonnollisesti niin ei ole aina 
ollut; aiemmin varsinkin m at
tojen pesu järvellä oli kesän

läm pim änä aikoina erittäin  
yleistä. Joskus kauniina kesä
päivänä saattoi esim. M iko
lan saunalaituri olla täynnä 
m atto jaan  peseviä naisihm i
siä. Siinä m ärät m atot lätsäh- 
telivät, harja t suihkivat, vesi 
lotisi ja  -  to ttakai -  ju ttu  
luisti. Sivusta katsoen näytti, 
että hom m a oli jopa hauskaa, 
tiedä sitten jos olisi itse siihen 
joutunut. M onet toivat myös 
muutakin pyykkiään huuh
dottavaksi järvelle, vaikka 
olivatkin varsinaisen pesun 
tehneet ko tona, varsinkin, 
jos sattui olem aan kuiva aika 
ja  vedet vähissä, silloin kun ei 
vielä Santion putki vettä 
työntänyt.

Jatkuu seur. sivulla
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Kalastusta
En ole aivan varm a, m utta 
mieleni tekisi sanoa, e ttä  Lii
polan järvessä on aina ollut 
kaloja ja  siinä on aina kalas
te ttu . O skarinkokoisena oli 
iso tapaus, jos pääsi järvelle 
onkim aan, vaikka ei sieltä 
yleensä juuri m itään saanut
kaan. Joskus saattoi tulla pie
ni ahven, joskus kiiski, joka 
viskattiin järveen takaisin. 
U seat järven lähistöllä olevat 
asukkaat ovat keväisin p itä
neet katiskoja rantavesissä, 
ja  on niihin eksynyt haukia
kin kutem apuuhissaan, jo s
kus melko isojakin. Rysä- 
pyyntiäkin on koete ttu , tie t
tävästi suurin Liipolanjärves- 
tä  saalistettu hauki onkin

o te ttu  rysällä, n. 10-kiloinen 
venkale. K om ea oli sekin 
hauki, jonka A ino L intuaho 
v. -74 nosti uistim ella järvestä 
-  se painoi tasan 7 kiloa. 
O vatpa m uutam at p itäneet 
verkkojakin  vedessä, ja  talvi
sin -  varsinkin kevättalvella 
näkyy jäällä usein pilkkijöitä 
ahventirrejä narraam assa. 
M uistelen myös kuulleeni, e t
tä  sodan aikan lomilla käy
neet sotilaat olisivat am pu
neet kutuhaukia rannalta, 
tuskin sentään kiväärillä, jo il
lakin taskuaseella ilmeisesti. 
Siihen aikaan kaloista saatu 
ruuanlisä olikin tervetu llu tta, 
kun ruokapuoli m uuten oli 
heikonlaista. O n niitä haukia 
siitä ran tam alta  kuulem m a 
seipäälläkin kalau te ttu  tain
noksiin ja  napattu  rannalle, 
ennenkuin  ovat eh tineet vi
rota.

Asutusta

Kyllä järven lähistöllä asutus
ta  on ollut jo  niin kauan kuin 
m uistetaan. Tosin ne isot ta 
lon vastakkaisilla rannoilla -  
M ikola ja  Järvenm aa -  eivät 
ole olleet niillä paikoillaan 
m ahdottom an kauan , vaan 
ovat kohonneet siihen vuosi
sadan vaihteessa tai hiem an 
sen jälkeen. N äitä ennen on 
kuitenkin järven lähistöllä ol
lut eräitä pienem piä asum uk
sia, torppia ja  m äkitupia, jo i
ta  täällä on sanottu  "tö lle ik
si” . Järven läntisessä päässä 
L iipolan puolella oli lähinnä 
järveä Tam m elan tölli ja  p ik
kuinen sam annim inen pelto 
siinä on vieläkin. Tiettävästi 
siinä lähellä on ollut joku 
toinenkin asum us, m utta sen 
nim estä en ole tietoinen. H ie
m an kauem pana järvestä oli

vat sitten K annisto ja  Järve- 
noja-nim iset to rpat, Järveno- 
ja  aivan nykyisen Liipolan 
tien varrella. H ongiston puo
lella näitä asum uksia ei ollut 
yhtä paljon, eikä nykytieto
jen m ukaan aivan rannalla 
ollenkaan. M utta parinsadan 
m etrin päässä järvestä , ny
kyisten M ikolan ja  Lepolan 
ta lo jen  välissä on perim ätie
don m ukaan ollut yksi to rppa 
ja  lisäksi toinen hieman 
kauem pana nykyisellä pel
toaukealla. N äiden nimiä ei 
enää m uisteta; lisäksi oli 
usein niin, e ttä  to rpp ia nimi
te ttiin  kulloisenkin asukkaan
sa m ukaan ja  nimi saattoi 
vaih tua jos asukaskin vaihtui. 
S itten sotien jä lkeen , kun 
elintaso alkoi nousta pääsi 
kesäm ökkivillitys vauhtiin ja 
L iipolanjärvenkin rannoille 
rupesi nousem aan rantahuvi- 
loita ja -saunoja. Nyt niitä on 
siellä viitisentoista eri kokoi
sia ja  erinäköisiä, m ukana 
myös K osken seurakunnan 
kom ea leirim aja. Täm ä m aja
han on vasta viitisen vuotta 
vanha, m utta on toim inut jo  
usean kesäleirin keskuspaik
kana. Toki sitä ennenkin on 
järvennum m ella m onet leirit 
p idetty , eli harjo ite ttu  tuol
laista lyhytaikaista asutusta, 
jo ta  myös kesäm ökkeily 
useassa tapauksessa on.

Vertailun vuoksi kuva Liipolan- 
järvestä 20-luvulta (ylhäällä) 
ja  viime vuoden syksyltä suun
nilleen samoilta kohd ilta  ku
vattuna. Järven takana on M i
kolan talo, jonka ympäristö  
yläkuvassa on vielä varsin au
kea -  olihan pa ika lla  aiemmin 
o llu t sahalaitos, jonka vuoksi 
siitä o li puusto kaadettu pois. 
Nykyään ta lon ja  järven vä lillä  
on jo  melkoinen metsä.
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VANHOJEN KOSKELAISTEN JALANJÄLJILLÄ:

Oskari Haapanen
RUNOPALSTA

HARMAAT LAPSUUSMUISTOT

Oli pikkuinen kylä, oli harm aat töllit. 
Oli pikkuiset likat ja pojanjöllit.

Oli vanhaakin ukkoa, akkaa kyllä 
ja  kaikilla heili jo tain  harm aata yllä.

Oli sarkaa, sarssia, rohdinpaitaa, 
harm aalla pohjalla m ustaa raitaa.

Oli tuvassa kaapit ja  astiahyllyt. 
Perm annolla penskat ja  paljaat pyllyt.

Ja  penskoille kelpasi leipä ja joppi 
ja  om atekoinen "askarruskoppi” .

Oli kuusenkäpyistä lehm ikarjaa 
ja  kaarnasta hevoset -  ilman harjaa.

Ja  pajunkissat me lam paiksi haim m e. 
Puutikuista laitum en aidan saimme.

Savikakkuja harm aita leivottiin 
ja  ne auringon läm m össä paistettiin.

On muistossain m ökki, harm aa ja  pieni. 
Kävi lapsena sinne usein mun tieni.

Oli tuvassa harm aaröijy inen akka.
Oli ta ikinapytty  ja  jauhovakka.

Tuvan takana äijä se kolisteli 
ja  rohdinm ekko se heilahteli.

Ja m aantien  p iennarta  kotiin taas kuljin. 
P ihaveräjän harm aan aukaisin suljin.

Tien vierellä harm aa oli hirsilato, 
oli ko rja ttu  sinne jo  heinäsato.

Niin m eni kesä ja  syksy jo  koitti.
Tuvan harm aan nurkissa syystuuli soitti.

K ohta paleli lapsella varvasrukat.
Sain jalkaani -  harm aat villasukat!

Lie m onilla lapsuusm uistot arm aat, 
vaan joillakin on vain m uistot harm aat.

"M A IL A ”

jatkoa edellisestä numerosta

Myös aivan huvin vuoksi 
oli ihmisillä tapana kysellä 
O skarilta erilaisten kasvien ja  
lintujen nimiä. Tästä kertoi 
Lauri Kesälä pienen tarinan. 
Kesälässä oli elopäivän jäljil
tä  jäänyt pieni tilkku ruista 
leikkaam atta, kun oli tullut 
sade. K erran illalla isä otti 
viikatteen ja  sanoi vielä kes
kenkasvuiselle pesueelleen, 
e ttä  m ennään pistäm ään se 
loppu sieltä valmiiksi. O skari 
sattui juuri tulem aan taloon 
ja  lähti m ukaan. V arsinainen 
työ oli m elko pieni, m utta 
aikaa se otti paljon , sillä lap
set innostuivat hakem aan 
kukkia ja  kasveja O skarin 
tunnistettavaksi. A ikom ukse
na oli löytää kasvi, jo ta  hän ei 
tuntisi, m utta eihän siinä 
isommin onnistuttu . Ja  jos 
jossakin sattui lintu laula
maan, niin senkin nim eä O s
karilta kysyttiin. Kiire oli kai
killa, eikä vähiten O skarilla, 
vaikka työ ei tah tonutkaan  
edistyä. "M einasi tulla aam u 
siellä” , Lauri Kesälä kertoi.

Myöskin urheilu oli O s
karille kiintoisa harrastus. 
H än oli suunnilleen saman 
ikäinen kuin H annes K oleh
m ainen, m utta aivan H an 
neksen saavutuksiin hän ei 
yltänyt, vaikka itsekin nuore
na urheili. Juoksija oli hän
kin, m utta juoksi vain 1500 
m etriä; m uuta m atkaa ei hä
nen tiedetä juosseen kilpailu
mielessä. M elko hyvään ai
kaankin hän ylti; paras tulos 
oli 4,52, ja  erään toisenkin 
kerran  hän parilla sekunnilla 
alitti viiden m inuutin rajan. 
A likulm alla olikin siihen ai
kaan varsin hyvä 4 x  1500 m. 
v iestijoukkue, johon Oskarin 
lisäksi kuuluivat Nummilan 
A ukusti, H uhtim on Lauri ja  
H allin Niilo. Täm ä joukkue 
voitti mm. m estaruuden Kos
ken nuorisoseuran kyläpii- 
rien välisessä kilpailussa.

Oli m uuten O skarilla om a 
juoksuratansakin  m itattuna 
siinä K atteluksen tiellä. Kun 
A litalon linkkuveräjän koh

dalta lähti ravaam aan Kesä- 
lään päin, teki täyskäännök
sen H agström in (H akavirran) 
saunan nurkalla ja  palasi ta 
kaisin, niin siitä tuli m atkaa 
tasan 1500 m :ä. Tuo kääntö 
luonnollisesti hiukan verotti 
ajasta pois.

Taisipa O skari harrastaa 
kuulantyöntöäkin , ainakin 
hänellä oli kaksi kuulaa han
kittuna, tosin vain pyöreitä 
luonnon m uovaam ia kiviä 
kum pikin, sillä eihän O skaril
la liiemm älti rahaa ollut. Pai
not kuitenkin täsmäsivät; 
isompi kivi oli lähes gram 
m alleen norm aalikuulan pai
noinen, toinen painoi 5 ja 
puoli kiloa, tai m uutam an 
gram m an sen alle. Voi olla 
ettei hän itse niinkään kuulaa 
työnnellyt, m utta oli hankki
nut kivet parem m inkin Ali- 
kulm an nuorten poikien 
työnneltäviksi, sillä hän oli 
pojille eräänlainen epäviralli
nen valm entaja ja  urheiluun 
innostaja. Silloin tosin hänen 
m erkitystään siinä asiassa ei 
suurem m in arvostettu; van
hem m at ihmiset puhuivat hä
nestä hiukan halveksien "p ik 
kupoikien kaverina” , m utta 
vuosien vieriessä on huom at
tu , m iten arvokkaan työn O s
kari silläkin sektorilla teki. 
Paljolti juuri O skarin ansios
ta  urheiluharrastus A likul
malla kehittyi erittäin  vireäk
si, varsinkin pesäpallojouk
kue siellä oli lyöm ätön m ui
hin Kosken kulm akuntiin 
nähden.

T ätä pesäpalloa A likulm an 
po jat innolla harjoittelivat 
om alla "stadionillaan” , jon 
ka om atoim isesti ja  yhteis
tuum in olivat raivanneet Yli
talon num m elle lähelle Kesä- 
lää. K entän teossa Oskarikin 
tietysti oli m ukana, vaikka 
olikin jo  silloin m uuttanut 
pois K attelukselta Tauselan 
puolelle, m utta eihän sieltä- 
kään kovin pitkä m atka ollut. 
Tästä O skarin m uutosta k er
rom m e tuonnem pana.

Varsinaisia juoksurato ja ei

urheilukentällä ollut, m utta 
tietysti siellä lyhyitä m atkoja 
juostiinkin. K orkeushyppyte
lineet sensijaan olivat ja  pui
nen keihäskin, jossa ei kyllä
kään ollut rau takärkeä; sitten 
olivat ne O skarin kiviset kuu
lat. M elko m onipuolista u r
heilutoim intaa siis A likulm an 
stadionilla pidettiin yllä, m ut
ta  ilmeisesti se pesäpallo oli 
suosituin laji. ” Ei kerran  vii
kossa riittänyt, kun sitä siellä 
pelattiin” , kertoi August 
K attelus.

Myös hiihtokilpailuihin O s
kari talvisin otti osaa. Tästä 
muistuukin m ieleen joskus jo 
aiemm in kuulem ani hiem an 
surkuhupaisa tarina. Nuor- 
tentuvan maisemissa oli ollut 
hiintokilpailu, johon O ska
rinkin osallistui. Oli pakkasta 
ja  kylmä viimakin kävi, ja  
kun niihin aikoihin ei vaate
tus ollut kovin tuulenpitävä, 
niin oli tapana asetella sano
m alehtiä housujen sisälle, et-

Jatkuu seur. sivulla
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tä  'strategiset paikat” pysyisi
vät sulina. Kovassa m enossa 
olivat O skarin toppaukset 
kuitenkin luiskahtaneet si
vuun, ja  kun hän ehti m aa
liin, huom asi hän e ttä  m ie
huuden m erkit olivat jää ty 
mispisteessä. O nneksi hänel
lä oli reipasotteinen tyttöys
tävä, joka ripeästi otti asian 
hoitoonsa ja  N uortentuvan 
nurkan takana lum ihieron- 
nalla elvytti O skarin elintoi
m innot kuntoon. ”Täm ä on 
nyt teh tävä” , sanoi tyttö  ja 
u jostelem atta hoiti hom m an. 
Tietysti kaiken huom aavat 
pojanvekarat senkin tapauk
sen todistajina olivat.

E ipä m ennyt kovin m ontaa 
vuotta, kun ne A likulm an 
pojat vartu ttuaan alkoivat 
voittaa O skarin juoksussa. 
M utta sitä täm ä ei pannut 
pahakseen, päinvastoin oli 
mielissään siitä, naureskeli ja 
kehui toisten kovaa m enoa. 
Oskarilla olikin erikoisen hy
vä ja kadehtim aton luonne -  
ne jo tka hänet hyvin tunsivat 
kertovat, ettei hän ollut kos
kaan pahalla päällä.

T ietenkin O skari myös 
suuren m aailm an urheilu ta
pahtum ista oli kiinnostunut. 
Nikkarille ei sanom alehtiä 
tullut, m utta naapuriin Kesä- 
lään tuli ja  niin O skari sään
nöllisesti joka m aanantai- 
iltana tallusteli Kesälään lu
kem aan T urun Sanom ien 
m aanantainum eron, se kun 
kertoi lähes yksinom aan u r
heilutapahtum ista. Tietysti 
hän luki kaikki m uutkin ur- 
heiluteokset m itä vain käsiin
sä sai, kirjastostakin niitä lai
naili. Ihm eellisintä asiassa oli 
se, että hän myös muisti kai
ken lukem ansa; hän osasi 
luetella m aailm anennätykset 
ja  olym piavoitot, muisti ni
m et, ajat ja  tulokset -  oli 
sanalla sanoen elävä urheilu- 
tietokirja.

K uten jo  edellä on tullut 
todetuksi oli O skarin varsi
naisena eläm äntehtävänä 
m aidon ajo Kosken O suus
meijeriin. Välillä hän ku iten
kin halusi nähdä m aailm aa 
m uustakin perspektiivistä ja 
meni Turkuun palom ieheksi. 
Ilmeisesti hän ei kuitenkaan 
tuntenut tuo ta alaa om ak
seen, koska oli siellä vain 
lyhyen aikaa. Lisäksi häneltä 
puuttui eräs palom iehelle 
olennainen om inaisuus -  hän 
ei roh jennut nousta korkeille 
paikoille. Tästä todisteeksi 
kertoi Lauri Kesälä seuraa- 
van tapauksen: Pojat olivat

taas kerran m enneet N ikka
rille, jossa T aata  ja  O skari 
parhaillaan olivat korjaam as
sa mökin hiem an huonokun
toista kattoa. T aata oli kato l
la lyömässä päreitä  paikal
leen ja  O skari kepin nokassa 
ojenteli vinniltä pärenippuja 
Taatalle. Kun pojat tuum i
vat, e ttä  eikö O skari nuorem 
pana olisi parem pi olem aan 
katolla, niin T aata vastasi: 
” Ei Oskari pysty tääl tekem e- 
m ään m ittään, kun sen täytyy 
pittää kaksin käsin kiinen” .

Oskarin palom iesura jäi 
siis lyhyeksi. H än palasi jop- 
pikuskin hom m iin, m ikä il
meisesti oli parem m in hänen 
luonteelleen sopivaa, tuskin 
hän m uuten olisi tehnyt sitä 
40 vuotta. V aikka se olikin 
kulkem ista päivästä toiseen 
samaa tietä sam aan paik
kaan, niin aina siinä tapasi 
m uita ihmisiä ja  kuuli, m itä 
pitäjässä oli tapahtunut. Sil
loin tällöin ilm aantui uusia 
m aitokuskejakin, ja  jos O s
kari ei tun tenut heitä ennes
tään seurasi kova kyselem i
nen m uilta kuskeilta, kunnes 
tulokkaan henkilöllisyys sel- 
visi.

Om at hankaluutensa mai- 
donajossakin tietysti oli. Tal
vella saattoi olla kova pakka
nen tai ankara tuiskuilm a, 
jolloin m atkanteko ei ollut

mitään hupia. Kesälläkin jos
kus kastui pahanpäiväisesti, 
jos oli kova sade; ainahan oli 
lähdettävä, satoi tai paistoi. 
M utta välillä oli kauniitakin 
ilm oja, jolloin m eijerissä kävi 
lystikseen.

M onenlaisia ihm isten asioi
ta  siinä päätyön ohessa joutui 
to im ittam aan, m utta usein 
sitten sai palkaksi kahvit. 
M aitotilipäivä -  ensin joka 
kuun 18. päivä, sitten 20. 
päivä -  oli sitten asia erik 
seen. Siihen aikaan vielä kus
kit toivat m aidosta tu lleet ra 
hat tuo ttajille , ja  lähes joka 
talossa oli kahvipöytä od o tta 
massa. Joutui siinä kuskin 
vatsa kovalle koetukselle! 
Jo istakin taloista sai myös 
leivän tai jo tain  m uuta läm pi
m äistä, niin e ttä  kotiin ehd it
täessä oli kärryillä m elkoinen 
ruokalasti.

Ei tuo  m aitokuskin "k o n t
rah ti” kuitenkaan m ikään eli
n ikäinen ollut, vaan joka 
vuosi kaikki linjat myytiin 
huutokaupalla niille, jo tka 
halvem m alla ajoivat. Ilm ei
sesti ei O skarilla kuitenkaan 
siinä asiassa paljon kilpaili
jo ita  ollut. M aitokärryinä hä
nellä olivat -  kuten muillakin 
siihen aikaan -  m elko kor
keat ra ttaa t, joissa oli isot, 
puiset ja  rautavanteella vah
vistetut pyörät, jo tka  kulkies

sa lonksahtelivat kodikkaasti. 
Lum en aikaan ajopelinä oli 
rek i, ns. parireet, jossa oli 
peräkkäin  etu- ja  takareki ja 
niiden päällä reenpohjat, 
joille kuorm a ladottiin. Mai- 
tokannu ja  O skarin kuorm as
sa oli yli 20, ja  ainakin seu- 
raavien talojen m aidonkulje- 
tuksesta hän huolehti: Mäki- 
Särä, Selänne, R antala , Särä, 
H aapasalo , K ärppä, Kesälä, 
Y litalo, A litalo , Suni, H ari- 
niem i, H uhtim o, U usitalo ja 
L ehtoniem i sekä pikkuiset 
kannut tulivat H agström in 
T iinalta, Lehtisen Eeliltä ja  
H aapaselta itseltään.

R attaa t eivät tietystikään 
pyörineet ilm an hevosta. 
Lauri Kesälä m uisteli, e ttä  se 
hevonen, jolla O skari aloitte- 
li m aitokuskin uraansa oli ki- 
m o, eli aivan valkoinen hevo
nen. Seuraavana oli sitten se 
"M u sta” , josta jo  tarinam m e 
alussa oli puhetta , m yöhem 
min oli m uitakin hevosia. Ei 
täm ä M usta m ikään huippu- 
m enijä ollut, jo ten  m atkaan 
oli varattava aikaa tarpeeksi. 
O skari ei juuri koskaan istu
nut kuorm an päällä, vaan kä
veli kärryjen rinnalla. Koska 
hänellä oli reippaam pi askel 
kuin M ustalla, ehti hän vähi
tellen hevosen ohitse, jolloin 
hän pysähtyi ja  antoi M ustan 
vuorostaan m ennä ohi, kun
nes hän oli taas kärryjen p e
rässä -  vähän aikaa.

Kuten jo  edellä m ainittiin, 
oli hevosen hoito T aatan  työ
tä; O skari ei siihen o ttanut 
osaa millään tavalla. Taata 
aam ulla ruokki ja  valjasti he
vosen, joskus kävi hakem assa 
linjan alkupäästä kannutkin, 
jos Oskari oli sa ttunut ole
maan illalla m yöhään jossa
kin, eikä tah tonu t saada sil
miään auki. Ja  iltapäivällä, 
kun läheni m eijeristä paluun 
aika, piti Taata vahtia pihal
laan, puheli: "Joskus Oskua 
näkkyy Passin kohralt?” ; ja  
kun linja oli käyty loppuun, 
riisui hän hevosen valjaista, 
antoi ruokaa ja  vei valjaat -  
ainakin talvisin -  tuvan sei
nässä olevaan naulaan suoris
taen huolellisesti joka ainoan 
hihnan. Se oli tarpeen  sanele
ma toim enpide; tuvassa val
jaat yön aikana kuivuivat ja 
kestivät siten pitem pään, 
kuin e ttä  ne olisivat olleet 
kosteina tallissa.

*  *

M u is te lu k se t O s ka r is ta  ja t 
k u v a t ja  p ä ä tty v ä t seu raa -  
vassa num erossa.

AFORISMEJA

Kaikki kahleet -  kultaisetkin -  ovat kahleita. V aikka 
kullan kimallus houkutte leek in , viisas k iertää ne 
kaukaa.

K yntäjä ei saa taaksensa katsoa. V aikka täm än varoi
tuksen olem m e kyllä kuulleet, niin usein me kuitenkin 
katsom m e ja  tuloksena -  pahoitam m e mielemme.

Jos teet sadan m arkan kaupan ja  voitat siinä yhden 
m arkan, olet tyhm ä eikä sinusta ole kauppam ieheksi. 
Jos onnistut m yym ään yhden m arkan tavaran kahdella 
ja  siis siinäkin kaupassa voitat yhden m arkan, olet 
liikemies.

Jos osaat vastaanottaa lahjan kiitollisena ja  vilpittöm ästi 
iloiten, olet jo takin . Jos sitävastoin alat mielessäsi 
laskelm oida, oletko lahjan ansainnut, tai olisitko an
sainnut vielä arvokkaam m ankin, olet niitä jo ita  m enee 
kolm etoista tusinaan.

Sukupolvet tulevat ja  m enevät. Ihm issuku on elänyt 
maapallolla jo  hyvin kauan. A jattele: meillä on ollut jo  
tuhansia vuosia aikaa opetella ihm iseläm isen vaikeata 
taitoa ja  -  kuinka vähän me olem m e sitä oppineet.

PEKKA H O LK E R I


