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Kankaan kulmasta puhuttaessa tulee monellekin ensiksi mieleen Hevonlinnan järvi, vaikka 
se on hieman syrjässäkin varsinaisesta Kankaan kulmasta.

Kasken Tl Kankaan kulman 
asutushistoriaa

Kaikkien edesm enneittein kankaalaisten korvenraivaajien  
muistolle om istavat tämän kirjoituksen nykyiset kankaalaiset.

Alustus
Kankaan kulm a oli vielä tämän vuosisadan alussa melkein  
asum atonta. Siellä oli vain rintamaiden talollisten heinäniitty
jä , joista he kotieläim illeen korjasivat kesällä heinät ja  
kiikuttivat ne talvikelillä kotiin. Vuosisadan vaihtuessa alkoi 
uudisraivaajia ilmaantua paikkakunnalle. M äen kulm alle tosin 
tulivat jo  1800-luvun lopulle M äki, Laurila ja  Laurinsaari. 
Porrasoja rakennettiin jo  1700-luvun alkupuolella. M äellä, 
Laurilassa ja  Laurinsaaressa olivat kivet vastuksena peltoja  
raivattaessa. Peltolohkojen ym pärille kohosivat vankat kiviai
dat, jotka olivat paikoillaan vielä 20-luvulla ja  hävisivät vasta  
kun peltoja alettiin salaojittaa. M utta vastuksia oli muillakin 
uudisasukkailla; niistä voisi m ainita sen, että tietä ei ollut 
lainkaan, ainoastaan jokin niittypolku. Joskus sudet raatelivat 
lampaita ja  vasikoita kesälaitum illa. Lapsetkin pelkäsivät susia 
marjamatkoillaan. Lehm ien m aito piti kirnuta kotona voiksi, 
joka sitten vietiin Forssan torille m yytäväksi.

Kansakoulua ei ollut, vaikka kouluikäisiä lapsia oli kirkko
herran laskennan mukaan kulm akunnalla yli 40. K untako
kouksissa asiasta kiisteltiin joskus varsin kiivaaseenkin tahtiin.

Sanottiin niinkin, etteivät m etsäkulm alaiset tarvitse mitään 
koulua, koska siellä lapsista tulee herroja. M utta lopulta koulu 
saatiin ja  se aloitti toim intansa 1915.

Hallat vierailivat usein uudispelloilla ja  syksyisin perunan
varret m enivät aina m ustiksi. V iljoista oli ruis sellainen, jota  
halla myös vioitti. Karjakin tuotti varsin heikosti, ja  rahapula 
olikin uudisasukkaan ainainen vitsaus. Kun sitten saatiin  
pitäjään meijeri ja  m aitokuskit, niin rahatulot hiem an parani
vat. Saatiin lopulta m aantiekin, kun kuntakokouksissa ensin 
kiisteltiin ankarasti. Se tie tehtiin ensin kapeaksi, eihän silloin 
autoja liikkunut. Lopulta otti valtio tien haltuunsa, levensi sitä 
pari metriä ja  luotti ojat. Viim ein siitä tehtiin pikitie ja  taas 
levennettiin.

Lopuksi kiitän kaikkia niitä kankaalaisia, jotka tiedoillaan  
ovat auttaneet ja  neuvoneet minua täm än Kankaan asutushis
torian aikaansaam isessa.

Koskella Tl. huhtikuussa 1985 
Yrjö Väinölä
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Kankaan kulman talot
Porrasoja
Ensim m äinen tila, joka tässä 
tutkim uksessa tu lee eteen on 
Porrasoja Kosken ja  Mellilän 
rajalla N iinijoen alkulähteil
lä. Tilan rakennuksia on vuo
sisatojen aikana uusittu ja  
korjattu , vaikka tyyli onkin 
säilynyt sam anlaisena. Nykyi
sin ei tilalla ole rakennuksia 
ollenkaan; ne hävitettiin 1965 
ja tilan pellot jaettiin . Kun 
isonvihan aikana kuuluisa sis
sipäällikkö Löfving kävi tilal
la, olivat rakennukset pie
nem piä kuin ne, jo tka  vii
meksi hävitettiin. A ikojen 
kuluessa on tilalla ollut m on
takin isäntää, m utta tiedossa 
ovat vain ihan viimeiset. 
Vuonna 1911 Kalle R autala 
ja  em äntänsä M anta ostivat 
tilan M ellilän p itäjän  Isope- 
rän kylän M äen talolliselta, 
joka silloin piti sitä hallus
saan. R autala oli kotoisin 
M ellilästä ja  em äntä K oskel
ta. Kalle R autala kuoli 1968. 
R autalan lapset olivat Kalle, 
Jalm ari ja  M artti, joista 
M artti elää vieläkin ja  asuu 
M äkisen tilalla R uonan kul
malla.

Laurinsaari
Laurinsaareen tullut ensim 
m äinen uudisasukas oli K an
kare em äntineen. Tulovuosi 
oli 1894, jolloin uudistilan 
rakentam inen alkoi. Lapsia 
oli kaksi ty tä rtä  nim eltään 
Tekla ja  Aili. 1908 tulivat 
tilalle uudet asukkaat, suku- 
nim eltään N iem inen. P er
heen lapset olivat F rans, E l
sa, A nna ja  A ino. Sairauk
sien takia tila myytiin 1954, ja  
A lastarolta tullut kolm as per
he asuu edelleenkin tilalla. 
Isännän nimi on A arne N ik
ki, em ännän Salme ja  lapset 
ovat Toivo, T erttu , A nneli ja 
Antero.

Laurila
V. 1888 U rjalasta Koskelle 
m uuttaneet M atti ja  K arolii
na Toivonen ostivat Laurilan 
tilan ja  ryhtyivät tilalla hiki
seen urakkaan, sillä m aa oli 
kiviä m elkein täyteen. V aik
ka eivät ne kiviset pellot ta in 
neet Toivosia pelo ttaa, sillä 
U rjalassa oli m elkein sam an
laisia peltoja . Toivosten lap
set olivat O tto  ja  Hilma.
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Laurilan toinen isäntä, jo 
ka osti tilan 1905, oli myös 
urjalalainen. H änen nimensä 
oli V ihtori Laurila ja  em äntä 
oli Hilda. Lapsia oli 6: Lauri, 
Kalle, N ikolai, V äinö, U uno 
ja  Lahja. M yöhem m in ovat 
tilaa hallinneet Kalle Laurila, 
U rho Kittilä ja  viimeiseksi 
Reino Salonen. O sa tilan ra 
kennuksista on jo  hävitety.

Mäki
Myöskin M äen tilalle tulivat 
uudisasukkaat U rjalasta , Sa
losen perhe, F reedrik  ja  Sofia 
Salonen. H eidät oli vihitty 
1890 ja he m uuttivt M äelle 
1894. Kivet olivat täälläkin 
suurim pana vaivana, kun ti
lan pellot raivattiin. Valtavat 
kiviaidat reunustivat pelto 
lohkoja. Lapset: Inga, Siiri, 
B eada, A kseli, Y rjö , Saara, 
Toini, E ino ja U uno. V. 1901 
perheeseen iski ankara tuli- 
rokko- ja  kurkkum ätäep ide
mia, joka vei nuorena hau
taan perheen lapsista Siirin, 
B eadan, A kselin ja  Y rjön. 
Isä F reedrikin jälkeen tilan 
isännäksi tuli E ino Salonen, 
ja  nykyään p itää tilaa hallus
saan H annu Salonen.

Tuomisto
Tuom istoon tuli Tam m elasta 
1908 uudisraivaaja H eikki 
Tuom isto ja hänen em äntän
sä Sofia, joka oli kotoisin 
Jokioisilta. Lapset olivat 
M anta ja  Lyyti.

T ilan seuraava isäntä tuli 
K oskelta; Frans Luhtala ni
m ittäin  avioitui Tuom iston 
ty ttären  M antan kanssa. 
Frans Luhtala on jo  kuollut 
ja  M antakin ollut eläkkeellä 
m onta vuotta , ikääkin on jo 
yli 90 vuotta. T ilan isännyyttä 
hoitelee nykyisin A rvo K uja
la em äntänsä M eerin kanssa, 
joka  on M anta ja  Frans L uh
talan  lapsia.

Onnela
Tuom iston tila jaettiin  1920 
kahteen  osaan, jolloin m uo
dostuivat Tuom isto ja O nne
la. O nnelaan tuli isännäksi 
K ustaa A rvid Seppälä Kos
kelta , joka avioitui P e n i n 
kulm alla sijaitsevan L ehtisaa
ren ty ttären  H ildan kanssa. 
H e saivat yhden ty ttären , jo l
le antoivat nim eksi Eila.

E ila puolestaan avioitui 
Reino Num m isen kanssa; he 
pitivät tilaa hallussaan m onet 
vuodet. M utta 15 pv. m aalis
kuuta 1982 tuli O nnelaan uu
si isäntä, kun E ila ja  Reino

N um m isen poika R isto N um 
m inen otti tilan isännyyden 
haltuunsa.

Pirttilä
Pirttilä oli Kosken ja  Mellilän 
rajalla oleva pieni to rppa. Se 
oli M ellilän p itä jän  Isonperän 
kylän M äen talon torppia. 
Torpassa asuivat K ustaa ja 
H anna, yksi lapsikin oli, Jus- 
si-nim inen, joka sitten lähti 
m aailm alle, vain kerran kävi 
katsom assa entistä kotiaan. 
T orpan  rakennukset on jo 
aikaa sitten hävitetty  pois. 
H anna oli tä rkeä ihm inen sii
hen aikaan kun ru ista leikat
tiin vielä sirpillä, sillä hän oli 
m estarileikkaaja ja  tuli aina 
leikkaam aan kun pyydettiin.

Numminen
V. 1907 tulivat Kosken Sor- 
vastolta K ankaalle K ustaa ja 
Sofia N um m inen ja  ryhtyivät 
isännöim ään N um m isen ti
laa. Siitä saakka tilaa on sa
n o ttu  Num m iseksi. Lapsia oli 
A lpertti ja  Niilo.

Niilosta tuli seuraava isän
tä  N um m iselle, hänen vai
m onsa oli Lyyli o .s. K orpi
niitty. H eidän ty ttärensä on 
Seija, jonka toim esta nykyi
sin tilaa hoidetaan, sillä isän
tä  N iilo on kuollut jo  useita 
vuosia sitten ja  em äntä Lyyli 
on sairaana kunnalliskodissa.

Lähteenmäki
Sorvastolta tuli L ähteenm ä
keenkin isäntäväki v. 1912, 
A alto  nim eltään. Isännän ni
mi oli Eem il ja  em ännän O l
ga. Lapset olivat E ino, A rvo, 
Toivo, K aino ja  Eeva. Toi
nen tytärkin  syntyi, m utta 
kuoli aivan nuorena.

L ähteenm äen to inen isän
täväki tuli K arjalasta, heidän 
nim ensä oli Eem il ja  Iita R a
jam äki. H eillä oli neljä lasta; 
A aro , O skari, V ihtori ja 
Elm a.

Nykyisin on tilan isäntänä 
V äinö Laurila, em äntä on 
M anta ja  yksi poika nim el
tään  E ino. Tila on Väinö 
Laurilan haltuun tullut 1941.

Korpela
V. 1914 tulivat K orpelan tilaa 
rakentam aan A lkiot, A ukusti 
ja  Fanni A lkio; em äntä oli 
Luhtalan ty ttäriä Kosken Ali- 
kulm alta. A lkio oli am m atil
taan  puuseppä ja teki itse 
K orpelaan asuinrakennuksen 
ja  m uitakin rakennuksia. Pel
to  oli osaksi M äen tilasta

lohkaistua peltoa, jo ta  A lkio 
ei juurikaan  lisännyt. Kun 
hän kattoi yhden m akasiinin, 
riihitti hän sitä varten V äinö
län riihessä kim ppuolkia, ja  
kun hän oli suuri mies, otti 
varstan klupu aina H ihitet
täessä kattoon kiinni. A l
kioilla oli kaksi poikaa, A rvo 
ja  Eino.

Nykyisin K orpelan tilaa 
isännöi Raim o Salonen.

Savenvalaja
Lähellä K orpelaa oli ra japaa
lun vieressä pieni m ökki, jo n 
ka rakentam isaikaa ei ku
kaan tiedä. M ökissä asustivat 
ukko ja  akka. U kko teki ke
säisin savesta kukkopillejä ja 
karhu ja , jo ita  talvisin kävi 
kauppaam assa ym päri lääniä. 
A kka keitti vaan ruokaa m ie
helleen , eikä m uuta tehny t
kään. Joskus täm än vuosisa
dan alkupuolella ne ukko ja  
akka siihen tulivat ja  häipyi
vät taas kansalaissodan aikoi
hin ja  m ökkikin sitten hävi
te ttiin  pois.

Kuttinen
V uonna 1920 osti Loim aalta 
kotoisin ollut aviopari Kalle 
ja  H ilda K uttinen K ankaan 
Säärensuosta 10-15 ha alueen 
ja  alkoi tehdä siitä peltoa. 
A lueella ei ollut m itään ra 
kennuksia, ja  siitä syystä K al
le kaivoi lähelle selkätietä 
num m een korsun perheel
leen ja  kahdelle lehm älleen. 
A inakin yhden vuoden perhe 
asui korsussa, kunnes ehdit
tiin rakentam aan asuinraken
nus ja  karjatila t. Siitä suosta 
raivattiin peltoa, ja  nykyisin 
sitä on jo yli 10 hehtaaria . 
Lapsiakin tuli neljä; M atti, 
Olavi, V ieno ja  U nto . N äistä 
M atti kaatui sodassa Suuna- 
joelle 17. 10. -41. Olavi kuoli 
siviilissä sairaalassa. U n to  os
ti itselleen täm än K uttisen 
talon 1947 ja  on edelleenkin 
siinä isäntänä.

Tyynelä
Ilmari ja Helm i N um m ila os
tivat 1924 Tyynelän tilan, jo 
ka sijaitsee K ankaan koululta 
H evonlinnan suuntaan noin 
kilom etrin. Ilm ari, joka oli 
kirvesmies rakensi Tyynelän 
kaikki rakennukset, niin 
asuin- kuin karja rakennuk
setkin vuosien 1924-25 aika
na. M utta kun tila oli pieni ja  
heikkokuntoinen ei Ilm ari si
tä  m ontaa vuotta hallussaan 
pitänyt, vaan myi sen ja

m uutti Iittiin K uusankos
kelle.

Laaksonen
Ensim m äinen, joka tuli ja 
osti Laaksosen tilan ja  myös
kin rakensi ensim m äiset huo
neet sinne oli Laakson Jussi, 
lisänim eltään Lum ppu-Jussi. 
Seuraava isäntä oli sukuni- 
m eltään R auta , ja  hän teki 
sem enttitiiliä. Tekipä Laak- 
sosellekin sem enttitiilistä na
vetan, m utta käytti tiileihin 
liian vähän sem enttiä ja  liian 
hienoa santaa, koska navetta 
oli m yöhem m in luhistua. Ta
loon tuli sitten uusia isäntiä, 
jo tka olivat m ustalaisheim oa, 
kunnes taas tuli isäntäväki 
Elli ja  Eino L aaksonen, jo tka 
varsin paljon korjasivat tilan 
rakennuksia. Sitten tehtiin 
uudenm allinen asuinraken
nuskin, jossa nykyisin asustaa 
Esteri Laaksonen. E ino 
Laaksosen ensim m äinen vai
mo kuoli syöpään ja  E ino 
haki Keski-Suom esta päin 
uuden vaimon itselleen. Siitä 
uudesta asuinrakennukses
taan ei E ino kauan saanut 
nauttia, kun jo  itsekin kuoli.

Vesanto
Ensim m äiset V esannon tilan 
om istajat olivat V iljo ja  F an 
ni Välim aa. Isäntä oli Kos
kelta Talolan Välim aan poika 
ja  em äntä M ellilästä L ehti
saaresta. He rakensivat tilan 
rakennukset, saivat puolet 
Särän talosta , eli sen pohjoi
sen pellon, jo ta  jo  ennestään 
sanottiin V esannoksi. L ap
set: Eeva, Elisa, H anna ja 
Jaakko.

Isännän kuoltua otti tilan 
haltuunsa v. 1967 poika Jaak 
ko Välim aa. K aisa-em äntä 
löytyi Talolan V ainiolta 
M artti V irtasen tyttäristä. 
Heillä on kaksi lasta, poika 
Juha ja  ty tär Elina.

V. 1972 myi M artti V äinö
län perikunta K uuselan tilan 
pellot (18 ha) Jaakko  Väli
maalle, jolloin V esannon ti
lasta tuli keskisuuri tila.

Kangas
H alikkolan K ittilän pojat 
Vaito ja  Väinö ostivat K itti
län taloon kuuluvasta suoalu
eesta palan m aata. T apah tu 
man tarkkaa vuosilukua ei 
ole tiedossani, koska olin sil
loin aivan pieni poika. H e 
rakensivat tilalle ensimmäi-
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sen pienen tuvan, jossa asui
vat. N avettarakennus jäi kes
ken, kun pojilta loppuivat 
rahat. Siksipä V aito m atkusti 
1912 A m erikkaan tienaa
m aan rahaa. M utta Väinö 
täällä sai keuhkotaudin , h ä
nen oli m yytävä tila, ja  hän 
itse m uutti Karinaisiin. Tilan 
seuraavat asukkaat olivat su- 
kunim eltään Salm inen, seu- 
raavaksi sen osti T eeriahon 
Kustaa, joka 1931 myi tilan 
Paavo Takam aalle. T äm ä piti 
tilaa hallussaan m onta vuot
ta , teki rakennuksia ja  p aran 
si tilan kuntoa. Myi talon 
lopulta ja  ryhtyi eläkeläiseksi 
asuen nykyään Tuim alassa.

Kujala
K ujalan tila on lohkaistu Ha- 
likkolan Jallin m aista. Tila 
m uodostui siten, e ttä  K an
kaan tila jaettiin  kahtia, ja  
toisesta puolesta tuli K ujalan 
tila. A lkuun K ujalan rakensi
vat Salminen ja  Toivonen, 
vm. oli talon ensim m äinen 
isäntä. Kun seuraava isäntä 
N ikolai K ujala sai tilan hal
lintaansa, oli siinä peltoa vain 
3 ha, m utta sitä kuokittiin 
vuosittain lisää ja  nykyisin 
sitä on jo  yli 20 ha. N ikolai 
K ujalan kuoltua sai tilan hal
tuunsa hänen poikansa V eik
ko K ujala, jonka em äntä oli 
A holan ty tär Helvi. Nykyisin 
isännöivät tilaa H eikki K uja
la ja  hänen vaim onsa T erttu .

Salmi
Tila sijaitsee M ellilän ja  Kos
ken rajam ailla ja  on se m uo
dostunut vähitellen Viina- 
m äen Juhan  toim esta. Tilalle 
rakennettiin  ensin kortteritu- 
pa ja  sitten m uut rakennuk
set. Juhan  poika Kalle V irta
nen vuokrasi talon perikun
nalta useiksi vuosiksi isännän 
tu ltua vanhaksi. Sitten kun 
K allen sisko Aili meni naim i
siin A m puja-nim isen siirto
laisen kanssa he puolestaan 
hoitivat tilaa vuokralla. A m 
pujan  kuoltua Aili löysi uu
den karjalaism iehen K önö
sen. H e rakensivat tilalle run 
saasti ja  asuinrakennuskin 
uusittiin nykyaikaiseksi. M ut
ta  sitten he kääntyivät Jeh o 
van uskoon ja  m uuttivat O ri
vedelle, jossa Aili sitten kuo
likin. T ilan pellot sai haltuun
sa R eino Lahtinen (T a
kam aa).

Leppäniemi
Leppäniem i oli M ellilän p itä
jän  U udentalon  to rppa, pel
toa siinä oli neljä hehtaaria . 
Juho ja  A m anta Leppäniem i 
asuivat tä tä  to rppaa ja  lapsia 
heillä oli paljon: Kalle, L au
ri, Y rjö , V äinö, V ilho, P aa
vo, E ino ja  Toivo, lisäksi 3 
tässä m ainitsem atonta nuore
na kuollu tta lasta, jo ten  niitä 
kaikkiaan syntyi 11. V anhin 
poika Kalle m eni A m erik
kaan ja  E ino kaatui sodassa. 
P erhe m uutti Leppäniem estä 
T akam aahan 1916.

Takamaa
Kun Juho Leppäniem i suuren 
perheensä kanssa m uutti T a
kam aalle, oli tilalla vain vä
hän rakennuksia, osaksi ra
kennettu ja  jo  1800-luvun lo
pussa. Tila on lohkaistu Ha- 
likkolan Joikin talon maista. 
V aikka m uutto  tapahtuikin 
vasta 1916, oli Leppäniem i 
ostanut tilan jo  1898, silloin 
se oli pelkkää niittyä. R aken
nuksia pykättiin  lisää, kun 
perhe oli suuri. V anhusten 
kuoltua otti tilan isännyyden 
haltuunsa E ino, jonka em än
tä  oli Taimi o.s. Lahtinen, 
näillä yksi poika E sko, joka 
kuoli m elko nuorena. E inon 
kaadu ttua  V uohtjärvellä 
3. 10. -41 piti leskiem äntä ti
laa jonkin aikaa, m utta  vaih
toi sitten ta lo ja  Liipolassa 
asuvan veljensä V oitto L ahti
sen kanssa. V oitto  Lahtinen 
A lli-em äntineen piti T aka
m aat hallussaan yli kaksi vuo
sikym m entä; heillä oli 5 lasta,

M eeri, K aarina, kaksoset 
Reino ja R isto, sekä Leila, 
jo ista Reino ryhtyi viljele
m ään tilaa isänsä jälkeen. 
E m äntänä on T erttu  o.s. N ik
ki ja  heillä on kaksi poikaa, 
M arkku ja  Tapani. Lisä- 
m aakseen Lahtiset ostivat 
Salmin tilan pellot.

Niitynperä
1902 m uuttivt Loim aan p itä
jän Peränkulm alta (nyk. Mel- 
lilästä) tilalle Frans ja  M anta 
Forss. Tila oli paljasta niit
tyä, ei rakennuksia, ei peltoa. 
Kun rakennettiin  ja tehtiin 
pelto ja asuivat he aluksi L eh
tim äen torpassa N iitynperän 
lähellä, siinä torpassa asuivat 
em äntä M antan vanhem m at. 
T ilasta piti m aksaa vuokraa 
ja  köyhyys ahdisti aluksi. 
V asta 1911 tuli N iitynperän 
tila virallisesti Forssien omis
tukseen. Lapset olivat V ihto
ri, Eem eli, Paavali, Fanni ja  
M artti. Tilaa piti m uutam an 
vuoden hallussaan Paavali, 
m utta kun hän ei ollut luon
teeltaan  m aanviljelijä, myi 
hän talon Kalle Laurilan p er
heelle. Nyt tilan om istaa Kal
len poika Pentti Laurila, 
em äntä on M eeri o.s. N uotila 
ja  lapset M argit, Jouko ja 
A nne.

Lehtimäki
K uten jo  m ainittiin, asui to r
passa Lehtim äen pariskunta, 
eli Forssin M antan isä ja  äiti. 
En ollenkaan ym m ärrä, millä 
he siinä toim een tulivat, sillä 
ei siihen aikaan kansaneläk
keitä jaeltu . Mies kyllä kävi 
talollisilla päivätöissä jalois
saan tanakkaat, jo tka  hän 
itse kesällä valmisti. E ikä se 
poika rajaa katsonut, kun kä
vi koivuja nylkem ässä, eli 
tuohistam assa. K asvatti pel
totilkullaan latta- eli kaski- 
nauriita, jo ita  me pojanviika- 
rit kävimme varastam assa. 
Em äntä hoivaili kotonaan 
kahta lehm äänsä. Toim een 
vaan tultiin, eikä köyhyydes
tä puhuttu .

Kankaan kansakoulu
Kosken kuntakokouksissa oli 
useita kerto ja  pohdiskeltu 
Kankaan kouluasiaa ja  aina 
oli hanke tyrm ätty. Oskari 
Väinölä sai Kosken kirkko
herran toim ittam aan K an
kaalla laskennan kouluikäi
sistä lapsista, jo ita  löytyi yli 
40. Väinölä lahjoitti koulua

Toimittaian tarinanurkka
Kangasta
Kädessänne oleva Koskelaisen num ero on Kosken  
Kankaan kulman erikoisnum ero. Sysäyksen sellaisen  
toimittamiseen antoi Yrjö Väinölän paljon työtä  
vaatinut tutkielm a Kankaan asutushistoriasta. Kun 
lisäksi pyysimme ja  saim m e Lauri Aholalta tietoja ja  
muisteluksia ” Kankaan H um inasta’, Kosken ensim 
mäisestä tanssim usiikkiyhtyeestä, niin lehti alkoikin  
muovautua kuin itsestään Kankaan num eroksi. Ja 
kyllähän tuo kulm akunta yhden num eron väärtti 
onkin, niin arvelim m e, ja  se tunne yhä vahvistui 
paremmin tutustuessa tuohon kumpuilevan harjun ja  
tasaisten peltojen alueeseen.

Ensim mäinen m uistitietoni Kankaan kulm asta ei 
ollut mitenkään m iellyttävä. Elettiin jatkosodan aiko
ja , kun levisi tieto, että Kankaan kaupanhoitaja Eeva 
Vesala oli murhattu työpaikallaan. Vaikka elettiinkin  
levottomia aikoja, niin tuo tieto sävähdytti ihmisten  
mieliä ympäri koko Kosken. Ehkä sitä ennekin olin jo  
jotain kuullut puhuttavan Kankaan kulm asta, mutta 
tuo karmea tieto oli ensim m äinen mieleenjäänyt 
tapaus sieltä seudulta.

Pian sodan jälkeen sitten tutustuin henkilökohtai- 
sestikin Kankaan kulm aan. Satopään kulm an pyhä- 
koulupiiri teki retken Hevonlinnan järvelle, jonne  
silloin kokoontuivat kaikki Kosken pyhäkoululaiset. 
Liikennöitsijäuraansa aloittelevan Vieno Lepistön hä- 
käpöntöllä kulkevassa kuorm a-autossa sinne m entiin, 
ja  muistan että pitkään ajattiin m äntym etsässä huo
nokuntoista tietä, kunnes lopulta saavuttiin pienen  
järven ja  korkean num m itöyrään luokse. Siellä pidet
tiin jonkinlainen juhlatilaisuus ja  palattiin sitten  
takaisin kotikulm ille. M inusta tuntui, että melkoista  
syrjäkulmaa se Kankaan kulm a oli, eikä siellä juuri 
taloja näkynyt.

No, onhan myöhem min täm ä käsitys m uuttunut ja  
olen huomannut Kankaalla olevan m uutakin kuin 
vain kangasta ja  se pieni järvi. Kuitenkin se on sen 
verran kaukana om asta kotikulm astani ja  siksi kai 
jäänyt hieman vieraaksi, niin että nyt on ollut erittäin  
mielenkiintoista tutustua kulm akuntaan hiem an pa
remmin. Toivottavasti tuo tutustum inen on m ielen
kiintoista myös lukijoille.
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varten yhden hehtaarin  to n 
tinkin. Lopulta kuntakokous 
valitsikin 1913 rakennuslau
takunnan, johon tulivat Joh. 
Nyberg, Laakso ja  O. Väinö- 
lä. L autakunta ryhtyi heti to i
miin, hankki rakennuspiirus
tukset asiapapereineen. 1914 
helm ikuussa oli Väinölässä 
urakkahuutokauppa, urakan 
sai rakennusm estari Kaisko 
Pirkkalasta. H än tuli Väinö- 
lään asum aan töiden ajaksi. 
K ahden viikon päästä alettiin 
kaatam aan pu ita hirsiä var
ten , kivim iehet Järvinen ja 
V uorio tilivat H auholta. H ir
ret veistettiin ja toukokuussa 
alkoi seinien rakennus. M aa
ilm ansota syttyi elokuussa, 
m utta koulun tekoa se ei 
haitannut, se valmistui vesi
kattoon lokakuussa 1914 ja 
1915 tulivat m uurarit. Kaisko 
teki vararikon, m utta  koulu 
valmistui kuitenkin aikanaan. 
O pettajaksi valittiin K .F. 
Molin K oskelta. Koulu alkoi 
15 pv elokuuta ja  sinne tuli 40 
oppilasta, joista 9 läpäisi ko 
keissa. Juhannusaattona 1920 
koulu paloi, op. M olin sai 
väliaikaisen asunnon koulun 
saunasta. K oulua käytiin 
kaksi talvea Linnan talossa. 
Uusi koulu tehtiin  entisten 
piirustusten pohjalta  ja  siellä 
alkoi koulunkäynti 1921 syk
syllä.

Väinölä
K un O skari M attila lähti K oi
vukylän M attilasta hän osti 
veljeltään Juho K ittilältä hei
näniittyä K ankaalta 28 ha ja 
L innankorven m etsän. 31 lo
kakuu ta 1899 m uutti K an
kaalle ja  sam alla nim ensä 
Väinöläksi. R akensi Tylpän 
läh teen  lähelle rakennukset, 
jo tka  1901 m etsäpalossa oli
vat vähällä palaa. O skari 
V ihtori V äinölä ja  vaimonsa 
Em m a o.s. M uti vihittiin 
avioliittoon 27. 11. 1897. 
Lapset: Lauri, E ero , Y rjö, 
Tyyne, H ellä ja  M artti. O s
kari V äinölän m uuttaessa 
K ankaalle, ei V äinölässä ol
lut peltoa ollenkaan, vain 
niittyä ja  m uutam a niittylato. 
1909 ostettiin  50 ha:n kokoi
nen K uuselan m aa-alue, joka 
on Sättärin  talon m aita. 1937 
V äinölän tila jaettiin  kol
m een osaan, päätilan  sai E e
ro V äinölä, em äntänä Helmi 
o.s. Num m ila, lapset A nneli, 
Irm a ja Teuvo. E ero  V äinölä 
kuoli 1972, tilaa isännöivät 
nykyisin Teuvo ja  H ilkka

V äinölä ja  heidän lapsensa 
ovat Aku.-Pekka ja  A nna- 
Kaisa.

Santavaara
S antavaaran asuntotila on ra 
kennettu  1937 Linnan van
husten  asunnoksi. N äiden 
kuoltua talo myytiin R auha 
M äenpäälle , joka siinä edel
leenkin asuu.

Holkeri
1935 seutuvilla tulivat K an
kaalle A ugust ja  H enna Sipi
lä ja  rakensivat H olkerin 
asuntotilan. A ugustin ja 
H ennan kuoltua talon ostivat 
E rkki ja  H ilda H olkeri. N y
kyisin heidän poikansa Pekka 
H olkeri asuu siinä kesäisin, 
m utta  ta lvet Loim aalla.

Linnankorpi
Kun O skari V äinölän vatsa- 
kasvain 1935 paheni, ehdotti 
hän meille pojilleen, e ttä  jo 
ku ottaisi Väinölän tilan hal
tuunsa, m utta kellään m eistä 
ei ollut siihen oikein halua. 
O lihan V äinölässä 42 ha pel
toa ja  koko pinta-ala 103 ha, 
jo ten  sen ostam isesta olisi 
tu llu t suuri velkataakka. Sil
loin isä ehdotti, e ttä  tila ja e t
taisiin kolm een osaan, L au
rilla kun oli jo om a tila Kari- 
naisissa. M etsät laskettiin, se
kä Y. H urm e ja  K. R antala 
arvioivat pellot. Insinööri Vi- 
tali suoritti m etsistä ja  pel
loista karto ituksen ja  jako 
suoritettiin  1937. E ero  sai 
päätilan , johon peltoa jäi 20 
ha, m etsää sam anverran, Y r
jölle tuli 14 ha peltoa ja  17 ha 
m etsää ja hän antoi tilalleen 
nim en L innankorpi, M artti 
sai 6 ha peltoa (teki m yöhem 
m in 12 ha lisää) ja  myös 
m etsää. Y rjö ja  em äntä H el
mi o.s. Saarinen rakensivat 
kaikki L innankorven raken
nukset ja  pitivät tilaa hallus
saan 32 vuotta. M aaliskuun 
12 pv 1969 he myivät L innan
korven Viljo ja  K aarina 
M äenpäälle ja  m uuttivat asu
m aan Puim alaan.

Kuusela
M artti V äinölä sai siis V äinö
län talon jaossa K uuselan ti
lan, jossa raivauksien jälkeen

oli peltoa 18 ha ja  10 ha 
m etsää. H än rakensi kaikki 
tilan rakennukset vuosina 
1939-42, vaikka sotavuodet 
haittasivatkin rakentam ista . 
E m äntä oli E lm a o.s. Jokela 
ja  lapset P irkko, Pertti ja 
R auno. M artti V äinölän 
kuoltua 1959 m öi perikunta 
Kuuselan tilan pellot Jaakko 
Välimaalle ja  talouskeskuk
sen Olli ja  Seija R antaselle.

Niemelä
H jalm ar ja M anta H aapanen 
tulivat K ankaalle viljelem ään 
Niem elän tilaa 1910. H e oli
vat lähes viimeisiä K ankaan 
varsinaisista uudisasukkaista. 
Tila on Pietilän talon m aita. 
H aapasten  tullessa tilalle 
puuttuivat sieltä rakennukset 
kokonaan, m utta niitä raken 
nettiin hiljalleen tarpeen  m u
kaan. Lapset Eem eli, Y rjö ja 
Eeva, joista Y rjö  ja  E eva 
ovat kaksoset. V anhem pien 
jälkeen tilan o tti hoitoonsa 
Y rjö, em ännän -  joka on jo  
kuollut -  nimi oli Irm a ja  he 
saivat viisi ty tärtä  nim iltään 
R aija , M arja-Liisa, A rja , 
M erja ja  Pirjo.

Ahola
A holan ostivat 24. 4. 1908 
Juho Eem il R autell ja  em än
tänsä A m anda o.s. Julia, m o
lem m at kotoisin K oskelta. 
Seuraavana vuonna he m uut
tivat A holaan asum aan. R a
kennuksia tehtiin  sitä m ukaa 
kuin tarvittiin. Talonnim en 
m ukaan m uutettiin  myös su
kunim i Aholaksi. Lapset 
Helvi, Lauri, K atri, A ntti ja  
A ino, näistä A ntti ja  A ino 
ovat jo  kuolleet. Juhon  ja  
A m andan jälkeen tilaa isän
nöivät Lauri ja  em äntä H ilja 
o.s. K orpela. N ykyinen isän
tä  on heidän poikansa Jukka 
A hola, em äntä L eena o.s. 
H einonen ja  heillä on kaksi 
ty tärtä, Jaana ja  Teija.

Linna
V. 1902 Linnan tilalle tullut 
isäntäväki oli O skar ja  M aija 
O ksanen, m olem m at koske
laisia. Sen ajan kun asuinra
kennusta tehtiin , asuivat he 
pienessä mökissä m aantien 
vieressä V äinölän rajalla.

Em äntä oli entinen p itokok
ki, isäntä kova m arkkina
mies, sekä esiintyi esitanssija- 
na häissä pyydettynä m iehe
nä. H eidän lapsensa olivat 
Viljo, Svante, V alm a, Veine 
ja  V eera. O ksaset myivät sit
ten talon Frans ja  Iida Sipiläl- 
le, joiden jälkeen heidän poi
kansa Sulo ja  täm än vaimo 
Aili o.s. R eunanen viljelivät 
tilaa m uutam an vuoden, kun
nes Sulo Sipilä sitten kaatui 
sodassa. Sotien jälkeen tilaa 
piti vuokralla m onia vuosia 
Johannes K etolan perhe. N y
kyisin sen om istavat A rvo ja 
Eila A nttila.

Kankaan kauppa
Kankaan kaupan rakensi 
A m erikasta ko tiu tunut H ja l
m ar R auhala 1923. Se toim i 
yksityiskauppana siihen asti, 
kun K auppakunta V ako osti 
sen. Kun kauppa 1924 avat
tiin yleisölle toi R auhala ta 
varat polkupyörällä Melliläs- 
tä , raskaam paa tavaraa kun 
ei aluksi m yytykään. M yö
hem m in, kun H jalm ar osti 
auton, ruvettiin kaupassa 
myymään säkkitavaraakin. 
Kauppias ja  A nna-rouva myi
vät vuorotellen ja  kauppa kä
vi kohtalaisesti, olihan liike 
hyvällä paikalla ja  kauppias 
lupsakka mies tavaraa esitte
lem ään. Kun H jalm ar sitten 
perusti kaupan T apalaan, tuli 
Kankaalle tavaraa myymään 
Eino R auhala, sitten kaupan 
osti Seimi R auhala, joka har
joitti useam paakin am m attia, 
m aitokuskina oli useita vuo
sia ja hoiti karjaa. Seimi sit
ten lopulta myi kaupan V a
koile, ja  m yöhem m in M aa
pohja vei koko V akon.

Kun sitten ensim m äinen 
m yym älänhoitaja E eva V esa
la m urhattiin , tuli tilalle Loi
m aalta uusi m yym älänhoitaja 
M äkinen, sitten seurasivat 
K aartojärvi, R uokonen ja 
Lehtonen. K aupan viim einen 
m yym älänhoitaja oli Tauno 
Pietilä. K un kauppa sitten 
lakkautettiin , jäi Pietilä eläk
keelle ja osti kaikki kaupan 
rakennukset vanhanvaarin 
asunnokseen, jossa asuu 
edelleenkin.

Sivulla 10 on edelläolevaan 
kirjoitukseen liittyvä tarina 
Löfvingin sisseistä Porraso- 
jalla, jonka Y rjö  V äinölä on 
kirjo ittanut Kyösti V ilkunan 
teoksen Tapani Löfvingin 
seikkailut m ukaan.
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Viliatilitykset 
Osuuspankkiin

Käytä Osuuspankin 
notariaattipalveluja
Hoidamme asiantuntemuksella

-  kauppakirjat
-  lainhuudot
-  testamentit
-  perunkirjoitukset
-  maatilalainoitukset

f J k  KOSKEN T.L. 
' r  OSUUSPANKKIViljasadon kokonaism äärä tulee tänä vuonna olem aan lähes 

4.000 m iljoonaa kiloa. Täm ä on suunnilleen sam an verran 
kuin vuonna 1983, eli hyvä keskim ääräinen sato. K orjuukau
den säät vaikuttavat vielä ratkaisevasti sadon arvoon, koska 
kasvukausi on tänä vuonna m yöhässä.

Kiireinen sadonkorjuun ja  -myynnin aika on käsillä ja  sen 
suhteen toivotaan parasta. Toivotaan, e ttä  sato saadaan 
hyvälaatuisena ta lteen  ja  e ttä  kauppa voi suoriu tua tehtäväs
tään sadon m arkkinoinnissa.

Viljan ostajien tilitystavoissa saattaa olla vähäisiä ero ja, 
m utta kaikki osta ja t noudattavat nykyisin viljan myyjien 
m ääräystä tilin ohjaam isessa viljelijän om aan pankkiin. Tästä 
oikeudestaan jokaisen viljan m yyjän on p idettävä kiinni.

O hjaam alla v iljarahan osuuspankkiin viljelijä varm istaa 
omien rahoitustarpeittensa hoitam isen kaikissa tilanteissa ja 
vahvistaa sam alla pankkisuhdettaan. O suuspankkiin oh ja tu t 
talletukset pysyvät om alla paikkakunnalla ja  ne käytetään 
juuri om an paikkakunnan asukkaiden lainoittam iseen.

M aanviljelijöitten ja  osuuspankkien keskinäisen luo ttam uk
sen ja  osuuspankkien vahvuuden m aatalouden ykköspankkina 
osoittaa se, e ttä  osuuspankit rahoittavat m aataloutta enem 
m än, kuin kaikki m uut pankit yhteensä.

M itä enem m än viljelijät m ääräävät meille viljatilejään, sitä 
enem m än pystym m e rahoittam aan  myös viljanostajaliikkeitä 
yhteistyössä keskuspankkim m e O K O in kanssa. Näin varm is
te taan tilitysten nopea saam inen.

Urpo Kinnala

Eräs koulumuisto
A lakoulua käydessäni oli Satopään koulussa opetta jana kaik
kien oppilaitten suuresti pitäm ä E ine R iikonen. Päätim m e 
ilahduttaa opetta jaa  hänen syntym äpäivänään laulam alla joku 
laulu. Osasin soittaa yhdellä sorm ella harm onilla U kko Noaa. 
M uuta en osannutkaan , eivätkä varm aan sitten to isetkaan, 
koska päätettiin  laulaa täm ä laulu, e ttä  saadaan harm onin 
säestys. Kun opetta ja  astui luokkaan, olim m e valm iina alo itta
m aan esityksen. Y letyin juuri ja  juuri harm onin poikim ille ja  
nuoruuden innolla lauloimm e:

U kko N ooa, U kko N ooa oli kunnon mies.
M uijansa vei pirttiin , siellä hänet hirtti.
U kko N ooa, U kko N ooa oli kunnon mies.

O len jälkeenpäin  ajate llu t, e ttä  varm aan opettajalla  oli 
naurussaan pitelem istä, kun m eitä kiitteli.

Pirkko Kiviranta

Kosken Maalalousnaisel viet
tivät 40-vuotisjuhliaan Nuor- 
tentuvalla 21. 4. Kuvassa joh
tokunta kukkaloiston ympäröi
mänä.
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Museokahvilan yläkertaan 
ovat Maatalousnaiset jälleen 
järjestäneet kesäksi käsityö- 
näyttelyn. Viime kesänähän 
siellä o li esillä vanhoja käsitö i
tä, mutta nyt on näytteillä o llu t 
uutta tuotantoa; mattoja, sei
nävaatteita, pöytäliinoja, puu
töitä, jopa viisikielinen kan
nelkin.

Kosken Kohaus kohahti taas 
tänä vuonnakin, 27-28. 7. Oh
jelmaa ja  nähtävää r iit t i jo ka i
selle, joukossa o li jo  vanhaa 
hyväksi koettua, mutta myös 
uutta ja  ennen näkemätöntä. 
Osuuspankilla o li kohaus- 
lauantaina avoimien ovien 
päivä ja pankkisali tupaten 
täynnä yleisöä. Katsottiin vi
deoita, juotiin kahvia ja  mehua 
ja saatiin ilmapalloja.

Kohauksessa tu li kuvaajaa vastaan rauhallisesti asteleva hevo
nen selässään nuorempi ja  vanhempi ratsastaja. Se vanhempi 
ratsastaja sanoi olevansa 100-vuotias Donin kasakka, vaikka 
kyllä se kuvaajasta näytti Hörkön Uunolta.

Liipola-museossa on kesän aikana o llu t useitakin taidenäyttelyl
tä. Juhannusviikolla siellä p iti maalauksiaan näytteillä H ilkka  
Salminen o.s. Saksi. Kuvassa ta ite ilija  erään kukkataulunsa 
vierellä.



8 K O S K E LA IN E N N:o 3 -  Syyskuu 1985

Orkesteri " Kankaan Humina'' 
soittaa

Tällainen lause oli Kosken ja  
lähipitäjien iltam ien jä rjes tä 
jien iltam ailm oituksissa jo ita 
oli naulattu  tolppiin ja  seiniin 
30-luvulla. H aastattelim m e 
orkesterin viulistia ja  lauluso
listia Lauri A holaa ja  kysyim
me m iten tällainen yhtye syn
tyi ja  mikä antoi kipinän sen 
syntymiseen.

-  En tiedä, onko tässä mi
tään  sellaista, m ikä Hiontaa
kaan kiinnostaisi, m utta  voin
han nyt jo tain  kertoa , m itä 
m uistan. O lim m e jonkunver- 
ran musikaalisia poikia; R eu
nasen Y rjö R uonasta , joka 
soitti harm onikkaa, V äinölän 
Y rjö soitti huuliharppua ja 
oli myös innostunut kolistele
m aan rum puja, minä soitin 
m ahdoliinia ja  viulua. M e 
soitimme ensin joskus täällä 
K ankaan nuorisoseuran ko 
kouksissa ohjelm aksi joitakin 
sellaisia pilaesityksiksi ta rko i
te ttu ja  yhteissoittoja. V arsi
naisen kipinän ja  innostuksen 
tanssiorkesterin perustam i
seen saim m e, kun kerran  oli

Kankaan nuorisoseuran vuo
ro järjestää ohjelm a keskipii- 
rin nuorisoseuran kuukausi- 
kokoukseen N uortentuvalle. 
M eidän tarkoituksem m e oli 
soittaa vain jotain ohjelm ak
si, m utta olim m e kyllä harjo i
telleet m uutam ia tanssikap- 
paleita siinä mielessä, e ttä  jos 
seuran johto  olisi an tanut lu
van lopuksi vähän tanssia 
siellä. N uorisoseuran ko
kouksissa ei m uuten koskaan 
tanssittu, m utta nyt kuitenkin 
lupa tuli ja  niin me siellä 
soitim m e, m itä vähän osasim- 
me, ja  kun yleisö antoi kovat 
ablodit tälle m eidän ensim 
mäiselle tanssien soittam isel
le, niin se innosti.

Oliko teillä jo  aloittaessan- 
ne kunnon soittopelit?

Ei meillä sellaisia vehkeitä 
ollut, e ttä niillä olisi kehdan
nut m ihinkään parem piin ti
laisuuksiin m ennä. N iinpä 
olikin sitten edessä vehkeit
ten hankkim inen, ja  kun ei 
silloin penniä liiaksi ollut, 
niin siitä tulikin pulm a eteen.

M inä sain lainaksi m elko hy- 
vä-äänisen viulun R ajam äen 
pappalta. V äinölän Y rjö ru 
pesi tekem ään rum puja itse, 
osti vaan erinäisiä tarpeita  
sitä varten. R eunasen harm o
nikka oli myös vähän kehno 
ja  täm än pelin vaihtam inen 
parem m aksi olikin kovem pi 
ju ttu , sillä ne olivat aika kal
liita. Kun R eunanen sai kui
tenkin jä rjeste ttyä  jonkin 
verran rahaa, niin m entiin 
yhdessä T urkuun Laineen 
m usiikkikauppaan ja  kun 
kaikki raham m e pantiin yh
teen, niin satiinkin kohtalai
sen hyvä, käytetty  haitari. 
Joku Coopperatiiva se oli ja 
oli vielä suurikokoinenkin, 
mikä oli silloin valttia. E n 
sim m äinen isom pi tilaisuus, 
missä näillä uusilla vehkeil
lämme soitim m e, oli Sipilän 
Sulon ja  R eunasen Ailin 
häät. V äinölän Y rjökin oli 
saanut rum punsa valmiiksi, 
ja  bassorum pu oli m ahdo tto 
m an suuri ja  sen kum ina kuu
lui varm asti yli kaiken. R um 

mun kalvoon oli kom eilla kir
jaimilla m aalattu  nimi "K an
kaan H um ina” , ja  oli siihen 
lisäksi vielä m aalattu  tanssiva 
pari -  Y rjöllä kun on se 
m aalaam isen taito.

Tuliko siitä alkaen sitten 
soittotilauksia?

-  Kyllä niitä p ikkuhiljaa 
alkoi tulla. Siihen aikaan ei 
m aaseudulla p idetty  huvitilai
suuksia juuri m uulloin kuin 
sunnuntaisin , ja  kyllä me jo 
ka sunnuntai olim me soitta
massa joko  K oskella, M artti
lassa, M ellilässä, Som erolla, 
Y päjällä, K uusjoella ja  olim 
me m uutam an kerran  Jokioi- 
sillakin.

Millä tavalla te liikuitte 
näiden vehkeitten kanssa?

-  K esäaikaan me kuljettiin  
paljon  polkupyörällä ja  jos 
joskus jouduim m e m ene
m ään kauem m as oli H eikki
län B runo auton kanssa kyy
ditsem ässä. Talvella piti käyt
tää hevoskyytiä, kun ei siihen 
aikaa te itä  p idetty  sillä tavalla 
auki, e ttä  olisi muilla kulku

Tässä " Kankaan Humina"  sii
nä ensimmäisessä kokoonpa
nossaan. 1/as. viulisti ja  laulu
solisti Lauri Ahola, keskellä 
rumpali Yrjö Väinölä itseteke- 
män rumpunsa takana ja oik. 
hanuristi Yrjö Reunanen.
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neuvoilla päässyt. Joskus 
pyörillä kuljettaessa sattui 
huvittavia tilan te ita , kun 
rum pali ku ljetti suurta rum 
pua selässään, ja  jos sattui 
kova tuuli vastaan tai sivulta 
puhaltam aan , niin riepotti 
rum m un ku lje tta jan  joskus 
m aantienojan  kautta  pellolle. 
Joskus tietysti tuuli oli myö- 
täinenkin , m ikä helpotti 
kulkua.

H arjo itte litteko  te välillä 
aina uusia kappaleita?

-  M eillä oli alkuun m uuta
m ia, etupäässä korvakuulolla 
op ittu ja  kappaleita jo ita soi
tim m e, m utta  kyllä uusiakin 
kappaleita piti saada jouk 
koon. Siihen aikaan oli etusi
jalla foxtro t, jo ta  myös ja tsik
si sanottiin , sitten valssi, sak- 
sanpolkka (jenkka), polkka, 
jonkunverran  tangoa soitim 
me ja  piti sitä pari m asurk
kaakin illan aikana soittaa. 
U usien kappale itten  harjo it
telem inen oli tuskallinen ju t
tu. M inä oli pritkutellu t m an
doliinia p ikkupojasta  saakka 
ja  olin jonkun  verran opetel
lut nuoteistakin soittam aan. 
R eunanen  ei ollut alkuun
kaan innostunut nuotteihin. 
M e hankim m e jonkun  verran 
nuottiv ihkoja, joissa oli uusia 
kappaleita. M inä sain niistä 
aikaa ottain  mandoliinilla 
ulos sillä tavalla, e ttä  voin 
soittaa n iitä; R eunanen  
kuunteli ja  korvakuulolla 
yritti saada sen haitarista 
ulos. Kyllä siinä m onta eh 
toon  ja  yön kulm aa m eni, 
kun niitä harjo iteltiin , sillä 
niiden piti m ennä ehdo tto 
masti oikein kun ne yleisölle 
esitettiin ja  m inä vielä yritin 
niitä laulaakin. Ei silloin ollut 
m itään kovaäänislaitteita; 
m inulla oli sellainen peltistä 
tehty suppilo, joka teki lau
lun kuuluvam m aksi. Yleisön 
taholta  eivät vaatim ukset sil
loin olleet kovin korkealla, 
olihan m aaseudulla vallankin 
to tu ttu  siihen, e ttä  tavallisesti 
haitarinso itta ja  yksin oli huo 
lehtinut tanssien soitosta, ja  
kun ilm oitettiin , e ttä  kolme- 
m iehinen orkesteri soittaa, 
niin se oli jo  vetonaula sinän
sä. E ihän se m eidän musiik- 
kiantim m e varsin ko rkea ta
soista ollut, m utta kai siinä 
senverran rytm iä sentään oli, 
koska sen m ukaan tanssim i
nen sujui. K aikista puutte is
tam m e huolim atta meillä ai
na oli kiitollinen yleisö.

Soititteko te  kauan siinä 
alkuperäisessä kokoonpa
nossa?

-  M e soittelim m e siinä ko 
koonpanossa m uutam an vuo
den. M utta sitten  R eunanen  
joutui so taväkeen ja  sam aan 
aikaan oli V äinölän Y rjöllä 
se om akulta katso ttuna ja 
naimisiin m entyään ei hän 
enää ollut kiinnostunut näistä 
keikoista. Sam aan aikaan 
soitteli K oskella toinenkin 
porukka, R antalan  K ustaan 
yhtyeeksi sanottiin. Viulisti 
oli kai jä ttänyt paikkansa, ja  
koska yhtye siis myös oli h a 
jalla, otim m e yhteyttä ja  niin 
syntyi orkesteri uudessa ko 
koonpanossa. Tässä siis soitti 
haitaria kaikkien tun tem a h u 
piveikko R antalan  Kustaa, 
rummuissa kolisteli M änty
sen Kosti, joka myös taisi 
tehtävänsä, m inä hoidin sit
ten entiset hom m ani. M änty
sen Kosti sai V äinölän Y rjö l
tä  ne rum m ut ja  V äinölä 
m uistaakseni m aalasi rum 
m un kalvoon uuden kuvan
kin tanssijattaresta . Samat 
huvien jä rjestä jä t m eitä tila
sivat kuin tähänkin  asti ja  
taisi kauem m as m enoja tulla 
enem m änkin, koska a*na 
useam m in tarvittiin  H eikki
län Brunoa. L opulta hänestä 
tuli vakituinen kuskim m e jo 
ka paikkaan, jo ten  hän oli 
niinkuin yksi jäsen  porukas
sa, hän jopa o tti vastaan soit- 
totilauksetkin, kun hänellä 
oli puhelin. Tässä kokoonpa
nossa me soitim m e siihen as
ti, kun talvisotaan lähtö tuli 
meille jokaiselle. V ielä talvi
sodan ja  ja tkosodan välillä
kin soittelim m e jonkin  ver
ran, m utta p itkä jatkosodan 
aika m uutti kaiken niin e ttä  
täm ä porukka ei enää tullut 
kokoon. Itse harrastin  kyllä 
vieläkin jonkinverran  m usi
sointia, syntyi nim ittäin  vielä 
yhtye, jossa haitaristina oli 
toistam iseen R eunanen  ja 
rum palina oli Niilo V irtanen 
M ellilästä. V äinölän Y rjön 
tekem ät rum m ut löytyivät 
taas jostakin , niin e ttä  m uut 
tässä porukassa vaihtuivat, 
m utta rum m ut tunnuksineen 
ja  minä yhä vain seurasim m e 
toisiam m e. Soittelim m e m uu
tam an vuoden, m utta  sitten 
se vaan vähitellen sammui 
ilman lopettam isia.

Tuleeko m itään kom m e- 
luksia tai hupaisia sattum ia 
m ieleen niiltä ajoilta?

-  K om m elluksia varm aan 
sattui paljonkin, ei niitä kaik
kia ole jäänyt m ieleen. O liko 
se sitten kom m ellus, ta i miksi 
sen o ttaa , kun kerran  kesällä 
oltiin soittam assa Som eron

K ertunsalon lavalla, joka oli 
sellaisessa saaressa; lava oli 
avonainen, oliko siinä sen
tään  soittajilla katos, sitä en 
muista. Siinä yhdentoista ai
kaan tuli niin paksu ja  kostea 
usva, e ttä  m inun viuluni lak
kasi vinkum asta, eikä rum pa
li saanut enää pidettyä ry t
m iä, kun rum m un kalvot rep 
sottivat löysinä. K ustaan hai
tari sentään jollain lailla p iri
si, niin ettei tarvinnut tansse
ja  kesken lopettaa.

K erran taas kun oltiin Sä
kylän järven lavalla so itta
massa, niin rum pali (V irtasen 
” N ipa” ) putosi kesken so itta
misen järveen. Siellä oli tans
silava puolittain  veden pääl
lä, soittajilla siinä oli sellai
nen ulkonem a ja  kuinka sat
tuikin se kaide pettäm ään , 
mihin Niilo selkänsä nojasi. 
E i siinä sen hullum m in käy
nyt, N ipa nousi vedestä, vä
hän valui vettä  vaatteista.

Pari sellaista hupaisaa ta 
pausta m uistan myös. Yksi 
oli sellainen, kun olim m e Jo 
kioisten palokunnantalolla 
soittam assa, siellä oli jonkun 
parem m an väen yksityiset 
kekkerit ja  meillä oli sopi
m us, e ttä  yhteen asti yöllä 
soitetaan. N o, sitten tuli siinä 
puoli yhden aikaan hieno 
herra  vähän horjuen  m eidän 
luokse parvekkeelle, missä 
soitim m e ja  kysyi, kuka on 
kapellim estari. M e ällistyim
m e tästä  kovin ja  ajattelim - 
m e, olisiko sillä jo tak in  m oit
tim ista m eitä kohtaan; katse
limme to inen toisiam m e, eikä 
kukaan olisi ollut kapellim es
tari. K ustaa sitten viimein 
osoitti m inua sorm ellaan ja 
sanoi, e ttä  täm ä on kapelli
m estari. M inä nousin sitten 
hölm ön näköisenä seisom aan 
ja  kysyin: M istä on kysymys? 
No, täm ä herra  sitten sanoi, 
e ttä  kun juh la t ovat vielä 
parhaim m illaan, sopisiko että 
soittaisitte tunnin lisää ja  so
vittaisi lisähinnasta. M inä va
pauduin ja  toisilta kysym ättä 
lupasin, ja kun tiesin e ttä  
heillä oli varaa m aksaa, niin 
sanoin sellaisen siepposen 
sum m an -  herra  hyväksyi sen 
ja  lähti. M eillä puhkesi kova 
nauru , kun oli pelätty  pa
hem paa.

Samassa paikassa sattui 
vielä tunnin kuluttua hupaisa 
pulm a, kun sam a herra tuli 
uudelleen pyytäm ään vielä 
tuntia lisää. Tunnista ja  tak 
sasta sovittiinkin, m utta hä
nellä oli m ukaanaan daam i, 
joka  toivoi soitettavaksi eräs

tä  valssia, jonka nim eä en 
m uista. T iesin ettem m e osan
neet sitä, vilkaisin K ustaata, 
joka nikkasi silm ää ja  osoitti 
nuottikasaa, joka  oli tuolilla. 
Y m m ärsin yskän, aloin selail
la  nu o tte ja  ja  sanoin e ttä  nyt 
on  niin ikävästi, e ttä  täm än 
valssin nuotit eivät ole tulleet 
m ukaan. E n tiedä, ottiko  
rouva ju ttun i todeksi, m utta  
sitten hän pyysi Kesäillan 
valssia ja  sen m e osasimme.

Sellainenkin myös hupaisa 
tapaus on  jäänyt m ieleen, 
kun K ustaan tek i mieli uu tta  
haitaria , olisi pitänyt saada 
suurem pi ja  m oniäänisem pi 
kuin hänellä oli. H än ajatteli 
sellaista K ouvolan peliä, joka 
m aksoi 6000 mk. Sellaista ra
ham äärää ei niin vaan ollut 
sijo itettavana tällaiseen; me 
to iset sanoim m ekin, e ttä  jos 
o ta t lainan osuuskassastamme 
takaam m e. M utta hetim iten 
to tesim m ekin K ostin kanssa, 
e ttä  tuskin m eidän niinilläm 
me olisi niin paljon  kate tta , 
e ttä  lainan pankista saisi. 
K osti sanoikin K ustaata, e ttä  
pyydä tu o ta  H yhkön U unoa 
takaam aan. E n ikinä, sanoi 
K ustaa, en m illään keh taa 
m ennä pyytäm ään U unon  ni
m eä täm m öiseen lainaan, tu t
tu  mies kyllä, m utta  ei niin 
paljon , e ttä  takaam aan tulisi 
ja  vielä tällaiseen tarpeeseen ; 
luulee vaan e ttä  pilaillaan. 
K ustaa oli kuitenkin niin 
kiinnostunut haitarin  hankki
m isesta, e ttä  rohkaisi itsensä, 
m eni sydän kurkussa Hyhköl- 
le ja  puhui asiansa. K uinka 
ollakaan -  m itään aprikoi
m atta  U uno sanoi, e ttä  to tta 
kai sinä haitarin  tarvitset, 
kyllä m inä nim eni paperiin  
pistän. Päätteeksi käskettiin 
vielä kam ariin kahville.

N iinpä niin -  täm äntapais
ta  ta rinaa  siitä harrastukses
tam m e tuli. N äistä kavereista 
ovat m enneet m anan majoille 
jo  R eunasen Y rjö , M äntysen 
K osti, V irtasen Niilo ja  R an 
ta lan  Kustaa. T ätä  hupaisaa 
vaihetta  eläm ässäm m e voim 
me me jäljellä olevat vielä 
muistella.

N iin, se V äinölän Y rjön  
tekem ä rum pu on kuulem m a 
M ellilässä jonkun  kesäisen 
tanssipaikan seinällä entistä 
aikaa m uistuttam assa.

*  *  *
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Lövingin sissit Porrasojalla 
isonvihan aikana

1713 venäläiset so tajoukot 
vahasivat koko etelä- 
Suom en, alkoi Isonvihan ai
ka, joka jatkui 1721 saakka, 
jolloin tehtiin U udenkaupun
gin rauha. Sen jälkeen alkoi 
Pikkuvihan aika. Isonvihan 
aikana tuli kuuluisaksi sissi- 
päällikkö Tapani Löving, jo 
ka hurjissa retkissään kum p
paniensa kanssa teki venäläi
sille paljon vahinkoa ja  oli 
varsin pelätty vihollisen puo
lella. Tässä tarina eräästä  ret- 
kestä Loim ijoelle.

Löving oli juuri palannut 
Huittisista, kun hän päivän 
levättyään Turussa sai m ää
räyksen lähteä toverinsa Juho 
A hokkaan kanssa tutkim aan 
venäläisten puuhia Loimi- 
joen seudulla. M arraskuussa 
aikaisin aam ulla Löving lähti 
Juhon kanssa ratsain liik
keelle.

O ripään seudulle tultiin 
keskipäivällä, iltapäivällä 
saavuttiin Loim aan kirkolle 
ja  käytiin heti nim ism iehen 
asunnolla. Nimismies ilm oit
ti, e ttä  aivan äskettäin  siitä 
oli m ennyt ohi kuusi venäläis
tä  rakuunaa, m ukanaan ko
konainen kuorm a m eikäläistä 
rahaa. "O llapa te itä nyt viisi 
tai kuusi m iestä, niin saisitte 
aika kasan rahaa” , tuum i ni
mismies. ” M inne päin he 
m einivät?” kysyi Löving. 
”Y päjälle päin, he lienevät 
nyt puolen peninkulm an 
päässä täältä. Y päjän ja Jo 
kioisten välimailla sanotaan 
olevan vihollisten le irin .” 
” Hyvä o n ,” sanoi Löving, 
"an takaa vain meille tuoppi 
o lu tta m ieheen .” O luen ju o 
tuaan lähtivät sissit hurjaan  
takaa-ajoon.

K auhajoen talo t sivuutet- 
tuaan sissit pysähtyivät ja 
kuulivat erään m utkan takaa 
ratasten kalinaa. "N yt he 
ovat aivan edessäm m e,” sa
noi Löving. "O n  parasta , e ttä  
hyökkääm m e takaapäin 
kim ppuun. "M iehet ta rkasti
vat aseensa. Vihollisen kuor- 
m akärryt kulkivat keskitiellä 
suom alaisen ta lonpojan a ja 
m ana ja  rakuunat olivat k är
ryjen molem m illa puolilla, 
kolme kum m allakin puolella.

Sissit jakoivat viholliset ja 
hyökkäsivät. R atta iden  koli

na esti vihollisten kuulem asta 
ääniä takaansa. Sissit olivat 
kahdeksan sylen päässä, kun 
laukaisivat m uskettinsa. K ak
si rakuunaa kierähti m aahan. 
Taakseen vilkaisten ajoivat 
jäljellä olevat rakuunat hur
jasti eteenpäin. K uorm ahe- 
vonen laukkasi hän tä pystys
sä keskellä tietä.

Juho, jolla oli nopeam pi 
hevonen ajoi syrjittäin kuor- 
m ahevosen päälle, hevonen 
kaatui ja  toinen aisa meni 
poikki. N iinikään Juhon  he
vonen kaatui tielle. Löving 
ratsasti ohi ja  näki, e ttä  tiestä 
erkani vasem m alle kapeahko 
kylätie, jonne ensim m äinen 
rakuuna käänsi hevosensa. 
Joukon päällikkö huusi h ä
nelle jo takin  ja  seurasi häntä. 
Toiset kaksi rakuunaa ja tko i
vat tietä pitkin täy ttä  neliä. 
Löving seurasi sivutielle. U p 
seeri kääntyi, huom asi Lövin
gin ja  laukaisi karabiininsa 
Lövingin hevosta kohden. 
Pamaus vain ja  Lövingin h e 
vonen suistui m aahan. Edellä 
ajava rakuuna pysähtyi erään 
kuusen alle. U pseeri pysäytti 
myös hevosensa, tem pasi 
vyöstään pistoolin ja huusi 
vihasta kähisten "A ja  e teen 
päin tai am m un!” R akuuna 
pudottautui hevosen toiselle 
puolelle. Laukaus pam ahti, 
rakuunan hevonen hypähti 
syrjään ja  isäntänsä kierähti

kuusen juurelle.
Lövingin selvittyä kaa tu 

neen hevosensa alta hän 
ehätti paikalle. U pseeri tem 
paisi m iekkansa, m utta Lö
vingin ase oli nopeam pi. H e t
ken ku lu ttua laukkasi upsee
rin  hevonen isännättöm änä 
pitkin m etsätietä. Kuusen 
juurelle kellahtanut rakuuna 
kavahti seisom aan ja  huusi 
selvällä Suom en kielellä: 
"T apan i, e tkö  sinä ole T apa
ni Löving?” Löving oli älli
källä lyöty. R akuuna tuijo tti 
hän tä  silmissään om ituinen 
palo , purskahti itkuun ja  än
kytti katkonaisesti: "R iikka
han minä o len .” "M utta  Ju 
m alan nim essä, m itä täm ä 
oikein m erk itsee” ; huudahti 
Löving. Selvisi, e ttä  siinä sei
soi R iikka, Lövingin m or
sian, joka K annaksella Näys- 
kin kylässä oli jou tunu t venä
läisten vangiksi. H än tä oli 
pidetty  ankarasti silmällä, ei
kä hän voinut karata.

Sam alla pam ahti m aantiel
lä kaksi laukausta. Löving ja 
Riikka m enivät katsom aan ja 
näkivät Juhon  taistelevan 
vangiksi saam ansa rakuunan 
kanssa. R akuuna oli lähtenyt 
katsom aan, m iten upseerin 
oli käynyt ja  jou tunu t Juhon 
vangiksi. K uorm aa ajanut ta 
lonpoika oli pötkinyt m et
sään. Yksi rakuuna pääsi kar
kuun. T utkittiin  kiireesti

kuorm an sisältö, siitä löytyi 
useita suuria nahkapusseja, 
joissa kaikissa oli rahoja. 
K uorm an sisältö sälytettiin 
kolm en hevosen selkään ja 
Juhon  vanki sidottiin perään 
kiinni.

Löving kuunteli korva 
m aassa kiinni ja  sanoi: "N yt 
kiireesti taipaleelle, sillä vi
hollinen lähestyy täy ttä  ne
liä .” Löving am pui haavottu- 
neen hevosensa ja  sitten läh
dettiin  täy ttä  laukkaa. H attu 
lan kylän kohdalla Juho ker
to i, e ttä  tästä pitäisi lähteä 
kylätie, jo ta  m yöten takam ai
den halki pääsisi E uran  kap
peliin. V ankinsa Juho jä tti, 
koska sanoi, ettei siitä sodas
sa ole m uuta kuin haittaa. He 
löysivät tien ja  hävisivät m et
sien suojaan.

Taivas oli jo  kauttaaltaan  
tähdessä kun he illan pim e
tessä saapuivat N iinijoen lat
voilla erääseen pieneen m et
sätaloon. Siellä he päättivät 
viettää yönsä ja lepuuttaa vä
syneitä ratsu jaan , joille saivat 
ta losta ostetuiksi kunnolliset 
kaura-annokset. Löving ja 
Juho vartioivat vuorotellen, 
R iikka nukkui lämpimässä 
saunassa. Talo oli Porrasoja, 
M ellilän ja  Kosken rajalla.

A am un sarastaessa he läh
tivät liikkeelle, saapuivat 
puolen päivän maissa E uran 
lähistölle. Löving lähti yksi
nään kylään, toisten jäädessä 
m etsään. T iheästä viidakosta 
m etsän reunasta Löving löysi 
naisia ja  lapsia suuren pelon 
vallassa. Kylään oli aam ulla 
tullut suuri joukko  venäläisiä 
M arttilasta päin. H e kyselivät 
kiukkuisesti rahakuorm an 
ryöstäjiä ja  harjo ittivat val
la ttom uutta.

Sissit viettivät sen päivän 
m etsässä nälkää nähden. Pi
m eän tullessa he lähtivät liik
keelle ja  m enivät kylän ylä
puolelta Paim ionjoen poikki 
kulkien jalkaisin hevosiaan 
ta lu ttaen . K aikenlaisia m et
säpolkuja kulkien he viimein 
saapuivat Paim ioon. Paimion 
väki oli kiihdyksissään venä
läisten tekem istä väkivallan- 
töistä. H e saivat eräästä  ta 
losta ostetuksi ruokaa, ja t
koivat m atkaa ja saapuivat 
iltapäivällä Sauvoon.

Tämän näköinen o li Porrasojan talo Lövingin vierailun aikaan. 
Artturi Virtasen alkuperäismaalauksen mukaan p iirtänyt Yrjö 
Väinölä.
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Näkymiä Nyky-Kankaalta
Kosken Kankaan kulmaksi katsotaan alue joka 
etelässä alkaa Seläksi kutsutusta pitäjän osasta 
suunnilleen Särän talon kohdalta, lännessä päättyy 
Hevonlinnan kukkulaan, idässä Ruonan kulmaan ja  
pohjoisessa Mellilän rajaan. Tosin Kankaaksi katso
taan vielä osaa Mellilän puoleltakin, eiväthän kul
makuntien rajat mitenkään noudata maanmittarien 
vetämiä virallisia rajoja. Kulmaan kuuluu osia 
Talolan, Halikkolan ja  Jättälän kylistä ja sisältyy 
siihen kolmisenkymmentä ” savua” .

Ei ole vaikea päätellä, mistä kulmakunta on 
saanut nimensä. Halkaiseehan sen itä- 
länsisuunnassa kapeahko soraharjuvyö, jonka pin- 
tamuodostuksena on mäntykangasta vaikka millä 
mitalla. Tämän harjun molemmin puolin -  pääasias
sa entisille heinäniityille -  ovat sitten asettuneet 
talot, osittain itse harjullekin.

Kun Koskelaisen tässä numerossa varsin paljon 
kerrotaan Kankan kulman menneistä asioista, niin 
varmaan olisi paikallaan luoda silmäys myös kulma- 
kunnan nykypäivään. Niinpä teinkin sinne pikavisii
tin eräänä heinäkuisena iltana, kun aurinko vielä 
iloisesti pilkisteli sadekuuropilvien lomasta.

Jos tulet Mellilä—Koski maantietä pitkin tämännäköiselle paikalle, olet Kankaalla. Vasemmalla 
oleva rakennus on entinen Kankaan kauppa, takana keskellä ovat mm. Linnan, Aholan ja  
Takamaan talot. Vasemmalle kääntyvä tie vie Kankaan koululle ja  Hevonlinnalle, oikealta pääsee 
mm. metsästäjien erämajalle.

Saavun keskellä harjua  ole
vaan neljän tien risteykseen, 
hiljennän vauhtia. Illan rau 
hassa ja  töiden päätyttyä 
m aantie ja  talo t vaikuttavat 
varsin hiljaisilta, joku auto 
rauhallisesti ajaa pitkin tietä.

Keskeisellä paikalla harjun 
kupeessa seisoo korkeahko 
rakennus, K ankaan entinen 
kauppa. E ntinen , sillä kau
panteko siinä loppui jo  vuo
sia sitten, joskin siitä yhäkin 
huom aa sen toim ineen aikoi
naan liiketalona. Pihalla nä
kyy mies ja  m usta koira; kan- 
kaalaisten viim einen kaupan
hoitaja Tauno Pietilä on siel
lä kasvim aansa kastelupuu- 
hissa. M enen juttusille, kyse
len, miksi kauppa aikoinaan 
lopetettiin?

-  No, syynä oli se, mikä 
muillakin -  tulivat nuo isot 
m arketit. V aikka kyllä täällä 
vielä aika hyvin kauppa kävi, 
m utta taisi vaan tulla kannat
tam attom aksi. Säkkitavaraa 
myytiin vielä paljon , ruokata
varan myynti oli kyllä vähäi
sem pää, kävivät täältäkin  nii
tä  ostam assa Tuim alasta tai 
Mellilästä.

V astustivatko kankaalaiset 
kovin kaupan lopettam ista?

-  Se olikin hiukan m erkil
listä, kun en ainakaan minä 
huom annut, e ttä  sitä m iten
kään kovem min olisi vastus
te ttu , vaikka m onien m uiden 
kauppojen lopettam isesta 
tässä lähiseudulla on nostettu  
isokin m eteli.

Kun Pietilä jo  kaupanhoi- 
taja-aikanaan oli tullut tu tuk 
si kankaalaisten kanssa hän 
kaupan lopetettua osti sen 
rakennukset om akseen ja 
viettää siinä eläkepäiviään. 
Ihastelen hänen hyvinhoidet- 
tua kasvim aataan. -  P itää jo 
takin tehdä, e ttei aika tule 
pitkäksi, hän sanoo ja  kertoo 
m uuten hyvin viihtyvänsä 
Kankaalla. K aupat tosin ovat 
hiem an kaukana, m utta kul
m akunnalla käyvä myymälä- 
auto auttaa asiaa.

V aikka kauppa K ankaalla 
onkin lopettu , niin koulu yhä 
toim ii, ei tosin nyt kesälom an 
aikaan. M utta jo takin  toim in
taa  siellä on nytkin, sen kuu
len kun ja tkan  m atkaani kou
lun pihalle. K uulen naurua ja
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Pallo ilmassa ja pelaajat vauhdissa Kankaan koulun pihalla.

►

m uita iloisia ääniä, kellertävä 
pallo m oksahtelee iskuista, 
kohoaa ylös ilm aan ja  laskee 
taas alas. Pihalla on käynnis
sä lentopallopeli, pelaajina 
erä itä  K ankaan nuoria ja  iki
nuoria ty ttö jä , lisänä m uuta
m ia poikiakin. Ei siinä nyt 
aivan henkeen ja  vereen asti 
isketä, vauhdikkaasti ku iten 
kin ja  m elkoisella taidollakin.

-  Käym m e täällä pelaa
massa joka m aanantai-iltana, 
pelaa ja t kertovat pelaam isen
sa lomassa. -  Ensin kävimme 
pelaam assa M ellilässä, m utta 
sitten ajattelim m e e ttä  kai me 
om an koulun pihallakin 
voim m e pelata . Niin sitten 
tehtiin  talkoilla tänne ken ttä  
ja  hyvä ken ttä  tänne tulikin. 
Tuotiin sahanpurua hiekan 
päälle ja  alennettiin  toista 
pää tä , e ttä  kentästä tuli ta 
sainen.

P elaaja t valittavat, e ttä  nyt 
sattui o lem aan sikäli huono 
päivä, e ttä  kesälom ien ja  
m uiden seikkojen takia pai
kalla on tavallista vähem m än 
väkeä. Nyt ei ole saatu m o
lemmille puolille aivan täyttä 
joukkuettakaan , vaikka ta 
vallisesti on paikalla ollut p e 
laajia kolm eenkin kuusihen
kiseen joukkueeseen. Taval
lisesti pelataan  pari tuntia il
lassa, seitsem ästä yhdeksään, 
m utta  m yöhem m in syksyllä 
saattaa peliaika jo jäädä ly
hyem m äksi, kun loppuillasta 
ei enää näe , missä pallo kul
kee. P ihan sivussa, koulun 
u lkorakennuksen takana on 
myös sulkapallokenttä, jossa 
voivat päästä pelin hurm iosta

nauttim aan sellaiset p ienet
kin kankaalaiset, jo tka  eivät 
vielä jaksa iskeä isoa lento
palloa.

E nim m äkseen kankaalai
set pelaavat lentopalloa kes
kenään, m utta ovat he myös 
olleet m ukana Kosken puu- 
laakiotteluissa. A lkunsa p e
laam inen on kuulem m a saa
nut M aatalousnaisten K an
kaan osaston toim esta. M aa
talousnaisten toim inta K an
kaalla on m uutenkin varsin 
voim aperäistä, heillä on to i
m innassa om a opin tokerho
kin, jollaista ei Kosken m uil
la kulm akunnilla olekaan. Se 
toim ii kuitenkin vain talvi
kau tena, jo ten  siihen ei nyt 
pääse tutustum aan ta r

kem m in.
H uom aa, e ttä  koulu varsi

naisen opetustoim intansa 
ohella on myös K ankaan kul
man yhteisten vapaa-ajan to i
m intojen keskuspaikka. K ou
lulla asuva opetta ja  Juha 
R autom a -  nyt tietysti kesä
lom alla hänkin -  tulee pihal
le, on juuri lähdössä H elsin
kiin, m utta ehtii vielä p itä
m ään kanssani pienen kes
kustelutuokion. Kysyn, onko 
K ankaan ala-asteen koululla 
tällä hetkellä m itään lopetta
m isuhkaa?

-  E i ole -  kyllä se nyt jo 
pysyykin. O ppilasm äärä on 
hiljalleen nousussa; viime lu
kuvuonna oppilaita oli 29 ja 
seuraavaksi lukuvuodeksi

heitä  on tulossa jo  yli kol
m enkym m enen. Ilm an m uuta 
täm än koulun tulevaisuus 
tun tuu  turvatulta.

Se varm aankin on hyvä 
asia kankaalaisten mielestä?

-  T ottakai se on. O len sitä 
m ieltä, e ttä  p itäjän  joka kul
m akunnalla pitäisi olla koulu, 
kauppa ja  posti, e ttä  se olisi 
todella toim iva. E ihän meillä 
kyllä ole postia, eikä enää 
kauppaakaan , m utta  koulu 
on ja  pysyykin.

E dellä jo  kerro ttiin  talkois
ta , jo iden avulla tehtiin lento- 
pallokenttä  koulun pihalle. 
O petta ja  R autom a kertoo , 
e ttä  talkoohenki yleensäkin 
elää voim akkaana K ankaalla, 
siitä on osoituksena mm. se, 
e ttä  koulun ulkorakennus hil
ja tta in  m aalattiin talkootyö
nä ja  talkoissa oli kaikkiaan 
nelisenkym m entä kankaalais- 
ta . Taisivatpa siinä jo  vahin
gossa sutia toisiaankin!

K aiken kaikkiaan tästä  pi
kavierailustani K ankaan kul
malle jäi m ieleen hyvä maku. 
K ulm akunta tekee vieraa
seen vauraan vaikutuksen, 
ta lo t ovat hyväkuntoisia, pel
lot hyvinhoidettuja, on pitkiä 
sikaloita ja  korkeita  rehutor- 
neja. A sukkaita on yhä m el
ko paljon , jopa n uorta  väkeä
kin, ta lkoohenkeä, yritysha- 
lua ja  harrastuksia tuntuu 
riittävän. Toivotan m ielessä
ni ja tkuvaa m enestystä K an
kaan  kulm alle, kun lähden 
sieltä. T untuu kuin laskeva 
aurinkokin haluaisi tehdä sa
m an kullatessaan pehm eän- 
keltaisella valollaan koko tie
noon.Kankaan kulman tasaista peltolakeutta Mellilän puolelta kuvattuna.


