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KOSKELAINEN

Jouluyön messu

Kuvassa on näkymä joulukirkkoon, joskaan ei meikäläiseen. 
Ollaan Englannissa vaikuttavassa anglikaanisessa kirkossa. 
Maailman kirkkoperheessä olemme läntisenä kirkkokuntana 
hyvin lähellä anglikaaneja. Joskus on virkistävää pistäytyä 
muunkinlaisessa kirkossa kuin tutussa ja kotoisessa. Runos
saan "Vieraissa kirkoissa” hämeenlinnalainen lääkintöneuvos 
Ensio Kurki-Suonio rukoilee:

”Ole kiitetty, Jeesus Kristus, 
kussa ikinä kohtaan Sun!
Kun kulkusi kaiun vain kuulen,
Sua, Kulkeva, palvoen polvistun.”
Keskellä alttaria näemme Ristiinnaulittua esittävän patsaan 

eli krusifiksin. Jeesus Kristus on ristinpuulla Uhri, jonka 
siunaus säteilee aina, myös jouluaikojen pimeyteen. Alttarin 
kuusi kynttilää edustavat seurakunnan rukoushuokausta suu
ren Armahtajan puoleen.

Pappi äärimmäisenä oikealla on jumalanpalveluksen johta
ja eli selebrantti. Hänen tärkein tehtävänsä on leivän ja viinin 
pyhittäminen. Pyhä ehtoollinen on luovuttamattoman ihana 
asia. Ehtoollisjumalanpalveluksen vanha nimitys on messu. 
Luterilaisissa tunnustuskirjoissakin sanotaan: ”Me emme 
poista messua.” Päinvastoin, se toimitettakoon joka sunnuntai 
ja muulloinkin, ja se tapahtukoon suuren hartauden ja 
pyhyyden tunnon vallitessa. Selebranttina toimivan papin 
päällä on messukasukka.

Sitten kaksi diakonia. Heidän päällään on asu, jonka nimi 
on dalmatika. Diakonien asiana on palvella sekä alttarilla että 
vaikeuksissa olevien ihmisten luona. Monista kunniakkaista 
diakoneista muistamme erityisesti Stefanuksen (eli Tapanin),

joka kuoli marttyyrinä saaden kivistä surmansa. Myös Lauren
tius (eli Lauri) on suosittu diakoni, marttyyri hänkin.

Kulkueen kärjessä on kolmen ryhmä. Keskimmäisenä on 
kulkueristin eli prosessioristin  kantaja. Hänen vierellään 
kulkevat nuoret kynttilänkantajat. Näitä kolmea kutsutaan 
akuluuteiksi eli messupalvelijoiksi. He ovat puetut albaan, 
valkoiseen pitkään paitaan. Se muistuttaa kasteen sakramen
tista, jossa kastettava puetaan Kristuksen puhtauteen.

Akoluutit ja diakonit ovat menossa evankeliuminlukuun. Se 
tapahtuu siellä missä on kirkkokansa, ehkäpä kirkkoraken
nuksen keskikäytävällä. Evankeliumi tuodaan lähelle. Erittäin 
juhlallinen hetki! Ylidiakoni lukee (tai laulaa resitoiden) 
koskaan kulumattoman evankeliumin: "Ja tapahtui niinä 
päivinä, että keisari Augustinukselta kävi käsky , että kaikki 
maailma oli verolle pantava...” Suitsutusastia heiluu levittäen 
pyhää savua ja tuoksua kirkon joka soppeen. Alttarin 
vasemmalla puolella on joulukuusi värikkäine lamppuineen.

On jouluyön ihana messu! "Lapsi on meille syntynyt. Poika 
on meille annettu!”

'Tulet, Valkeus, valkeudessa 
oman sanasi selkeän.
Tulet, sielujen Lohtu, myöskin 
hämyholvissa suitsun himertävän."

Iloisin joulutoiv otuksin 
paimen EINO LEHTISAARI



2 KOSKELAINEN

Puutyön
taitaja
Partalasta
"Hiljaa mummon vanha kaappikello raksuttaa”; kertoo 
tuttu laulu. Sikäli virheellisesti, että eivät nuo vanhat 
kaappikellot suinkaan hiljaa raksuttaneet, vaan kävivät 
varsin kuuluvasti naksuen, joskin verkkaisesti. Näitä 
kelloja oli entisaikaan Koskellakin eräissä vauraammissa 
taloissa, joissa o li tilava tupa. ja kyllä joskus vieläkin 
näkee tuollaisen "mummon kaappikellon" -  joka itsekin 
selvästi muistuttaa vanhaa mummoa -  harv akseen  
paukuttavan aikaa jonkun vanhan sukutalon tuvassa. 
Mutta löytyy niitä uusistakin taloista; Kosken Partelan 
Rauhalinnassa niitä on nähtävissä ainakin kolme, mutta 
ne eivät ole vanhoja, vaan kuluvan vuosikymmenen 
aikana tehtyjä, jopa talonväen itse tekemiä. Pääosaltaan 
ne on tehnyt K a u k o  K o s k i ,  talossa pitkään ollut 
kasvatti; mies jolla ei tosiaan peukalo ole keskellä  
kämmentä!

Katsomme ensiksi kelloista 
vanhimman, jonka heiluriti- 
lan pohjassa on vuosiluku 
1980. -  Tämä ensimmäinen 
kello tehtiin yhteistyönä, 
kertoo talon isäntä E rkk i 
Nyhä. -  Nämä muut Kauko 
onkin sitten tehnyt lähes 
yksinään. Hänellä on se 
luonne, ettei vapaa- 
aikaankaan voi olla teke
mättä jotakin. Kun tiesin, 
että hän pystyisi tekemään 
tämmöisen kellonkin, niin 
tilattiin malli Helsingistä 
Kotiteollisuusliitolta. Siinä 
ei kyllä ollut muuta kuin se 
mallikuva, ei millään tavalla 
selostettu työtapaakaan, 
mutta kyllä se siitä syntyi.

Kellokaapin puulaji on la
kattuna hienon kellertävää 
ja sitä elävöittävät tumman
ruskeat juovat. -  Kotimaista 
mäntyä se on -  oman talon 
metsästä huolella valikoi
tua, on koetettu saada tuol
laista punahonkaa siihen, 
selittävät tekijät. Kun kello- 
kaapissa on melko jyrkästi 
kaartuvia kohtia ja kellotau
lun ympärys tuttuun tapaan 
aivan pyöreä, niin ihmette
len miten puun saa taivutet
tua niin kauniisti, että siihen 
tulee haluttu muoto.

-M e  olemme kyllä teh
neet niin, että nämä paikat 
on tehty vanerista ja liimattu 
mäntyviilu siihen päälle, se
littää Erkki. Kauko jatkaa, 
että voisi sen tehdä koko-

Tässä se ensimmäinen, 
yhteistyönä tehty kaappikello. 
Malli on klassinen, mutta 
hyvin se sopii modernin 
omakotitalon kalusteeksikin.

männystäkin, jos vannesa- 
halla isosta liimatusta puu- 
pölkystä sen sahaisi, mutta 
laudasta taivuttamalla sitä ei 
voi tehdä.

-K oetim m e kerran sitä
kin; kuumensimme ja höy- 
rytimme puun oikein not
keaksi ja sitten taivutimme, 
mutta ei se sittenkään kun
nolla onnistunut, Erkki vie
lä lisää.

Menemme katsomaan 
toisessa huoneessa olevaa

vuotta nuorempaa kelloa. 
Se on malliltaan samanlai
nen, onhan sekin niiden 
tilattujen piirustusten m u
kaan tehty, joitakin pieniä 
eroja sentään löytyy. Kello- 
kaapin kapeamman keskio
san ja leveämmän alaosan 
väliin koko kaapin ympäri 
on laitettu hienot koristelis- 
tat, joiden kulmien sovitus 
kuulemma on varsin vaikea 
homma, myös vläkoristeen 
teko vaatii paljon kärsivälli
syyttä. Sen uskon. Niin m o
nenlaisia hienoja puuleik
kauksia sisältyy tuohon ko
ko laitteen yläpuolella ole
vaan kruunumaiseen koris
teeseen.

Kauanko tällaisen kello- 
kaapin tekeminen kestää?

-  Sitä on vaikea tarkkaan 
sanoa, Kauko vastaa. -  Teen 
näitä vain vapaa-aikanani; il
taisin ja lauantaisin, joskus 
pvhäisinkin. Kyllä siihen ai
nakin kolme kuukautta m e
nee. Jos tekisi joka päivä 
normaaleja työpäiviä, niin 
voisi se tulla valmiiksi kol
messa viikossa. Välillä tie
tysti olisi annettava liimaus
ten kuivua, mutta siinä on 
kydlä niin monta työvaihetta 
että aina voisi jotakin tehdä.

Kellon koneistot ovat 
luonnollisesti valmiina os
tettuja. Saan kuulla, että ne 
ovat saksalaista tuotetta ja 
maksavat 1000 -  3000 mar
kan välillä. Täällä Suomes
sakin joku näitä koneistoja 
tekee, mutta pääasiassa käsi
työnä, joten niiden hinta 
nousee paljon korkeam
maksi.

-  Tätä kaappia varten tuli 
ensin ostettua niin suuri 
koneisto, etteivät puntit ja 
heiluri mahtuneet liikku
maan tuossa kapeammassa 
kohdassa, kertoo Erkki Ny
hä. -  Tätä varten täytyi ostaa 
pienempi koneisto, ja sitä 
isoa koneistoa varten Kauko 
teki sellaisen neliskulmai- 
semman mallin ihan omien 
piirustustensa mukaan. Se 
on tuolla hänen huonees
saan, voidaan katsoa sitäkin.

Menemme katsomaan. 
En tiedä mitä varsinaiset 
taiteentuntijat tai muotosil- 
mää omaavat henkilöt sa
noisivat, mutta ainakin täy
sin epätaiteellisen toimitta
jan silmään tämä kulmik- 
kaampi malli näyttää jopa 
paremmalta kuin tuo klassi
nen pyöristetty malli. Se on 
tietysti makuasia ja sanon

kin näin vain omasta puo
lestani.

Kauko antaa näytteen kel
lon lyöntiäänestä. Vaikka ei 
olekaan lyöntiaika, niin kel
lo rupeaa soimaan, kun 
Kauko vääntää pientä vipua 
kellotaulun sivussa. Ensin 
kuuluu pari korkeampaa al- 
kulyöntiä, sitten alkavat 
mahtavan sointuvat aika- 
lyönnit kajahdella melkein 
kuin kirkonkelloista lähte
neenä. Komea on ääni ko
meassa kellossa!

Tämä kaappikello ei ole 
vielä aivan valmiskaan; sitä 
ei ole lakattu ja lasikin kel
lotaulusta puuttuu. Hienosti 
leikatut latinalaiset num erot 
taulussa ovat kauniin har
maita väriltään, saan kuulla 
että ne ovat peräisin oman 
talon suohon pystyyn kuivu
neesta kelohongasta. Ilmei
sesti niidenkin tekeminen 
on ollut tarkkaa puuhaa.

Paikalla on myös isännän 
veli E e ro  Nyhä, joka ker
too, että yksi Kaukon teke
mistä kaappikelloista on hä
nen kotonaan Myllykylän 
Nyhällä. Hän sai sen lahjak
si, kun täytti puolensataa 
vuotta. Erkki Nyrha puoles
taan sanoo myös saaneensa 
Kaukolta 50-
vuotispäivälahjan ja johdat
taa meidät talon keittiön 
ruokailutilaan. Sen seinällä 
mittaa aikaa seinäkello, jon
ka kuoriosa on jotakin hie
non harmaanruskeaa puuai
netta.

-  Se on visakoivua, Erkki 
kertoo. -  Materiaali on saa
tu Kaukon omasta metsästä. 
-  Pääsi hiukan harmaantu
maan, lisää Kauko. -  Mutta 
ei se taida paljon haitata.

Toimittajan mielestä ei 
lainkaan. Se päinvastoin an
taa sille hienon vanhan pa- 
tiinan tunnun. Kysyn, onko 
hän lahjoituksien lisäksi 
myös myynyt tekemiään 
kelloja. Kauko sanoo, että 
tämä on ollut hänelle pel
kästään harrastus, eikä hän 
ole tehnyt kelloja myyntiä 
varten. Ainakaan toistai
seksi.

Kaukon käden jälki ei 
kuitenkaan rajoitu yksino
maan kelloihin, toki hän 
monenlaista muutakin puu
tuotetta on vapaa-aikanaan 
värkännyt. Keittiön museoe- 
sinenurkasta löytyy7 vanho
jen juustokehien viereltä 
hänen tekemänsä uusi juus- 
tokehä, jonka pohjaan hän
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Kehtaa sitä katsella itsekin... Tekijä sen omasta päästään 
puristamansa neliskulmaisen kellokaappimallin vierellä.

on muotoillut Kosken vaa
kunan kuvan. Siinä voisi ol
la ainesta vaikka kunnan 
matkailuesineeksi!

Kun taas siirrymme olo
huoneeseen osoittaa Erkki 
ikkunan edessä olevaa ka
lustekokonaisuutta, aistikas
ta pöytää ja tyyliin sopivia 
tuoleja sen ympärillä ja sa
noo: Kyllä nämäkin ovat

Kaukon tekemiä. Olinhan 
ne siinä jo nähnytkin ja 
mielessäni arvellut niitä jos
takin hienosta tyylikaluste- 
liikkeestä hankituiksi. Vähi
tellen alan uskoa, että kaikki 
talossa löytyvä puuesineistö 
on Kaukon käsien jäljiltä, 
lukuunottamatta aulassa 
olevaa ikivanhaa vaateark
kua ja keittiön jykevää k a h 

vipöytää, jotka on taatusti 
tehty jo paljon ennen Kau
kon syntymää. Veljekset 
osoittelevat lisää hänen töi
tään, mm. taulujen kehyksiä 
löytyy useitakin, on pyöreitä 
ja kulmikkaita, miten kukin 
taulu on vaatinut.

Menemme taas Kaukon 
omaan huoneeseen. Hän 
näkyy olevan myös kukkien 
ystävä, tosin vain yhden 
kukkalajin, nimittäin kak
tuksien. Niitä on hänen 
huoneensa ikkunalla useita
kin; yksi pikkuinen kaktus 
parhaillaan kukkiikin. Ko
vin komeita kukkia siinä ei 
ole, mutta silti se on pieni 
ihme. -  Kaktukset kukkivat 
harvoin näin syksyllä ja tä
män kaktuksen ei pitäisi 
kukkia lainkaan! Kauko se
littää.

Hän kaivelee hetken ko
merossaan ja sieltä tulee 
esiin lisää hänen tekemiään 
puuesineitä. Löytyy toinen 
juustokehä ilman Kosken 
vaakunaa, löytyy salaattilaa- 
tikko, pinta niin hienosti 
silitettynä, että olisi melkein 
sääli käyttää sitä; on kaksi 
pahkakuppia, molemmat 
tehty samasta suuresta koi
vun pahkasta, joka kuiten
kin oli niin vanha, että oli jo 
hiem an alkanut lahota. Rus
keat juovat kuitenkin vain 
elävöittävät sitä. Kupit ovat 
sisäpuolelta hauskan aalto- 
harjaisia. -  Olen kovertanut 
ne kourutaltalla ja jättänyt 
taltan jäljen näkyviin, sanoo 
Kauko.

Komerosta löytyy vielä -

ihan totta -  puinen asiakir
jasalkku! Se on useampio- 
sainenkin, välilokerojen sei
nätkin ohutta puuta; lakkaus 
ja lukko siitä vielä puuttu
vat. Kaapissa on myös uusi 
kellokoneisto pakkaukses
saan, joten ilmeisesti kaap- 
pikellojenkin valmistus tu
lee jatkumaan. Näen nur
kassa jotakin alkutyöstettyä 
puuainesta ja arvelen, että 
siitä se kello onkin synty
mässä, mutta arvelen kyllä
kin väärin.

-  Meille tuli asumaan 
eräs amerikkalainen tyttö, 
joka on vaihto-oppilaana 
täällä Koskella, kertoo Erk
ki. -  Kun hänelle annettiin 
se sänky, jossa Kauko oli 
nukkunut, niin Kauko alkoi 
tehdä itselleen uutta sänkyä, 
kun ei oikein pidä makaa
misesta hetekassa, jossa nyt 
on nukkunut. Tuo puutava
ra on sitä varten.

Puutöiden suhteen Kau
kolla on mielessään muita
kin tulevaisuudensuunnitel
mia. Hän näyttää kuvaa kah- 
denistuttavasta keinutuolis
ta ja sanoo aikovansa tehdä 
sellaisen. Varmasti tekee
kin. Pöydällä ovat myös pii
rustukset 36-kielisestä kan
teleesta, jonka teko on mie
lessä. Kaksi 5-kielistä kan
nelta talossa jo onkin, sillä 
Erkki ja Kauko osallistuivat 
viime talvena kansalaisopis
ton järjestämälle viisikieli
sen kanteleen rakentamis- 
kurssille ja tietenkin kum pi
kin oman kanteleensa teki. 
Toistaiseksi kumpikaan ei 
ole oppinut sillä soitta
maan, joten ne vielä ovat 
vain koristeina sen ensim
mäiseksi tehdyn kaappikel- 
lon vierellä seinällä riippu
massa.

Kun lähden, katselen pi
halla hetken uutta luhtiait
taa, jota talossa on muuta
man vuoden ajan välitöinä 
tehty. Sen luhtiosan parve- 
kekaiteena on sirosti koris- 
teleikattuja lautoja, Kaukon 
kädenjälkeä kuulemma ne
kin. On hieno asia, että 
mies, jolle on annettu sem 
moinen käden taito ja m uo
totaju m\rös näitä ominai
suuksiaan käyttää. Niinkuin 
myös se, että hän tekee 
taidettaan -  siksi sitä todella 
voi nimittää -  vuosisataisten 
perinnem uotojen mukaan. 
Sellaistahan me tavalliset ih
miset sittenkin mieluimmin 
katselemme. □

Pöytä, kahdeksan tuolia -  ajattoman kaunista tyyliä, taitaja itse pöydän takana. Seinällä kuva 
Myllykylän Nyhän vanhasta sotilasvirkatalosta.
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Kun 
isosorvastolaiset 
kiristivät 
Kraatalan 
rusthollaria

Kun oltiin siirtymässä 
1700-luvulle, oli 
suomalaisissa herännyt pieni 
toivo paremmasta. Takana 
olivat järkyttävät 
kuolonvuodet 1695-97, 
jolloin ainakin neljäsosa 
maan asukkaista menehtyi 
nälkään ja sitä seuranneisiin 
tauteihin. Vuosisadan kaksi 
viimeistä vuotta hyvine 
vuodentuloineen olivat tätä 
hienoista optimismia 
herättämässä.
Uudenlaiset kovat koettele
mukset olivat kuitenkin 
odottamassa, sillä samanai
kaisesti uuden vuosisadan 
kanssa oli alkamassa suuri 
Pohjan sota, jota oli kestävä 
21 vuotta. Ruotsi-Suomen 
sotavoimat lähetettiin taiste
luihin Baltian maihin, Kes- 
ki-Eurooppaan ja kauas Ve
näjälle aina Turkkiin asti. 
Suurentuva Venäjän valta
kunta kohdisti hyökkäyk
sensä Suomeen Baltian 
maat jo valloitettuaan ja 
miehitti lyhyessä ajassa ko
ko maan. Elokuussa vuonna 
1713 olivat pelätyt viholliset 
ehtineet jo Koskellekin. 
Maassa alkoi isonvihan aika, 
jota kesti kahdeksan pitkää 
vuotta. Papisto ja muu sääty- 
läisväestö olivat paenneet

erämaahan Ruotsiin ja varsi
nainen rahvas sai tulla toi
meen miehittäjien kanssa 
miten taisi.

Kaukopartiotoiminta ei 
ole mikään viime sotien 
keksintö, sillä jo isonvihan 
aikana lähetettiin Ruotsista 
tiedustelupartioita m iehite
tylle alueelle Suomeen otta
maan selkoa tilanteesta ja 
mielialoista. Eräs tällainen 
sissiryhmä piti majapaikka
naan Kuusjoen Kraatalan 
kylää. Ehkä kylä oli sopivasti 
syrjässä senaikaisista maan
teistä ja ehkä se oli sopiva 
myös siksi, että siellä oli 
viisi yhtä vaurasta taloa, 
kaikki ratsutiloja, joitten 
isännät olivat valmiita yh
teistoimintaan ruotsalaisten 
kanssa.

Kraatalan rusthollarit jou
tuivat kuitenkin kiinni tästä 
luvattomasta kestiystävyy- 
destään. Venäläinen sotila
sosasto tuli Kuusjoelle ja 
pidätti Kauhan isännän 
Kreu Heikinpojan, Jaman 
isännän Tuomas Tuomaan
pojan ja Junttilan isännän 
Eerikki Jaakonpojan ja sitoi 
heidät köysiin. Tilanne näyt
ti jo vaaralliselta, sillä sotati
lan aikana tuomio viholli
sen suosimisesta on vain

yhdenlainen. Köysissä ole
vien talollisten onnistui vii
me tingassa kielivaikeuksis
ta huolimatta lahjoa venä
läisten joukkoa johtanut 
luutnantti ja he pelastivat 
näin henkikultansa. Lahjon
nan hintana oli Kauhan pi- 
hatosta yksi lehmä, jonka 
herra luutnantti vei m en
nessään.

Ilmeisesti tähän ruotsa
laisten sissien auttamiseen 
olivat sekaantuneet myös 
muut Kraatalan isännät ja 
sitä käytti hyväkseen asian 
tietoonsa saanut Marttilan 
Hirvaksella asuva, mutta 
Kosken Isolta-Sorvastolta 
kotoisin oleva renki Yrjö 
Heikinpoika. Hän ryhtyi ki
ristämään Kraatalan Kullan 
isäntää Heikki Heikinpoikaa 
ja uhkasi ilmiantaa tämän 
venäläisten täkäläiselle 
päällikölle ruhtinas Golitsy- 
nille. Yrjö ei ollut kuiten
kaan niin vähään tyytyvä 
kuin em. luutnantti, vaan 
vaati vaitiolostaan Heikiltä 
lehmän lisäksi myös yhtä

härkää. Saatuaan vaatimansa 
eläimet hän antoi härän si
sarensa miehelle, isosorvas- 
tolaiselle Jaakko Antinpo- 
jalle.

Yrjö Heikinpojan ahneus 
ei ollut kuitenkaan vielä täl
lä tyydytetty, sillä hän lähti 
varkaisiin Kraatalan Kullalle 
ja jäi pahaksi onnekseen 
kiinni. Heikki Kulta ei tie
tystikään uskaltanut haastaa 
varasta venäläisten valvo
mille käräjille, sillä silloin
han olisivat tulleet muutkin 
salat julki. Hänen asemansa 
oli Yrjöön nähden varkau
den johdosta huomattavasti 
kohentunut ja tämä lupasi
kin vuonna 1719 tapahtu
neessa kahdenkeskisessä 
neuvonpidossa palauttaa 
lehmän, härän ja kaiken va
rastamansa takaisin Kullalle.

Kaikki näytti siten hyvältä 
Kullan isännän näkökul
masta katsottuna, mutta nyt 
kohtalo tarttui suurella kou
rallaan asioiden kulkuun. 
Venäläiset vallanpitäjät ryh
tyivät vuonna 1720 sotaväe-

Tässä pöytäkirja kertoo miten Kraatalan miehet olivat sidottui
na köysiin.
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Pöytäkirjan alkurivit, kun Ison-Sorvaston Jaakko Antinpoika oli 
haastettu käräjille.

nottoon Suomessa ja Martti
lan emäpitäjästä otettujen 
kolmentoista m iehen jou
kossa oli myös Yrjö Heikin- 
poika, 23-vuotias naimaton 
renki Hirvakselta. Joukko 
lähetettiin Venäjälle eikä 
heistä sen koommin enää 
kuultu. Suurin osa lienee 
kuollut ruttoon kohta Pieta
riin saavuttuaan. Kullan 
Heikin mahdollisuudet saa
da menetetty omaisuus ta

kaisin olivat olennaisesti 
pienentyneet.

Miten sitten on mahdol
lista, että tällaiset melkein 
kolme sataa vuotta vanhat 
asiat ovat jääneet jälkipol
vien tietoon? Tässä tapauk
sessa se johtuu siitä, että 
Kreu Kauha ei saanut naa
pureiltaan ja kohtalotove
reiltaan osuuksia luovutta
mastaan lehmästä ja siksi 
hän rauhan tultua ja viholli

sen poistuttua maasta haas
toi heidät Uskelan Lopen 
kylän Haition rusthollissa 
13.11. 1723 pidetyille kärä
jille. Naapurit myönsivät 
asian ja heidät tuomittiin 
maksamaan Kreulle osuu
tensa lehmästä, kumpikin 
viisi karoliinia eli yhdeksän 
kuparitaalaria kaksitoista äy
riä sekä oikeudenkäyntiku
luina he saivat pulittaa yh
teisesti yhden hopeataalarin

kuusitoista äyriä. Täten asia 
oli poissa päiväjärjestykses
tä ja samalla se kirjattiin, 
tässä tapauksessa kylläkin 
varsin huonolla käsialalla, 
oikeuden pöytäkirjoihin jäl
kipolvien luettavaksi.

Mutta kuinka kävi Heikki 
Kullan saamisten? Yrjö Hei- 
kinpoika, tämän tarinan 
roisto, oli saanut surkean 
lopun kaukana vieraalla 
maalla eikä häntä siten enää 
voinut manuuttaa oikeu
teen.

Heikki Kulta haastoi Yrjö 
Heikinpojan lankomiehen 
Jaakko Antinpojan Marttilan 
käräjille Loven Kraappalassa 
4.11.1723 ja yritti saada ta
kaisin härkänsä. Jaakko kyl
lä tunnusti härän olevan hä
nen hoivissaan Isolla- 
Sorvastolla, mutta sanoi os
taneensa sen vaimonsa vel
jeltä Yrjöltä antamalla mak
suksi yhden lehmän ja seit
semäntoista karoliinia ra
haa. Samalla hän vakuutti 
olleensa vakaassa uskossa, 
että Yrjö oli härän laillinen 
omistaja.

Sitä ennen Kullan isäntä 
olikin jo haastanut Yrjön 
heillä tekemän varkauden 
vuoksi Yrjön isän isosorvas- 
tolaisen Heikki Yrjönpojan 
osallisuudesta rikokseen 
Uskelan talvikäräjillä
22. 3.1723.

Oikeus ei kuitenkaan 
näytä langettaneen tuom io
ta kummassakaan asiassa. 
Pääsyyllinenhän oli lain 
kouran saavuttamattomissa 
ja jutuissa tuli esiin vain 
kantajan väite vastaajan väi
tettä vastaan ilman todis
teita.

O ikeuden pöytäkirjojen 
mukaan, nyt selvällä käsia
lalla kirjoitettujen, näyttää 
ilmeiseltä, ettei Kraatalan 
rustitilallinen Heikki Hei- 
kinpoika Kulta koskaan saa
nut takaisin omaisuuttaan, 
jonka paha maailma häneltä 
oli isonvihan aikana vienyt, 
vaan sai kärsiä vahingon 
omissa nahoissaan.

Nämä isonvihan aikaiset 
jännittävät tapahtumat ovat 
tulleet esille, kun allekirjoit
tanut on tutkinut sukuaan, 
sillä sekä Kreu Kauha että 
Heikki Kulta osoittautuivat 
esi-isiksi ja niin taisi olla 
isosorvastolainen Jaakko 
Antinpoikakin -  esivanhem- 
piansakaan kun ei voi itse 
valikoida.

Jaakko Seppä
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Kuvasatoa Osuuspankkiviikon 
juhlasta
Osuuspankkiviikon juhlassa puhuivat osuuspankin Kosken TL Osuuspankin
hallintoneuvoston puheenjohtaja Alpo Yli-Liipola, hallintoneuvoston pj. Alpo
valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen Yli-Lnpola.
ja markkinointipäällikkö Ismo Suomi. Toimitusjohtaja
Urpo Kinnala muistutti siitä, että raha-asioitten
keskittäminen osuuspankkiin kannattaa ja kiitti sekä
juhlayleisöä että esiintyjiä. Laulu-Veikot
Uudestakaupungista sekä taiteilija Erkki Liikanen ja Kati
Kaasalainen huolehtivat juhlan viihteellisestä annista.

Uudenkaupungin 
Laulu-Veikot marssimassa 
sisään laulaen tullessaan 
"laulajan tervehdyksen” .

Toim.joht. 
Urpo Kinnala
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Kansanedustaja, 
valtiovarainvaliokunnan 
puheenjohtaja Pertti 
Salolainen.

Taiteilija Erkki Liikanen 
kuuntelijan paikalla, 

vierellään pitäjäneuvos Elvi 
Heikkilä.

Markkinointipäällikkö Ismo 
Suomi.

Etualalla Uudenkaupungin Laulu-Veikkojen 
johtaja, rehtori Pekka Harmovaara laulamassa 
soolo-osuuttaan.

%■«
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Vanhojen koskelaisten jalanjäljillä:

Kollarin veljekset 
Artturi ja 
Eemeli Virtanen
"Papu on raskasta viljaa ja siksi toiseksi se painaa 
paljon, sanoi Kollarin Artturi’’.

Tätä sananpartta on m elko yleisesti käytetty Koskella, 
varsinkin sen kaakkoisilla osilla, siis Tapalassa ja 
Hongistolla. Tapalassahan lausahduksen ”isä” Artturi 
Virtanen eli Kollarin Artturi isomman osan elämästään 
eli. Kun muitakin hauskoja lausahduksia ja kaskuja on 
Artturin nimissä kerrottu, niin heräsi halu tutustua 
hieman paremmin hänen persoonaansa. Se ei ole enää 
henkilökohtaisesti mahdollista, sillä hän kuoli jo 
1960-luvulla, mutta haastattelemalla henkilöitä, jotka 
tunsivat hänet, tuli melko selkeä kuva hänen 
luonteestaan ja elämänvaiheistaan. Ilmeni, ettei hän ollut 
lainkaan tyhmä m ies, joskaan ei saanut Nobel-palkintoa, 
kuten kuuluisa kaimansa -  se AIV-rehun keksijä yhtä 
ja toista hänkin oli lukenut ja minkä oli lukenut sen myös 
muisti. Sen puolesta o lisi hänestäkin voinut tulla 
kuuluisa tiedem ies, jos vain elämänsä alkuasetelmat 
olisivat olleet toisenlaiset. Mutta saattaa olla  niinkin, 
ettei hänellä ollut haluakaan tulla kuuluisaksi.

Artturin elämänvaiheisiin tutustuessa tuli 
luonnollisesti tutuksi myös hänen vuoden verran 
nuorempi veljensä Eemeli, joten liitetään hänetkin 
mukaan tähän tarinaan. Varsin erikoinen persoona oli 
hänkin, joskaan ei Koskella yhtä tunnettu kuin Artturi, 
sillä hän muutti jo nuorena miehenä Turkuun, kun taas 
Artturi asui koko ikänsä Koskella.

Kollarin pientila, jossa vel
jekset syntyivät ja kasvoivat, 
sijaitsi Tapalan perukoilla 
aivan Someron rajan tuntu
massa. Artturi syntyi 1906 ja 
Eemeli siis vuotta myöhem
min. Heidän isänsä oli tie
tääkseni kotoisin Someron 
Kerkolasta ja nimeltään Jan
ne, äiti oli nimeltään Olga. 
Perheessä oli myös yksi ty
tär, Anna nimeltään, poikia 
useita vuosia nuorempi.

Perheen isäkin oli varsin 
erikoinen tyyppi, joten ker
rotaan hänestäkin hieman. 
Hän oli isokokoinen mies, 
puhui aika römeällä äänellä 
ja nauroi vielä römeämmin, 
niin että lapset yleensä pel
käsivät häntä. Luonteeltaan 
hän oli melko tyrannimai
nen ja lisäksi perin saita. 
Hän vaati, että ruokaa ja 
kahvia pöydässä oli oltava, 
mutta rahaa niitä varten hä
neltä ei koskaan tahtonut 
herua. Näiden ominaisuuk- 
siensa takia hän ilmeisesti 
oli melkoinen taakka Olgal
le, koska m iehen äkillisesti 
kuoltua lantakasaa korjail- 
lessaan vaimo jälkeenpäin 
kertoi, että se oli hänen 
ensimmäinen ilonpäivänsä 
naimisiinmenon jälkeen, 
kun hän näki m iehen ma
kaavan siellä hengettömänä. 
Aika vahvasti sanottu!

Isä oli kuitenkin käsistään 
kätevä ja teki puusta mel
kein mitä vain. Hän oli mm. 
rakentanut tuulimoottorin, 
joka pyöritti tahkoa; oli teh
nyt siihen puusta rattaatkin 
välitykseksi. Ilmeisesti hän 
teki myös mielellään raken
nustöitä, koska -  kun talos
sa ei enää tarvittu uusia 
rakennuksia -  hän tavan ta
kaa muutteli asuinraken
nuksensa ovia ja ikkunoita 
toisiin paikkoihin, niin ettei 
mahdollinen vierailulle tu
lija koskaan voinut olla var
ma miltä puolelta taloa kul
loinkin oli mentävä sisälle.

Sellaistakin juttua hänestä 
kerrotaan, että kun hän tal
visin kävi savenajossa Hon
giston Lehtimäessä niin hän 
vaati palkan käteen joka ilta. 
Kun isäntä luonnollisesti ih
metteli, miksi se niin usein 
oli maksettava, vaikka hän 
pitkiäkin aikoja talossa oli, 
niin Kollarin Janne vastasi: 
Jaa, ei sitä tiärä -  sattuu 
jompikumpi meitist kuale- 
maan, jää se palkka saa
matta...

Kun isä oli näin erikoi
nen luonne, niin ei ihme, 
että pojistakin tuli melkoi
sen omalaatuisia. Kun hei
dän kotitalonsa oli syrjäises
sä paikassa niin sinne poik
kesi harvoin vieraita ihmi
siä, ja siksi pojista tulikin 
hiukan "mettittyneitä”, ku
ten näillä main on ollut 
tapana sanoa. Eikä perhe 
itsekään käynyt kyläilemäs
sä kuin isän veljen luona 
Kerkolassa ja tämäkin vie
railu tapahtui varsin om in
takeisissa merkeissä. Pojat 
nimittäin pantiin isoon pä- 
rekoppaan, jokin vaate ko
pan päälle, se narulla kiinni 
-  siis aivan samoin kuin 
pikkuporsaita aikoinaan 
kuljetettiin -  ja koppa poiki
neen työnnettiin vesikelkal- 
la kyläpaikkaan. Siellä kop
pa kannettiin sisään, naru 
aukaistiin ja koppa kaadet
tiin nurin. Pojat säntäsivät 
ulos kopasta ja siinä samas
sa hetkessä he jo olivat uu
nin päällä piilossa. Hetkeen 
ei sieltä kuulunut eikä näky
nyt mitään, mutta jonkin 
ajan kuluttua alkoivat poi
kien päät nousta esille ja 
vähitellen pojat rohkaistui
vat niin, että kapusivat alas 
toisten joukkoon. Sitten he 
huomasivat olevansa nälkäi
siä; ilman mitään lupaa pyy
tämättä he ryntäsivät ruoka-
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Artturi Virtanen nuorena miehenä.

komeroon, josta nappasivat 
vadillisen kylmiä perunoita 
tai mitä sattuivat löytämään 
ja keskellä lattiaa aloittivat 
tuiman ruokailun.

Pojat olivatkin aika poikia 
syömään, varsinkin Artturi. 
Perheessä oli tapana, että 
joka ainoa päivä syötiin ilta
seksi pastanttia, siis peru
nalla vahvistettua jauhopuu- 
roa. Kun äiti tuli iltalypsyltä 
hän kaasi kummallekin po
jalle kolmen vartin mukilli- 
sen lypsylämmintä maitoa, 
kauhoi pastanttipuuroa lau
tasille niin paljon kuin mah
tui ja pisti keskelle voisil- 
män. Artturilla oli tapana 
syödessään hiljalleen kier
tää lautasta toisella kädel
lään, kun toisella lusikoi 
puuroa, kastoi lastin ensin 
voisilmään ja vei sen sitten 
suuhunsa. Kun lautanen oli 
tyhjä, hän sanoi: Onkos 
mammalla vielä lisää puu
roa? Silloin äiti löi lautaselle 
toisen samanmoisen annok
sen ja kaikki se meni.

Kun talossa syksyllä lah
dattiin sika, niin jonkin ajan 
siellä oli rasvaiset päivät. 
Lihaa syötiin niin paljon 
kuin jaksettiin, kunnes se 
loppui, jolloin oli taas siir

ryttävä kevyempiin ruokiin. 
Itse lahtitoimitukseenkin 
liittyi huvittava tapahtuma. 
Kun sika oli saatu hengiltä, 
niin teurastaja -  jona Kolla- 
rissa oli aina jo edelläilmen- 
nyt isännän veli -  leikkasi 
heti pois sian hännän, heitti 
sen lähellä odottaville pojil
le ja sanoi: Siin on -  pistäkä 
pannuun! Pojat juoksivat si
sälle minkä pääsivät, pistivät 
hännän karvoineen päivi
neen paistinpannuun ja kun 
se oli hiukan käristynyt, niin 
söivät sen hyvällä ruokaha
lulla. Isä senkun nauraa rö- 
hähteli poikiensa tohuille.

Poikien tapaan he tieten
kin joskus olivat myös pa
hanteossa. Kerrankin he 
veivät Olga-äidin leipäla- 
pion juuri kesken leivän- 
kypsennyksen ja menivät 
kaivamaan sen kanssa ojaa 
lähelläolevalle Leppäläh- 
teelle. Äidin oli vedettävä 
härkimellä leivät ulos uu
nista, kun ne alkoivat palaa, 
eikä leipälapiota löytynyt.

Omalaatuisista touhuis
taan huolimatta pojat kui
tenkin olivat keskimääräistä 
älykkäämpiä. Lukemaan he 
oppivat vaivatta ja kovat lu
kuhalut heillä olikin, Arttu-

Hieno herrasmies Eemeli Virtanen.

rilla varsinkin. Vaikeutena 
oli vain luettavan materiaa
lin puute; kotiin ei tullut 
mitään sanomalehtiä, eikä 
kirjojakaan siellä ollut kuin 
Raamattu ja almanakka. Ne 
sitten luettiin kannesta kan
teen m oneen kertaan. Al
manakastakin pojat tarkoin 
tiesivät, milloin kunkin hen
kilön nimipäivä oli ja kai
ken muunkin, mikä sieltä 
löytyi, eikä ollut heidän Raa
matun tuntemuksessaan- 
kaan moitteen sijaa. Kerro
taan niinkin, että kun Eeme
li kävi rippikoulua, niin hän 
hermostutti papinkin tie
doillaan. Aluksi meni m uu
tama päivä, ettei kirkkoher
ra huom annut kysyä häneltä 
mitään, sitten sattui kysy
mään jotakin, jolloin Eeme
liltä alkoi tulla tekstiä yli 
tarpeenkin. -  Riittää...riittää 
jo, yritti pappi lopulta kes
keyttää, mutta poika vain 
lasketti tietojaan, kunnes oli 
mielestään kertonut tar
peeksi. Kuulemma ei sen 
jälkeen häneltä uskallettu 
enää mitään kysyäkään.

Kävivät pojat tietysti kan
sakouluakin, joskin Artturin 
kohdalta se koulunkäynti i
supistui vain kahteen vuo- i

teen. Ei kannattanut käydä 
enempää; siinä ajassa hän 
oli jo oppinut kaiken sen, 
mitä silloisessa kansakou
lussa voi oppia. Artturista 
tulikin tosi lukumies. Omin 
päin hän kartutti tietojaan 
monelta alalta, mm. hän oli 
kiinnostunut tähtitieteestä 
ja tiesi siltä alalta niin pal
jon, että muutamat, jotka 
eivät häntä ennestään tunte
neet erehtyivät pitämään 
häntä yliopistot käyneenä 
tutkijana kuullessaan hänen 
selityksiään tähtien radoista 
ja asennoista. Ja jos tämän 
maapallon pinnalla olevista 
paikoista tuli kysymys, niin 
kyllä hän ilman karttaa pys
tyi tarkalleen sanomaan, 
missä jokin maa tai kaupun
ki sijaitsi.

Eemeli ei enää mieheksi 
vartuttuaan lukenut niin 
paljon kuin Artturi. Kuten 
alussa mainittiin, hän m uut
ti Turkuun ja meni töihin 
Turun verkatehtaalle ns. fal- 
kille, missä kankaita peh
m ennettiin niitä kosteana 
hieman vanuttaen. Turussa 
Eemelistä tuli hieno mies, 
suorastaan keikari. Hän os
teli hienoja vaatteita ja esiin
tyi kuin maailmanmies. Au-
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Tapalan Kollarin mökki, veljesten kotitalo.
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toa hänellä ei sentään ollut, 
mutta moottoripyörä oli ja 
sillä hän toisinaan ajeli vie
railulla entisessä kodissaan 
Tapalassa. Ja kumma -  vaik
ka Tapalan tie saattoi olla 
kurainenkin, niin yhtään ai
noaa tahraa ei niihin Eeme
lin hienoihin asusteihiri sii
nä ajellessa tullut. Musiikkia 
hän myös harrasti, ei tosin 
itse laulanut tai soittanut, 
mutta hänellä oli gramofoni 
-  levysoitin-nimeä ei silloin 
vielä tunnettu -  ja hän 
kuunteli hartaasti levyjä. 
Vaikka hän pysyi koko ikän
sä poikamiehenä, niinkuin 
kyllä Artturikin, niin kotinsa 
hän piti niin siistinä, että 
tom un häivääkään ei sieltä 
löytynyt.

Artturi jäi kotitilan hoita
jaksi, teki maatöitä, eikä ol
lut puhtauden suhteen niin 
tarkka kuin Eemeli. Anna- 
sisarensa pientä poikaakin 
hän ihasteli, kun tämä sattui 
olemaan oikein kurainen: 
Kyllä tuommoista lasta on 
sitten mukava katsella -  sen 
näkee, että se on toiminut...

Artturilla oli myös taiteili- 
janlahjoja; hän omisti maa
lausvälineet ja maalaili oi
keita taulujakin. Mutta ei 
hän silti porvarillista työnte
koakaan kaihtanut ja hänen 
kerrotaan olleen töissään 
varsin ahkerankin. Kosken 
osuusmeijeriin hän kuljetti 
maitoa useita vuosia, ajoi 
ensin Lehtimäestä lähtevää 
Hongiston linjaa ja myö
hem m in Tapalan linjaa. 
Näiltä ajoilta on peräisin se 
kasku, joka kuuleman m u
kaan oli eräs säästöpankin 
kam reerin Arvid Purhaan 
mielikaskuista. Siihen ai
kaan maitokuskit "omakäti
sesti” toivat meijeristä tule
vat maitotilit maidontuotta
jille, ja raha oli tietysti las
kettava vastaanotettaessa. 
Artturi laski noin puolivä
liin, lopetti sitten ja tuumi: 
En minä viitsi enempää -  
kun se tähän asti oli ihan 
oikein niin kai se loppukin 
on...

Artturi pysyi koskelaisena 
koko ikänsä, mutta ei kui
tenkaan tapalalaisena. Hän 
myi 40-luvulla Kollarin ta
lon vieraalle ja muuttui itse 
kodittomaksi työmieheksi. 
Kulkuriksi ei häntä kuiten
kaan voitu sanoa, sillä hän 
pysyi pitkäänkin sillä paikal
la johon asettui, vaikka ei 
omaa kotia enää omistanut

kaan.
50-luvun alussa hän tuli 

asumaan Kankaan kulmalle 
Niemelän talon peräkama
riin, jossa ennen oli asunut 
karjalaisia siirtolaisia. Siellä 
hän asusti muutaman vuo
den, teki taloissa töitä, ei 
kovin paljon Niemelässä, 
mutta Aholassa sensijaan oli 
pitkiäkin aikoja. Vaikka hä
nelle vanhemmiten ilmaan
tui erinäisiä sairauksiakin, 
niin töitä hän yhäkin teki 
ahkerasti, joten isännät piti
vät häntä töissään mielel
lään. Kun hän oli sopuisa 
mies, niin ei kortteeripai
kassakaan koskaan tullut 
mitään erimielisyyksiä hä
nen ja talonväen välillä. 
Usein hän oli talon puolel
lakin kertomassa tarinoi
taan ja tietojaan, ja kuule
man mukaan hänellä oli sel
lainen tapa, että puhuessaan 
koko ajan heilui johonkin 
suuntaan. Ehkä se jotenkin 
siivitti ajatuksen lentoa.

Oli Artturilla ne maalaus- 
välineetkin mukanaan Nie
melässä asuessaan, mutta ei 
talonväki koskaan nähnyt 
hänen niillä taiteilevan. 
Mutta jos Kankaan kulmalla 
joku täytti vuosia, tai oli 
muuta onniteltavaa, niin 
usein pyydettiin Artturia 
laatimaan onnittelukortti 
päivänsankarille. Sanottiin, 
ettei niin hienoja onnittelu- 
kortteja kaupasta saanut
kaan, kuin mitä Artturi teki.

Artturi oli siis muutaman 
vuoden Niemelässä ja 
muutti sitten sieltä Tyynelän 
taloon jonka omisti eräs les- 
kiemäntä. Emäntä oli hie
man sairaalloinen, joten 
työmiestä talossa tarvittiin- 
kin. Mutta Artturinkin ter
veys oli jo mennyttä; ilmei
sesti jo pitkäänkin hänellä 
ollut syöpä äityi lopulta niin 
pahaksi, että vei miehen 
hautaan.

Siinä tarinaa Kollarin 
omalaatuisista mutta hyvä- 
päisistä veljeksistä. Voidaan 
ajatella, että jollakin tavalla 
heidän lahjakkuutensa m e
ni hukkaan, kun kumpikaan 
ei käyttänyt sitä kuin vain 
näihin tavanmukaisiin elä
män kuvioihin. Mutta mistä 
m e elämän tarkoitusperät 
tiedämme; ehkä heidät oli 
tarkoitettukin elämään juuri 
niin kuin elivätkin. Oman 
osansa he kuitenkin elämäs
sä tekivät ja eiköhän se riitä.

□

Kosken kirkko 
50 

vuotta

Kosken k irkko on  tänä vuo n n a  täyttänyt 50 
vuotta. Ju h lav u o d en  m erkeissä  k irkko 
korjattiin  ja kaunistettiin . Se oli viisi 
kuukautta  ko rjausten  takia po issa  käytöstä. 
Jum alanpalvelukset k irkossa alkoivat 
u u d e lleen  16. 6. ja k irkon  50 vuotisjuhlaa 
v ietettiin  10.11. K irkko on  nyt korja ttuna 
kaunis, m utta  m ikäs sitä kaunistaisikaan  sen  
en em p ää  ku in  runsas k irkkokansa 
jum alanpalveluksissa.
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KELLOTAPULIN SOITTO
Vanha kellotapuli, 
vartija pyhän puiston. 
Suojaan sen, 
rakkaat saatettu on. 
Kaipaus rinnan täyttää, 
saa mieliin monet muistot.

Tomista kumu kellojen, 
surusoittona laukee.
On päättynyt mainen
määränpää,
tie uusi eteen aukee.

Ohitse kulkija kiiruhtaa, 
kuunnellen kellojen 
sanomaa.
Ajatus kysyen viivähtää, 
kenen täyttyi määränpää?

Kiitää ohitse hetki tää, 
vanha kellotapuli 
yksin jää.
Koittaa uusi huomen, 
ja  kellot sen 
taas soittaa kutsua 
tuonen.

Kaino Knuutila

r£jxufiaCCista Joulua 
J-Cyvää ‘Uutta Vuotta
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