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KOSKELAISIA HENKILÖKUVIA:

Martti Vainio -  taiteilija
Parisen vuotta sitten Martti Vai
nio toteutti elinikäisen haaveen
sa -  jätti arkisen, mutta vakaasti 
tuottavan "plankkumaalarin” 
hommansa ja ryhtyi vapaaksi 
taiteilijaksi.

-  Ehkä pahin puoleni oli se 
liiallinenkin varovaisuus. Olisi 
tarvinnut vaan -  niinkuin pe
rimmäinen ajatus m inulla oli -  
ruveta alusta asti siihen, vaikka 
se kuinka vaikeaa olisi ollut, 
niinkuin alussa aina on. Mutta 
kun olin perheellinen mies, 
niin se pisti ajattelemaan. Mut
ta nyt minä päätin, että otan 
sen ratkaisevan askeleen, enkä 
toistaiseksi ole sitä katunut. 
Töitä riittää ja m enee kaupak
sikin, vaikka toisin pelkäsin 
asian olevan, niin että liian 
pessimistinen ei olisi kannatta
nut olla siinäkään suhteessa.

Tokihan Martti Vainio oli tai
teillut jo ennenkin, mutta vain 
vapaa-aikoinaan ja sivutoimises
ti. Tässä tiivistelmä "taiteilijan 
tiestä” hänen itsensä kertomana:

-K yllä se on ollut minulla 
verissä jo alusta alkaen. Jo 
kouluaikana olin hyvä piirtä
mään ja opettajakin kannusti,

antoi pikkuisen rahasum m an
kin, kun otti koulun seinälle 
tekemäni korkokuvan "Hevo
nen ja varsa”. Ja piirustuskil- 
pailujakin koulussa oli; kerran
kin opettaja toi nauriin ja sa
noi, että sen saa hän, joka siitä 
piirtää parhaim m an kuvan. Mi
nun kuvani hän sitten arvosteli 
parhaaksi, ja kun lähdimme 
välitunnille, niin nauris oli yhä 
pöydällä ja minä jo ajattelin, 
ettei hän annakaan sitä, mutta 
kun oli jo melkein ovella, hän 
nappasi nauriin ja antoi m inul
le ja niin kakaran toive tuli 
täytetyksi.

Kun vähän vanhenin, niin 
rupesin maalaamaan tauluja 
noin om in päin ennen piirus
tuskouluun menoa, esim. Kos
ken vanhan kirkon kuvia, joita 
ihmiset olivat halukkaita otta
maan ja sain hiukan ansiotakin 
niistä. Sitten enoni -  Pyhkön 
Jussi -  kun aikansa katseli, 
sanoi: Menet yrittämään Turun 
piirustuskouluun. Antoi n iin
kuin potkun eteenpäin ja lupa
si auttaa rahallisestikin, kun 
kotoa ei siihen rahaa riittänyt. 
Kun olin itsekin jo hiukan

tienannut, niin m enin töitteni 
kanssa sinne piirustuskou
luun, jonne pääsin kohta koea
jalle, pääsin jatkoonkin ja ne 
kolme vuotta kuluivat siellä 
ihan mukavasti. Aika hyvän to
distuksenkin sain, äskettäin si
tä katselin, kun laatikostani 
löysin. Ja kun piirustuskoulu 
keväällä loppui, niin heti syk
syllä pääsin Yrjö Liipolan apu
laiseksi Kauniaisiin, kun hänel
lä oli tekeillä sellaisia töitä, että 
apulainen oli tarpeen. Siitä 
tilaisuudesta saan olla kiitolli
nen lopun ikääni. Liipola oli 
tavattoman mukava mies, hyvä 
opettaja ja huum orintajuinen 
persoona; siellä ateljeessa m e
ni aika mukavasti, kun hän 
koko ajan kertoili kaikenlaista. 
Sitten myöhem m in yhdessä 
hänen töitään järjestettiin ja 
luetteloitiin, kun hän toi ne 
tänne Koskelle.

"Omena ei putoa kauaksi 
puusta”, sanoo sananlasku. Mo
lemmat Martti Vainion vanhem
mat olivat taiteellisesti lahjak
kaita, vaikka eivät itse suoranai
sesti taiteilleetkaan. Isä urakoi 
aikoinaan rakennuksilla, kävi

sitten Amerikassa, palattuaan 
osti Partelan Perkon pientilan ja 
maatöiden ohella kävi maalaa
massa ihmisten taloja. Marttikin 
oli hänen mukanaan jo 12- 
vuotiaasta. Äiti kuului taiteelli
sesti lahjakkaaseen Tilkasten- 
Värrin sukuun, mikä kai enim
min on vaikuttanut Martinkin 
lahjakkuuteen.

- O le n  pienen  ikäni ajatel
lut, että sieltä se voimakkain 
kipinä taiteeseen on m inulle 
tullut. Äitini oli melko läheistä 
sukua Yrjä Liipolalle ja hänellä 
itselläänkin oli varma käsitys 
kauneusarvoista. Toisaalta isä
nikin oli tavattoman kätevä kä
sistään, hän teki huonekaluja ja 
suunnitteli niihin omaperäisiä 
koristelujaan, niin että on  sitä 
varmaan siltäkin puolelta 
tullut.

Vaikka vanhemmat siis olivat 
taidetta ymmärtäviä henkilöitä, 
eivät he mitenkään kannustaneet 
poikaansa taiteilijan tielle.

-V arm aan heillä sellainen 
käsitys oli, kuten yleensäkin 
siihen aikaan, että epävarmaa 
touhua se taiteen tekem inen 
on, mutta tietysti he tiesivät,
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mitkä m inun taipumukseni 
olivat, kun pikkupojasta asti 
puuhevosia veistelin sen kun 
ehdin. Mutta he kyllä antoivat 
m inulle täyden päätäntävallan, 
eivät halunneet puuttua siihen 
millään tavalla.

Martti Vainion taiteen päälajit 
ovat maalaus ja kuvanveisto, ei
kä hän ole saanut niistä kum
paakaan päälajikseen.

- S e  on kyllä hassu juttu, 
kun ei tahdo oikein olla riittä
västi aikaa kumpaankaan, niin 
ne pysyvät aina vain tasapai
nossa. Toisella aikaa kyllä m ie
luum m in maalaa ja toisella 
veistää, mutta kertakaikkista 
eroa en ole saanut tehtyä. Voisi 
olla hyvä, jos saisi toisen jätet
tyä, voisi parem m in keskittyä 
toiseen, mutta ei se ole onnis
tunut.

Vaikka Martti onkin tähän asti 
ollut sivutoiminen taiteilija, on 
hän silti ehtinyt tehdä satoja 
töitä, maalauksia, veistoksia ja 
erilaisia puuesineitä. Mitään 
kirjanpitoa hän ei ole niistä 
pitänyt. "Laiska töitänsä lukevi”, 
sanoo sananparsikin.

-  Ei niitä ole tullut lasketuk
si, mutta toisaalta olisi hyvä, jos 
jotakin kirjanpitoa niistä olisi, 
että mitä on tehnyt ja m inne 
myynyt ja mitä on  ollut näyt
teillä missäkin, ettei tulisi tois
toa, kun aina mielelläni koetan 
saada uutta esille. Ainakin 
merkittävimmät työt olisi hyvä 
luetteloida, että pääsisi joko 
itse tai joku m uu niiden p e
rään, jos haluaisi jotenkin tut
kia niitä.

Muistanemme, että edellisenä 
keväänä paljastettiin kunnanta
lon valtuuston istuntosalissa 
Martti Vainion puusta veistämä

isokokoinen "Härkätie"-reliefi. 
Se on suurin Martin tähänasti
sista töistä.

- E i  niin suurta työtä voi 
tehdäkään m uuten kuin tilauk
sesta. Ei löydy mitään motiivia 
tehdä sellaista varastoon, se on 
liian iso hom m a siihen. Täytyy 
olla varmuus siitä, että saa 
korvatuksi siihen uhratun ajan 
ja velat.

Härkätie-reliefi on siis puuta 
-  suomalaista haapaa - ,  ja puuta 
Martti on viime aikoina muuten
kin varsin paljon käyttänyt mate
riaalina.

-  Kyllä minä tuotakin systee
miä, mikä lähtee muovailuva
hasta, sitten kipsiin ja siitä 
mahdollisesti pronssiin -  kyllä 
minä sitäkin yhä olen tehnyt. 
Mutta puusta on kyllä tullut 
viime aikoina melko paljon 
tehtyä, ja tuntuu, että se onkin 
jonkunlainen muotimateriaali 
tällä hetkellä. Se siinä on, että 
siitä saa vain sen yhden ainoan 
kappaleen, mutta onhan se 
tavallaan sitten arvokkaampi
kin. O len hiem an myös kokeil
lut veistämistä erilaisista kivis
tä, mutta se on niin hidasta 
työtä, ettei se oikein sovi m ei
käläisen luonteelle. Pitäisi pi
kem m in saada se lopputulos 
nähtäväksi, sen takia se on 
jäänyt.

Martti Vainio taiteilee perin
teisellä tyylillä, eli tekee "näköi
siä kuvia”, mutta hän hyväksyy 
moderninkin taiteen, mikäli se 
ei mene aivan päättömäksi.

-  Silloin se tietysti on a rv e 
luttavaa, kun ei tarvitse enää 
m uuta kuin jonkun hullun 
idean, että kun ruvetaan ulkoa 
tuom aan hiekkaa, kiviä ja kom 
postia sisälle ja sekoitetaan ka

saksi lattialle, niinkuin näin 
pohjoism aiden taidekeskuk
sessa, niin silloin alkaa tuntua 
siltä, että siinä on takana jota
kin m uuta kuin taiteellisuu
teen pyrkiminen. Sen kuiten
kin olen huom annut, että se 
ilmaisutapa mikä minulla on, 
ei ole tällä ajankohdalla kovin
kaan muodissa. Se yleisönosa, 
joka haluaa vaihtelua, sanoo: 
Tuotahan on  jo vuosisadat kat
seltu taidemuseoissa... eikä se 
heitä kiinnosta. Mutta se on 
kuitenkin niin, että ihmisen 
täytyy rehellisesti tehdä sitä, 
mistä itse pitää, siinä ne par
haat tulokset saa, vaikkei ajan
kohta sitä täysin suosisikaan. 
Kuitenkin voi hyvää taidetta 
tehdä m onella tavalla ja jokai
sella on omat ilmaisukeinonsa, 
ja jos jonkun luonne on sellai
nen, että pitää uusista kokei
luista ja haluaa ilmaista itseään 
juuri sillä tavalla, niin hyvä se 
on silloin, jos vielä osaa satut
taa siihen herm oon, joka on 
ajankohdan mukainen.

Taiteilijan elämä on jotenkin 
kaksijakoista; varsinainen työ 
on yksinäistä puuhailua, mutta 
sen jälkeen on astuttava julki
suuden valokeilaan, että saisi 
töitänsä esille ja myydyksi.

- E i  riitä, vaikka kuinka uu
rastaisi hiljaisuudessa ja töitä 
olisi nurkat täynnä -  ne on 
tuotava myös julkisuuteen. Sii
nä ovat nuo näyttelyt parhaana 
apuna. O len nyt ollut mukana 
Loimaan seudun taiteilijoiden 
Syyskasi-ryhmässä, millä juuri 
oli näyttely Loimaalla ja aikoo 
jatkaa Mellilässä. Yksityisen 
näyttelyni aion järjestää Liipo- 
la-museoon pääsiäisenpyhiksi, 
sitä varten olen jo jonkin aikaa

tehnyt töitä ja toivon mukaan 
saan ne tilat täyteen. Edellinen 
näyttelyni siellä oli Tilkasten- 
Värrin sukujuhlan aikaan -83. 
Se tekikin taidettani aika lailla 
tunnetuksi, kun silloin oli pal
jon väkeä liikkeellä, ympäri 
Suomea. O len myös ajatellut -  
ja m onet ovat kehottaneetkin -  
että pitäisin näyttelyn Turussa, 
mutta en ole saanut sitä vielä 
aikaiseksi. Pitäisi koota sinne 
sellainen aineisto, että omakin 
kritiikki täysin hyväksyisi sen.

Niin -  se itsekritiikki. Se on 
tietysti hyvä asia taiteilijallekin, 
kunhan sitä vain ei ole liikaa. 
Martti arvelee, että hänellä sitä 
ehkä on ollut haitaksi astikin.

-K yllä se varmaan on  vä
hentänyt töitteni määrää, sa
moinkuin jonkinlainen turha 
vaatimattomuus, ei ne nykyään 
ole kovin hyviä ominaisuuksia 
taiteilijalle. Ja minusta tuntuu, 
että itsekritiikki vain suurenee 
iän karttuessa, nuorena sitä 
helpom m in kuvitteli olevansa 
aika poika näissä asioissa.

Vaikka Martti Vainio pitääkin 
työstään, tulee kuitenkin joskus 
tilanteita, että taiteen teko tun
tuu vaikealta.

-S itä  sattuu kyllä, jos huo
maa ettei saa mielensä mukais
ta tulosta, ja mitä kriittisempi 
itse on, niin sitä helpom m in se 
tunne tulee. Silloin on usein 
parasta, että siirtyy johonkin 
toiseen työhön ja kun se tunne 
on ohi, se saattaa m ennä kuin 
tyhjää vaan. Ja joka tekijän 
töistä on m elkoinen prosentti 
sellaisia, jotka täytyy hylätä sen 
tuloksen takia, vaikka parem 
matkin tekijät olisivat kyseessä.

Martti Vainion perheeseen 
kuuluu puolison Ainon lisäksi 
kolme tytärtä, tyttäret tosin jo 
aikuisia ja omillaan eläviä, toki 
yhteyttä kotiin pitävät. Martti 
sanoo, että vanhin tytär Orvokki, 
joka on valinnut tekstiilitaiteen 
alakseen, on se jonka kanssa 
tulee enimmin puhuttua tai
teesta.

-  Hänen m ielipidettään 
usein kysyn ja hän sanoo sen 
kyllä, hänellä on tarkka silmä 
sanomaan, mikä on hyvää, 
vaikka ollaanhan me eri mieltä 
monestakin asiasta, mutta ol
laan siinä samanluonteisia, että 
voi toiselle sanoa suoraan, ei
kä siitä suututa. Kyllä toisetkin 
tyttäret myötämielisiä taiteilul
leni ovat, kun sitä pienestä asti 
ovat seuranneet.

Näin Martti Vainio -  mies 
jolla oli haave ja joka haaveensa 
onnistuneesti toteutti.

-E h k ä  se olisi pitänyt to
teuttaa jo aikaisemmin, mutta 
toivon mukaan tässä on vielä 
vuosia jäljellä taiteen tekem i
seen. Kun nyt vaan ensinnäkin 
terveyttä sekä innostusta ja ins
piraatiota riittäisi, niin silloin 
olisi oikein mukava yrittää täs
tä eteenpäin. □

Martti Vainion veistämän Härkätie-reliefin luovutustilaisuus Kosken kunnantalon valtuuston 
istuntosalissa 24. 4.1985. Tait. Vainio kukitettuna, puhumassa kulttuurilautakunnan 
puheenjohtaja Pirjo Liipola.
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Marjatta Väänänen:

Koskelaiset Turun maatalousnäyttelyssä 
yli sata vuotta sitten
Farman edeltäjässä leikkuupuimuri USArsta v. 1881!

teeseen. Kosken kartano esit
teli näyttelyssä ayshirekarjaan- 
sa, sonnin, lehm iä ja hiehon. 
Luettelosta käy selville, että 
kartanoon oli hankittu ayshire- 
rotua vuodesta 1877 lähtien.

Moni arvelee, että niinä ai
koina olisivat lehm ät vielä ol
leet Suomen karjaa. Talonpoi- 
kaistiloilla niin olikin, mutta 
kartanoissa harrastettiin jo yli 
sata vuotta sitten ay-karjaa ja 
Angler-rotua. Sen sijaan hevo
set olivat, päin vastoin kuin 
monissa muissa kartanoissa, 
Kosken kartanossa suomalaista 
rotua. Kartanon näytteille ol
leet hevoset olivat nimeltään 
Jupiter ja Toveri, edellinen 5-, 
jälkimmäinen 4-vuotias.

Moni esitteli ratsuhevosiaan. 
Turun ja Porin läänin m aaher
ra Carl Erik Greutz omisti 
jalon, parhaista englantilaisista 
vanhemmista polveutuvan rat
sun. Kosken kartanon varus
tuksiin ei sellaista liene kuulu
nut, vaunuhevosia sen sijaan 
kyllä.

Voita neljältä 
Kosken tilalta
Näyttelyluettelo kertoo, että 
Kosken kartano esitteli myös 
meijerinsä suolattua voita. Voi
ta oli valmistettu makeasta eli 
tuoreesta ja happamesta ker
masta. Kartano kuului voinval- 
mistajana sarjaan ”yli 15 leh
män karjat”. Voita oli näytteillä 
aina Isoakyröä ja Sippolaa 
myöten. Vielä oli sarja Pariisin- 
voin valmistajille. Kosken kar
tanossa ei tätä voita valmistet
tu, mutta Som eron Lahden 
kartanon omistaja Karl de Pont 
sitä valmistutti meijeristillään 
C.D. Matzenilla.

Jo  tällöin oli nähtävissä, mi
ten merkittävä maataloustuote 
voi Suomessa oli. Kartanomei- 
jereitten ohessa myös talolliset 
valmistivat voita. Nyt tullaankin 
toiseen koskelaiseen näytteil
leasettajaan: Ali-Liipolan silloi
seen isäntään Henrik Ali- 
Liipolaan. Neljänkymmenen 
m uun valtakunnan talollisen

Vuoden alussa satuin Helsingissä kulkemaan kirjakaupan 
ohi. Ikkunassa oli kirjauutuuksien ohessa joltinenkin 
määrä vanhoja kirjoja. Kun eduskunta oli juuri paria 
tuntia aikaisemmin lähtenyt talvilomalle, oli aikaa 
pistäytyä sisälle.

Vanhojen kirjojen pinosta sattumalta löytämäni ja 
sitten myös ostamani kirja muutti melko lailla 
käsityksiäni Suomen sadan vuoden takaisesta 
maataloudesta. Kirja oli nimittäin Turussa vuonna 1881 
järjestetyn kahdeksannen maatalousnäyttelyn 
näyttelyluettelo. Aivan erityisesti se vielä ostopäivän 
iltana alkoi uutta omistajaansa kiinnostaa, kun eri 
sivuilta löytyi silloisten koskelaisten tälle 
valtakunnalliselle näyttelylle antama panos.

Mitä saattoivatkaan Kosken 
kappeli ja sen maatalous siinä 
vaiheessa tarjota näyttelylle, 
jonka vuonna 1797 perustettu 
Suomen Talousseura oli järjes
tänyt?

Uskomattoman paljon, kun 
otetaan huom ioon, että tämä 
sadan viiden vuoden takainen 
näyttely oli valtakunnallinen. 
Näytteillä oli karjaa kuten leh
miä, hevosia, lampaita, kanoja, 
kalkkunoita. Oli viljaa, juuri- 
kasveja, maatalous- ja meijeri- 
koneita, käsitöitä, lannoitteita 
ja siemeniä, jopa kotimaassa 
viljeltyjä persikoita, rypäleitä ja 
mansikoita ja säilöttyä maitoa.

Aateliskartanot
kärjessä
Tyypillistä oli, että maatalou
den ensi viulua soittivat siinä 
vaiheessa aateliskartanot. Tilo
ja oli myös porvariston ja vir
kamiehistön hallussa. Maata
lousnäyttelyn johto, päätoimi- 
kunta ja arvostelulautakunnat 
olivat tyystin ruotsinkielisten ja 
-nimisten aatelisten ja virka
miesten hallussa. Vain yksi 
noin viidestäkymmenestä jäse
nestä oli suomalais-niminen.

Mutta suomalainen viljelijä
väestökin oli oli toki näyttelys
sä tuotteineen esillä, ja kun 
tulivat kyseeseen kätten taidot, 
menestyivät myös torpparit ja 
heidän vaimonsa, jopa kansa- 
koulutytöt, vaivaishoidokit ja 
loiset. Maata ei kaikilla ollut 
mutta taitoa kyllä.

Kosken kartanossa
ay-karjaa 
vuodesta 1877
Mutta koskelaiset. Aateliskarta- 
noitten johtoasemaa ajatellen 
oli ymmärrettävää, että Kosken 
kartanon silloisen omistajan 
Clas de Pontin nimi esiintyi 
näyttelyluettelossa useaan ot-

Kirjoituksessa mainitun 
Kosken kartanon vanhempi 
(oik.) ja uudempi päärakennus.
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Kansanomaista esineistöä Hyhkön talousmuseossa 
Sorvastolla.

kanssa hän edusti "rahvasvoin- 
valmistajien” ryhmää näyttelys
sä. Mukana oli talollisia Tam
melaa, Raisiota, Halikkoa, Li
minkaa, Jämsää, Alatorniota 
myöten. Monia naisia oli tässä 
rahvaan voinvalmistajien luet
telossa mukana, emäntiä, les- 
kiemäntiä, tyttäriä. Talonpoi- 
kaisvoin valmistajaksi luokitel
tiin myös koskelainen opettaja 
G.A. Johnsson. Lisäksi yli 15 
lehm än sarjassa mainittiin 
kauppias A. Fontell Forssasta. 
Todellisuudessa, sen kertoo 
luetteloteksi suluissa, Fontel- 
lin voi tuli Kosken Ali- 
Mattilasta, jossa sitä valmisti 
m eijerikkö Stina Simontytär. 
Näin Koskelta osallistui näytte
lyyn neljä voinvalmistajaa.

Juustojen ja viljan 
moninaisuutta 
jo silloin
Jos oli paljon voinvalmistajia, 
oli myös juustontekijöitä. 
Sveitsistä oli niihin aikoihin 
saapunut kartanomeijereihin 
Iisalmea, Joroista, Elimäkeä, 
Artjärveä, Sippolaa ja Myrsky- 
lää myöten sveitsinjuuston val
mistuksen taitajia. Mutta val
mistettiin myös m onia muita 
juustolajeja, jopa ranskalaista 
Brietä ja toistakin valkohome- 
juustoa, camembertia. Moni
puolistam assa juustolassa teh
tiin useita juustolajeja ulko
maisten valmistusohjeitten 
mukaan.

Talonpoikainen juustonval-

mistus kulki rinnalla. Tehtiin 
makean m aidon ja kuoritun 
maidon juustoja. Ali- 
Liipolassakin valmistettiin 
näyttelyyn kolm e talonpoikais- 
juustoa.

Varsin merkittävä oli Ali- 
Liipolan lähettämä viljapanos. 
Henrik-isäntä lähetti ruista, 
vehnää, ohraa ja kauraa, tim o
tein ja puna-apilan siementä. 
Hän sai seuraa kansakouluno
pettaja G.A. Johnssonista, joka 
lähetti näytteille kauraa.

Torpparikin mukana
Koskelaisten panos ei päätty
nyt tähän, vaan myös torppa- 
reitten edustus oli turvattu. 
Joh. Suonummi esiintyi potas
kan valmistajana. Sitä hän oli 
tehnyt koivusta, haavasta ja 
männystä. Potaska eli puutuh- 
ka on kaliumia.

Jo yli sata vuotta sitten kuu
luivat miesten ja naisten käsi
työt maatalousnäyttelyissä esi
teltäviin. Jälleen Ali-Liipolan ti
la kunnostautui. Talosta oli 
näyttelyssä leili, ämpäri ja 
tuoppi, kaikki puusta. Näin jäl
keen päin tulee mieleen, oli
vatko esineet hänen vai veljen
sä Johan Limnellin, taitavan 
huonekalupuusepän, tekoa? 
Asia ei käy luettelosta selville. 
Myös käsityöläinen Elias Maja- 
maa Kosken kappelista oli saa
nut näytteille luukampoja.

Pari riviä ylempänä on luet
telossa kiintoisa yksityiskohta: 
mainitaan Emil Wikströmin, 
turkulaisen sähköttäjäoppilaan 
nimi, todetaan hänen esittele
vän kokoelman puuleikkaus- 
töitä, mainitaan hänet 17- 
vuotiaaksi ja itseoppineeksi, 
joka vasta muutam a kuukausi 
aikaisemmin oli tehnyt ensim 
mäiset yrityksensä alalla. Emil 
Wikströmistä tuli sittemmin 
maan eturivin kuvanveistäjäp- 
rofessori, jonka töitä on mm.

Säätytalon julkisivufriisi, Tope
liuksen patsas Helsingissä ja 
niin edelleen.

Kosken koululaiset 
näyttelyssä
Opettaja Johnssonin nimi 
esiintyy vielä toisenkin kerran 
luettelossa, naisten käsitöiden 
yhteydessä. Hän oli lähettänyt 
näyttelyyn 12-vuotiaan Emma 
Lindenin kutomat kaksi sukka- 
paria. Näin oli Kosken kappe
lin kansakoululaistenkin edus
taja päässyt kuuluun, suureen 
näyttelyyn. Siellä hänen käsi
työnsä esiintyivät yhdessä 
em äntien ja tyttärien tekemien 
ryijyjen, papinrouvien virk
kauksien, torpparien em än
tien kankaitten ja m erikaptee
nien puolisoinen keinutuolin- 
mattojen, palttinoiden ja sars- 
sien keskessä.

Lopuksi on  mainittu pari
kymmentä oppilaitosta, joista 
on  lähetetty oppilastöitä näyt
telyyn. Joukossa on mm. opet
tajaseminaarien sekä Talous- 
seuran om an kotiteollisuus- 
koulun oppilaitten töitä. Mu
kaan on päässyt kaksikymmen
tä kansakoulua. Kunniaksi kos
kelaisille on, että Kosken van
ha kansakoulu kuuluu tähän 
joukkoon. Kaikkiaan yhdeksän 
käsityötä oli näytteillä koulun 
sen ajan oppilailta.

Kosken ohessa etenkin Hali
kon, Liedon, Someron, Tam
melan, Uskelan, Lemun, Kaari
nan, Peittelin ja Marian kun
nista osallistuttiin om an läänin 
alueella järjestettyyn näytte
lyyn. Koskelaisia tietysti kiin
nostaa, että emäpitäjästä Mart
tilasta ei näyttelyyn osallistuttu, 
vaan Kosken kappelilaiset kan
toivat uljaasti Marttilankin 
lippua!

Hauskaa olisi tietää, muista
vatko nykykoskelaiset kuul
leensa tästä maatalousnäytte
lystä edellispolvilta? Olisiko 
säilynyt Ali-Liipolan piimäleili, 
joka teki Turun-matkan tai Em
ma Lindenin jälkeläisten kes
kuudessa tietoa siitä, jatkoiko 
tyttö käsitöitten tekoa? Ansak
siko hän ehkä aikuisena lei
pänsä käsitöitä tekemällä? Ku
ka oli joh. Suonummi?

Entä siirtyikö Kosken karta
non ay-vasikoista joitakin naa
puritalojen karjojen perusta
jaksi? Ja onko opettaja Johnsso
nin sukua vielä Koskella ja 
mikä oli tila, jota hän viljeli?

Toivottavasti ne koskelaiset, 
jotka näistä yli sadan vuoden 
takaisista asioista jotain tietä
vät, kertovat niistä muillekin, 
Ei pidä päästää mahtia maan 
rakoon!

Omasta puolestani taidan 
jatkaa ja tutkia, osallistuttiinko 
Kosken kappelista myös aikai
sem piin Suomen Talousseu
ran näyttelyihin. □

Taiolan koulu, jonka ensimmäinen opettaja G. A. Johnsson oli lähettänyt näyttelyyn kauraa, sekä 
koulun oppilaat käsitöitä. Kuvassa koulu on nuorisoseurojen laulujuhlien kansliana joskus 
30-luvulla.
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Siihen aikaan 
kun meidän isä 
muulin osti
...taikka sitä ennen meillä oli vain yksi hevonen; se oli 
täysin mustan värinen ruuna ja Musta oli sen nimikin. 
Peltokalut olivat vielä silloin sellaista kevyttä sorttia, 
vallankin pikkutiloilla, niin että yhdellä hevosellakin 
keveissä maissa muokkaaminen kävi. Oli Karhua, Sutta ja 
häälytettävää äestä, oli meillä naapurin kanssa yhteisenä 
semmoinen kolmetukkinen kieriväkin kalu -  
lapioäkeeksi sanottiin -  jota yksi hevonenkin jaksoi 
vetää, kun ei isompi mies päällä ollut. Kyntöaurat olivat 
jo rauta-auroja; oli Fiskarsin Sukkelat, Norhammarit ja 
mitä niitä olikaan, joilla ei yhdellä hevosella kyntäminen 
käynyt. Lähinaapurissa, Takamaassa oli myös vain yksi 
hevonen; se oli täysin valkoinen ruuna, Valkoksi sitä 
sanottiinkin. Näistä sitten, Mustasta ja Valkosta, tehtiin 
hevospari, jolla vuoropäivinä kynnettiin kumpaisessakin 
paikassa.

Sitten alkoi jo yleisemmin tulla
raskaampia peltokaluja, tulivat 
hankmot ja isommat jousiä- 
keet, fieteriäkeiksi täällä sanot
tiin; niitä vetämässä täytyi olla 
jo hevospari. Silloin oli jo 
sama tyyli kuin nykyäänkin, 
että kun naapuri ostaa jonkun 
uudenm allisen työkalun tai 
koneen, niin jokaisen täytyy 
hankkia sellainen, koska se on 
aina maailman paras. Niin kävi 
silloinkin, että meidän isä sa
noi, että on hankittava näitä 
uusia työkaluja, pitää myös ru 
veta katselemaan jostain toista 
hevosta, koska ei kunnolla 
naapurin kanssa olisi enää eh
tinyt maatöitä tekemään, jos 
enem m än olisi hevosparia tar
vinnut. Isä olikin jo vähän 
käynyt katselemassa myytävänä 
olevia hevosia, mutta ei ollut 
vielä löytänyt mieleistä.

Oli jo kevät, vähän ennen 
vappua, kun m eidän pihaan 
ajoi kulkukauppias, jolla oli 
sellainen oudon näköinen 
elukka rattaiden edessä. Me 
penskat olim m e isän kanssa 
siinä pihalla ja m enim m e li- 
kemmäs katsomaan. Isä kysyi, 
että mikä täm m öinen juhta on, 
kun se ei ole hevonen, eikä se 
aasikaan ole, kun on  noin 
suurikokoinen, isopäinen, pit- 
käkorvainen ja julman näköi
nen; aasin olim m e m e pens
katkin nähneet posetiivarilla. 
Se on muuli, sanoi se kauppa
mies ja kertoi, että hän osti sen 
saksalaisilta, jotka lähtivät pois

täältä Suomesta (ensim m äinen
maailmansota oli vähän aikaa 
sitten päättynyt). Muulista em 
m e tienneet m uuta kuin mitä 
kiertokoulussa olim m e raama
tunhistoriasta lukeneet, kuinka 
Absalom sillä pakeni ja kuinka 
huonosti siinä kävi.

-O s ta  siitä hyvä juhta itsel
lesi, sanoi kauppias isälle, niin
kuin olisi tietänyt, että isä oli 
hevosen ostoa ajatellut. -  Saat 
siitä niin sitkeän vetojuhdan, 
ettet uskoisikaan. Ei isä ottanut 
kuuleviin korviinkaan m iehen 
kehumista, sanoi sentään lo
pulta, ettei hän tämmöisestä 
huoli, taitaa olla jo loppuvan- 
hakin, kun pää on noin  har
maa. -  Ei se vielä ole kuin 
parhaassa iässä, sanoi se kaup
pias, se on vasta siinä neljän
kymmenen korvilla, kun se 
pysyy ajokuntoisena seitse
mänkymmentä vuotta. Isä nau- 
roi vaan ja me lähdim m e pois.

Kauppiaskin lähti, mutta 
kuinka ollakaan, hän tuli taas 
seuraavana päivänä, kehui ja 
kehui sitä juhtaansa ja sanoi, 
että se on niin lauhkea, että 
sillä voivat nuo lapsetkin ajella. 
Me penskat innostuim m e ko
vin ja ruvettiin nykimään isää 
hihasta ja sanoimme, osta se, 
että saamme ajella. Samaan 
aikaan tuli siihen m eidän pi
halle naapuri, Niemelän setä, 
joka oli ollut Amerikoissa. Hän 
huusi jo kaukaa: Miuli p:le, 
mistäs täm m önen tänne Suo
m een on tuotu? Amerikassa

hän oli nähnyt muuleja kaivok
sissa, niitä käytettiin siellä kai
voksen sisällä vaunuja vetä
mässä, se on sitkeä ja vaatima
ton juhta ja tulee toim een 
sellaisissa paikoissa, missä h e
vonen ei ollenkaan. Se on 
aasin ja hevosen risteytys, e i
vätkä m uulit lisäännyt keske
nään ollenkaan, niin kertoi 
naapuri. Nyt isäkin innostui 
sen verran, että sanoi kauppi
aalle: Riisu nyt sitten se siitä 
kärryjen edestä, pannaan se 
tuonne kakkuloihin ja sontare- 
ki perään, m ennään sitten 
kaikki rekeen, niin nähdään, 
mitä se jaksaa vetää. Kun sil
loin maa oli jo paljas lumesta, 
niin kyllä se reki oli aika raskas 
vetää. Muuli pantiin reen 
eteen ja kauppias antoi ohjat 
isälle, sanoi että käske samalla 
tavalla kuin hevostakin. Isä otti 
ohjat ja käski menemään, m ut
ta muuli ei liikahtanutkaan. 
Nyt kauppias rähähti kovalla 
äänellä ja silloin muuli lähti 
venymään, oli kurkku pitkänä 
ja kieli ulkona suusta, ja kyllä 
se vaan reen sai liikkeelle, eikä 
lakannut pinnistämästä ennen 
kuin seisoteltiin.

Isä kysyi sitten, että mitä 
tämmöisessä elukassa on  h in
taa? Muistaakseni kauppias sa
noi että seitsemänsataa m ark
kaa (nykyinen seitsemän mk.) 
jossa olisi ollut mukana myös 
ne rattaat. En minä niin paljon 
maksa, sanoi isä, kun pistää 
toisen puolen lisää, niin saa jo

hyvän hevosen. Hän kysyi sen
tään naapurilta, mitä tämä 
asiasta ajatteli, mutta naapuri 
sanoi, että vaikka hän näiden 
kanssa on pelannut ja tietää 
niistä jotakin, niin ei hän sano 
niin eikä näin, saat itse päättää, 
mitä teet. Isä lupasi neljäsataa, 
mutta kauppias ei ollut kuule- 
vinaankaan, vaan hankki pois
lähtöä ja menikin jo vähän 
matkaa, mutta tuli takaisin ja 
sanoi, että pannaan riita halki. 
Isä suostui siihen ja niin muuli 
jäi meille.

Kylvön aika läheni ja valmis
teltiin Mustan ja m uulin paria- 
joa. Tehtiin sellainen peräpuu, 
johon pantiin vetokoukku kes
keltä vähän Mustan puolelle, 
niin että muulille tuli pitem pi 
pää. Isä sanoi, että Musta on 
riski hevonen, kyllä se enem 
män jaksaa vetää kuin muuli. 
Ostettiin sitten hankm o ja jou
siäes, kylvöt tuli tehtyä, Musta 
ja muuli sopivat hyvin pariin, 
ystävystyivätkin niin, että jos 
toinen oli poissa näkyvistä niin 
kovasti hirnuttiin. Muulin h ir
nunta kylläkin oli karmeaa 
kuultavaa, yhtä suoraa huutoa. 
Joku sanoi, että se on kuin 
kymmenen pasunaa puhaltaisi, 
se niiskutti vielä pitkään sen 
huudon perään, kun ei saanut 
henkeänsä kulkemaan.

Kerran kesällä, kun isä oli 
jossakin reisussa Mustan kans
sa, oli muuli yksin hevoslaitu-

Jatkuu sivulla 8
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Ohjeita elämän varrelle
Kosken, Marttilan ja Tarvasjoen osuuspankit järjestävät vuosittain nuorille pareille 
illanvieton, jossa vakavaa asiaa on puhunut pastori Olavi Tukiainen Turun evlut 
seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksesta. Lisäksi on ollut muuta 
viihteellisempää ohjelmaa. Tilaisuuksien sanoma on ollut mielenkiintoista kuultavaa ja 
samalla on tahdottu tuoda esille pankkien mahdollisuudet olla nuorten perheitten 
apuna.
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Kankaan kauniit maisemat
Kankaan harjulla on edellytyksiä urheilupaikaksi yhtä hyvin talvella 
kuin kesällä. Siellä ovat Kosken parhaimmat hiihtomaastot ja 
Kankaan koulu toimii mainiona kilpailujen tukikohtana. Jo 
seuraavaksi hiihtokaudeksi on toiveita saada sinne myös valaistu 
latu, joka vuoden pimeimpänä aikana huomattavasti lisää 
koskelaisten hiihtomahdollisuuksia.

Kosken Kaiun riveissä on tällä hetkellä runsaasti ansioituneita ja 
kehittymiskykyisiä hiihtäjiä, joista mainitsemme tässä 
aakkosjärjestyksessä Heidi ja Niina Haapasen, Eeva, Jari ja Timo 
Juustin, Petteri Kanasuon, Marja-Liisa Kääriäisen, Päivi Laaksosen, 
Minna Mattilan, Juha Mikolan, Tuomo Seppälän ja Katri Teivosen.

Talkootyöllä on suuri merkitys hiihtotoiminnan 
käynnissäpitämiseksi. Lasse Mattila ja Asko Tausa huolehtivat 
latujen ajamisesta, mikä vaatii kannustimeksi todellisen 
harrastuksen. Nuorten hiihtäjien valmennukseen Kosken Kaiku 
jossain määrin osallistu ja Veikko Haapanen on valmentanut omia 
tyttäriään sekä Juha Mikolaa.

Kosken Kaiun hiihtojaoston puheenjohtajana toimii mv Vilho 
Salonen, joka samalla on Kosken Kaiun johtokunnan jäsen ja seuran 
varapuheenjohtaja. Seuran puheenjohtajana toimii kelloseppä Martti 
Lappalainen.

Kankaan koululla ja 
ympäristöstä löytyy myös 
pysäköintitilaa.

Osuuspankki on halunnut olla 
näkyvästi mukana.

KOSKEN Tl VPK (

SPR:n ensiapuryhmä 
päivystää tukikohtanaan 
Kosken VPK:n uusi auto.
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Jatkoa sivulta 5
Siihen aikaan 
kun meidän isä 
muulin osti

mella aivan maantien vieressä 
ja siinä ikävissään silloin täl
löin huutaa töräytti. Sattui sil
loin Kosken kartanon isäntä 
Johannes Nyberg -  Kosken 
herraksi kansanomaisesti sa
nottu -  ajamaan tietä pitkin 
Anttoni kuskinaan. Kun he nä
kivät muulin, niin hiljensivät 
hevosensa käyntiin ja ihm ette
livät moista elukkaa, jollaista 
eivät olleet ennen nähneet. 
Kuinkas kävikään, juuri kun he 
olivat kohdalla, niin muuli ka
jautti sen kom ean äänensä. 
Kartanon hevonen pelästyi ja 
pillastui äkkiä täyteen lauk
kaan. Anttonin, joka piti ohjak
sista kiinni ei käynyt kuinkaan, 
mutta H erra meni selälleen 
siitä istuttavalta ja olisi ehkä 
pudonnut maantielle, ellei 
Anttoni olisi saanut häneen 
kiinni. Anttoni sai hevosen hil
lityksi, ja he tulivat takaisin 
m eidän pihalle. Herra kysyi 
meiltä penskoilta, että mikä 
tuom m oinen elukka on, kun 
pelästytti heidän hevosensa 
niin, että meinasi tulla iso 
vahinko. Ääni oli vähän ärtyi
sen tuntuinen, kun hän sanoi, 
ettei tuom m oista saisi pitää 
tuossa maantien lähellä huuta
massa. Emme m e penskat tä
hän mitään sanoneet, katseltiin 
vain suu auki ja vähän pelois- 
sammekin. Herrakin kai huo
masi sen, he rupesivat Antto
nin kanssa nauramaan asialle; 
m ekin saimme sanotuksi, että 
se on  muuli, he katsoivat vielä 
hetken m uulia ja lähtivät m e
nemään.

Me penskat ajelimme m uu
lilla paljon, vallankin talvella, 
pikku asioilla ja ihan vaan 
muutenkin. Meillä oli peruna- 
kellari vähän kauempana m et
sässä, sellainen hiekkanum- 
m een kaivettu kuoppa, josta 
m e usein kävimme muulin 
kanssa perunoita hakemassa. 
Siihen aikaan oli talvisin pal
jon lunta, ja kerran kun me 
taas m enim m e kellarille, niin 
muuli juuttui kinokseen, kaa
tui siihen, eikä yrittänytkään 
nousta, vaikka m e kuinka hä
tisteltiin. Yksi meistä lähti poru 
suussa hakemaan apua kotoa, 
kun luultiin, että se kuolee 
siihen. Tapaus sattui kuitenkin 
lähellä Niemelää, sitä naapu
ria, joka oli Amerikassa ajellut 
m uulin kanssa. Hän oli huo
m annut tapauksen, tuli sinne 
ja sanoi, ettei tämmöistä huoli 
itkeä, kyllä se siitä nousee. 
Muuli makasi vaan lumessa 
pää pitkänä niinkuin kuollut, 
mutta kun naapuri kyykistyi 
sen viereen, otti sen suuren 
korvan käteensä ja karjaisi sii
hen niin kovin kuin jaksoi, 
niin jopa muuli nousi ylös 
niinkuin pyry. Naapuri sanoi, 
että hän kyllä tietää näiden 
konstit, ja nyt tekin tiedätte 
toisella kertaa, m iten sen saa 
nousemaan.

Tällainen tilanne tulikin 
pian. Kulkukauppiaalla olles
saan muuli oli tottunut poik
keamaan joka taloon. Kun sillä 
lähti ajamaan maantietä pitkin, 
niin ensimmäisen naapurin pi
han kautta oli mentävä, ohjas- 
tamisesta se ei välittänyt m i
tään. Ei isä sillä paljon viitsinyt 
maantiellä ajaakaan, mutta 
erään kerran, kun hän oli sillä 
lähdössä matkaan, niin käski 
m inun m ennä edeltäkäsin naa
puriin  sanomaan, että sieltä 
tulisi mies tienhaaraan, ottaisi 
jotain kättä pidem pää ja estäisi

muulia poikkeamasta pihaan. 
Naapuri teki työtä käskettyä, ja 
kun isä sitten tuli muulin kans
sa niin se jo kaukaa rupesi 
kaartamaan naapurin tielle 
päin. Isä veti ohjaksista sen 
kun jaksoi, naapuri roiski köy- 
sinipulla m uulia päähän, ja sen 
verran he saivatkin sen suistet
tua, että se meni naapurin 
trekoliin suureen lumikinok
seen pitkäkseen. Minullahan 
oli jo tiedossa konsti, jolla sen 
saisi ylös; kun huusin korvaan, 
niin heti muuli nousi, isä kier
si sen kanssa naapurin pihan 
kautta ja jatkoi matkaansa.

Minä olin siihen aikaan jo 
vähän toisella kymmenellä, jo
ten ajelin muulilla yksinkin 
pikku reissuja. Kerran minut 
pantiin sen kanssa viemään 
jotain tavaraa Mellilän asemal
le, ja m eninkin mielihyvin, sil
lä olihan se miesmäistäkin. 
Kun ehdim m e asemakylään, 
missä oli siihen aikaan paljon 
liikettä ja m onia hevosia puo
meissa kiinni, muuli näki nä
mä, seisahtui keskelle tietä, 
eikä lähtenyt liikkeelle, vaikka 
kuinka usutin. Minä pelkäsin, 
että jos se nyt rupeaa huuta
maan, niin se pelästyttää hevo
set ja ihmiset. Niin myös kävi, 
että se päästi kauhean töräh- 
dyksen, että koko kylä sen 
kuuli. Nyt alkoi ihmisiä lapata 
joka puolelta ihmettelemään, 
mikä ihm een elukka täm m öi
nen on, kun noin kamalasti 
huutaakin. Minä yritin selittää, 
mikä se on ja samalla hätistää 
sitä liikkeelle, mutta mihinkäs 
siitä olisi päässytkään, kun 
sankka ihmisjoukko oli joka 
puolella. Joukossa on aina vä
hän ilkeämielisiäkin; niinpä

nytkin yksi mies, joka taisi olla 
hiukan ryypyssäkin, ryntäsi lä
pi ihmisjoukon m inun vieree
ni ja huusi kovalla äänellä: 
Missäs heosia tehrään, ko les- 
taa viät? Tämä m inua kovin 
suututti, sillä vaikka muuli oli
kin vähän luiseva, niin kyllä se 
meillä sen verran hyvin ruokit
tiin, ettei se sen kum m em m ak
si olisi tullut. Minä varmaan 
punoitin kiukusta ja ajattelin, 
että jos olisin isompi, niin 
näyttäisin tuolle. Selvisin sieltä 
lopulta kotiin, ja sanoin koti
väelle, etten ikinä enää lähde 
sen kanssa yksinäni mihinkään 
ihmisten ilmoille.

Tässä kotinurkilla ja pelto
töissä sillä vielä jonkin aikaa 
ajeltiin, sen itsepäisyydelle en 
sin vaan naurettiin, mutta lo
pulta se tuli niin härkäpäiseksi, 
että isä tuumi, että kai hän vie 
jo sen teurastamoon. Olimme 
kyllä jo jokainenkin siihen kyl
lästyneet, mutta em m e sentään 
olisi antaneet sitä teurasta
m oon viedä, kun se yhä oli 
hyväkuntoinenkin. Sitten Leh
tim äen pappa, vanha mies tältä 
samalta paikkakunnalta, joka 
vaimonsa kanssa viljeli pientä 
tilaansa, oli kuullut, että meiltä 
m uuli aiotaan viedä teurasta
m oon, tuli meille ja kysyi jos 
m uuli myytäisi hänelle, hän 
maksaisi saman hinnan kuin 
teurastamokin. Isä myi sen hä
nelle mielihyvin, koska tiesi, 
että se siellä hyvin pidetään. 
Hinta oli kaksisataa markkaa 
(kaksi nykymarkkaa), ja me 
kaikki olim m e hyvillämme, 
kun tarina m uulin meillä olos
ta näin onnellisesti päättyi.

Lauri-Eemeli

Tästä aukeaa näkymä Kannaan kulmalle. Takana keskellä 
olevat rakennukset kuuluvat Aholan tilalle, jossa tarinassa 
kerrottu muuli asusti.
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Pekka Holkeri:

Korttipeliä Sorvastolla 
ja vähän muuallakin
Ken tuntee minut, saattaa helposti tuumailla, että 
mitähän tuo Pekkakin luulee korttipelistä tietävänsä.
Totta onkin, ettei se kuuluisa Neljän kuninkaan kirja 
sotien jälkeen juuri sanottavastikaan ole kädessäni ollut, 
puhumattakaan siitä, että olisin osallistunut siihen 
peliin, jota ”isot pojat” Porinmäessä pelailivat. Siinä 
pelissä vaihtoi hevosen hinta kevyesti omistajaa yhdessä 
illassa, eikä minun vaatimaton budjettini olisi siinä 
leikissä pysynyt kauankaan tasapainossa.

Sotaretkellä rintamaoloissa, 
jossa korttipakka kuului oleel
lisena osana sodankäyntiväli
neisiin, sen sujuva käyttötaito 
oli miltei välttämätön. Sillä, 
varsinkin asemasodan pitkinä 
vuosina, kortilla ratkaistiin 
m onia tärkeitä asioita. Sillä 
mm. katsottiin, kenelle kuulu
vat korsuun tulevat muonatu- 
pakat, joita sai 3 kpl p e r nenä. 
Vaikka ne usein hävisinkin, ei 
se minua suurem m in haitan
nut, kun en ollut oppinut -  
enkä hidasoppisena vieläkään 
-  niitä polttelemaan. Sitävas
toin oli jo paljon vakavampi 
juttu, jos sattui m onena päivä
nä perätysten häviämään m uo
na-annoksensa. Kuten kaikki 
sodankäyneet tietävät, kuiva- 
muona: leipä, sokeri, voi tai 
margariini yms. haettiin ”muo- 
namikolta” yhtenä eränä kor
suun, jossa se sitten oli määrä 
kristillisesti jakaa. Usein kui
tenkin tehtiin niin, ettei voi-, 
sokeri- ja tupakka-annoksia 
jaettu, vaan annettiin kortin 
ratkaista kenelle koko satsi 
kuului. Muita kortilla katsotta
via asioita olivat mm. "tupajys- 
kyvuorot” yms. tehtävät, joskus 
vartiovuorotkin. Tärkein kort
tipelin kohde oli kuitenkin 
raha. Kun päivärahat makset
tiin, mikä tapahtui kaksi kertaa 
kk:ssa, niin silloin oli korttipeli 
ankarimmillaan. Monelle vain 
kävi niin, että jo samana iltana 
loppui "likviditeetti” ja täytyi 
siirtyä sivustakatsojaksi, sillä 
eiväthän ne päivärahat niin 
mahtavat olleet. Sotamiehen 
päiväraha sodan loppuvaihees
sa oli mk 15:-, enkä minäkään, 
vaikka sentään olin herra 
korpraali, saanut yhtään enem 
pää. Minkälainen sen reaaliar
vo oli, käynee parhaiten selvil
le kun kerron, että suosituim
man tupakan, Työmiesrasian, 
käypä "asevelihinta” oli 100:-.

Ansaitakseen ylimääräisen tu- 
pakkalaatikon oli siis puolus
tettava maata noin viikon päi
vät, eikä siellä tunnettu 8:n 
tunnin päivätyöaikalakia, ja li
säksi täytyy ottaa huom ioon 
sekin, että toisinaan vihollinen 
hyökkäsi myös yöllä.

Mitä edellä olen kertonut, 
kuuluu sodan kasvojen hymy- 
puoleen, jonka "Tuntematto
m an” Vanhala kai määrittelisi: 
"Sitkeät korpisoturim m e ren 
toutuvat”. Kasvojen toisesta -  
totisemmasta -  puolesta m i
nua paljon parem m at kynän- 
kuluttajat ovat kirjoittaneet kir
joja hyllymetreittäin, mutta 
asian se puoli ei nyt kuulu 
tämän tarinan aihepiiriin.

Kun sodan jälkeen, 40 vuot
ta sitten tulin Sorvastolle hoi
telem aan Kauppakunta Vakon 
myymälää, sielläkin jatkui jo v. 
1939 alkanut korttipeli kiih- 
keänä. Pelattiin kansanhuollon 
antamilla korteilla. Silloin oli
vat kaikki tärkeimmät elintar
vikkeet kortilla ja m onien m ui
denkin tärkeiden tarvikkeiden 
saanti oli luvanvaraista. Kau
pankäynti alkoikin (tietenkin 
ensin keskusteltiin ilmoista) 
sillä, että asiakas iski korttinsa 
tiskiin ja sitten katsottiin, onko 
vielä mahdollista ostaa, vai on
ko jo tullut eväät syötyä.

Kortteja oli monenlaisia. 
Tärkein oli yleisostokortti. Sil
lä sai mm. kahvit, sokerit, tupa
kat ja m onet sellaiset tarvik
keet, jotka tulivat jakoon vain 
silloin tällöin. Sen kantaosalla 
sai myös uudet kortit silloin 
kun ne vanhojen tilalle annet
tiin. Mitä minäkin kuukautena, 
kuinka paljon ja minkämoisel- 
la kupongilla annettiin, selvisi 
aina kuukauden alussa kaup
paan tulevasta korttikalenteris- 
ta, joka oli A4-arkkia suurem pi 
tiuhaan kirjoitettu litania. Lei- 
päkortteja (viljatuote) oli eri

laisia, riippuen siitä, kuinka 
raskasta työtä a.o. henkilö teki. 
Ojasouvari tarvitsee enem m än 
leipää, kuin runoilija. Leipä- 
kortissa oli sekä 300 gr että 50 
gr kuponkeja. Eräät kupongit 
olivat tähtikuponkeja, joilla sai 
valkoisia jauhoja. Alleviivatuil
la kupongeilla sai joitakin eri
koistuotteita, kuten makaroo- 
neja. Rasvakortilla sai joko voi
ta tai margariinia, lihakortilla 
lihaa tai makkaraa. Oli myös 
maitokortteja ja sitten vallan 
erikoisen mutkikkaat vaatekor- 
tit. Niissä sitä vasta olikin tietä
mistä. Tekstiilitavaroiden 
myynti perustui pistejärjestel
mään. Oli määrätty kullekin 
tuotteelle om a pistearvonsa, 
esim. puuvillakangas 70 sm 
levyinen 3 pistettä metri. Pis
teiden lisäksi tarvittiin määrät
ty erikoiskuponki, esim. ken
kiä ostettaessa pisteiden lisäksi 
jalkinekuponki. Ei siis voinut, 
vaikka pisteitä olisi ollutkin, 
turhan usein kävellä uusissa 
kengissä. Jos sanon, että ompe- 
lulankarullan ostam iseen tar
vittiin 2 pist., niin t arkkaavai- 
nen lukija jo arvaakin, että 
luonnollisesti lisäksi tarvittiin 
myös ompelulankakuponki.

Vaatekortti kyllä jäi useim 
milla melko vähälle saksimi
selle, sillä tavaraa ei kupon
geista huolimatta juuri ollut. 
Mitättömän tavaramäärän jaka
minen olikin silloin kauppiaan 
pahin päänsärky. Sanotaan, et
tä kaiken voi tehdä hyvin jos 
vain tahtoo, mutta kun kangas
ta tuli myymälään harvoin ja 
silloinkin vain 2 - 3  pakkaa, 
niin sen jakaminen niin että se 
olisi kaikkia tyydyttänyt, oli 
sula mahdottomuus. Keinoja 
kyllä kokeiltiin monenlaisia. 
Jos pisti noin yllättämällä joku 
aamu tiskiin, niin kauem pana 
asuvat sanoivat, että nuo jotka 
asuvat lähellä ja käyvät useam 

min, vievät aina kaiken. Jos 
taas ilmoitti, että esim. ensi 
torstaina aamulla klo 8 myy
dään kangasta, niin silloin oli 
heti, kun sai oven auki, sellai
nen ryntäys, että heikommat 
sotkettiin jalkoihin. Ja kun se 
vähäinen määrä sitten oli het
kessä myyty, vaikka sitä yhdel
le myytiinkin vain jokunen 
metri, niin loput jonottaneet 
jäivät ilman. Ei siinä silloin 
kauppiaan päätä silitetty. Sitten 
oli se tapa, joka ehkä sittenkin 
oli paras, vaikka "tiskinalta- 
myymisestä” syytettiinkin, että 
tehtiin myymälän vakinaisille 
asiakkaille etukäteen valmiita 
paketteja. Pantiin vaan paketin 
päälle nimi, hinta ja pistemää
rä. Tämä sitten vain sopivassa 
tilaisuudessa lykättiin käteen. 
Näin sentään useimmat aina
kin saivat edes joskus. Hukka- 
palojen vaaraa ei ollut, sillä 
kaikki kelpasi, ja määrät mitä 
mihinkin vaatekappaleeseen 
tarvittiin oppi kyllä tietämään. 
Naisten pukuun, samoinkuin 
yöpaitaankin tarvittiin 4 m, pu 
seroon 2, samoin ham eeseen. 
Esiliinatyykiä riitti m etri -  puo
litoista. Flanellia, joka silloin 
oli aivan huippuartikkeli, tar
vittiin m iehen paitaan 3 m, 
m iehen kalsareihin 2 ja nais
ten noin 1,25 -  1,50 m vähän 
strategisista mitoista riippuen. 
Tarvittiin siis myös asiakastun
temusta. Ihmettelijöille voin 
kertoa, ettei silloin flanellihou- 
sut tyylikkäänkään tytön jalassa 
ollut mikään harvinaisuus. 
"Kyllä kansa tietää”. Vaikka py
rin olemaan tasapuolinen ja 
periaatteessa yksi asiakas sai 
kerralla kangasta vain yhtä vaa
tekappaletta varten, on tunnus
tettava, herkkä naiskauneudel
le kun olen, että joskus saattoi 
joku nätti tyttö saada kerralla 
niin paljon, että voi tehdä tup
latkin. ►
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Perusteena siihen, kuinka 
paljon kukin myymälä sai kan
gasta tai muutakin ns. jakotava- 
raa, käytettiin kahvikuponkien 
määrää. Niistä siis laskettiin 
myymälän asiakasmäärä. Sen
pä vuoksi aina kun yleisosto- 
kortti käteen saatiin, muistet
tiin myös tarjota kahvia. Kun 
esim. mukava ja aina hyväntuu
linen isäntä, Rasimuksen Paa
vo, pisti tiskille 12 y-korttia ja 
sanoi, että leikkaapas kahviku- 
pongit, niin tuntui kuin olisi 
saanut lotossa neljä ja lisänu
m ero oikein.

Lisäksi oli sitten lukematon 
määrä erilaisia ostolupia, joita 
kansanhuolto antoi tarpeen ja 
harkinnan mukaan. Tällaisia 
olivat mm. sementin, naulojen, 
kylvösiementen, väkilannoit
teiden, mehiläishoitajille soke
rin jne. ostoluvat. Myös juhlati
laisuuksiin, kuten hautajaisiin, 
saattoi saada vähän ylimääräis
tä. Kun naulojen ostoluvan 
saantiin saattoi olla perusteena 
rakennushanke, niin ilman 
kunnossaolevaa rakennuslu
paa oli turha m ennä kysele
mään. Ns. talousnaulojen vä
häisen saannin perustana saat
toi olla myös hehtaarimäärä. 
Kun eräs Sorvaston mies oli 
kysymässä naulojen ostolupaa

ja kanttori Helenius, joka oto 
toimi myös kansanhuollon 
paikallisjohtajana kysyi, paljon
ko niitä hehtaareja on, sanoi 
mies: ”Emmää niitä maahan 
hakkaa. Mää m einaan tehrä 
huusiin uuren pärekaton, on 
sit satteela siälä vähä muka
vampi istuskella.”

Myös minkälainen työ oli, 
vaikutti luvansaantiin. Postin
kuljettaja sai suhteellisen hel
posti polkupyöränkum in osto- 
luvan, mikä tavalliselle pulliai
selle oli täysin mahdotonta. 
Kun sitten myöhemmin maa
han alkoi tulla uusia henkilö
autojakin, niidenkin saantiin 
vaikutti käyttötarve. Niinpä pal
jon liikkuvana m iehenä va
kanssini aikaisempi hoitaja, va- 
kuutusylitarkastajaksi siirtynyt 
Albin Mäkeläkin sai sellaisen 
aivan alkupäässä. Sitten kun 
tilanne oli jo helpottunut, 
myös Sorvaston tyttöjen ykkös- 
hurm uri, Saksin Pentti, osti 
uuden hienon BMW- 
m erkkisen henkilöauton, 
kuorma-autoja hänellä oli jo 
aikaisemminkin. Kun hänen 
naapurinsa, Rantalan Kustaan 
Eeva ihmetteli Pentin varak
kuutta, sanoi Pentin äiti, Ali- 
Mattilan em äntä vaatimatto
masti: "Mitäs tua nyt on tuan-

vertanen, koha vähä korkoloita 
tuulettelloo”. Minä en tätä ol
lut kuulemassa, mutta kun sa
non, että tämän kertoi m inulle 
Ojalan Pauli, niin kaikki voine
vat vakuuttua asian todenpe
räisyydestä.

Luonnollisesti kaikesta sään- 
nöstelytavarasta oli kuukausit
tain tehtävä kansanhuoltoon 
tilitys. Siinä kyllä tuhraantui 
kuponkeja laskiessa m onta eh- 
toopuhdetta, vaikka työkaveri 
niitä aina hiljaisena aikana pit
kin kuukauttakin liimaili ja las
ki. Tarkkana sai myös tässä 
pelissä olla. Irtotavarassa tosin 
oli pieni mittahävikkivara, 
mutta valmiissa pakkauksissa 
myytävässä -  kuten kahvissa -  
ei yhtään. Jos tuollainen kyn- 
nenkokoinen kahvikuponki 
kaupan tuoksinassa pääsi huk
kumaan, tiesi se sitä, että sinä 
kuukautena kauppias ei juonut 
kahvia.

Vappuna 1953, jolloin luo
vutin Sorvaston myymälän 
seuraajalleni, oli tavaratilanne 
jo melko tavalla norm alisoitu
nut. Tosin monista tavaroista, 
kuten juuri kankaista, oli edel
leenkin kova puute. Kuitenkin 
jo kahviakin sai ostaa vapaasti, 
jos osti kupongillamyytävää 
kahvia huomattavasti kalliim

paa ns. verokahvia.
Kun sitten aikanaan kansan

huollon koitit joutivat koko
naan museotavaraksi, keksit
tiin Suomen kansan pelihim on 
tyydyttämiseksi uusia pelejä. 
Tuli lotto, bingo, V-viitonen 
jne. Niitä tuli uusia niin kovas
sa tahdissa, että politiikanteos
sa väsähtäneillä Oy Veikkaus 
Ab:n johtajina leipäpaikan saa
neilla herroilla, joiden tehtävä
nä on  puijata kansalta rahat 
parem paan talteen, on ollut 
vaikeuksia keksiä uusille pe
leille uusia nimiä. Niinpä on 
ollut jo pakko ottaa käyttöön 
korttipakan kovimmat nim et
kin: Ässä ja Jokeri.

Vaikka en  pidä ollenkaan 
tarpeellisena enkä edes toivo, 
niin realistina kuitenkin us
kon, että perinteistä rahasta 
pelattavaa korttipeliä, jota on 
pelattu ennen meitä, tullaan 
pelaamaan myös kauan mei
dän jälkeemmekin. Saattaapa 
vielä joillekin käydä niinkin, 
kuin hummeripojalle, joka tu
tussa rallissa laulaa; "Pappani 
talo m eni yhdessä yössä, meni 
kortilla kolmesta poikki...” 
O lem m e antaneet kertoa itsel
lemme, että Koski tee ällässä
kin, eräissä piireissä, kortinsil- 
miä katsellaan hyvin ahkerasti.

MITEN LÄHELLÄ ONTiedätkö työeläketurvasi? 
le OsuuspankkiinTäytetääi 
tiedustelukortti yhdessä.*

Voit tarkistaa oman työeläkkeesi 
määrän vielä työssä ollessasi 
milloin vain. Tarkistus tapahtuu 
erityisellä Työeläketurvan tie- 
dustelukortilla, jonka voimme 
täyttää yhdessä omassa Osuus
pankissasi. Tiedustelu on täysin 
ilmaista.

Täytämme ensin 
tiedustelukortin yhdessä. 
Osuuspankissasi on valmiiksi 
painettuja kortteja Jo id e n  täyttä
m iseen kuluu vain m uutam a 
m inuutti.

Pbstitämme kortin puolestasi.
Mikäli haluat, voim m e lähettää 
Työeläketurvan tiedustelukortin 
puolestasi Eläketurvakeskukseen, 
joka selvittää rekisteristään Sinul
le merkityt työeläkkeeseesi vai
kuttavat tiedot.

Saat vastauksen suoraan 
kotiisi.
Parin kolm en viikon kuluttua saat 
suoraan kotiisi eläkeotteen, joka

sisältää tiedot työeläkelakien 
(TEL, LEL, YELja MYEL) piiriin 
kuuluvista työsuhteista ja  yrittäjä
toiminnasta.

Entä jos eläkeotteessasi 
on puutteita?
Jos Eläketurvakeskuksen lähettä
mästä eläkeotteestasi puuttuu 
jokin työsuhde tai siinä on muita 
virheitä, koijaa asia heti otteen 
kääntöpuolella olevan ohjeen 
m ukaan. Tässä Sinua auttaa m ie
lellään OP-palveluneuvoja.

äp O SUUSPANKKI

Sillä ei ole väliä: Osuuspankki on suora yhteys metsääsi, sijait- 
sipa se missä tahansa.
Osuuspankki katsoo metsänomistajan kokonaisetua niin hyvi
nä kuin huonoinakin aikoina. 68 % metsänomistajista pitääkin 
Osuuspankkia metsäasioissa parhaiten palvelevana pankkina 
(PSM -85).
Sinulla on oikeus vapaasti valita pankki, mihin metsärahasi 
haluat. Tule Osuuspankkiin. Keskustellaan yhdessä metsästäsi.

4>O SU U SPA N K K I
Lähellä metsänomistajaa
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Meeri Hailio:

Muistoja menneiltä 
ajoilta
Tämä tarkoittaa sitä aikaa, kun Hongiston kansakoulu oli 
vielä koulu -  onhan talo tallella, mutta ei enää kouluna. 
Koulupakkokin tuli niihin aikoihin, vaikka oltaisihan me 
-  meidän luokka -  ilman pakkoakin menty. Oli jo 5 -  6 
kiertokoulua käyty, että makuun oli päästy. Kansakoulu 
oli kuitenkin vallan eri juttu, kuin kierto-sellaiset 
kivitauluineen. Meidän isot lapset siellä jo kävivät ja niin 
oli jännittäviä juttuja kotiin tullessa kerrottavana. Olin 
minäkin jo päässyt sinne koulun sisäpuolelle 
kuusijuhliin -  ai ai sitä loistoa, kynttilöitä kuusessa ja 
ikkunoilla. Sähkövalot tänne saatiin niihin aikoihin, ja 
kouluihin, totta kai, ensimmäiseksi. Ohjelma siellä 
tonttuineen ja enkeleineen oli niin toden tuntuista, että 
hetken melkein luuli taivaassa olevansa.

Koulu alkoi syyskuun alussa, 
sinne nyt m eni tämä meidän 
luokka ensimmäiselle. Jostain 
kaukaa meille tuli opettajapa
riskunta pienen, kalpean Pent- 
ti-poikansa kanssa. Myös palve
lija oli, joka osasi lypsää. Sen 
ajan opettajan palkkaetuihin 
kuului saada pitää lehmä, lai
dun sille ja navetta. Mistäs ne 
m uuten maitoa olisivat saa
neet, kun ei näitä pahvitölkke- 
jä oltu edes keksitty.

Kunnioituksemme opettajaa 
kohtaan oli suuri. Opettaja 
osasi, opettaja tiesi, oli aina 
oikeassa ja erehtymätön, ettei 
kukaan m uu täällä -  jos ei nyt 
pappi? Muiden koulujen opet
tajista ei mitään tiedetty, ettei 
ollut vertailukohdetta.

Koulumme oli kaksiluokkai
nen, 3. ja 4. luokka käsityösalin 
puolella. Meitä lapsia oli pal
jon, kun Satopään koulua ei 
vielä ollut; kävivät sieltä täällä 
7 - 8  km:n matkan joka arki
päivä -  lauantaisinkin -  lu
mien takaa, ani harvoin myö
hästyivät.

Hyvin nämä kaksi ensim 
mäistä talvea menivät hieno
tunteisten opettajien ohjauk
sessa. Olivathan toki ne kou
lun kahinat, laiskalle jäämiset, 
nurkassa seisomiset, tappelut 
ym., joita kasvava nuoriso kaut
ta aikojen kasvukipujen kiusaa
mana on tehnyt. Koskaan ei 
käännytty opettajaa vastaan, 
kuten nykyaikana saa lukea 
lehdistä.

Eräs tapaus on jäänyt m ie
leeni, kun miesopettaja aamul
la tuli luokkaan silmät valvo
tusta yöstä ja itkusta punaisina; 
sai vaivoin soperretuksi, että

heidän lapsensa Pentti on ko
vin kipeä. -  Rukoilkaa hänen 
puolestaan, että saisimme pi
tää hänet... Oli kuin olisi m eil
tä apua pyytänyt -  mikä luotta
mus -  että mekin voisimme... 
Olimmeko hänelle näin tär
keitä?

Ainakin m inuun tämä koski 
kovasti, olinhan jokin aika sit
ten yhden viikon sisällä m e
nettänyt itseäni nuorem m at si
sareni ja veljeni sen ajan kul
kutauteihin. Olimm e kotona 
itkeneet koko perhe, oli ru 
koiltu ja toivottu -  silti heidät 
meiltä vietiin.

Kyllä m e aikuiset kaikki tie
dämme, mitä suru on, ei siltä 
kukaan pakoon pääse, pakko 
sen kanssa on asua. Aika jollain

tavalla parantaa -  arvet jäävät -  
ja aavistus siitä, että uusia suru
ja tulee -  silti et koskaan 
niiden tulem iseen totu.

Pieni Pentti parantui -  kuin
ka moni lie taivaan isälle tästä 
asiasta jutellut? Kahden luku
vuoden jälkeen tämä opettaja- 
perhe jätti meidät, m eni jäl
leen kauas.

Saimme taas uudet opettajat, 
mies- ja naisopettajan, suoraan 
seminaarista -  puhkuivat opet
tamisen intoa. Elämä koulussa 
muuttui raisummaksi, olihan 
meidän luokkakin kaksi vuotta 
vanhempi, ei oltu enää niin 
sinisilmäisiä. Sitä paitsi oltiin 
nyt yläluokkalaisia, kai itse 
mielestämme jo jotakin. Eivät
kä nämä opettajat olleet kuin

Tarinassa nimettömänä 
pidetty opettaja Helenius 
(oik.) oppilaineen Hongiston 
koulun vierellä olevan 
Ränniojan töyräällä 
20-luvulla. Kuvasta löytyy 
useita tarinassa mainittuja 
oppilaita, ei kuitenkaan 
Santeria.

jos kymmenen vuotta meitä 
isompia lapsia vanhemmat, eh 
kä kasvukipunsa vielä heil
läkin.

Naisopettaja -  toimi enem 
män alaluokkien puolella -  oli 
kyllä hillitty ja rauhallinen. 
Miesopettaja oli touhukkaam- 
pi, kiivastui helposti, oli kau
pungista kotoisin. Tajusimme 
hienoista väheksymistä meitä 
huonosti puettuja maalaislap
sia kohtaan. Jos jokin asia ei 
mennyt niinkuin oli tarkoitus, 
huomautti: Mitäs te täällä sa-
viojan partaalla kasvaneet----
kai se tuota Paimionjokea tar
koitti. Kyllä me hänestäkin ty
kättiin ja varmaan hyvä opetta
ja oli, piti vaan kom entoa kou
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lussaan, korvilleen sai yksi ja 
toinen.

Kerran, kun välitunnilta tu
limme luokkaan, huomattiin 
että kaksi pojista, Kankareen 
Ensio ja Lehtimäen Eino itkivät 
molemmat sydäntä särkevästi. 
Kävi ilmi, että pojat olivat ta
pelleet. Opettaja rupesi tutki
maan tätä juttua, mutta pojat 
eivät nyyhkytyksiltään kyen
neet puhum aan mitään. Virta
sen pieni Arvo-poika oli seu
rannut tappelua, viittasi että 
hän kertoo ja sai luvan, alkoi: 
Kun Ensio juaksi erel ja Eino 
peräs ja Eino potkasi Ensioo 
persseen... Arvo hämmentyi, 
mitä tulikaan sanotuksi... paril
la loikkauksella opettaja oli 
Arvon pörrötukassa kiinni. -  
Tämä ei ole mikään renkitupa, 
että puhutaan mitä tahansa ym. 
ym. -  niskasta kiinni pitäen 
roikotti sätkivän Arvon kuin 
koiranpennun ovelle ja heitti 
tampuurin puolelle. Luokka 
oli hiljainen, eikä poikien 
nyyhkytystäkään kuulunut. Jo 
ku oli saanut rangaistuksen, 
tunti voi alkaa.

Oli monenlaista, mikä var
maan kävi opettajan hermoille, 
kuten Santerikin. Opettaja ei 
tuntenut Santeria sillä tavalla, 
kuten me om an kulman väki, 
isot ja pienet tunsimme, kun 
samoilla tantereilla Santerin

kanssa kasvoimme, Aaltosen, 
Mäkisen ja m eidän lapset, Ko
kin Aira ja Markus ja m oni 
muukin. Elämä tosiaan sykäh- 
teli siihen aikaan mökkien ja 
tupien ympärillä. Santeri oli 
vitsikäs, hyväntahtoinen ja to
verillinen, hänen kanssaan ei 
tarvinnut tapella, jos ei itse 
riitaa tehnyt; hän hyväksyi it
sensä ja m uut sellaisina kuin 
he olivat. Koulussa otti korva
puustit ja m uut kolhut opetta
jalta vastaan noin vain, kuin ei 
mitään olisi tapahtunut. Tun
nilla jutteli ääneen omia asioi
taan, vaikka kukaan ei vastan
nut -  mitä nyt Luhtalan Atte 
joskus.

Oli taas kerran kirjoitustun- 
ti. Santeri puoliääneen puhua 
pulputti takapenkillä; opettaja 
oli jo huomautellut, ei se te
honnut nyt, kun Santeri oli 
sillä tuulella. Opettaja käveli 
hissukseen luokan ympäri pul
pettien taakse, koppasi puhu
vaa Santeria niskasta ja lähti 
kuljettamaan kohti eteisen 
ovea. Siinä Santeri sai tukevan 
otteen oven karmista, takertui 
siihen käsin ja jaloin, eikä 
opettaja saanut häntä irti vaik
ka veti ja työnsi -  kiskoi kättä, 
kiskoi jalkaa -  ei kuitenkaan 
lyönyt. Kummankin naama 
hehkui tum m anpunaisena tap
pelun tuoksinassa. Muu luokka

seurasi jännittyneenä kuinka 
siinä kävisi. Opettaja kai huo
masi tilanteen vähän hupsuksi, 
jätti Santerin ja loikkasi pöy
tänsä taakse. Santeri jäi siihen 
hölm ön näköisenä, taisi har- 
mittaakin, kun hyvä paini sillä 
tavalla lopahti, sanoi sitten: Kyl 
mää tänne ittekkin pääsen- 
...meni tam puurin puolelle ja 
sulki oven.

Satopään koulu oli valmistu
nut, eivätkä sen puolen oppi
laat enää käyneet täällä.

Me -  m eidän luokka -  saim
me päästötodistukset. Kaikista 
opettajista olim m e tykänneet, 
niin erilaisia kuin he olivatkin. 
Ensimmäisten aikana koulu- 
tunnit olivat kuin hiljaista juh
laa joka päivä, ei juuri nauret
tu. Toisten kanssa värikästä, 
joskus hauskaa riehumista, 
suuttumista ja leppymistä. Oli 
tämä opettaja sanonut kun tääl
tä pois lähti, etteivät ne hiljai
set, kiltit oppilaat niinkään 
m ieleen jää, kuin ne joista on 
vaivaa ja vastusta ollut. Tämä 
opettaja myöhem m in koulutti 
itsensä kuvaamataidon opetta
jaksi.

Meidän luokasta on enää 
rippeet jäljellä, osa häipyi jo 
heti koulun päätyttyä kuulu
mattomiin. Sankarihauta vei 
m onta muutakin poikaa kuin 
Lehtimäen Einon ja Kankaren

Ension. Arvo Virtanen oli vuo
roin sodassa ja sotavankina, 
terveenä palasi sodasta, asui ja 
eli Turussa -  kuoli jo vuosia 
sitten.

Maalaisia kun oltiin, tuli 
osasta maatalon isäntiä ja 
emäntiä, ym. ammatin harjoit
tajia. Tuli kaksi kirjailijaa, Aira 
Kokki ja Olavi Nurmi, joka 
koulunsa lopetti Satopäässä. 
Tuli ainakin yksi talousneuvos, 
Toivo Keskitalo. Tuli agrono
mi, Martti Posti. Tuli rakennus- 
ja siltamestari Harald Wiiro- 
nen. Tuli taiteilija Tytin -  joka 
meille tekee ne Osuuspankista 
saamamme kortit -  äiti Vuok
ko Mikola. Tuli Forssan laulaja- 
tytön Jonnan isoäiti Salme Ali- 
haka. Ehkä olisi muitakin mai
nittavia, joista en  tiedä. Kaik
kien näiden juuret ovat lujasti 
täällä saviojan partaalla.

Turkulaistunut Santeri tuli 
joulun edellä viettämään 
merkkipäiväänsä tänne Kos
kelle Kestikaraan. Kun ihm et
telin, miksi hän syöttää ja juot
taa näin suuren joukon, hän 
sanoi: Mul on niin suuri ilo, 
kun saan katella sukulaisten ja 
tuttavain naamoi ja jutella niit- 
tein kans, kun mää olen täältä 
Koskelt kotosin...
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