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KOSKELAINEN
Tyyne Laillinen:

Tulisitteko..?
Tämä pyyntö tuntuisi hyvin 
sopivan otsikoksi, kun  lähden 
kuvailem aan isoäitini, Sato- 
pään kulm alaisten hyvin tu n te 
m an Salom aan m am m an e lä
mäntyötä. Näitä pyyntöjä hän 
parhaina päivinään sai tiheään 
vastaanottaa ja aina hän oli 
valmis lähtem ään apua tarvit
sevien luo.

K erron ku itenkin  ensin  iso
vanhem pien i asuinoloista, jot
ka nekin olivat om aa luok
kaansa. Tauselan m etsäkulm al- 
la he asuivat, hyvin vanhanm al
lisessa talossa. Jykevistä h irsis
tä veistetyt seinät olivat ilm an 
laudoitusta, niin m \’ös ilm an 
m aalausta sekä u lkoa että sisäl- 
täkin. Tuvan leveät lattialaudat 
olivat nekin  m aalaam attom at.

Tuvan nurkassa oli avotakka. 
Siihen tehtiin  tuli läm m itystä 
varten. Myös ruoka ja kahvi 
keitettiin siinä; hellaa ei o llu t 
o llenkaan. Raudasta tehty laite, 
"kraakku” vain käännettiin  tu 
len kohdalle  ja siinä olevaan 
koukkuun  ripustettiin  pata tai 
kahvipannu.

Mustia olivat näm ä astiat, 
joissa tu len  paah teessa keite t
tiin, m utta hyvänm akuista tuli 
n iin ruoka kuin kahvikin. N iin
hän en n en  sanottiinkin: Mitä 
m ustem pi pannu, sen  parem pi 
kahvi.

H uonekaluja ei tuvassa o llu t 
paljoa. Oli kaksi puusänkyä, 
pöytä, jokunen  tuoli, p iironki 
ja vanha kirstu oven pielessä. 
Isoisän höyläpenkki otti myös 
osansa tuvasta, joka ei ollut 
kovin suuri.

Oli to inenk in  tupa e teisen  
toisella puolella. Se oli u u 
dem pi ja siinä oli hellakin, 
m utta se  sai olla kylmillään. 
Vanha tupa tuntui parem m alta.

Jos oli sisällä vaatim atonta, 
oli ulkosalla sitäkin upeam paa. 
Pihamaa oli vanhojen pu iden  
varjostama, joukossa vaahte
roitakin ja iso p o p p e lip u u  ai
tan nurkalla.

Muistelmia 
Salomaan mammasta

Salomaan mamma, oikealta nimeltään Ida Karoliina 
Tuominen o.s. Sarin tässä vielä melko nuorena.

Sukulaism ies Eem eli, joka 
työskenteli Liipolan p u u ta rh as
sa, oli asunut täällä, siinä to i
sessa tuvassa. Hän niitä puun  
taimia oli aikanaan tännekin  
istutellut, sam oin laittanut 
puutarhaa talon taakse. Siellä 
"rekolissa" om en ap u u t ojente- 
livat oksiaan aivan tuvan ikku
nan takana ja oli siellä karviais- 
m arjapensaitakin. Neilikat ja 
unikot helottivat ruohistossa, 
krassit laatikoissa tuvan se inus
talla. Lumoava kukkien tuoksu 
leijaili p ihan yllä kesäiseen  ai

kaan. Siihen toivat osansa 
myös suuret, kukkivat selja
pensaat p ihan sivussa, sam oin
kuin tuom etkin.

Niin oli se asum us ym päris
tö ineen  kuin rauhan  tyyssija. 
T änne suuntasivat ym päristön  
asukkaat askeleensa, kun he il
lä oli huolta. Salom aan m am 
ma osasi kuunnella  ja lo h d u t
taa, m utta usein  esitettiin  myös 
tuo  pyyntö: "Tulisitteko m eil
le, kun..." Silloin Salom aan 
m am m a järjesti om at huushol- 
liasiansa kun toon  ja lähti m u

kaan tai sitten m eni vähän 
m yöhem m in, m utta m enem ät
tä ei jättänyt.

Asioita oli niin m onenlaisia. 
Joskus hän  avusti lapsen  syn
nyttäjiä, kun  aina ei ehditty- 
saam aan kätilöäkään pitkän 
m atkan takaa. Monta lasta hän 
m yös kuljetti kasteelle. Se oli 
vaativa tehtävä, varsinkin tal
vella, kun  sieltä m etsäkulm ilta 
hevosen  reessä tu ltiin  seitse
m isen k ilom etriä pappilaan. 
Näin hän  auttoi ihm islapsia 
e läm än alkuun, m utta häntä 
tarvittiin myrös eläm än lop
puessa.

S iihen aikaan kuoltiin  ko to 
na, ja Salom aan m am m aa sit
ten  haettiin  ruum ista  p ese 
m ään ja arkkuun  laittamaan. 
Usein kuoli joku p ien i lapsi
kin, ja isoäidin kutsusta m eitä 
kylän lapsia kokoontu i arkun 
äärelle  katsom aan lasta, joka 
oli lähtenyt taivaan kotiin. Sii
nä m e sitten lauloim m e: O ra
pa taivaassa tarjona lapsille
kin... om ank in  m ielem m e k o 
hotessa kohti taivasta.

Paitsi että Salom aan m am m a 
auttoi ihm isiä, tarvittiin häntä 
m yös eläim iäkin auttam aan. 
O li niitä, jotka turvautuivat hä
nen  apuunsa, kun lehm än  poi- 
kima-aika oli käsillä, ja usein  
hän joutui o lem aan  yönkin 
poissa kotoa. Isoisäni, Salo
m aan pappa oli tähän kaik
keen  hyvin m ukautunut. Hän 
oli itsekin joskus jopa viikon 
poissa kotoa toim iessaan 
pum ppum estarina , ja o lles
saan useissa paikoissa kauem 
pana pum ppu ja  korjailem assa.

Jou tu ipa  Salom aan m am m a 
m yös ihm issuh te iden  välittä
jäksi. N iinkuin silloinkin, kun 
eräs Tauselan m etsäkulm an 
nuorista  em ännistä  otti ja lähti 
takaisin kotiinsa jonkun aikaa 
m iehelässä oltuaan. H änen 
m iehensä  p \ysi Salom aan 
m am m aa m ukaansa m en n es
sään häntä takaisin hakem aan. 
Ja n iin  lähdettiin , Salom aan
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Tauselan Metsäkulman pyhäkouluopettajia 20-luvulla. 
Salomaan mamma keskellä, vas. Saima Heikinoja (myöh. 
Reunanen), oik. Valma Mikkola (myöh. Heinonen), jotka 
olivat vuoropyhinä Salomaan mamman apulaisina 
pyhäkoulun pitämisessä.

m am m a Raamattu kainalos
saan. N iinhän siinä kävi, että 
m ies sai vaim onsa takaisin, e i
kä täm ä enää sen  jälkeen läh te
nyt uudesta  kodistaan.

Pyhäkoulunopettajana Salo
m aan m am m a toim i m onta 
kym m entä vuotta. H änelle ei 
o lu t annettu  laulun lahjaa ja 
n iinpä hänellä  olikin aina joku 
to in en  kaverina pitäm ässä 
huo lta  laulam isesta. Myös läk
syjen luettam isessa oli apu  ta r
peen . Silloin oli pyhäkoulussa
kin K atekism uksesta u lkoläk
syä, ku itenk in  sen  m ukaan 
kuinka itse halusi läksyä ottaa, 
en em m än  tai vähem m än. Py
häkoulussa useim m at kävivät 
ripp ikoulu ikään  asti, jo ten  se 
joukko oli hyvin eri-ikäinen. 
Hyvin siinä sentään  yh teen  so 
velluttiin  ja isom m at huolsivat 
p ienem piään .

Salom aan m am m alla riitti 
mentävää: oli sairaita, varsin
kin vanhoja, m utta joskus joku 
nuo rik in  sairasti ja hän  kävi 
heitä  katsom assa ja he ille  p u 
hum assa. Sillä pu h u m isen  lah
ja hänelle  oli annettu , eikä hän 
kätkenyt kynttiläänsä vakan al
le. M onina vuosina hän Sato- 
pään koulussa opettajan pyyn
nöstä  piti äideille  äitienpäivä- 
juh lien  puheenkin .

M iehensä kuoltua 1936 jäi 
Salom aan m am m a elelem ään  
yksinään. H än oli silloin 73 
v uoden  ikäinen ja vielä ketterä 
kulkem aan käydessään ihm isiä 
auttelem assa. Pian tuli sota- 
aikakin ja hän  kulki tutuissa 
perhe issä  lohdu ttaen  äitejä ja 
lapsia, jotka olivat peloissaan 
isän puolesta, joka oli "siellä 
jossakin".

Täällä on ollut hyvä olla...

Saipa hän  kenttäpostikirjei- 
täkin sodassa olevilta miehiltä. 
Käännyttiin om an, en tisen  py
häkoulunopetta jan  pu o leen  
kuo lem an  ollessan aina sil
m ien  edessä, kun  uskoa ja 
rohkeu tta  tun tu i olevan n iu 
kalti. Salom aan m am m a sitten 
yritti kirjoitella vastaan vajavai
sen  kirjoitustaitonsa mukaan.

Lomalla käydessään m iehet tu 
livat häntäk in  terveh tim ään  ja 
lähtivät takaisin rintam alle
ku in  uudestaan  latautuneina. 
T ieto siitä, että heitä päivittäin 
m uistettiin  ja he idän  p u o les
taan rukoiltiin  antoi uu tta  voi
m aa ja rohkeutta.

Eipä tarv innut Salom aan 
m am m an sodan  synkkinä päi

vinä vallan yksinään asua. Sii
h e n  to iseen  tupaan  sijoitettiin 
vanhanpuo le inen  siirtolaispa- 
riskunta. Hyvin heillä sujui 
keskenään. Uskovaisiakin o li
vat, ja Salom aan m am m a aina 
osanoto lla  kuunteli he idän  vai
keuksiaan. Lyhyeksi vain jäi 
he idän  o lonsa siellä, kun h e i
dät siirrettiin  he idän  lastensa 
sijoituskuntaan.

V uosien ed e lleen  kuluessa 
alkoi Salom aan m am m ankin  
p irteään  o lem ukseen  vanhuus 
painaa leim ansa. K epeä käynti
kin h idastui hänen  on tuessaan 
jalkaansa ja vähitellen  piti jo 
käyttää keppiä tukena. Yksin 
asuessa tun tu i joskus aikakin 
pitkältä. Enää ei ilm aantunut 
ov ensuuhun  tu tun  pyynnön 
"Tulisitteko m eille”-esittäjiä. 
Tuli ku itenkin  silloin tällöin 
yksi ja to in en  tervehtim ään 
entistä auttajaansa ja ku u le 
m aan hän en  kokem uksiaan 
eläm än taipaleelta.

Lapset olisivat o ttaneet äitin
sä luokseen  asum aan, m utta 
hän  oli jo niin tähän oloonsa 
to ttunut, ettei o sannu t kotiaan 
jättää. Lopulta hän  suostu i tal
veksi m enem ään  poikansa luo 
Peltom äkeen, m utta kesän tu l
len  hänen  piti päästä takaisin 
kotiinsa.

Seuraavana syksynä hänen  
tvttärensä vei hänet kotiinsa 
Päivärintaan. Siellä hän  sai hal
vauksen toukokuussa 1949 ja 
m uutam an päivän kuluttua hä
nen  m ainen  m atkansa päättyi 
lähes 86 v u oden  ikäisenä. Pit
kä, siunausrikas eläm ä oli lo
pussa, m utta hänen  m uistonsa 
elää vielä paikkakuntalaisten 
mielissä. □

Lehtisaaret lähtötunnelmissa
-  Tulimme tänne 18 vuotta sitten; hauskat numerot -  68 
tulimme ja -86 lähdemme.

Näin toteaa rovasti Eino Lehtisaari istuessaan 
rinnatusten ruustinnansa Irman kanssa sohvalla Kosken 
pappilan salissa, tai olohuoneessa, kuten he itse sitä 
kodikkaammalla tavalla kutsuvat. He vastailevat auliisti 
muutamiin kysymyksiin, joita Koskelaisen toimittaja on 
saapunut heille esittämään. Kun he sanovat, että kaikki 
koskelaiset ovat heidän ystäviään, niin käytämme heistä 
seuraavassa haastattelussa vain etunimiä, kuten ystävien 
kesken onkin tapana.
Todellakin -  h en ge llinen  pai
m enem m e on  päässyt rin ta
malla o lle iden  varhaiseläk
keelle ja nyt Lehtisaaret ovat 
m uuttam assa T urkuun, täm än 
lehden  ilm estyessä ovat jo 
m uuttaneetkin, Tavaroita on 
koottu  yh teen  ja osittain jo 
pakattukin; pappilan  asuin-

puolella  o n  "m elko inen  hvrs- 
kynmyrsky”, ku ten  he  itse sa
novat.

Sitten ne  kysymykset ja vas
taukset.

Miten aika täällä Koskella on 
kulunut?

Eino: Kyllä täm ä nopsasti on  
m ennyt. M uutkin ihm iset -

kun heidän  kanssaan tuolla 
toreilla  ja tu ru illa  tarinoi -  n iin  
ovat sanoneet, että varsin äs
ken  tänne tu ltiin  ja nyt jo 
häivytään, että p ian  täm ä aika 
o n  vierähtänyt, on  o llu t siivet 
ajalla.

Mikä oli syynä Koskelle muut
toon 18 vuotta sitten?

Eino: Ainakin yfci syy oli se, 
että ihm inen, joka jatkuvasti 
jou tuu  antam aan itseään, ei 
ainoastaan sunnun ta i su n n u n 
tain jälkeen, vaan viikko viikon 
jälkeen, haluaa kokea tiettyä 
vaihtelua joskus. M inäkin tu n 
sin 10 vuoden  aikana an tan ee
ni Vam pulalle suu rin  p iirte in  
kaiken, m itä m inulla oli sano t
tavaa. Sen jälkeen tunsin  oleva- 
ni valm is kasaam aan hvnttyyni, 
kuten  nytkin kasataan, ja a inoa
na hakijana pääsin  kuin  pääsin

kin tänne Koskelle.
Irma: Varmaan siinä o li su u 

rena  syynä m yös halu  kokea 
vaihtelua. Sitten oli lasten ko u 
lutus m yös tärkeä tekijä tänne  
tulossa. V am pulassa ei ollut 
lukiota.

Eino: Niin, täällä todella  on  
lukio, ja o len  saanut olla, paitsi 
seurakuntavirassa m yös tu n tio 
pettajana sekä yläasteella että 
lukiossa, jotka vuode t olivat 
erittäin  antoisia ja m ie lenk iin 
toisia m onella  tavalla.

Mitkä olivat odotuksenne tän
ne tullessa?

Eino: Tiesin jo siinä vaihees
sa, kun  tänne hain, että ihm iset 
ovat m elko sam anlaisia niin 
siellä kuin  täälläkin. O len  itse
kin syntyjäni Loim aan poikia, 
joten näm ä m aisem at ja e lä
mäntyyli ovat varsin  tuttuja,
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joten m itään yllättävää ei o le  
odotettavissa. Niin silloin m ie
tiskelin. K uitenkin uusien  ih 
m isten kohtaam inen , asettum i
nen  eläm ään ja o lem aan  h e i
dän  kanssaan, se  o n  aikam oi
nen  haaste, ja ensim m äiset 
vuodet seurakunnassa ovatkin 
tietyllä tavalla raskaita, koska 
nopeasti pitäisi päästä tu n te 
m aan ihm isiä, niin  että kun 
kerran  tai pari o n  nim i sano t
tu, niin sitten pitäisi jo tun tea 
tuo  ihm inen. H alusin siis tulla 
tuntem aan  paljon ihm isiä ja 
m inulla on  o llu t m yös rakkaita 
teologisia ja uskonnollisia  nä
kökohtia, joita m ielelläni ha lu 
sin tuoda esille.

Täyttyivätkö nämä odotukset?
Eino: Jossain artikkelissa on  

sanottu, että m inä "häm m ästy
tin ihm isiä jum alanpalveluksil- 
lani” kun tu lin  tänne. S unnun 
tain jum alanpalveluksesta käy
tän m ielelläni sanaa "m essu”, 
joka on  ikivanha k irkollinen 
nimitys ja jota m yös lu terilaiset 
tunnustuskirjat käyttävät. Sen 
mitä m erkittävin osa o n  keskit
tym inen H erran  pyhään e h 
toolliseen, se onk in  ainoa ju
m alanpalvelustapa, jonka H er
ram m e Jeesus Kristus o n  ase t
tanut, ja näin  o llen  tahdon  
antaa su u ren  korostuksen  ja 
kunnian pyhälle eh too llise lle  
ja soisin että kautta koko lu te 
rilaisen kristikunnan siten  ta
pahtuisi. Se o n  u pea  asia sil
loinkin, kun  itse ei käy polvil
leen  ottam aan vastaan Kristuk
sen ruum ista ja verta, vaan 
m uutoinkin  k irkon penkissä  
istuen  ja virttä veisaten osallis
tuu  jum alanpalvelukseen, m u t
ta aivan erityisesti silloin, kun 
ottaa vastaan täm än sak ram en
tin. Se luo  kirkkosaliin aivan 
erityisen tunnelm an. Tällöin 
m essu, jum alanpalvelus ei ole 
papin  show , hän en  saarnanävt- 
teensä, vaan se o n  en n en  kaik
kea Kristuksen ja Jum alan läs
näolo, joka pan ee  m eidät ku
m artam aan ja polvistum aan. 
Myöskin tähän liittyy sella inen  
ikivanha hurskas tapa kuin  it
sensä siunaam inen  ris tin m er
killä. Myös tuli jokapäiväiseen 
käyttöön k irkon m essuvaate- 
tus, joista on  sanottu , että ne  
ovat kirkon häävaatteet, k irk
kohan on  K ristuksen m orsian.

Tämä kaikki o n  o llu t m in u l
le läheistä ja m ieluista, ja lu o n 
nollisesti o len  ruko illen  ja 
suuresti arvostaen ajatellut 
kaikkia seu rakunnan  työm uo
toja. Täällä onk in  o llu t hyvin 
virkansa taitavia työntekijöitä 
rinnallani, sam oin  kirkkoval
tuuston  ja -neuvoston sekä joh 
tokun tien  jäsenet ovat hyvin 
osaavia asiassansa. Niin että 
paljolti ovat odo tukset täytty
neet ja k iito llisuudella voin 
tätä ajatella.

Mutta kuitenkin , n iin  paljon 
kuin  o len  panostanu t jum alan

palveluseläm ään ja m yöskin 
epäilem ättä om a sydän siihen 
syttyneenä ja innostuneena, 
n iin  sellaista vastakaikua en  
likikään o le  saanut kokea, kuin 
o lisin  odottanut. En tiedä, m i
kä m eidän  lu terila isuudessa 
Suom essa o n  m ennyt p ie leen , 
kun  suom ala inen  ja siis myös 
koskelainen  v ieroksuu  osallis
tum ista pyitään palvelukseen 
sunnun ta isin  ja juhlapäivisin. 
Täm ä tun tuu  tie tenk in  haavoit
tavalta, o n  pitkin m atkaa tu n tu 
nu t ja tun tuu  suru lliselta  myös 
po is lähtiessä. Toivon tode lla 
kin jum alanpalvelusherätystä 
koko  S uom en kansalle ja myös 
T u run  läänin K osken seu ra 
kunnalle. Suurta innostusta, e t
tä  odotettaisi halukkaasti su n 
nun ta in  tulem ista, jotta pääsisi 
taas kirkkoon.

Mikä Koskella on ollut pa
rasta?

Eino: Ihm iset täällä Koskella 
ovat o llee t kaikin tavoin avoi
mia, sanon  sillä tavalla, "avoi
m ia”, vaikka o llaankin suom a
laisia. H uum orintaju isia täällä 
o llaan ja töitä osataan puskea, 
hartiavoim in ja m yös am m atti
taidolla. Tällaisessa pitäjässä 
o n  o llu t hyvin hyvä olla, ja 
Irm an kanssa o lem m e usein  
sanonee t juuri täm än, että oli 
onnellista , että viim eiseksi 
seu rakunnaksem m e tuli tällai
n en  paikkakunta kuin  Koski Tl.

Irma: M inun m ielestäni p a 
rasta Koskella o n  se, että täm ä 
on  p ien i paikkakunta ja kaikki 
tuntevat to isensa se luo  turval
lisuutta. Ja  sitten täällä on  
m yöskin hyvät palvelut, jos nyt 
ajatellaan ihan käytännön 
asioita.

Eino: Voi sanoa, että täm ä 
kirkonkylä -  Tuim ala, Talola -  
onk in  huikeasti kehittynyt näi
d en  18 v uoden  aikana.

Minkälaiset ovat lähtötun- 
nelmat?

Irma: Niin...voisi sanoa, että 
tun tu u  haikealta, m utta sitten 
he lpo ttuneelta , kun  pääsee 
eläkkeelle. H elpo ttuneelta  sii
nä  m ielessä, että saa tehdä 
m itä haluaa, että jää enem m än  
aikaa kaikille om ille  harrastuk 

sille, m utta ikävä tosiaan tu lee  
koskelaisia, tu lee  kovasti.

Eino: L ähtötunnelm a o n  to 
dellakin tuo lla inen  kahden la i
nen , n iinkuin  Irm a sanoi.

Aiotteko pitää yhteyttä Kos
kelle?

Irma: Yhteyttä aiotaan pitää, 
koska m eidän  Jaakko -  vanhin  
lapsem m e -  jää tänne, työhön. 
Sitten kuopus Pekka on  m en 
nyt k ih lo ih in  koskelaisen  tytön 
kanssa, vaikka hän nyt op iske
leekin K ankaanpään am m atti
koulussa kaksi vuotta tästä 
e teenpäin , n iin  että hänelläkin  
o n  tännepä in  yhteyttä.

Eino: Ja  hautapaikka o n  it
se llem m e katsottuna täältä.

Irma: Ja sitäpaitsi m inun  äiti
ni hautakin on  täällä.

Eino: Tällaisia hyvin lu o n 
nollisia kontakteja on  o lem as

sa jo tällä hetkelläkin, jotka 
epäilem ättä  jatkuvat. Sitten tu 
lem m e rukouksissam m e m uis
tam aan kaikkia tähänastisia 
seu rakun tiam m e -  H uittisten, 
Lopen, V am pulan ja Kosken 
seu rakun tia  ja näih in  liittynen 
myös Marttilaa, jossa on  18 
vu o d en  aikana tu llu t palveltua 
aika paljon. K uitenkin m uista
kaam m e, että  tänne  tu lee  uusi 
paim en , ja toivotaan, että kos
kelaiset n im enom aan  tulevat 
om istam aan hänet itselleen, 
n iin  että hän  saakoon m eidän  
puo les tam m e työrauhan.

Entä tämän jälkeen?
Eino: Me m en em m e sitten 

todellak in  T urkuun, siellä sit
ten  o llaan ja toivotaan tervey
d en  päiviä.

Irma: Ja että voitaisi tehdä 
p ien iä  matkoja.

Eino: Niin, kun  o n  sukulai- 
siakin ulkom ailla. Irm an  to i
n en  sisko asuu Englannissa, 
to inen  Länsi-Saksassa. Ja, kuten 
tiedetään, m inähän  o len  jäsen 
tässä birgittalaisjärjestössä, jo
ka kokoon tuu  kesäisin Ruotsis
sa. Sitten m e m olem m at rakas
tam m e musiikkia, varsin  lai
dasta laitaan m utta arvaan, että 
lähinnä konserttim usiikkia tu 
lem m e kuun te lem aan  sitten 
Turussa.

Irma: O len  ollut täällä k irk

kokuorossa, m utta tuskin m inä 
enää ku o ro o n  m enen , se on  
kyllä m ielenkiintoista, m utta 
sitoo  aika paljon. Mutta jotakin 
uutta haluaisin  opiskella, esim. 
-  no  jaa, o lkoon  se vielä salai
suus. Jo tain  uutta ihm isen  p i
täisi opp ia  vielä eläkkeelläkin.

Eino: Niin pitäisi. Seisova 
vesi rupeaa  aina haisem aan, 
pitäisi o lla  aina p ienessä  liik
keessä. K onsertteja käym m e 
kuuntelem assa tietysti ja kirjas
tossa m eidät tullaan usein  nä
kem ään. Ja  taidenäyttelyissä, se 
o n  selvä asia, kun  kuvataide on  
aina o llu t m eille  läheistä.

Irm a: O len  aina sanonut, 
e ttä  kun T urussa on  len token t
tä, satam a ja rautatie, ja sitten 
siellä on  kahdenlaista teatteria, 
konsertte ja  ja gallerioita, niin 
siellä on  aika paljon ku lttuu 
riantia. Se oli su u ren a  syynä 
siihen, että päätim m e m ennä 
T urkuun. A lkuun ajattelim m e 
m ennä  Loim aalle, kun  Eino on  
sieltä kotoisin; välillä siinä vi- 
lahteli jo H äm eenlinnakin , jos
sa m yös on  eläkeläispappeja.

Eino: M inun m ielestäni tä- 
m änkokoisella paikkakunnalla 
e läkevuosinaan ihm inen , joka 
o n  o llu t pappina, on  liian pal
jon  esillä, siksi on  parem pi 
lähteä m uualle, Nyt alkaa sitten 
tu o m m o in en  en em m än  pri- 
vaattieläm ä. K uitenkin m inä 
jossain m äärin  tu len  palvele
m aan Suom en Luterilaista 
Evankelium iyhdistystä, tu len  
ku lkem aan sen  m atkapappina 
vo im ien i ja halujeni m ukaan.

Oliko pappisura alkuperäinen 
suunnitelmasi?

Eino: Joka tapauksessa voin 
sanoa, että se on  virka, jota 
o len  suuresti rakastanut. Ja jos 
aloittaisin  alusta, niin ky llä m i
nä epäilem ättä  jälleen hakeu
tu isin  teo log iseen  tied ek u n 
taan yliopistoon. Tässä virassa 
saa olla lähellä ihm isiä ja e n 
n en  kaikkea saa kertoa valoi
sia, hyviä terveisiä Jum alalta. 
E nnen  tätä virkaa en  ollut eh ti
nyt paljon m uuta alaa ajatella, 
ehkä  o lin  h iukkasen ajatellut 
lentäjän am m attia ihan am m at
tina, tuskin m uuta. Kun op is
kelin  lukion luokkia N iinisa
lon  sisäoppilaitoksessa valtion 
kustannuksella lukioluokkieni 
jäätyä kesken  sodan  johdosta, 
n iin  siellä tulin  voim akkaaseen 
h en ge lliseen  herätykseen  p o i
k ien  raam attupiirissä, siellä 
siis havahduin  K ristuksen k u n 
niaan ja ihanuu teen , ja se  oli 
niin  voim akas henge llinen  h e 
rääm inen , että täm än jälkeen 
tun tu i hyvin luontevalta, että 
voisin  valita täm än viran. Hy
vin tiedän, että uskon  tien  
ihm isiä pitää o lem an  kaikissa 
kutsum uksissa ja tehtävissä -  
se o n  selvä se - ,  m utta  ku iten 
kin sitä tietä m inulle  aukeni 
sitten  täm ä m ahdollisuus, josta 
o len  kiitollinen. □
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Vanhojen koskelaisten jalanjäljillä:

Oskar Scharlin -  pelimanni
Varmaan monet lukijoista vielä muistavat ohjelman 
''Härkätie soi”, joka kuultiin radiosta joskus 50-luvulla. 
Kun tämä Koskemmekin on eräs Härkätien varrella 
olevista kunnista, niin sitä ohjelmaa äänitettiin myös 
täällä. Koskelaisena esiinty jänä siihen oli kutsuttu 
mukaan kaksirivisen harmonikan soittaja Oskar 
Scharlin, joka oli silloin jo yli 80-vuotias. Toimittaja 
laitteineen saapui haastattelemaan Scharlinia hänen 
kotiinsa silloisen konstaapeli Mäen saattelemana ja 
opastamana. Seurueeseen kuului vielä mm. 
iskelmälaulajatar Pirkko Jaakkola, joka Scharlinin 
tyttärentyttären Anneli Santalaisen kertoman mukaan 
istui äänity ksen ajan keinutuolissa ja seurasi 
kiinnostuneena esitystä. Ensin toimittaja haastatteli 
Oskar Scharlinia, jolloin tuli selvitety ksi soittamiset, 
haitarin ikä ym., ja sitten alkoi soitto. Kaikkiaan viisi 
kappaletta nauhoitettiin, joista yksi, sekä osa 
haastattelusta kuultiin radiosta tuossa ohjelmassa 
"Härkätie soi”. Tuo ulos lähetetty kappale oli "lirvakas 
polkka”, kuten Kustaa Rantala, itsekin tunnettu 
koskelainen pelimanni kerran tästä tapahtumasta 
puhuttaessa kertoi. 

Seuraava kirjoitelma koettaa hieman selvittää kuka ja 
millainen oli tämä "kansansoittaja”, joka kelpuutettiin 
edustamaan Koskea tuossa Yleisradion ohjelmassa.

Oskari Scharlinin viimeinen, v. 1923 ostettu kaksirivinen 
haitari, merkiltään Royal Standart Stradello, jonka hän 
sitten lahjoitti tyttärelleen 50-vuotislahjaksi. Valitettavasti 
ei löytynyt sellaista kuvaa, jossa Scharlin olisi soitellut 
tätä haitariaan.

Syntyjään sorvastolainen
O skar H enrik  Scharlin synty i 
äitinsä aviottom ana po ikana 
16. 3 .1873 ja m usikaalisuuden 
tiedetään periy tyneen äid in  su 
vulta. Äiti oli kotoisin  S om e
rolta ja kaikki hänen  viisi velje
ään olivat m uusikoita, jotka 
m uuttivat jo varhain  T am pe
reelle  ja perustivat om an o r 
kesterin. Tästä o n  m aininta 
esim. T am pere-seuran  julkai
sem assa 'T am m erkosken  jou
lu '-n im isessä  lehdessä vu o d e l
ta 1949, jossa Erkki V arren 
kirjoituksessa "Entisajan Tam 
pereen  hääjuhlista" o n  lainaus 
eräästä vanhasta juhlaselostuk- 
sesta: "Soittokuntakin oli aset
tunut paikoilleen  salin n u rk 
kaan. Siinä oli joku torviseptet- 
ti tai viulun- tai klaneetinsoitta- 
jia. Hyvin suosittu  oli Scharli
nin veljesten soittokunta. Sii
hen  kuulu i paitsi Scharlinin 
veljeksiä, jotka soittivat viulua 
ja klaneettia, Forsgren , joka 
soitti alttoviulua ja Valtruusi, 
joka m öristeli paasiviulua."

Koska O skarin äidin m uu- 
sikkoveljet olivat naim attom ia, 
oli sisar heillä vuosikaudet 
huushollerskana. Kun sisar sit
ten alkoi odottaa lasta, hän 
joutui lähtem ään pois T am pe
reelta. Kotiin S om ero lle  häntä 
ei kuitenkaan hyväksytty, joten 
hän päätyi ainoan sisarensa 
luokse, joka oli naim isissa 
puuseppäm estari A leksander 
Forström in kanssa, jolla oli 
talo Kosken Iso-Sorvaston Po- 
rinm äessä. Samalla tontilla  o l
leen  p ien en  m ökin  F orström  
perim ätiedon  m ukaan antoi 
vaim onsa sisaren  käyttöön, ja 
siellä näki ensi kerran  päivän
valon "pelim annipoika", joka 
kasteessa sai n im en  vanh im 
m an enonsa  m ukaan. Äitinsä 
oli silloin jo 31-vuotias, eikä 
hän koskaan kenellekään, ei 
edes pojalleen, sanonu t kuka 
täm än isä oli. Perim ätiedon  
m ukaan täm än sam aisen m ö 
kin O skar Scharlin kunnosti 30 
vuotta m yöhem m in, kun  hän 
avioitui, ja siinä ovat tiettävästi 
syntyneet hänen  kaksi en s im 
mäistä lastaan. Sen jälkeen hn 
p e rh e in een  m uutti pois Kos
kelta palaten takaisin vasta yli 
80-vuotiaana.

Ei o le  tietoa kuinka n u o ren a  
O skar alkoi soitella  ja millä 
pelillä. Mutta jo p ien en ä  po ika

na hän oli o llu t m usikaalisesti 
niin  lahjakas, että eräs enoista  
T am pereelta käydessään oli lu 
vannut hakea hänet sinne  ja 
heidän  o rkesteriinsa heti kun 
hän täyttää 10 vuotta, m utta 
valitettavasti kaikki en o t kuo li
vat "rin tatautiin” naim attom i
na, en nenku in  O skar ennätti 
täyttää sen  10 vuotta. Niin hän 
jäi Koskelle ja hänestä tuli 
pelim anni vain sivutoim isesti. 
Tiettävästi hän on  aina soitta
nu t vain kaksirivistä haitaria.

Lapsilleen Sharlin oli usein  
kuvaillut, kuinka vanhaan ai
kaan häitä tanssittiin ensin  
viikko m orsiam en ko tona ja 
sitten jatkettiin vielä su lhasen 
kotona, ja kuinka hän  ei kos
kaan väsynyt soittam iseen. Hän 
soitti aina niin  kauan kuin 
yksikin pari vielä jaksoi tanssia. 
V iim eisen kerran  hän soitti 
häät 20-luvulla, kun  Nikolai 
Viirin tyttäret Marttilasta m en i
vät naim isiin. Ne olivat siis 
kaksoishäät, m utta vain yksi
päiväiset ja ne  p idettiin  O llilan 
nuorisoseurantalo lla.

Paljon hän n u o ren a  kävi 
soittelem assa häitä m yös "m e
rim aissa”, kuten  hän itse sanoi, 
tarkoittaen rannikko- ja saaris- 
topitäjiä T urun  ym päristössä. 
Niistä retkistä hän usein  k e r
toili lapsilleen. Soittotaidon li
säksi Scharlinilla oli m yös hyvä 
laulunääni. Laulamista harras
tettiin kotona paljonkin. Lasten 
kertom an m ukaan usein  iltai
sin keräännyttiin  keittiön  pöy
dän ym pärille  ja ko to inen  kuo
ro  lauloi innokkaasti isän o p e t
tam at virsikirjan ja Siionin kan
te leen  virret. Myös suosittu  oli 
kirja "H engellisiä lauluja ja v ir
siä”, jonka p ienetk in  lapset 
osasivat ulkoa.

Viimeinen haitari
Kun p e rh e  kasvoi, niin  soitta- 
m isetkin harvenivat, ja k uu lo 
p u h e id en  m ukaan viim eistä 
ed e llin en  haitari olisi jollakin 
soittom atkalla hukkunu t ja sen  
jälkeen seurasi m onia soitotto- 
m ia vuosia. Näin jatkui, kunnes 
O skar Scharlin m uutti p e rh e i
n een  Marttilasta H irvaksen Ku- 
janpäästä Tarvasjoen kirkolle 
ja alkoi harjoittaa asioitsijan 
toim intaa. Vuosi oli 1923. Hän 
oli silloin 50-vuotias ja hänelle  
syntyi sam ana kesänä v iim ei
n en  lapsi, tytär Sylvi. "Nyt m inä
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Oskar Scharlin vanhana miehenä kuvattuna Sorvaston 
Hyhköllä, siis varsin lähellä syntymäsijojaan.

en  enää viitsi laulaa tu u tu lau 
luja, nyt m inä soitan", sanoi 
Scharlin, m en i T urkuun  ja osti 
haitarin, jälleen kaksirivisen. 
Sitä hän soitteli usein  iltaisin 
tai sunnuntaisin  koko p e rh een  
iloksi. "Se oli aina kuin suuri 
juhla, kun papa otti haitarin 
po lvilleen  ja alkoi soittaa", 
m uistelee e lossa olevista lap
sista keskim m äinen, m elkein  
kaikkein koskelaisten  hyvin 
tun tem a Irja Neuvo, josta myös 
50-luvun lopulla  tuli koskelai
nen  ja viettää nyt eläkepäiviään 
täällä. H änelle Sharlinin papa 
antoi v iim eisen haitarinsa syn
tym äpäivälahjaksi, kun tytär 
täytti 50 vuotta, ja tyttären m ie
lestä se oli h ieno in  ja arvok
kain lahja, m itä hän  on  kos
kaan saanut. Haitari on  nyt 63 
vuotta vanha, eikä sen  kunto  
enää o le  kovin kehuttava. Pal
keet ovat ku lunee t paljosta 
soittam isesta, m utta h ien o  peli 
se  siltikin on, ku ten  oh e in en  
siitä nyt o tettu  kuvakin 
osoittaa.

Takaisin Marttilaan
30-luvun alussa tapahtui taas 
m uu tto  takaisin Marttilaan, jos
sa soittam inen  jatkui vain ko 
to isena  harrasteena  ja v ierai
d en  iloksi. Tosin esiintymisiä- 
kin oli silloin tällöin esim. 
kansan tanhujen  säestäjänä. 
K uokan talolla järjestettiin so 
dan  jälkeen ns. hyväntekeväi- 
syysjuhlia myyjäisineen, jo iden 
tuo tto  m en i kaatuneiden  
om aisille  yms. K irkkoherra Vi
hervaara oli aina m yös m uka
na ja kansantanhuja ohjasi 
opettaja Maila Tuom ola. Usein 
Scharlin joutui y leisön pyyn
nöstä soittam aan kaksirivisel- 
lään tanhusäestyksien lisäksi 
m uutakin  musiikkia.

Y leisradio teki sodan  jäl
k een  ohjelm asarjaa "M aakun
nan ääniä". M arttilassa sitä ää
nitettiin  Kirkkokvlän koululla, 
jossa puuham ieh iä  olivat o p e t
taja Selim  O rp o  ja m aisteri 
Alvari R inne ja jotka kutsuivat 
yhdeksi esiintyjäksi m yös O s
kar Scharlinin soittam aan van

haa pelim annim usiikkia.
A siantuntijanakin Scharlinia 

käytettiin. Esim. kun mylläri 
Rouna oli talvisodan jälkeen 
kevätkesällä aikeissa ostaa u u t
ta haitaria -  hän kun oli m \7ös 
m usiikkim iehiä -  niin hän  pyy
si Scharlinin kanssaan sitä o s
tam aan, M iehet m enivät T ur
kuun  ja ostivat R ounalle ko 
m ean  haitarin. K aupanteko 
kesti kauan ja ja linja-auto oli 
ehtinyt jo lähteä. O li "puukaa- 
suaikaa” ja autoja kulki h a r
voin. H e joutuivat jääm ään 
yöksi kaupunkiin . Kun h e  aa
m ulla ani varhain tulivat u u 
destaan linja-autoasem alle, oli 
au ton  läh töön  aikaa tunteja. 
Valoisa kevätkesän aam u ja 
rauhallinen  tienoo; m itäs 
m uuta  kuin  soittam aan vaan 
siinä u lkona m uutam an m uun 
odotta jan  ja om aksi iloksi. 
Scharlin kerto i m yöhem m in  
kotona, että hän halusi vain 
kokeilla R ounan uutta haitaria. 
Sinä olivat tu lleet "Pohjolan 
m arssit ja valssit ja polkat, kun 
o li hyvä p e li”. Sitten tuli po lii
si, joka oli m yhäillen hu o m au t
tanut, ettei olisi o ikein  luvallis
ta soittaa täällä, m utta antaa 
tulla vaan, kun  näkyvät läsnäo
lijat siitä tykkäävän. ”Ja  näkyi se 
tykkäävän poliisikin".

Paluu juurilleen
Lähes 50 vuotta eh ti O skar 
Scharlin elää ja vaikuttaa m u u 
alla, m utta sitten yli 80- 
vuotiaana hän osti hu u to k au 
pasta Kajala-nimisen paikan 
K osken keskustasta ja m uutti 
jälleen koskelaiseksi. H änen 
ty ttärensä sotaorvoksi jäänyt ty
tä r Anneli, jonka isähahm o ja 
ho lhooja hän oli, kävi Koskella 
yh teiskoulua jo toista vuotta, ja 
isoisän m ielestä jokapäiväinen 
koulum atka M arttilasta K oskel
le oli hankalaa ja n iin  hän 
hankki täm än u u d en  kodin  
lähinnä " k o u lu k o rtte e r ik s f .
ku ten  h än en  sanontansa 
kuului.

Täällä Koskellakin hän  kävi 
v ielä so ittelem assa eräissä tilai
suuksissa. M uistuu m ieleen  ai
nakin Kosken m aatalousjärjes
töjen syyskesäinen elo juhla 
N uortentuvalla. jossa m yös 
Scharlin haitareilleen  esiintyi. 
S itten oli se  jo edellä  m ain ituk
si tu llu t "H ärkätie s o i -  
ohjelm a, joka täisikin olla hä
nen  v iim einen  julkinen esiin 
tym isensä.

Yhä lisääntyvä kuu rous hait
tasi v iim eisinä vuosina selvästi 
kaikenlaista kanssakäymistä. 
H än ei kuitenkaan, ainakaan 
aluksi, tunnustanu t h u onoa  
kuuloaan. käänsi vain keskus
telun  m uih in  asioihin, kun ei 
kuullut. Mutta siitä huolim atta 
hän koskenvuosinaan kävi 
m elkein  joka sunnun ta i k ir
kossa asettuen  täm än hu o n o n  
kuulonsa takia aina k irkon

etuosaan. M inkäänlaista k uu lo 
laitetta hän ei suostunu t kos
kaan käyttämään.

Usein vielä vanhanakin hän 
kertoili arm eijassaoloajastaan. 
S iihen aikaan Suom i oli Venä
jän vallan alla ja arm eijan  k o u 
lutus oli venäläistä so tilaskou
lutusta. K om entosanat ytn. ta
pahtuivat venäjänkielellä. Kar
sinta oli kova, Koskeltakin kel
puu te ttiin  siitä ikäluokasta vain 
neljä poikaa. Kun Scharlin oli 
äitinsä ainoa poika, niin hän  ei 
jou tunu t vakinaiseen väkeen, 
vaan reserv ikoulu tukseen , jo
ka tapahtui H alikossa kolm ena 
peräkkäisenä vuotena. Paljon 
m yöhem m in  näm ä vanhat ve
teraan it kokoontuivat yh teen  
aina v iiden vuoden  välein. 50- 
luvun a lkupuolella  kaksi heistä 
-  Alitalon pappa ja Scharlin -  
vielä olivat kokoontum isessa 
m ukana ja m arssim assakin T u
russa, m utta viisi vuotta m yö
hem m in , kun sam ainen  ko
k o o n tum inen  olisi o llu t Hä
m eenlinnassa, ei kum pikaan 
enää jaksanut m ennä  m ukaan.

A viopuolison kuoltua v. 
Scharlin m uutti tyttärensä 
luokse ja Rajalasta tuli kesäa
sunto. Eläm änsä viim eiset ru n 
saat neljä vuotta hän  asui n u o 
rim m an tyttärensä luona M art
tilassa vielä m elko  hyväkuntoi- 
senak in  korkean  iän h u o m i
o o n  ottaen, m utta kirjoilla hän 
tie tenkin  oli Koskella, eli oli 
koskelainen  lo p p u u n  asti. Hän 
kuoli lyhyen sa irauden  jälkeen 
Loim aan sairaalassa keväällä 
1971 98-vuotiaana ja hänen  
v iim einen  leposijansa on Kos
ken  Tl hautausm aalla.

Muisto Scharlinin papasta, 
taitavasta pelim annista  ja h u u 
m orintajuisesta persoonasta  jäi 
ku itenkin  eläm ään H ärkätien 
varren  pitäjiin, varsinkin Kos
kelle  ja Marttilaan, joissa hän 
asui varsin  pitkään.

Eräs Scharlinin paljon soitta
m a valssi, n im eltä "Ruusun 
tuoksu", jota hän  tiettävästi ai
noana kaksirivisen soittajana 
esitti, nauhoitettiin  ja on  E ino 
Sointulan. Y läneen Pelim an
n ien  p itkäaikaisen johtajan to i
m esta nuo tinnettuk in . N auhoi
tuksen  aikoinaan saatuaan k ir
joitti Eino Sointula näin: "Tä
m ä "Ruusun tuoksu" otetaan 
nvt Y läneen Pelim annien o h 
jelm istoon. Pidän m yös hyvin 
todennäkö isenä , että täm ä 
valssi tu lee  hyväksytyksi Varsi- 
nais-Suom en pelim annikir- 
jaan. Täm än kirjan to im itus
ryhm ä tu lee  m yös penkom aan  
aikanaan Y leisradion arkistoja 
ja voi olla, että sieltä löytyy 
O skar Scharlinin kappaleita 
m uitakin".

Ju u ri siellä, Y leisradion ar
kistoissa, ne  säilyvät vielä jälki
polvienkin  kuultaviksi, tod is
teena  koskelaisen pelim ann in  
taidoista. □
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Osuuspankkij uhla

&

Kosken TL Nuortentuvalla 
sunnuntaina 19. 10. 1986 kello 18.15.

Kahvitarjoilu kello 17.30:stä lähtien.

Juhlan aloittavat Kosken Mieslaulajat 
dir.cant. Kalevi Lahden johdolla.

Tervehdyssanat, mv Alpo Yli-Liipola.

Juhlapuhe, m inisteri Eeva 
Kuuskoski-Vikatmaa.

Viihdettä, taiteilija im itaattori Reijo Salminen.

Musiikkia, Kalevi Rothberg oskestereineen, 
solisteina Merja Lehtinen ja Aulis Kotaviita.

O suuspankin puheenvuorot, toim.joht. Urpo 
Kinnala ja konttoripääll. Tim o Määttänen.

Illan juontaa taiteilija Reijo Salm inen ja 
tanssin vauhdittaa Kalevi Rothbergin 
orkesteri solisteineen.

4>

Taas on Osuuspankkijuhlan aika 
kaikki joukolla mukaan

Ystävällisesti
KOSKEN TL OSUUSPANKKI
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Kotiseuturetkelle lähdettiin 
vanhainkoti taakse jätettiin. 
Oikein mukava päivä olikin tää, 
oli erilaista elämää.
Kotiseudun kaikki ehkä muistitte 
nyt muistoja sitten kertasitte.
Kosken kartano vieras varmaan monelle 
vaikka hyvin näkyy maantielle.
Sisällekin saimme kurkistaa 
miten kartanossa asutaan.
Pihapiiriä auton ikkunasta katseltiin. 
Saimme tutustua vanhaan kulttuuriin.
Heinosen Matti matkalle vetäjäks oli saatu. 
Hän tuntee Kosken, se on taattu.
Hän kartanon pihalla soitti ja  lauleli 
tuon laulun "Joutsen ja  kulkuri".
Sitten Värmälään matkaa jatkettiin 
Martintalon kohdalta oikealle käännyttiin. 
Kapean tien ja  mutkan takana 
on paikka nimeltä Rauhala.
Oli erilaisia rakennuksia,
Itä-Karjalasta jäljitetty tsasouna.
En osaa enempää selittää, 
näky oli silmiä hivelevää.

Matkaa sieltä taas jatkettiin 
Vilukselan kautta kierrettiin.
Sonmton koulun pihalla kahvit nautittiin. 
Emännille kiitos, se hyvältä maistui niin.
Ei Santion sahakaan paremmin tuttu lie, 
vaikka ohitse kulkee maantie.
Sahan alueella kierros kierrettiin, 
johtaja tuli mukaan bussiin.
Hän meille toimintaa selosti
meistä jokainen kiinnostuneena katseli.
Kun tukkipinot oli valtavat
joita vesisuihkut kostuttivat
pian ne taas on laudoiksi sahattu
laudat oli kauniisti niputettu.
Näin sahan alue taakse jätettiin 
ja  kotiinpäin lähdettiin.
Moneen paikkaan oli tutustuttu 
oli nähty, oli kuultu.
Toivottavasti jäi hyvä mieli 

ja  muistot kaikille.
Kiitos, että sain olla mukananne.

"Kriivari”
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Kun kesänäytelmä 
on ohi...
Kuten varmaan muistamme, oli Kosken nuorisoseuralla 
menneen kesän kesäteatteriesityksenä Gustav af 
Geijerstamin näytelmä Iso-Niilo ja Pikku-Niilo. Esitteissä 
sitä sanottiin veijarinäytelmäksi ja sellainen se tosiaan 
olikin.

Esityksen alussa oli hieman hämmenty nyt tunne; oliko 
nyt tulossa naivia kansansatua tai jotain modernia 
"metelöintiä”, mutta pian esitys kiskaisi mukaansa, eikä 
sitten enää eritellyt tunteitaan siitä, mitä lajia näytelmä 
oli.

Onnistunut ohjaus
Näytelmän ohjaajaksi oli kos
kelaisten käyttöön kesäksi saa
tu  näyttelijä Tiina M arkkanen 
Im atran K aupunginteatterista. 
"Ohjaaja o n  tehnyt hem m etin  
hyvän työn”, to tesi näytelm än 
lukkari, Reima Kärri. Tuskinpa 
siitä voi olla e ri m ieltä. Tuon 
ison "laum an” ohjaam inen  lä
hes koko H onkam äen  nyppy
län laajuisella näyttöm ällä ei 
ilm eisestikään ollu t m ikään 
helppo  tehtävä, m utta aivan 
ajallaan näyttelijät ilm aantuivat 
esille m illoin mistäkin, eikä 
m itään katkoja ilm ennyt juo 
nen  juohevassa etenem isessä. 
Välillä tuli m ie leen  vanhan vii
sun  sanat: ”Niit’ oli puuss ' ja 
n iit’ oli m aas’”, ja tosiaan p u u s
sakin välillä keikuttiin, sam oin 
lavasteeksi rakenne tun  mökki- 
pahan  katolla ja maassa tietysti 
oltiin lähes kaikenlaisissa m ah
dollisissa asennoissa.

O hjauksen idearikkaus il
m eni siinäkin, että lu onnon  
kaikkia m ahdollisuuksia oli 
käytetty hyväksi -  m etsää, kal
liorinteitä, H onkam äen piha- 
aukeaa ja rakennuksia. Lisänä 
oli lavasteita, en im m äkseen  
viitteellisiä, m utta hyvin to im i
via, oli se  halkaistu m ökki -  
kenen  tahansa ta rpeen  m u 
kaan - ,  oli kirkko, lehm ien  
aitauksia ja tien  katkaisevia 
portteja, jotka lehm ät itse au 
liisti kulkijoille aukaisivat. Ky
lätie m uuttu i hetkessä m etsä
tieksi, kun m ökin  takaa ku l
keutui rykelm ä kuusennäre itä  
m ökin e teen  "m etsänneito jen” 
tuom ina; huuhkajan  huudo illa  
ja käen kukunnalla vielä lisät
tiin tunnelm aa. Koko tu o  ru l
janssi näytti toim ivan kuin  it
sestään, mikä on  varm a m erkki 
siitä, että siihen  oli uhrattu  
valtavasti aikaa ja vaivaa.

Kuulin, että kesäkuun alku
puolella oli harjoituksia p id e t
ty lähes joka päivä. Sen kyllä 
huom asi henkilökohtaisesta 
näyttelem isestäkin. Jokaisella 
oli roo linsa päässään ja voi 
siten keskittyi eleisiin , ilm ei
siin ja m u u h u n  o lennaiseen . 
Kun he  kaikki olivat am atööri- 
näyttelijöitä, tun tu i ihm eeltä, 
että he  niin eläytyivät teh tä
väänsä, että parhaim pina  hetk i
nä tuntu i siltä, ettei se näyttele
m istä ollutkaan. Jo s joku ro o 
listaan jotain unohti, niin  kat
soja ei ainakaan sitä hu o m an 
nut, eikä varm aan m itään o le n 
naista pois jäänytkään.

O m an roo linsa lisäksi lähes 
jokainen osallistui m uuhunk in  
näytelm ään kuuluvaan to im in 
taan. Kulissien vaihto kesken 
esityksen sujui joukkotyönä 
nopeasti ja esityksen lo p p u 
puolella  ilm aantui kuin  h u o 
m aam atta pällistelevä ja pai- 
m enukkonsa perään  inuva kar
jalaum a kujan päähän, Tyhjiä 
hetkiä ei esityksessä ollut, 
päinvastoin tun tu i joskus to i
m intaa olevan liikaakin, niin 
ettei varm aan yhdellä  katso- 
m iskerralla ehtinyt aivan kaik
kea näytelm än antia tajua
maankaan.

Ilm ojen haltijakin suosi Kos
ken kesäteatterilaisia. Sää oli 
kaunis joka esityskerralla; ehkä 
toisinaan päivänävtännön aika
na au ringon  poro ttaessa  oli 
H onkam äen suojaisella pihalla 
h iem an liiankin kuum a. Ilm ei
sesti m ennyt kesä oli y leensä
kin kesä tea ttere iden  kannalta 
oikea toivekesä.

O lin  katsom assa näytelm än 
viim eistä kesäkuista esitystä, 
aivan tarkoituksella, koska ha
lusin saada ta lteen  näyttelijöi
den  m ielip iteitä siitä, m iltä 
tuntuu, kun urakka o n  ohi.

Itse asiassa siinä olikin vähän kaikkea; oli satua ja 
totta, hurjaa menoa, karjuntaa ja kiroilua, mutta välillä 
herkkiä hetkiäkin, oli huumoria, niin mustaa kuin 
vaikoistakin, irvailua ihmisen heikkouksien 
kustannuksella, tyhmyyttä ja oveluutta, oli lehmiä ja 
hevonenkin, mutta ennen kaikkea siinä oli menoa ja 
meininkiä ja sitä teeman mukaista veijarihenkeä. Lähes 
pari tuntia yli kahdenkymmenen henkilön voimin 
Honkamäen pihalla touhuttiin, ja hauskaa näytti olevan 
niin yleisöllä kuin näyttelijöilläkin.

Tosin näytelm ää esitettiin  vielä 
syksytnmällä pari kertaa "ylei
sön pyynnöstä”, m utta sillä 
e rää esitys oli viim einen. He 
olivat sitä en n en  siis vetäneet 
läpi jo seitsem än esitystä, m ut
ta m itään kyllästym isen o ireita  
ei m enossa huom annu t. He 
päinvastoin uhoivat, että olisi
vat o lleet valm iita to iseen  sa
m anlaiseen urakkaan heti p e 
rään. O lisiko o llu t niin, että

siitä oli jo m u odostunu t heille  
jonkinlainen kesäinen e läm än
tapa?

Sitten n e  m ielipiteet.

Hyviä ohjattavia
K äännyn ensin  ohjaaja Tiina 
M arkkasen pu o leen , joka heti 
a lkuun  kehaisee, että koske
laisten ohjaam inen  on  o llu t 
"älyttöm än kivaa”.

-S a n o is in , että koskelaiset

Tässä vaiheessa raaka voima oli vielä voitolla. Iso-Niilo 
antaa kurinpalautusta Pikku-Niilolle tämän vaimon 
seuratessa tapahtumaa varsin huolestuneena.

OLLI RAUNIO
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Pyhä Pietari kerrankin todella pyhäntuntuisena. 
Sellainenhan hän ei aina ollut.

ovat erittäin  hyviä ohjattavia.
O n  todella  saanut huutaa n iin 
kuin  o n  halunnut, ja uhata 
kepillä ja välillä kiittää -  o len  
itse o llu t tähän työhön hirveän 
tyytyväinen.

Eikö siis m itään vaikeuksia 
o le  ilmennyt?

-T o ttak a i joitakin vaikeuk
siakin on ollut, a inahan niitä 
on , m utta näytelm än teko  o n 
kin sellaista V aikeuksien kaut
ta vo ittoon '-hom m aa. Kyllä 
Koskella on  m ielestäni lahjak
kaita näyttelijöitä. Tätä viim eis
tä esitystä oli ilo katsella; ei se 
lopahtanut, kaikki m eni e te e n 
päin  koko ajan, ei se o llu t 
sellaista, että repliikit vaan sa
notaan. Kaikki ovat o llee t h ir
veän kunnianhim oisia  ja hyvin 
vastuullisia om asta tekem ises
tään. Että enpä  pistäisi pahaksi, 
vaikka ohjaisin Koskella to i
senkin  kerran . (N eljän p isteen  
vihje! huudah taa  joku väliin.)

-  Kyllä tässä näytelm ässä on  
paljon työtä takana, ettei se 
he lpo lla  o le  tullut. Ja jos sen 
helpo lla  tekee, n iin  ei se k u n 
nolla synnykään, se jää sellai
seksi lattanaksi, että aina on  
vaivattava itseään sinne  v iim ei
sille rajoille. Täällä kaikki ovat 
o llee t älyttöm än ahkeria  ihm i
siä, kaikki ovat o llee t töissä ja 
touhussa  näyttelem isen ohessa 
ja sentään  jaksaneet olla ku n 
nianhim oisia  näyttelem isen 
suh teen , että m inä nostan hat
tua kaikille, o ikein  korkealle. 
Eivätkä he o le  h erm o stu n ee t

edes m inuun , vaikka o len  he il
le välillä huu tanu t ihan kau
heasti.

Näytteeksi siitä, ettei se  ole 
aivan huutam iseenkaan  jäänyt 
tuodaan  esille  tukeva pu in en  
karahka, jonka sanotaan o lleen  
se  v iim einen  sana ohjaajan ku

rinpidollisissa toim issa. Jokai
nen  väittää saaneensa om ak o h 
taisia m uistoja tuosta  kepistä, 
m utta aivan vakuuttuneeksi 
toim ittaja ei siitä tule. Ainakaan 
ei pahem pia  m ustelm ia ken e l
läkään näy.

Sitten m ielip iteet näytteli
jöiltä siinä järjestyksessä, kun 
he  käsiohjelm assa olivat.

Seppo  Välimaa esitti Iso- 
Niiloa, kyläläisiä tyrannisoivaa 
rikasta isäntää, joka lopulta saa 
su rkean  lopun. O sa oli fyysi
sestikin  varsin  raskas, jou tu i
han hän mm . kantam aan Pik- 
ku-Niiloa säkissä selässään.

-N o ,  ei siinä mitään, kyllä 
se  siinä m eni, vaikka o lihan  se 
jo täm än ikäiselle h iukan ras
kas urakka.

Kun Välimaa o n  m aanviljeli
jä am m atiltaan, niin  haittasiko 
näytelm än teko  maatöitä?

- E i  se haitannut siinä m ie
lessä, kun  on  po ika ko tona  jo 
siinä iässä, että  pystyy tek e 
m ään työt, n iin  ettei se pah em 
m in  haitannut, heinänaika nyt 
oli h iukan tiukem pi.

Tuija V irtanen oli Inkeri, 
Iso-Niilon h iem an  äkäinen 
em äntä, itse asiassa m iestään 
älykkäämpi, m utta tavanm ukai- 
sesti täm än vallan alla. Tuija 
sanoo, ette i o le  e n n en  paljon
kaan näytellyt, m utta piti silti 
osaansa helppona. -  Kyllä sitä 
jokainen huutaa osaa, kun 
vaan yrittää. O ikein  mukavaa 
täällä joukossa oli kuitenkin  
olla.

Leena T irkkonen esitti loi- 
sakkaa, eli Inkerin  äitiä, siis 
varsin vanhan naisen  roolia. 
H än itse sanoo  puolileikillään:

-  S illoin kun  lehdessä oli il
m oitus, että  etsitään näyttelijöi
tä kesänäytelm ään, niin  toivoi, 
e ttä  pääsisi esittäm ään jotain 
p rinsessaa tai kuningatarta, 
m utta näkyy olevan niin, että 
aina näm ä kaikkein kam alim 
m at roo lit tulevat minulle!

Loisakan roo li ei o llu t kovin 
pitkä, m utta varsinkin eräs 
kohta siinä oli nävtelm ällisesti 
varsin vaativa. Siinä Leena 
T irkkonen osoitti erittä in  su u r
ta eläytymiskykyä.

-K yJIä sen  kanssa töitäkin 
tehtiin , ei se  he lpo lla  syntynyt. 
M auno Salm inen oli saanut 
esitettäväkseen Eerikki-rengin 
osan ja kuulem m a aivan sattu
malta.

-  Matti -  m einaan  poikani -  
kun  täällä jo kävi ja sitä k o r
keinta harjoitteli, Pietaria tai
vaan portilta , niin o lin  m ukana 
ja tarjottiin \'h tä roo lia  ja ajatte- 
lin, että kai näitä vanhem pia
kin täällä tarvittaisi. O len  e n 
nenk in  esiintynyt, m utta siitä 
o n  jo n. 25 vuotta. Aatos Tapala 
ohjasi, oli opettajana siellä k o 
tikunnassa, vietiin eräs kappa
le silloin siellä.

Veikko Jaakkola oli Antti- 
Petteri, to inen  Iso-Niilon re n 
geistä.

-  Kyllä täm ä aika kova urak
ka on  ollut. Täytän jo 59 ensi 
talvena, ja kun  tässä joutui 
juoksem aan tuo lla  lailla. Ja 
harjoituksiakin oli joka ilta 
tuossa kesäkuun  alussa. T un
tuu  ku itenkin  kivalta, kun nä
m ä kahdeksan esitystä on  viety 
lävitse, yleisökin tun tu i tykkää
vän. Yleisöä onkin  käynyt o i
kein  hyvin, tuollaista 300 illas-

OLLI RAUNIO

Vauhdikkaan näytelmän vauhdikkaimpia kohtauksia. Talonpojan vaimo koettaa kaikin 
keinoin estää Pikku-Niiloa näkemästä, että hänellä on miesvieras. Lukkarilla on 
vaikeuksia mahtua pöydän alle piiloon.
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Pikku-Niilon oveluus on jo voittamassa ja Iso-Niilo on tyhmyydessään ja ahneudessaan  
kulkemassa kohti tuhoaan.

sa o n  puhuttu .
Tarja Peltola, tosieläm ässä 

m aatalon em äntä oli näytel
m ässä "alennettu" piika Mat- 
leenaksi. Siitä huolim atta  hän 
o n  yhtä hymyä.

-  Täällä on  o llu t kauhean  
kivaa, m inä o len  nau ttinu t ko 
ko ajan vallan suunnattom asti.

Täm ä o n  o llu t Tarjalle e n 
sim m äinen  varsinainen näytel- 
m ärooli, m utta ei ilm eisesti
kään jää viim eiseksi.

-K y llä  täm ä on  o llu t h ieno  
kokem us, se  m inun  täytyy 
sanoa.

T uire  T irkkonen, joka esitti 
p ikkupiika Sohvia, o n  näytteli
jöistä nuo rin , vasta 6-vuotias. 
A rvelen n iin  ollen, että hän 
olisi ensi kertaa m ukana, m u t
ta tyttö torjuu  napakasti m o i
sen  luu lon  ja kertoo  olevansa 
näytelm ässä jo toista kertaa. 
T arkem m in ajatellen to im itta
jakin m uistaa, että hän kerran  
esiintyi hölm öläisnäytelm ässä 
K osken Kohausiltam issa. Kysy
m ykseen, onko  täällä o llu t ki
vaa, T uire  vastaa lyhyesti m utta 
vakuuttavasti: On.

Tarm o Kivikallio esitti Pik- 
ku-Niiloa, joka oikeastaan oli 
näytelm än päähenkilö . O sa oli 
pitkä ja vaativa niin henkisesti 
kuin fyysisestikin. T arm o ei 
o le  en n en  paljon näytellyt, 
m utta taikurina hankittu  esiin- 
tyTniskokemus ja selvät lahjat 
näytte lem iseen  tuottivat e r in o 
m aisen osasuorituksen.

- O l i  täm ä kyllä n iin  kova 
rooli, että a lkuun aika tavalla 
hirvitti. M inulla oli lisäksi k e 
väällä ylioppilaskirjoitukset, 
nekin  veivät om an aikansa,

niin ettei tah tonu t pystyä kes
kittym ään tähän  näytelm ään. 
M onta kertaa tuli m ieleen , e t
tei tästä kyTlä tu le  yhtään m i
tään, m utta sentään se siitä 
alkoi sujua. Tässä porukassa 
kyTlä on  o llu t m ukava olla, niin  
e ttei tässä m itään katum ista 
ole.

Marja Koski oli Kaisa, ed e lli
sen  vaim o, ja hyvin selvisi 
osastaan hänkin.

-T ä m ä  oli o ikein  m ukava 
rooli, kyllä m inä tykkäsin siitä. 
M inulla kun  oli hyvä aviom ies, 
ihana isoäiti ja kiltti lapsi, niin  
kelpasi siinä näytellä. Ja täm ä 
po rukka on  tosi mahtava ja 
säätkin ovat o llee t loistavat. 
Sekä hyvä ohjaaja, ilm an m u u 
ta. Meillä on  tosiaan ollut täällä 
hyvä henki.

Margit Rautanen näytteli 
Kaisan äitiä eli isoäitiä. M argi
tilla o n  m elko  paljon koke
m usta näyttelem isestä, hän  on  
esiintynyt ainakin v iidessä näy
telmässä, joista ko lm e o n  o llu t 
kesäteatteria.

-K y llä  täm ä o n  o llu t ihan 
mukavaa, vaikka täytyy sanoa, 
että aina jossakin vaiheessa 
tu lee sellainen tilanne, että 
ottaa päähän, m utta kuitenkin  
silti tekee  m ieli päästä m u 
kaan, kun u u d en  näytelm än 
harjoittelu  aloitetaan.

Kyösti Vaparanta oli pikku- 
renki Janne ja hän vei lyhyen 
osansa läpi varsin kiitettävästi. 
Kysymykseen, m iltä näyttele
m inen  on  tu n tu n u t hän  vastaa 
vakaan m iehekkäästi:

-K y llä  se siinä o n  m ennyt. 
Minä tu linkin tänne  m ukaan 
aika m yöhäisessä vaiheessa,

m uut olivat alkaneet jo harjo it
telun  jo paljon aikaisem m in.

Matti Salm inen esitti pyhää 
Pietaria, josta ei kovin pyhää 
vaikutelm aa saanut huolim atta 
valkoisesta asusta ja sädeke
hästä pään päällä. H än oli äkäi
nen ja m eluava kaveri, om asi 
kuitenkin y liluonnollisia kyky
jä, joilla voi ohjailla kyläläisten 
kohtaloja. Aivan hyvin Matti 
selvitti osansa, vaikka se oli 
varsin raskas ainakin esittäjän 
kurkulle.

-L u u lin , että jaksaisin m els
kata vaikka kuinka, m utta vä
hän jo pelästyin kun  ääni alkoi 
m ennä, m utta kyllä siitä Sisulla 
ja Pastiroleilla selvittiin. M uu
ten  m inä kaikkien m u iden  m u
kana nostaisin  tuon  sädekehä
ni ohjaajam m e Tiinan päähän, 
kyllä hän tosiaan oli hyvä.

Reima Kärri oli lukkari, py
hän Pietarin lisäksi to inen  näy
telm än "pyhistä” m iehistä, 
vaikka hänenk in  pyhyytensä 
osoittautui lähinnä pintakiil- 
loksi. H irveää ta lonpoikaa pii- 
leskellessään joutui lukkari 
o lem aan pitkät ajat isossa kirs
tussa.

-K y llä  se  kirstu  tosiaan tu 
tuksi tuli, kun  siellä o lin  niin 
paljon. Kyllä täm  ihan  m ukava 
porukka on  ollut, on  hyvin 
tultu to im een  kaikkien kanssa, 
yhteistyö o n  sujunut ja ohjaaja 
o n  tehnyt hem m etin  hyvän 
työn.

H annu K alenius esitti ta lon
poikaa, joka kirves kädessään 
etsi hänen  eukkoaan vikittele- 
vää lukkaria. H annu on  näytte
lem isen alalla jo "vanha kon
kari” ja häneltä  on  aina to tu ttu

näkem ään hyviä osasuorituk
sia, eikä hän toiveita pettänyt 
tälläkään kertaa. Mutta m itä 
hän kerto ikaan esityksen jäl
keen:

-T ä ssä  ollaan jo n iinkuin  
viim eisellä suoralla. Täm ä on  
m inulle 30-vuotisjuhlanäytel- 
mä, täytyy jo lopettaa ja antaa 
tilaa nuorem m ille .

Ei kai sentään, vaikka ääni 
tuntuukin  m enneen?

-  Ääni m eni, kun  joutui h u u 
tam aan koko ajan tavallisen 
kovin. Mutta kydlä se siitä taas 
palautuu.

Pirkko Korpiniittyä oli saanut 
talonpojan vaim on roolin . 
Pirkko on  eräs Kosken n u o ri
soseuran  veteraaninäyttelijöitä 
myöskin, o llu t m ukana m o n es
sa kesänäytelm ässäkin. Hänkin 
on  m onasti sanonu t lopetta
vansa jo koko touhun , m utta 
m ukana hän on  jälleen.

- O le n  sanonu t n iin  m on ta
kin kertaa. Joka näytelm än jäl
keen  on se tunne, e tten  enää 
m ene  m ukaan, m utta ku iten 
kin lähden, kun  pyydetään. Kai 
siinä jotakin kiehtovaa on, kun 
se  vetää m ukaansa. Tässä ro o 
lissani jouduin  aika lailla rie 
hum aan, niin että vähän raskas 
se  oli, m utta m uu ten  ihan 
mukava osa.

Veikka Rautom a, joka esitti 
vanhaa paim enukkoa, on  näyt
te lijö iden  ikäpresidentti, ollut 
m ukana lukem attom issa näy
telm issä ja voittanut useita pal
k intoja näytelm äkilpailuissa. 
Nyt hänellä  oli m elko lyhyt 
rooli, m utta silläkin hän pystyi 
antam aan yleisölle näytteen 
siitä, että ta ido t ovat yhä tal
lella.

- E i  sitä enää sillä tavalla 
jaksa. T äm m öinen  p ien i rooli 
vielä m enee , m utta ei tässä 
iässä enää 50 k ilom etriä juosta. 
Tässä osassa ei paljon ollut, 
jo ten  pääsin aika helpolla, 
m utta onhan  siinäkin kiinni.

Silja Reim an esitti kyJän ak
kaa, joka ta rp een  m ukaan to u 
husi m illo in  missäkin. H än on 
esittänyt jotain p ikkuosaa e n 
nenkin , m utta täm ä oli en sim 
m äinen  varsinainen  näytelmä- 
rooli. H än k e rtoo  osastaan p il
ke silm äkulm assa ja m uita nau 
rattaen:

-M in u lla  oli siitä n iin  hyvä 
rooli, ette i tarv innut paljon 
näytelläkään. Kun esitin se l
laista puolityhm ää eukkoa, 
n iin  sain m elkein  olla om a 
itseni. Kun täm ä nyt on  päätty
nyt, n iin  voin  sanoa, että o len  
väsynyt, m utta onnellinen .

O lli Salm isen roo li oli m el
ko lyhyt huolim atta siitä, että 
hän  esitti kolm eakin  henkilöä, 
Kallea, Jussia ja Paavoa, kaikkia 
aivan peräkanaa. H än kulki 
edestakaisin  kylätiellä ja sanoi 
"päivää” Pikku-Niilolle joka 
roo lihenk ilönsä  osalta. Lisäksi 
hän  m u id en  m ukana esiintyi
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Vanha paimenukko on Pikku-Niilon puolesta ja jonne hän -  päinvastoin kuin Pikku-Niilo -  on jo kauan
avustuksella lähdössä säkissä "Taivaan valtakuntaan” , toivonut pääsevänsä.

eräissä joukkokohtauksissa. 
H än k e rtoo  o lleensa  m ukana 
jo m uutam a vuosi sitten Tukki- 
joella-näytelm ässä. O nko näyt
te lem inen  mukavaa hom m aa?

- O n  se. En kai m inä m u u 
ten  olisi uudestaan  lähtenyt 
m ukaan.

Eeva Välimaa ja Raija Salm i
n en  esittivät kylän tyttöjä, m u t
ta he  olivat en n en  haastattelua 
eh tin ee t jo häipyä paikalta.

Näytelm ässä oli m yös neljä 
kotieläintä, hevonen  Polle, se 
kä lehm ät K oistinen, Kielo ja 
Ruusu. Pollen esittäjä oli aito 
hevonen , n im eltään Vesmai, 
joka haastattelussa osoittautu i 
n iin  harvapuheiseksi, että oli 
käännyttävä sen  isännän, Aulis 
S in tosen puo leen . M iten Ves
m ai suh tau tu i näytelm äroo- 
liinsa?

- E n s in  kyillä näytti h iukan 
vaikealta, kun  tänne  harjo ituk
siin tultiin. Oli kuum a päivä ja 
kaikenlaisia paarm oja ja itikoi
ta kauheasti, n iin  että hevonen  
oli yltä päältä hiessä, kun  se 
koetti potkim alla päästä niistä 
eroon . Seuraavalla kerralla  lai
to in  siihen  pelo tusainetta  ja 
sitten se  alkoi sujua p a rem 
min, Kerta kerralta  Vesmai on  
paran tanut osasuoritustaan, 
nyt se on  ohjaajankin m ielestä

jo ihan hyvä näyttelijä.
O ikeita lehm iä ei näyttäm öl

lä ku itenkaan  o ltu  tuotu , vaan 
niitä esittivät Taina Salm inen, 
M aarit Saari ja T erh i L ehtonen, 
jotka sam alla toim ivat kerto ji
na ja kellojensa kolinalla il
m oittivat y leisölle näytelm än 
alkam isesta ja väliajan päätty
m isestä. Tytöt kertoivat, että 
lehm änkin  näy tte lem inen  oli 
ihan kivaa ja siihen  pääsi hyvin 
sisälle, kun vain yritti. Hyvin 
h e  tosiaan olivatkin tavoitta
n ee t lehm än  h iem an  velton, 
m utta eläm ää uteliaasti ja iro- 
n isestik in  seuraavan o le 
m uksen.

-K a ik k i o n  sanoneet, että 
täm ä o n  m eille o ikea luonne- 
rooli, tytöt naureskelevat.

Saan kuulla, että tytöistä var
sinkin Taina Salm inen o n  tä
m än  lehm äroo linsa  lisäksi 
m uutenk in  tehnyt paljon näy
te lm än  eteen ; hän on  Terhi 
L ehtosen avustuksella hoitanut 
tarvittavan puvustuksen  -  mikä 
ei o lekaan o llu t p ien i työ -  
sekä laatinut julisteet ja käsioh- 
jelmat. Rakenteista puolestaan, 
esim . siitä halkaistusta m ökis
tä, vastaavat Teuvo Korpiniitty, 
Sulo Uitto ja Matti Jolkki.

Näytelm ässä o n  o llu t myös 
ko lm e hanuristia, Sanna Väli

m aa, Raili Pettersson ja Vieno 
Aalto antam assa tarvittavaa m u 
siikillista taustavoimaa. H eistä 
V ieno Aalto kerto i, että vaikka 
siinä tu likin näytelm ä nähdyksi 
n iin  m o n een  kertaan, n iin  ei 
se  m itenkään kyllästyttänyt, 
vaan m ielellään  sen  katsoi aina 
uudelleen .

Järjestäjät
tyytyväisiä
Mitä sitten  tuum ivat järjestävän 
n u o riso seu ran  edustajat? Seu
ran  puheenjoh taja  Juhani 
H örkkö -  kannattiko tämä?

-N iin  -  siis rahallisessa 
m ielessä? No, nyt ovat vielä 
kassat laskem atta ja tilinpäätös 
tekem ättä, ette i sitä vielä aivan 
tarkasti tiedä, Meillä oli iso 
budjetti a lkuun lähtiessä ja ta
lo u de llinen  riski oli tavatto
m an suuri, m utta uskoisin , että 
kuiville sentään selvitään. Mitä 
o n  puhu ttu , niin näytelm än 
tasoa p idetään  tavattom an kor
keana, ja saattaa olla, että sitä 
syksyllä vielä esitetään lisääkin.

O nko jälleen  ensi kesäksi 
tulossa uusi näytelmä?

-  Ei o le  vielä päätöstä tehty, 
katsotaan nyt, kun  saadaan las
kelm at tästäkin valmiiksi. Se 
riippuu  tietysti ohjaajatilan-

teestakin. O li o ikea o n n e n p o t
ku, kun  saim m e täksi kesäksi 
Tiina M arkkasen ohjaam aan, 
hän  oli tosi hyvä tyttö alallaan. 
H eikon ohjaajan kanssa on  
m ahdollista hyvänkin näytel
m än m ennä piloille. Myös kai
kille ta lkooporuko ille  on  sa
nottavat kaunis kiitos, Maata- 
lousnaisetk in  ovat hoitaneet 
täm än keittiöpuo len  kokonaan 
talkootyönä. Myös käsiohjel- 
m an ilm oitusten  tuo tto  o n  var
sin m erkittävä. Yrittäjät ovat 
hyvin o ttaneet pyynnöt vas
taan, kaikki ovat roponsa  anta
nee t hyvän ajatuksen tähden. 
Kyllä ainakin m inulle  tästä jää 
o ikein  hyvä mieli.

Jo h tokunnan  jäsen H annu 
Posti lisää: -  K olm en vuoden  
päästä ainakin on  tarkoitus val
m istaa näytelm ä, kun  on  n u o 
risoseuran  100-vuotisjuhlat. 
O n  puhu ttu  jopa kokonaan 
u u d e n  näytelm än kirjoittam i
sesta jostakin koskelaisesta ai
heesta. Kirjoittajakin o n  jo löy
tynyt. kun vaan saadaan aihe, ja 
e iköhän  se lla inenkin  löydy.

Jatkoa siis on  luvassa. Tä
m änkesäisen  m ain ion  esityk
sen  pohjalta onk in  hyvä jatkaa, 
jos tosin se  sam alla asettaa 
m elko iset velvoitteet tuleville 
tapahtum ille.
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