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Tellervo Pakkanen

Siirrymme ajatuksissam
me Beetlehemin kedolle 
kauan, kauan sitten. Ensim

mäisenä jouluyönä paimenet 
olivat siellä uskollisesti var
tiopaikallaan, laumojensa pa
rissa. "Niin heidän edessään 
seisoi Herran enkeli." Juma
lan enkeli tuli näiden halvek
sittuina pidettyjen paimenten 
luo kertomaan ilosanomaa: 
"Älkää peljätkö, minä ilmoi
tan teille suuren ilon, joka on 
tuleva kaikelle kansalle. Teil
le on tänä päivänä syntynyt 
Vapahtaja." Taivaallinen valo 
ja kirkkaus täytti kedon sillä 
hetkellä. Jumala ei lähettänyt 
ilosanomaansa vain kunin
kaille, ruhtinaille, maan 
mahtimiehille, vaan aivan ta

vallisille ihmisille, sinulle
kin: Tule katsomaan Jeesus- 
lasta. Enkeli ei kysy paimen
ten tekoja, ei ansioita, hän 
puhuu lahjasta. Hän haluaa 
poistaa pelon.

"Teille on syntynyt” mer
kitsee: meillekin. Ei riitä, että 
kuulemme jonkun toisen saa
neen jotakin arvokasta. Ei se 
kosketa meitä. Olemme ken
ties hieman kateellisia. Mutta 
jos kuulemme, että me saam
me jotakin arvokasta osak
semme, toki olemme onnelli
sia ja kiitollisia, se jää mie
leen. Jos kuulen, että Joulun 
Lapsi on minun, se jää mie
leeni, toivottavasti.

Ensimmäisenä jouluna rie
mu oli niin valtava, etteivät

enkelit malttaneet pysyä tai
vaassa. "Yhtäkkiä oli enkelin 
kanssa suuri joukko taivallis- 
ta sotaväkeä ja he ylistivät 
Jumalaa.” Paimenet, jotka 
kuulivat uuden enkeliviestin, 
täyttyivät innosta ja riemusta. 
He halusivat lähteä heti liik
keelle. Entä me? Koemmeko 
me samaa? Vai jäämmekö kyl
miksi, vaikka kuulemme sa
noman, jonka johdosta jokai
sen tulisi riemuita ja ylistää. 
Joulun Sana julistaa tänään
kin armoa ja rauhaa. Enkelit 
lauloivat, että hän on koko 
maailman Vapahtaja, joka va- 
pauttaa ja pelastaa ihmiset 
heidän synneistään. Tämän 
hän on tehnyt ja yhä tekee. 
Hän hallitsee armollisella

rauhan julistuksellaan. Nimi 
Jeesus merkitsee juuri Va
pahtajaa.

Vielä nykyään kuuluu meil
le kaikille tämä tärkeä sano
ma: meille on syntynyt Lapsi, 
joka vanhurskauttaa ja pelas
taa. Uskonpuhdistajamme 
Martti Luther sanoi: "Katso
kaa kuinka luottavainen tämä 
lapsi on. Ja kaikki tämä sitä 
varten, että sinun ei tarvitse 
omantunnon hädässäsi pelätä 
lähestyä häntä, jolta tiedät 
saavasi lohdutuksen."

"Ah iloni jos sinuss’ ois, 
enk’ unhoittaa sua koskaan 
vois.
Suo siihen apus armosta, 
niin kiitän aina riemulla.”

□

Enkelien ja paimenten jouluyö



2 KOSKELAINEN

Hilda Kattelus
-  sosiaalisen tasa-arvon puolestapuhuja

Koskelaisia henkilökuvia

-  Kun minä ammattiani aloittelin ja olin 
kunnalliskodeissa harjoittelijana, niin niissä oli 
sellainen järjestys, että ensin oli johtaja, sitten 
oli pitkä väli, sitten muu henkilökunta, sitten 
taas pitkä väli ja siellä vasta olivat ne 
hoidettavat. Mutta minun periaatteeni työtä 
tehdessä oli päinvastainen; ensin ovat 
hoidettavat, joita varten kunta on 
henkilökunnan palkannut, sitten vasta johtaja, 
jonka tulee valvoa, että henkilökunta suorittaa 
ne tehtävät jotka sille kuuluvat, ja myös että 
henkilökunta saa sille kuuluvat edut. Voin 
sanoa, että olin ensimmäisiä, joka tätä 
periaatetta ajoi, eikä sitä ensin hyväksyttykään, 
sanottiin, etten minä pitänyt kuria. Mutta 
minulla oli kuin polttavana tuskana tämä 
näkemys, ja minun täytyi niin paljon puhua siitä, 
ennenkuin se tuotti tuloksia. Kuitenkin minulla 
mielestäni oli työssäni sellainen -  käyttäisin 
kyllä sanaa "siunaus" -  että sain sitten siinä 
arvostusta. Nyt tämä näkemys on jo ihan 
yleinen, mutta silloin se ei ollut yleinen, kun 
minä aloittelin työtäni.

Näin kertoo eläkkeellä oleva kunnalliskodin 
johtajatar, sosiaalineuvos Hilda Kattelus, kun 
aurinkoisena syyspäivänä istumme hänen 
omakotitalonsa kodikkaassa olohuoneessa 
kartoittamassa hänen elämänsä tähänastista 
kulkua. Hän on ihanteellinen haastateltava; ei 
suurentele, mutta ei myöskään väheksy 
saavutuksiaan, ja puhumisen taito hänellä 
tunnetusti on.

O nnellinen lapsuus  
ja nuoruus
Vanhan knoppikysymyksen 
mukaisesti voisi sanoa, että 
Mandi ja Kalle Katteluksella 
Katteluksen Ylitalossa oli 
viisi poikaa ja näillä kaikilla 
sisar. Kun tämä sisar -  Hilda 
siis -  oli lisäksi lapsista nuo
rin, sai hän muilta perh een 
jäseniltä tavallaan erikois
kohtelun.

- O le n  elänyt sellaisessa 
hyväksyvässä ilmapiirissä, 
olen tuntenut itseni hyväk
sytyksi ja olin erikoisesti 
isän lempilapsi. Myöhem
min olen ajatellut, että kun 
minulla on sellainen valoisa 
elämänkatsomus, niin se 
varmaan osittain perustuu 
siihen hyväksyvään ilmapii
riin, missä olen lapsena 
elänyt.

Vuodet vierivät ja pikku 
Hildasta kehittyi nuori nei
to. Yksinään ei tarvinnut ol
la, ellei niin halunnut.

-N u o ria  oli Katteluksen 
kylässä niin paljon, että kun 
kokoonnuttiin jonnekin 
syntymä- tai nimipäiville, 
niin sellainen 30 nuoren 
joukko tuli kokoon jo om as
ta kylästä, siihen sitten lisä
nä eräitä nuoria naapuriky
listäkin. Meille kokoonnut
tiin usein, kun kotonani oli 
suuri tupa ja Pauli-veljeni 
soitti viulua, ja vanhem pani 
olivat siinä mielessä hyväk
syviä, että meillä sai tanssia
kin ja opetella tanssimaan. 
Kun silloin ei vielä ollut 
radiota eikä televisiota, niin 
tämä oli silloin nuorten kes
keinen huvittelumuoto. 
Kun sitä nyt ajattelee, niin

se oli sellaista ihan viatonta 
yhdessäoloa, ei siinä ollut 
mitään paheksuttavaa.

Hilda Kattelus hääri ai
kuiseksi tuloonsa asti koto
naan maatilan töissä -  
em äntäkoulun kuitenkin vä
lillä kävi. Vähitellen tuli 
m ieleen ajatus, että pitäisi 
hankkia om a ammatti; kun 
talo aikoinaan menisi pojil
le, niin hänellä ei olisi pal
jon muuta m ahdollisuutta 
kuin m ennä naapuriin pii
aksi. Äiti oli kuitenkin ko
vasti vastaan ty tärensä am- 
matinhankintaa, koska ta
lous oli suuri ja hän pelkäsi 
jäävänsä yksin sitä hoita
maan. Mutta sitten sattui ta
pahtuma, joka m uutti äidin
kin mielen, tosin tuo tapaus 
ei ollut kovinkaan miellyt
tävä.

Katteluksen  
kohtalonhetket
Elettiin 30-luvun lamakaut
ta, jolloin m onia maatiloja 
meni vasaran alle. Yli- 
Katteluksella ei om akohtai
sesti ollut hätää; talossa ei 
ollut velkoja, joskaan rahaa
kaan ei ollut paljon käytettä
vissä. Mutta perheen  isä oli 
mennyt lainan takaukseen 
eräälle sukulaiselleen, joka 
teki konkurssin ja velat tuli
vat Kalle Katteluksen mak
settaviksi. Kun rahaa ei o l
lut, eikä pankeista tuntunut 
heltiävän lainaa, niin tilanne 
kiristyi niin tiukalle, että 
Kalle Katteluksen om aisuus 
julistettiin konkurssitilaan ja 
talo oli joutumassa pakko- 
huutokaupattavaksi.

-K u n  talo oli ollut 1600- 
luvulta asti suvun hallussa, 
niin se oli niin tavaton isku; 
meillä kellään ei ollut m i
tään koulutusta, kaikki oli
vat viljelleet maata -  ky llä se 
oli totinen paikka. Minne 
joutuisivat isä ja äiti; minä 
sanon, että jos m inulla olisi 
ammatti, niin voisivat tulla 
m inun luokseni, jos joutu

vat lähtemään. O lim m e ol
leet Kosken säästöpankin 
asiakkaita, mutta sieltä ei 
voitu lainaa antaa, koska he 
olivat lupautuneet lainaa
maan miljoona markkaa 
parhaillaan työn alla o le
vaan Kosken kirkon raken
nukseen. Sitten käännyttiin 
osuuspankin -  tai osuuskas
sa se silloin oli -  puoleen; 
siellä johtaja selitti johto
kunnalle tilanteen ja kysyi 
että m ennäänkö sinne autta
maan. Silloin joku johto
kunnan jäsenistä -  en tiedä 
kuka se oli -  sanoi, että 'Me 
em m e kysy m enem m ekö, 
m eidän täytyy mennä." Se 
oli valtava helpotus, kun 
osuuskassan johtaja soitti ja 
kertoi, että laina saadaan. 
Tämä sitten tietysti aiheutti 
sen, että m e Kattelukset 
olem m e vannoutuneita 
osuuspankkilaisia, koska tä
mä pankki pelasti sen, ettei 
vuosisatainen sukutila jou
tunut vieraalle. Tämä oli 
järkyttävä tapaus, mutta se 
myrös kypsensi äitiä niin, 
että minä sitten sain lähteä 
hakem aan ammattia itsel
leni.

Liikkeenharjoittajana  
Turussa
Edelläkerrotun tapahtum an 
yhteydessä Yli-Katteluksen 
tila jaettiin perheen  kolm en 
pojan kesken. Isä sai samal
la näistä takausveloistaan 
esikaupunkitalon Turun 
Nummenpakalta. Siinä ta
lossa asui vuokralla 13 p er
hettä, jotka eivät kuitenkaan 
m aksaneet mitään vuokraa, 
koska talo oli ollut ilman 
isäntää. Nyt Hilda muutti 
isänsä kanssa sinne valvo
maan omaisuutta, ja samalla 
he perustivat taloon Maata- 
loustuote-nim isen liikkeen, 
jossa myivät vehnäjauhoja ja 
höystetty jä kauranryynejä 
pääasiassa tukuttain, mutta 
myös vähittäin. Kauppa ei 
kuitenkaan toim inut kovin
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Katteluksen ja lähikylien nuoria valokuvaaja Koskisen 
ikuistamina Yll-Katteluksen salissa Hilda Katteluksen 
18-vuotispäivänä. Päivän sankaritar istuu pöydän takana, 
sen vasemmassa kulmassa.

pitkään. Hilda Kattelus tote
aa, ettei heistä isän kanssa 
oikein ollut kauppamiehik- 
si. Eikä talon asukkaiden 
vuokranm aksun kanssa 
mennyt paljonkaan parem 
min. Tuolla esikaupunkialu
eella asui kaupungin köy- 
hintä väestöä.

-  Menin joka kuukausi 
niihin huoneisiin pyytä
mään vuokraa ja sain sellai
sia vastauksia kuin että: "Isä 
on hätäaputöissä ja saa 3 ja 
puoli markkaa tunnilta ja 
pojalle pitäisi ostaa kengät, 
kun vanhat on ihan rikki, 
että jos vielä odottaisitte. ’Ja 
kun kadulla kuljin, niin tuli 
lapsia vastaan joitakin puo- 
lukanvarpuja käsissään ja 
pyysivät: "Ostaisiko täti nä
mä, kun meillä ei ole yhtään 
leipää...” Silloin näin ensim 
m äisen kerran oikein tosi 
köyhyyden ja siitä niinkuin 
kypsyin siihen huolto
työhön.

Valm istum inen ammattiin
Huoltotöitä tietysti on mo- 
nenlaisiakin, mutta Hilda

Kattelus valitsi kunnallisko
din johtajan toim en. Valmis
tautum inen tähän ammat
tiin oli silloin varsin käytän- 
tövaltaista.

-  Nythän kunnalliskodin 
johtajat valmistuvat yliopis
tosta, mutta silloin oli sellai
nen koulutus, että ensin piti 
olla em äntäkoulu käyty ja 
sitten hankkia kunnanhalli
tuksen puheenjohtajalta to
distus siitä, että osaa hoitaa 
maataloutta -  Arvid Purhaal- 
ta sen todistuksen sain. Sit
ten oli esiharjoittelu, jonka 
perusteella kokelaat valit
tiin, minä olin 3 kk mielisai
raalassa ja 3 kk kunnallisko
dissa harjoittelemassa. Sit
ten oli Helsingissä kahden 
viikon luentoaika, jolloin 
myös annettiin ne kirjat, 
mitkä piti vakinaisen har
joittelun aikana lukea. Tämä 
harjoitteluaika oli puolen
toista vuoden mittainen eri 
laitoksissa ja meidän piti 
siitä kirjoittaa joka kuukausi 
raportti kurssin johtajalle. 
Harjoittelun jälkeen ko
koonnuttiin taas Helsinkiin 
ja oli vaan kahden viikon

lopputentit, jolloin tentat
tiin ne kirjat, mitkä oli mää
rätty7 lukemaan. Että se oli 
silloin vähem män teoreet
tista kuin nykyisin; en tiedä, 
mutta m inusta tuntuu, että 
valmius tyröhön oli pa
rempi.
M ieleistä työtä
Hilda Katteluksen ensim 
mäinen työpaikka oli Jyväs
kylän maalaiskunnan kun
nalliskodissa, jossa hän oli
10 vuotta. Sen jälkeen hän
011 5 vuotta Karkkilan kaup
palassa ja lopuksi Häm een
linnan kaupungin kunnal
liskodin johtajana 17 ja puo
li vuotta, josta sitten pääsi 
eläkkeelle; hän on siis Hä
m eenlinnan kaupungin elä
keläinen. Tyrö oli vastuullis
ta ja joskus raskastakin, m ut
ta Hilda Kattelukselle se oli 
rakasta työtä.

-S an o in  joskus, että on 
ihmeellistä, kun saa tehdä 
huoltotyötä ja saa siitä vielä 
palkankin! Niin läheistä se 
työ m inulle oli. Ny^kyisinhän 
huoltotyökin kuuluu ylei
seen sosiaaliturvaan ja kun

nalliskodit ovat samanlaisia 
hoitolaitoksia kuin sairaalat
kin, jotka ylläpidetään yh
teiskunnan varoilla; mutta 
silloin ne olivat köyhäinhoi- 
tolaitoksia, kun minä aloi
tin. Ne olivat taloudeltaan
k o  omavaraisia, sen takia 
piti olla se todistus, että 
osaa hoitaa maataloutta. 
Niillä oli maatilat yhteydes
sään, siellä teurastettiin, lei
vottiin kaikki omasta viljasta 
jne. Se oli selvää jatkoa maa
talon elämälle ja mielellään 
otettiin juuri maatalojen tyt- 
täriä johtajiksi. Siitä se sitten 
muuttui, mutta minä olin 
kyllä yhä vanhanaikainen 
johtaja siinä, että kasvatin 
marjat ja juurikasvit itse.

Yhdistystyötä 
oman toim en ohella
Tämän tarinan alussa jo ker
roimme, m iten Hilda Katte
lus innolla ajoi tasa-arvon 
aatetta huoltotyössä. Vastus
tus oli ensin varsin vahvaa, 
mutta hänen sitkeytensä ja 
puhujanlahjansa alkoivat

>
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tuottaa tuloksia ja hän itse 
saada arvostusta. Siitä ovat 
todisteena ne lukuiset luot
tamustoimet, joita hän työn
sä ohella hoiti. Kohta alku
vaiheessa hänet valittiin 
Kunnalliskotien Johtajayh- 
distyksen johtokuntaan ja 
pian sen sihteeriksi ja rahas
tonhoitajaksi, joita toimia 
hoiti 10 vuotta, oli sitten 15 
vuotta puheenjohtajana. V. 
-48 hänet valittiin valtakun
nallisen huoltotyöntekijän 
liiton eli Sosiaaliturvan Kes
kusliiton johtokuntaan ja 
hän oli mukana myös pe
rustamassa Sosiaalityönteki
jäin Ammattijärjestöä eli ny
kyistä Sosiaalityöntekijäin 
Liittoa. Neljäs järjestö oli 
Huoltajasäätiö, jonka työssä 
hän oli mukana 22 vuotta. 
Nämä samat järjestöt sitten 
olivat aloitteentekijöinä sii
hen. että Hilda Kattelukselle 
myönnettiin sosiaalineu
voksen arvonimi.

-  O len joskus sanonut, 
etten minä sitä varsinaisesta 
työstäni saanut vaan näistä 
vapaaehtoisista järjestötöis
tä, joiden tarkoituksena oli 
koko tämän am m attikunnan 
parem pi koulutus ja m uok
kaaminen. Minulla oli pää
määränä juuri tämä: ihmis
ten tasavertaisuus ja ihm i
sen kunnioittam inen, siis tä
män näkemyksen levittämi
nen, että ihm inen on arvo 
sinänsä, riippum atta ulkoi
sista seikoista. Tämä oli se 
idea. Kun m inulla ei ollut 
omaa perhettä, niin tämä 
yhdistystoiminta oli täyden
tämässä sitä om aa työtä. Sii
nä jouduin sitten paljon liik
kumaan ja ihmisten kanssa 
tekemisiin.

K oskelainen koko  
ajan
Hilda Kattelus oli poissa 
Koskelta 35 vuotta, mutta 
hän sanoo pysyneensä silti 
sydämeltään koskelaisena 
koko ajan, ja uskoi aina, että 
vielä palaisi Koskelle; juuril
leen niinkuin nykyään sano
taan. Hänellä oli tonttikin 
varattuna Katteluksen Ylita
lon maalla, mutta hän luo
pui siitä jo ennen eläkkeelle 
pääsyään ja osti Turusta 
osakkeen.

-  Kun eläkkeellem enoai- 
kani läheni, niin m inulle 
tuli ahdistava tunne, että 
istun vain keinutuolissa 
siellä Turun osakkeessa. Tä
mä nykyinen asuinpaikkani

oli alkujaan August-veljeni 
tontti, hän oli ajatellut lait
taa tähän kyläkaupan, mutta 
sitten suunnitelm at m uut
tuivat ja minä ostin tämän 
itselleni. Kun sain tämän 
omakotiajatuksen, niin se 
ahdistava tunne häipyi, mi
nä ajattelin vaan että laitan 
niin ja niin, ja toivoin että 
kun pian vaan pääsisi sinne.
Uudet järjestötoim et
Kun Hilda Kattelus tuon 35 
vuoden jälkeen palasi Kos
kelle, oli täällä sinä aikana 
kasvanut uusi sukupolvi ja 
kaikki alle 50-vuotiaat olivat 
hänelle tuntemattomia. Si- 
sällepääsv tähän yhteisöön 
olisi ehkä ollut jo vaikeaa, 
mutta yhdistystoiminta tuli 
jälleen avuksi. Jo  ennen 
Koskelta lähtöön hän oli 
ollut Kosken Marttayhdis
tyksen puheenjohtaja ja pa
latessaan hän jälleen rupesi 
käymään tämän järjestön ti
laisuuksissa.

-  Sitten m inua pyydettiin 
Punaisen Ristin puheenjoh

tajaksi ja rupesin siihen, sit
ten tuli tämä eläkeläistoi- 
minta kuvaan, ja samanai
kaisesti kun eläkejärjestö tu
li Koskelle, niin minä jou
duin myös Eläkeliiton Varsi- 
nais-Suomen piirin hom 
miin. Se vei m inut sitten 
niin kokonaan, että Martta
yhdistys ja Punainen Risti 
ovat jääneet, kun tämä täyt
tää eläm än niin kokonaan. 
Nyt laskeskelen jo poisjää- 
mistäni siitäkin -  siis Varsi- 
nais-Suomen piiristä -  en 
minä Kosken eläkeläisten 
hom m ia jätä. Olin piirissä 
11 vuotta toiminnanjohtaja
na ja siinä oli valtavasti kir
jallisia töitä; nyt olen tämän 
vuoden ollut puheenjoh
taja.
Eläkeläistyön motiivi
Eläkeläisjärjestötyö on siis 
se ala, joka tällä hetkellä on 
päällim äisenä Hilda Katte
luksen elämässä. Hän pitää 
tätä työtä kansantaloudelli- 
sestikin erittäin arvokkaana.

- O n  todistettu, että jos

ihm inen joutuu olem aan 
yksin ja kokee elämänsä tar
koituksettomaksi, niin tämä 
aiheuttaa myös fyysisiä sai
rauksia, ihm inenhän on ko
konaisvaltaisuus. On jopa 
sanottu, että jos ihm inen on 
tyytymätön, niin hän erittää 
itsestään sellaisia aineita jot
ka synnyttävät sairauksia ja 
päinvastaisessa tapauksessa 
erittää tauteja vastustavaa ai
netta. Jos siis saadaan ihm i
set mukaan toimintaan, jos
sa he voivat kokea olevansa 
vielä tarpeellisia, niin tällä 
tavalla estetään monia fyysi
siä ja henkisiä sairauksia ja 
silloin se on myös kansanta
loudellisesti hyvin arvokas
ta työtä. Lisäksi se on vapaa
ehtoistyötä; että jos tällai
nen henkisen vireyden yllä- 
pitämistoiminta, jota eläke
läisjärjestöt suorittavat teh
täisi palkatulla työvoimalla, 
niin siihen kuluisi tavatto
man paljon verovaroja. Että 
siinäkin mielessä se on niin 
tarpeellista tvötä.

□

KULTAKORTTI ON KAIKKI

KULTAKORTILIA SAAT TAVALLISTA PANKKILAINAA

Nyt se on mahdollista. Kultakorttiin sisäl
tyy nyt myös reilu pysyvä pankkilaina.

Lainan edullisuudesta päätät Sinä itse.
Koron suuruus määräytyy asiakassuhteen 
perusteella. Harkitsemme yhdessä pysyvän 
luottosi suuruuden Sinulle sopivaksi. Itse 
valitset luottosummasi takaisinmaksuajan.
On oma asiasi mihin luottosi käytät -  vaikka 
auton vaihtoon. Kun et luottoasi tarvitse, et 
siitä myöskään maksa.
Käytä hyväksesi edulliset tilaisuudet ja 
tarjoukset. Kuvakortilla hoidat edut kotiin.
Nyt se ei ole luotosta kiinni.

d >  O SU U SPA N K K I
Kyllä.

KULTAKORTTI ON KAIKKI 
MITÄ TARVITSET

Kaiken tämän lisäksi Kultakortti on pika- 
pankkikortti, maksukortti, bensakortti 

ja henkilökortti.
Kultakortti on halutessasi myös Osuus
pankin jäsenkortti. Jäsenetuna saat Kulta- 
korttiin sisältyvästä pankkiluotosta 1 %- 
yksikön korkoalennuksen.
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Uudet tekstiilit -  luonteva 
jatko kirkon kunnostukselle

Menneenä kesänä otettiin Kosken kirkossa 
käyttöön uudet kirkkotekstiilit. Tekstiilien 
uusiminen tuli ajankohtaiseksi, kun huomattiin 
käytössä olevat kirkkotekstiilit kuluneiksi ja 
muutamia koinreikiäkin niissä havaittiin. Kun 
lisäksi olivat kirkon korjaus- ja maalaustyötjuuri 
tulossa valmiiksi, niin haluttiin tämän asian 
täydennykseksi saada myös kirkon väreihin hyvin 
sointuvat tekstiilit. Kirkkoneuvosto antoi työn 
koskelaissyntyiselle, nykyisin Somerolla asuvalle 
tekstiilitaiteilija Orvokki Leinolle, joka allaolevassa

kirjoituksessa itse kertoo tästä tehtävästään. Hän 
teki koko työn yksinään alusta loppuun; 
suunnitteli ensin neljä ehdotusta, joista 
kirkkoneuvosto sitten valitsi parhaaksi 
katsomansa. Tekstiilien materiaali on 100-% villaa, 
kokonaan käsinkudottua, kuvioinnit tehty 
pujotusmenetelmällä, joka on varsin työläs, 
mutta erittäin kestävä. Aikaa kului lähes tasan 
vuosi siitä, kun työ Orvokki Leinolle annettiin, 
siihen kun uudet tekstiilit 1 pv kesäkuuta -86 
otettiin käyttöön.

Orvokki Leino

Kosken kirkon  
vihreistä tekstiileistä:
Sain haastavan tehtävän 
suunnitella uudet vihreät 
param entit kotikirkkoon 
Koskelle. Paneuduin ensim 
mäiseen kirkkotekstiiliti- 
laukseeni pitkään ja hartaas
ti. Alusta loppuun tämä 
suunnittelutyö hallitsi aja
tuksiani.

Paramenttisuunnittelussa 
on rajoituksensa, mutta toi
voin pystyväni suunnittele
maan myös om aperäisen

työn. Tahdoin löytää ku- 
vioaiheita, joiden sym bo
liikka soveltuisi juuri Kos
ken seurakunnalle. Tahdoin 
tekstiilien sopivan paitsi vä
reiltään myös som m ittelul
taan kirkon 30-luvun arkki
tehtuuriin. Liturginen vih
reä väri rajasi myös aihepii
riä; vihreä on toivon ja elä
män väri. Aihepohdinnassa 
oli alttarivaate eli antepen- 
dium suurin ja tärkein osa 
sarjasta -  sen mukaan suun
nite lisin  m uut osat,

Neljästä ehdotuksestani 
toteutettavaksi valittiin eh- 
toollisaiheinen "Leipä ja vi- 
ni”, jonka sisällöstä tahdon 
tarkem m in kertoa.

Ehtoollisaihetta tuntui it
sestäänselvältä ehdottaa, sil
lä rovasti Eino Lehtisaaren 
aikana on Kosken kirkossa 
vietetty Herran ehtoollista 
jokaisena sunnuntaina. Aihe 
on keskeinen ja samalla so
piva maatalousvaltaiselle 
seurakunnalle. Myös sym
bolit -  tähkä leipää ja rypäle

viiniä kuvaamaan -  syntyivät 
luontevasti. Sen sijaan 
enem m än päänvaivaa tuotti
vat itse som m ittelu ja lopul
lisen toteutuksen asettamat 
rajoitukset.

Päädyin sym m etriseen 
ratkaisuun kirkon alttari- 
päädyn mukaan. Jaoin altta- 
rivaatteen pinnan perin tei
sesti kolm een pystyosaan, 
joista keskim m äinen jää le
veämmäksi. Kolminaisuutta 
kuvaava lukumäärä kolme 
on merkittävä kristillisessä 
symboliikassa. Se esiintyy 
myös saarnatuolin kirjalii- 
nassa ja kasukan etupuolel
la kolmena tähkänä. Ante- 
pendium in tähkärivistöt si
sältävät kumpikin 12 tähkää, 
mikä muistuttaa apostoleis
ta. Samoin jokaisessa pelkis
tetyssä tähkässä on 12 jyvää.

Vaakasuora pintajako ra
jaa vaaleamman taivaan 
tummasta maasta horison
tin lailla.

Niin alttarivaatetta kuin 
kasukan selkämystäkin hal
litsee valkea latinalainen 
risti. Valkoinen siksi, että se 
viittaisi elämään ja toivoon. 
Latinalainen risti taas luon
tui mielestäni kreikkalaista 
parem m in aiheyhteyteen, 
samoin kirkkoon.

Risti koristaa kuin itseoi
keutetusti pienem piäkin 
sarjan osia ja mielelläni 
suon sille lohdullisen, voi
maa antavan luonteen.

Orvokki Leino 1986

KARI ÄUNDER
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Osuuspankkiviikon juh
la keräsi taas Nuor- 
tentuvan täyteen 
osuuspankin jäseniä, asiak

kaita ja ystäviä.
Puheenjohtajat Alpo Yli- 

Liipola ja Keijo Toivonen 
myhälllvät Nuortentuvan 
täyttyessä innokkaasta Juh
lakansasta.

Yleisö oli Ilmeistä päätel
len tyytyväinen ohjelmaan.

Sosiaali- Ja terveysminis
teri Eeva kuuskoskl- 
Vikatmaa sai sosiaalipoli
tiikkaa käsittelevällä pu
heellaan laajalta sympatiaa 
ja tunnustusta. Ministeri oli 
toisaalta myös tyytyväinen 
yleisömäärään. Osuuspan- 
kinjohtaja oli mielissään, 
kun ministeri oli hyväksy
nyt kutsun tulla puhumaan 
osuuspankin Juhlassa.

Juhlan aloittivat reippaas
ti Kosken Mieslaulajat lau
luillaan. Imitaattori Reijo 
Salminen viihdytti yleisöä 
valloittavalla esiintymlsel- 
lään Ja Aulis Kotaviidan esit
tämä laulu "Syvässä kella
rissa" jäi monien mieleen 
soimaan.

Hyvät kahvit olivat Kos
ken Maatalousnaisten keit- 
tämät ja salin koristelusta 
oli huolehtinut Anniina Sal
minen.

Kiitokset kuuluvat kaikille 
juhlan onnistumisen hyväk
si oman panoksensa anta
neille.

H

- M
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Osuuspankit
valmiita
tuomaan
uuden
arvopaperin
markkinoille

Osuuspankit ovat valmiita tuomaan 
arvopaperimarkkinoille liikepankkien 
osakkeisiin verrattuna uudet arvopaperit joiden 

työnimenä on sijoitusosuus. Tarvittaviin 
lakimuutoksiin osuuspankit tähtäävät jo  vireillä 
olevan pankkilakien uudistamisen yhteydessä, 
koska sen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu tarjota 
kaikille pankeille samanlaiset 
toimintamahdollisuudet.

Tulevaisuudessa pankin toiminnan laajuus ja 
rajat riippuvat yhtiöm uodon asemesta lähinnä 
sen vakavaraisuudesta, mikä tekee kaikille 
pankkiryhmille omien pääomien kartuttamisen 
entistä tärkeämmäksi.

Osuuspankkien Keskusliiton esittelemän 
ehdotuksen pääajatus on kehittää nykyiseen 
jäsenyyteen oikeuttavan osuusm aksun rinnalle 
osakkeiden tapaan vapaasti vaihdettavissa oleva 
arvopaperi, sijoitusosuus. Sen tuotto m uodostuu 
korostaja mahdollisista kurssinousuista,joihin 
vaikuttavat muun muassa uusm erkinnätja 
rahastoannit. Rahastoanneissa voidaan käyttää 
hyväksi kunkin pankin vapaita omia pääomia, 
vararahastoja ja arvonkorotuksia. Sijoitusosuus ei 
tuo äänioikeutta.

ÄIDIN
MUMMIN MUISTOLLE

Eräs viimeisistä Sorvaston 
Sorronkulm an vanhuksista 
on päässyt iäisyyteen.
SUOMA ELVIIRA VIRTA os.
RAITANEN
syntyi Jättälän kylässä 3. pnä 
huhtikuuta 1905.
Avioiduttuaan hän siirtyi 
Sorvastolle m iehensä 
kotikylään, missä hän asui 
lopun elämänsä -  viimeiset 
15 vuotta leskenä. Vuoden 
kestävän sairautensa aikana 
hän oli hoidossa Liedon 
terveyskeskuksessa, missä 
hän kuoli lokakuun 6. 
päivänä.

Tässä on tiivistettynä 
lasten näkemys äidin 
elämästä ja merkityksestä:
Ei ollut loistoa Sinulle suotu 
vaan paljon, paljon murhetta luotu
Oli iloinen luonteesi laatua 
joka kielsi taakkojen alle kaatua
Lähimmillesi aina i oimaa jaoit 
ja  elämänuskoa meihin valoit
Työpäiväsi nyt päätynyt on 
viimeinen kiitos Sinulle olkohon
Perintöäsi lupaamme lähteenä käyttää joka uusille polville johtotähteä näyttää
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Mennyt kvläsepnien aika

Tämäntapaisia olivat useimmat vanhat pajat. Tässä eräs harvoista vielä pystyssä olevista 
pajoista, Mäntysen paja Sorvastolla.

Entisaikaan olivat käsi
työläiset niin kaupun
geissa kuin maaseudullakin 

varsin arvostettu ammatti
kunta. Sitä kuvastaa sekin, 
että kun esim. suutari tai 
räätäli tuli taloon tekem ään 
om an alansa tuotteita, niin 
useasti hänelle katettiin 
ruoka kamarin puolelle, 
kun talon vakinainen väki 
söi tuvassa. Ei siis ihme, että 
käsityöammatit olivat halut
tuja ja ammatinharjoittajat 
kiersivät taloissa mielellään. 
Saivathan he arvohenkilöil- 
le kuuluvan kohtelun, vaik
ka kotona saattoi olla kova
kin köyhyys.

Arvostetuimpia käsityö- 
ammatin harjoittajia olivat 
sepät. Ei se ihm e ollutkaan, 
sillä tekiväthän he ne työka
lut, joita ilman ei tultu toi
m een ja joita vielä ei ollut 
yleisesti kaupoista saatava
na. Lisäksi ammattiin liittyi 
annos mystiikkaa;mies, joka 
nokisessa pajassaan hehku
van tulen avulla teki raudas
ta esineitä ja veden vaiku
tuksella karkaisi ne sopivan 
koviksi ja pureviksi, tuntui 
joitakin yliluonnolisia kyky
jä omaavalta ihmiseltä. Eikä 
kaikista kunnon seppää tul

lutkaan, vaikka halut ja kalut 
ja paja olisi ollutkin. Rau- 
dankäsittelytaito on synty- 
mätaito, huolim atta siitä, 
kun sanotaan ettei kukaan 
ole seppä syntyessään.
Kyläsepän pestaus
Lähes jokaisessa kylässä oli 
aiem m in om a kyläseppän- 
sä. Hän saattoi takoa omassa 
pajassaan, mutta usein kylän 
talolliset rakensivat pajan ja 
ottivat sinne sepän tako
maan pääasiassa heidän 
omia tarpeitaan varten, 
mutta tietysti seppä sai ta
koa myrös torppareille ja 
muille, jotka sepän palve
luksia tarvitsivat.

Näytteeksi siitä, m iten se
pän pestaus tapahtui, lai
tamme tähän v. 1875 laadi
tun kauppakirjan, jolla eräät 
Hongiston tilalliset ottivat 
Juha iMällärin (pitäisi ilm ei
sesti kirjoittaa "M eller”) 
omaan pajaansa sepäksi. 
Asiakirjan on antanut Kos
kelaisen käyttöön Arvo Mel- 
tonen, Juha Mellerin pojan
poika, seppä itsekin. Näin 
kuuluu tämä asiakirja:Me allekirjoitetut talon 

isännät honkatton kylä- 
sä kosken kappelisa

marttilan pitäjäsä, otam
me nyt sepän Juha Mällä- 
rin meitin vanhoilla eli 
entisillä sepän paikoil
lemme, ja  tämä seppä 
saa haltuunsa kaikki 
vanhan sepän paikat jo 
ka talosta naumista mi- 
kolasta kalliolta paitsi 
vuotila anta toisesta pai
kasta niittuu kuin myös
kin mäki antaa toisesta 
paikasta niittu, ja  saa 
seppä mettä kaikkiin tar
peisiinsa joka talosta 
vuoroo, siitä mistä isäntä 
määrä eli näyttää, vaan 
ei myyrä. Ja näistä tiluk
sista eli maista niituista 
ja  metästä tekke seppä 
Juha Mälläri seuraavai
sen veron kaikken sepän 
työn mitä taloisa tarvi
taan olkoon see mistä 
hyvänsä kuin see vaan 
sepän työhön kuuluu ja  
myöskin yhren päivän 
hein ja  yhren päivän elo 
joka talon, johon kaikki 
talolliset kuin myöskin 
seppä ovat tytyväiset 

Ja talot vievät syli pui
ta Kahreksan kuormaa 
Jos talo semmoisi kuin 
hiili poltta sopi 

Joka vahvistetan hon-

kistolla se 3 päivä elo
kuuta 1875.

Ja paikat saa Juha Myl
läri haltunsa kohta kuin 
talolliset ovat saaneet Ju
ha Helenjuksen paikoilta 
pois. Ja veron ruppe Juha 
Mälläri tekemään pai
koista sitte kuin hän ne 
haltuunsa saa johon 
kaikki tyrymme honkis- 
tolta se 3 päivä elokuuta 
1875

Juhan Mälläri seppä 
(puumerkki)

Joose Naumi, Juhan Mi
kola, Kusta Vuotila, Vik
tor Kallio, Hentrik Mäki 
(kaikilla puumerkki)
Todistavat
Juhan Eskola, ollila 
marttilan pitäjä (puu
merkki) Karl Dikert kir
joitti sama.
Kuten asiakirjasta toivot

tavasti selvenee, oli Juha 
Mälläri tavallaan hongisto- 
laisisäntien torppari, joka 
taksvärkkinsä eli mainitun 
"veronsa” teki sepäntöinä, 
sekä lisäksi y^hden heinä- ja
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Eräs seppien tavallisimpia töitä oli hevosten kengitys. Lauri Hakanen pajassaan 
kengityspuuhissa, takana apumies Aarne Ojanperä.

elopäivän kuhunkin taloon. 
Kirjassa mainitut "niitut” ta
lot antoivat sen takia, kun 
sepälläkin oli lehm ä -  ku
ten yleensä kaikilla siihen 
aikaan -  ja hän voi sitten 
korjata niityiltä heinän leh
mänsä talvirehuksi.

Asiakirjassa on maininta 
myös hiilien poltosta. Enti
seen aikaan käytettiin pa
joissa puuhiiliä, jotka poltet
tiin pajan läheisyydessä 
isossa hiilimiilussa talojen 
tuom ista puista. Edesm en
nyt sorvastolainen seppä 
Kosti Mäntynen kertoi ai
koinaan, että hiilien poltto 
oli tarkkaa puuhaa. Miilua 
ei saanut päästää ilmiliek- 
kiin, koska silloin puista tuli 
tuhkaa. Hän kertoi myös, 
että puuhiilien aikana paja- 
tvö oli varsin nokista pu u
haa. Se m uuttui sitten puh
taammaksi, kun ruvettiin 
käyttämään kivihiiliä. Ensin 
kivihiilet olivatkin niin hy
viä, etteivät ne savuttaneet 
paljonkaan, mutta vähitel
len niidenkin laatu huono
ni, ja Kosti Mäntysen viim ei
sinä pajavuosina hiilet kuu
lem m a olivat jo varsin huo
noja.

T uotevalikoim aa
Mitä sepät sitten pajoissaan 
takoivat? Edelläolevassa 
pestauskirjassa sanotaan 
vain lyhyesti "kaikken se
pän työn mitä taloisa tarvi

taan”. Mäntysen Kosti kertoi 
asian näin:

-  Hevosii kengitettiin pal
jon ja ajokalui raudotettiin, 
kärrvi, rekkii ja peräpuita ja 
kettinkiaisoi. Talvel oli pari- 
reet ja kesäl oli kärryvt taas 
suuri artikkeli, kun raudo
tettiin uusii ja sit korjattiin 
vanhoi.

Kosti Mäntysen aikoihin 
eivät sepät enää paljonkaan 
tehneet työkaluja, lapioita, 
kirveitä, kuokkia, viikatteita, 
veitsiä ym. koska niitä oli jo 
yleisesti kaupoista saatava
na, mutta aiem m in nekin 
kaikki kuuluivat kvläsep- 
pien tuotevalikoimiin. Sa
m oin tehtiin itse hevosen
kengätkin, ja vaikka niitä 
sitten alkoi jo saada kau
poistakin, niin m onet isän
nät siltikin teettivät kengät 
sepillä, koska olivat sitä 
mieltä, että sepäntekoiset 
kestivät kauem m in kuin 
tehtaalaiset.

Kun hevoset m aatalou
den koneistuessa harvinais
tuivat, vähenivät myös he
vosten kengity kset ja ajoka- 
lujen raudoitukset. Trakto
rien peräkärryjen raudoi
tukset kuitenkin joksikin 
ajaksi toivat sepille töitä, 
peräkärryt kun aluksi y leen
sä olivat kotona tehtyjä. Nyt
hän nekin pääasiassa ovat 
tehdastekoisia.

Kohtauspaikkoja
Kuluvan vuosisadan alku

puolella Koskella oli pajoja 
ja seppiä varsin paljon, niin 
ettei matka pitäjän mistään 
kolkasta lähimmän sepän 
luokse ollut pitkä jalkapati
kassakaan m ennen. Pajat 
m uodostuivatkin eräänlai
siksi miesväen kohtauspai
koiksi, jonne m entiin kuu
lem aan uudem m at tapahtu
mat, vaikka aina ei niin asi
aakaan olisi ollut. Kerro
taan, että eräillä isännillä oli 
erityinen raudanpätkä, joka 
aina pistettiin kainaloon, 
kun lähdettiin pajalle, vaik
ka ei tästä raudasta koskaan 
mitään tehty. Se oli näyttönä 
talon m uulle väelle, etteivät 
nämä päässeet syyttämään 
lorvimisesta.

Ammattiseppien pajojen 
lisäksi oli useilla taloilla 
omia yksityisiä pajoja, joissa 
joku takom ataitoinen talon 
asukas kalkutteli, tai sitten 
tarvittaessa joku ammattise- 
pistä kutsuttiin sinne tako
maan. Vähitellen seppien 
tarve väheni; tavallisesti kävi 
niin, että kun seppä vanheni 
tai kuoli, niin ei hänelle 
ilm aantunut siihen seuraa
jaa, vaan paja hiljeni, pu ret
tiin pois tai m uutettiin joksi
kin varastoksi. Kvläseppien 
aika oli ohi.

K osken pajat ja sepät
Tarkastelemm e nyt, mitä 
seppiä ja pajoja Koskella on 
ollut ns. miesmuistisella

>
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"Tuuppurien" raudoitus käynnissä Rannikon pajassa Jättälässä. vas. Tuure Manner, 
olk. Unto Koski, ahjossa istuu Torsti Laakso.

ajalla -  siis kovin kauaksi 
taaksepäin em m e mene. Si
tä ennenkin täällä tietysti 
seppiä on ollut ja ehkä heis
tä joitakin tietoja löytyisi 
vanhoista asiakirjoista, oli
han aikoinaan kuntako
kouksen velvollisuutena 
päättää, otetaanko tänne 
pyrkivä uusi seppä kuntaan. 
Nyt kuitenkin tyydymme 
niihin tietoihin, joita nyky
ään elävien vanhem pien 
koskelaisten muistissa on.

Lähdemme alkuun Ali- 
kulmalta. Siellä on aluksi 
Myllykylä, mutta enää aina
kaan siellä ei tiedetä olleen 
ketään ammattiseppää. Yksi
tyisiä pajoja kuitenkin on 
eräissä taloissa ollut; aina
kin Särällä ja Mäki-Särällä 
on kumpaisellakin ollut 
oma pikku pajansa. Sensi
jaan joen toisella puolella 
eli Koivukylässä oli ammat- 
tiseppä ja hänen pajansa ja 
asuinrakennuksensa seisoi
vat aivan siinä kulmassa, 
missä Myllykylän tie eroaa 
vanhasta Hämeentiestä en 
nen Raunion sahaa. Seppä
nä siinä pajassa oli Aukusti 
Meller, edelläm ainitun Juha 
Mellerin poika. Hän tyydytti 
tuon Kosken lounaisen kul
man sepäntarpeen ja takoi 
tietysti marttilalaisillekin, 
kun aivan siinä rajan pin
nassa oli. Hänen tultuaan 
vanhaksi ei seuraajaa hänel
le löytynyt ja pajakin pu re t
tiin pois jokin vuosikym
m en sitten. Muita varsinai
sia seppiä ei m uistitiedon 
ulottumissa ole Koivukyläs
sä ollut, tiettävästi ei kylän 
kauimmaisella laidallakaan, 
Verhonkulmalla. Nykyisin
hän on ainakin Heikki Si
molalla Ritarilla nykyajan 
tarpeita vastaava verstaspaja.

Katteluksella ei tiedetä 
olleen varsinaista kyläsep- 
pää, tosin Ylijoen veljekset 
Kalle ja Janne aikoinaan lait
toivat Kupin notkoon pajan, 
jossa takoivat hetken aikaa 
ahkerasti. Mutta sitten Kalle 
kuoli keuhkotautiin ja sii
hen ne pajahomm at siellä 
loppuivatkin. Varsinaisessa 
kylässä ei tiedetä olleen yk
sityisiä talopajojakaan, m ut
ta jos m ennään ns. metsä- 
kulmalle, jonka m yöhem 
min katsottiin kuuluvan Sa- 
topään kulmaan, niin siellä 
oli Arvo Ylhäisillä paja, jossa 
hän takoi pääasiassa om iin 
tarpeisiinsa, mutta kalkutte- 
li kyllä naapurienkin rau

toja.
Tilanne oli samantapai

nen naapurikylän Tauselan- 
kin osalta; ”alkukylässä” ei 
muisteta pajaa olleen, mutta 
siellä metsäkulmalla, jo 
melko lähellä Kuusjoen ra
jaa oli Heikki Tuomarmäel- 
lä pieni pajansa, jossa hän 
myös teki vieraidenkin töi
tä. Naapurin poika Mikko
lan Martti kertoi, että Heikil
lä oli tapana karkaisussa 
käyttää veden sijasta tervaa 
-  kuuluisa tervanpolttaja 
kun oli siinä vain oli 
oltava tarkkana, ettei terva 
syttynyt palamaan. Kerran 
kuitenkin niin kävi, jolloin 
Tuomarmäki hädissään vis
kasi palavan tervaäm pärin 
ulos pajan ovesta. Terva jat
koi palamistaan pihalla ja 
alkoi valua kohti lähellä o le
van navetan seinää. Silloin 
koko perhe huudettin 
apuun sam m utuspuuhiin ja 
navetta saatiinkin pelaste
tuksi. Myös Mikkolassakin 
oli paja, mutta siellä harvoin 
mitään taottiin. Nykyisinhän 
joissakin Tauselan taloissa 
on näitä uudenmallisia 
verstaita.

Jos taas loikattiin Paimin- 
joen toiselle puolelle, niin 
pienessä Harmaan kylässä 
ei seppää tiedetä olleen. 
Tosin Harmaan koulun lä
hellä Lauri Kesälä muistaa 
olleen Sundström in pajan 
niihin aikoihin kun hän kävi 
kansakoulua, mutta ilm ei

sesti se oli juuri ja juuri 
Partelan puolella, koska hän 
asui ns. Partelan sotam ie
hen talossa, siis talossa, jos
sa kylän puolesta sotapalve
luksessa ollut m ies oli asu
nut. Tätäkään pajaa ei enää 
aikoihin ole ollut pystyssä. 
Sensijaan Partelan taloista 
ainakin Pyhköllä tiedetään 
olleen yksityinen pajansa, 
myrös Sepän talon nimi viit
taa siihen, että siellä ainakin 
joskus olisi tehty pajahom- 
mia. Ilmeisesti paikalle al
kujaan on tullut joku seppä, 
jonka mukaan talo on sitten 
saanut nimensä.

Jättälän kylä oli oikea pa- 
jakylä. Monet muistavat vie
lä M annerin pajan vanhan 
Häm eentien varrella Häi- 
jynojan partaalla, siinä pai
kassa jossa m yöhem m in 
asusti Kustaa Lehtisen p e r
he. M annerin etunim eä ei 
ilmeisesti enää muisteta; 
yleensä hänestä puhutaan 
M annerin Ension isänä. Pa
jakin on jo pitkään ollut 
poissa maisemista.

Aivan siihen lähelle Pai- 
m ionjoen kaarteeseen pys
tytti Arvo Raitanen 30-luvun 
alussa Rannikon pajan, joka 
yhäkin on pystyssä, ja jossa 
m onet n\'kyisetkin alikul- 
malaiset ja m uutkin koske
laiset ovat asioineet. Aivan 
alkuaikoina -  Arvo Raitasen 
ollessa sotaväessä -  pajassa 
takoi Tuure Manner, joka 
sittem min rakensi itselleen

kin oman yksityisen pajan
sa. Arvo Raitasen kerrotaan 
olleen hiem an "uutiskotti” 
mies; esim. jos joku maksoi 
pajatyön isommalla rahalla 
kuin työ edellytti odottaen 
saavansa rahasta takaisin, 
niin Raitanen saattoi pistää 
sen ison setelin taskuunsa 
kovasti kiitellen, joskin h iu
kan ihm etellen, että eivät 
m uut ihan näin paljon ole 
antaneetkaan. Monta m uu
takin jekkua hän kuulem m a 
pajassa kävijöille järjesti. 
Raitasen pojat jatkoivat pa
jaa uudenaikaisem m aksi 
verstaaksi, mutta perustivat 
sitten Melliläntien varrella 
olevalle teollisuusalueelle 
isomm an laitoksen, jonka 
ovat taas ennättäneet myy- 
däkin. Sen jälkeen on Ran
nikon verstaassakin ollut 
taas nähtävissä työn jälkiä. 
Yksityisiä pajoja Jättälässä 
oli ainakin Kraatarilla, ja 
kerrotaan talon edellisen 
isännän Albert Mikkolan o l
leen varsin taitava raudan- 
käsittelijä. Jättälän kylää oli 
myös Selän kulmalla Metso
lassa ollut paja, jossa Arvo 
Vuorinen kalkutteli puoliksi 
ammattiseppänä. Esim. Ver
hon kulmalta käytiin hänen 
luonaan m elko paljon se- 
päntöitä teettämässä.

Jatkuu 
seuraavassa 
numerossa
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Bruno Heikkilä
Koskelaisia henkilökuvia

paikan päällä.
Kun Linnankorvessa ra

kennettiin 1937-1939 
asuin- että ulkorakennuksia 
oli Heikkilä kuorma-autolla 
kuljettamassa metsästä tuk
keja Suomin että Lehdon 
sahoille, sekä lautoja kotiin. 
Myös hän toi sahoilta lastuja 
ja muuta tavaraa, sekä se
menttiä ja santaa ja kaikkea 
m uuta materiaalia mitä tar
vittiin. Hän vei myös katto- 
pärepölkyt Tuimalaan ja toi 
päreet kotiin. Heikkilä toi
mi aina nopeasti, kun vain 
autoa tarvittiin, ja rakennuk
set valmistuivat.
Harrastukset
Autokilpailut Bruno Heikki
lä aloitti 1951 ja lopetti ne 
1953. Tässä kesäkelillä ajet
tuja ajoja:
Puijon ajot Kuopiossa. 
Loimaan raviradalla.
Forssan Pilvenmäellä, jossa 
hän rikkoi rataennätyksen 
vakiovaunujen luokassa. 
Turussa raviradalla.

Sitten jäärata-ajot: 
Valkeakoski -  Toijala, So
m ero -  Sauvo -  Karkkila, 
myös Koskella. Tässä kah->

Haastattelija Y. Väinölä

Autoilija Bruno Heikki
lä on syntynyt Jokiois
ten pitäjän Latovainion ky

län Kuuman talossa
29.9. 1909. Isän nimi oli 
Joose ja äidin Henna. Lapsia 
syntyi perheeseen 11, joista 
poikia 6 ja tyttöjä 5-

Bruno Heikkilän tullessa 
Koskelle, löysi hän täältä 
aviopuolisonsa ja vihkimi
nen avioliittoon tapahtui 
1930. Heille syntyi lapsia 4, 
joista 3 tyttöä ja yksi poika. 
Tytär Senja kuoli aivokal
vontulehdukseen 1935 ja 
poika Esko 1965 verensyök- 
syyn.

Bruno Heikkilä palveli 
asevelvollisena talvisodassa 
15. 6 .1 9 4 0 -  14. 1.-41 JR 6/2 
Taipalsaaressa. Jatkosodassa 
29.6.-41 -  9 .11.-44 Laato
kan Karjala -  Aunus -  Äänis- 
linna -  Kontupohja -  Kar
humäki -  Syväri -  Karjalan 
kannas -  Laatokan Karjala. 
Sotareissulla Bruno Heikki
lä toimi autojoukoissa sekä 
kuorma- että henkilöauton 
kuljettajana. Paljon hän oli 
myös korjauspajoilla auto
jen korjaus- ja huoltohom - 
missa.

Bruno Heikkilä lähti syn

nyinkodistaan 1917 ja m eni 
Ypäjälle Vanhalan taloon. 
Hän teki talossa kaikkia töi
tä, mutta enim m äkseen toi
mi karjanhoitajana.

Ypäjältä Koskelle m uutto 
tapahtui 1929 Värmälän 
Vanhataloon, jossa hän 
myös teki talon töitä. Tapa- 
lan Nummilassa ollessaan 
hän osti teuraskarjaa ja kul
jetti ruhot Turkuun kuor
ma-autolla (vuokra-auto).

13. 10.1930 hän osti itsel
leen ensimm äisen kuorma- 
autonsa. Leppäsen Leon ol
lessa Patakosken myllyllä 
oli Leolla 2 henkilöautoa ja 
Brunolla 2 kuorma-autoa. 
1931 he ajoivat niitä vuoro
tellen.

1935 m uutti Heikilän 
perhe uuteen taloon, joka 
oli Mellilän tien läheisellä 
pellolla vastapäätä Lauri Ha
kasen pajaa. Brunolla oli 
silloin 2 kuorma-autoa ja 2 
henkilöautoa. Hän ajeli 
meijerin voita Turkuun ja 
juustoja Helsinkiin. Hän aje
li myös valtion teille santaa 
ja kauppoihin erilaista tava
raa, sekä henkilöautoilla ih
misiä mitä erilaisim piin ti
laisuuksiin. Sitten hän myi

pois m olem m at kuorma- 
autonsa ja osti tilalle 2 hen
kilöautoa, joita sitten oli jo 
4.

1950 Heikkilän perhe 
muutti asuntoaan, ostaen 
Tuimalan keskuksesta mat
kustajakodin, jonka he 1961 
myivät Veikko Helttulalle.

Kun Suomessa 1939 m e
nivät polttonesteet kortille 
ruvettiin autoissa käyttä
mään puukaasua. Heikkilä
kin ajeli sellaisella siviilissä 
sekä sodan aikana rinta
malla.

Kun Koskelle rakennet
tiin kirkkoa 1934 -  -35 kul
jetti Heikkilä kirkon raken
nusvaiheessa tiiliä, santaa 
ym. rakennusm ateriaalia 
autolla kirkon tontille. Tiilet 
Heikkilä ajoi porukassa au
toilija Nymanin kanssa. Kir
kon tornissa olevat kellot 
Heikkilä toi perille Mellilän 
asemalta. Näistä pienem pi 
kello painaa 800 ja suurem 
pi 1200 kg.

Kirkon rakennusvaiheen 
aikana m eni pohjoiselle 
pikkupuolelle vievän ulko- 
oven päällä olevan valuris- 
tin yksi sakara poikki, jonka 
Heikkilä hitsasi paikoilleen



den vuoden aikana ajettuja 
kilpailuja, joista useimm at 
hän voitti.

Hirven metsästykset Kos
kella alkoivat Heikkilän 
osalta 1946. Siitä alkaen 
Bruno on ollut m ukana hir- 
viporukassa m elkein joka 
vuosi ja joka kerralla am pu
nut yhden hirven, joita siten 
on tullut kaadetuksi 30 kap
paletta. Hirvenmetsästys on 
kin ollut Heikkilälle lem pi
harrastus, joka on miellyttä
nyt eniten, varsinkin sitten 
kun se hirvi on kellistetty. 
Niinpä m uu porukka on jos
kus sanonutkin, että turha 
sinne hirvenmetsästykseen 
on m uiden mennä, Bruno

sen hirven kuitenkin aina 
kaataa.
Pirssiautoilijana:
Virallisesti pirssiautoilu al
koi Heikkilän osalta 1932, ja 
hän lopetti sen 1984 tultu
aan 70 vuoden ikään, mikä 
on yläikäraja. Heikkilällä oli 
myös ruum isauto, jota hän 
ajoi 8 vuoden aikana, lopet
taen sen sitten kun Tyyri 
astui tilalle.

Tämän pirssiautoilun ai
kakaudella Bruno ajeli pal
jon sairas kyytejä sairaaloi
hin. Hänelle oli esim. Tu
run keskussairaala niin tut
tu, että hän tiesi tarkkaan, 
mille osastolle potilas piti

viedä. Tätä asiantuntem usta 
potilaat käyttivät hyväkseen 
ja pyysivät Heikkilää kyyti- 
mieheksi. M oneen m uu
hunkin paikkaan Bruno jou
tui m enem ään sekä yöllä 
että päivällä. Vakituisena 
kyytimiehenä oli Heikkilä 
silloinkin kun "Kankaan 
H um ina” kävi soittamassa.

Bruno Heikkilä on saanut 
seuraavat kunniakirjat ja 
merkit:

Kunniakirja ja merkki tak
siautoilijana yli 30 aikana 
suoritetusta hvvästä ajosta 
18. 6.1973.

Tasavallan presidentin 
myöntämä Valkoisen ruu 
sun I luokan kultaristeillä

KOSKELAINEN

varustettu mitali 6. 12. 1978.
Bruno Heikkilä täytti

29. 9. -86 77 vuotta ja viettää 
vanhuudenpäiviään Koskel
la. Pirssiajon lopetettuaan 
hän ajelee vielä autoa 
omaksi huvikseen.

Heikkilällä on vielä hyvä 
näkökyky, josta todisteena 
on hänelle myönnetty au
ton ajolupa, sekä hyväksytty 
koeam m unta hirven kaato- 
lupaa varten. Tänä syksynä
kin hän yhä aikoo osallistua 
hirvenmetsästykseen.

Esko Heikkilän poika Ti
m o jatkaa pirssiautoilua 
Koskella isoisänsä jälkeen. 
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