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Kirkko keskellä kylää

Päiväkirjojen 
kirjoittaja Ida Josefa 
Dikert, joka avioitui 
lukkari-urkuri Antti 
Paasmäen kanssa.

Poimintoja Ida Digertin päiväkirjasta 1894-97. I osa.

Kääntelen varovasti kellastuneen 
päiväkirjan lehtiä. Kovin ovat sivujen 
reunat hapertuneet. Kaksikymmenvuotias 
Ida Josefa Digert kirjaa kylänsä tapahtumia 
aidosti ja pikkutarkasti -  joskus 
hymynpilkahduksella, joskus koskettavasi. 
Mitä pidemmälle etenen lukemisessa, sitä 
selvemmin kylä alkaa elää. Entiset ajat 
Koskella piirtyvät esiin sadan vuoden takaa.

M
ieheni sisarenpoika, 
Tuimalassa asuva Ja
lo D igert on  huolellisesti 
säilytellyt suvun papereita, 

n iiden  joukossa Idan 80-si- 
vuinen päiväkirja. Jalo Di
gert asuu sam alla Kotimaa- 
tilalla, m issä Idakin n u o re 
na. Kun Ida avioitui lukka
ri-urkuri Antti Paasmäen 
kanssa, Ida m uutti kotoa. 
Sinne lienee jäänyt päivä
kirja kaksoissisar Berthan 
hoiviin. Aikanaan B erthan 
kanssa samassa taloudessa

asui Eeli-veljen tytär Bert
ta poikansa Jalo D igertin 
kanssa. A lkuperäiset ra
kennukset purettiin  to isen 
sa jälkeen, m utta kätköistä 
löytyneet vanhat paperit 
korjattiin onneksi talteen.

Päiväkirjaa lukiessa kiin
nittyy huom io  siihen, m i
ten  tärkeä asem a kirkolla
oli. M erkintöjen m ukaan 
esim erkiksi vuonna 1894 
Ida oli kirkossa tai hen g e l
lisissä tilaisuuksissa noin 
25 kertaa ja seuraavana

^ ------------------------

vuonna saman verran. 
Kirkko antoi jännitteitä ja 
virikkeitä m onella tavalla. 
Mutta annetaanpa Idan itse 
kertoa Tuim alan kylän ta
pahtum ista om in  sanoin:

25.XI.1894 Ilma on su- 
meista ja  lämmintä maa 
on kurasta. Olimme ripille 
m uut paitsi Janne. 25X11 
Joulupäivä oli kaunis, 
lunta oli tullut sen verta 
että reellä pääsi kirkkoon, 
ja  aurinko paisti päivällä 
niin kirkkaasti. 3111895  
On Keisarin kuoleman  
johdosta pyhitetty' pyhäksi, 
niin kuin rukouspäivä ja  
kirkossa pirettiin Jum alan
palvelut. l.XII Olimme 
Hetran pyhälle ehtolliselle 
ja  laulajat lauloivat Hosi- 
annaa ja  juhlavirren, kau
nista kuulla. 28. VI. 1897 
Manda pääsi ensi kertaa 
ripille. Olimme ripille, ja

itkin niin, että tulin kipe
äksi. ” -

Mauno-veli valittiin pitä
m ään pyhäkoulua keväällä 
ja kesällä 189-t:

—  ’Yöllä oli käynyt halla, 
vienyt osaksi ohdan oraan 
ja  ruistakin vähän vahin- 
koittanut. M auno oli Jallil- 
la, kun siellä alkoi pyhä
koulu ja  Jalli oli muiden 
muassa esittänyt meitäkin, 
mutta isä sanoi: kyllä
Maunokin tulee jos vaan 
toimeen tulee, kun toiset
kin opettajat ovat miehiä. 
Pastori sanoi: miksi ei, kyl
lä M auno siihen sopiva 
on. Keskustelu oli kansa
koulussa, kun  siellä oli jo 
kin kokous ja  isälle oli 
Provastille asiaa. ” —

Raamatunselityksissä käy
tiin ahkerasti. Niitä p id e t
tiin yleensä kansakoululla, D>
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m utta joskus Ketolassa ja 
Koskelassa:
— "15 VII. 1894 Menemme 
raamatunselitykseen Kos
kelaan, pilvinen päivä. 
Tyhjää kaihoa. 2.X. Oli lä- 
hetysjuhla kirkossa, lähetys
saarnaaja Alen piti kaksi 
liikuttavaa puhetta ja  seli
tystä. Pastori Mäkinen piti 
kirkon menot ja  selityksen. 
Juhla tuntui juhlallisem
malta kuin tavallisesti. 
Berttan on särkenyt ham

paita. 24 VIII. 1895 Olim
me Bertta ja  minä Ketolan 
Sannan vihkiäisissä... Siellä 
pirettiin raamatunselity >s,
laulettiin ja  Hilta Menan- 
der piti puheen. 5.IX. Oli 
kansakoulussa raamatun- 
selitys. Pastori Blom. opet
tajan veli piti siellä raa- 
matunselityksen kun oli 
sairastavaa veljeään katso
massa. opettaja sairastaa 
keuhkotautia. 15IX  Kan
sakoululla pirettiin raa-

matunselitys, jonka  pastori 
piti. opettaja piti esitelmän 
lasten kasvatuksesta ja  
kanttori raittiuresta, tulim
me kesken kotiin. 15X11. 
Pastori piti esitelmän ja  
raamatunselityksen Luuk
kaan evankeliumin 2  lu
mista ja  Leimanni piti esi
telmän työväestä ja  pahen
nuksesta ym. 16.11.1896 
Olimme kansakoululla 
raamatunselityksessä, opet
tajan veli piti siellä esityk

sen. Itkin siellä, vasten tah
toani, taikka vaikka en 
olisi tahtonut. 19-IV. 1897 
Vaan ihmisraukka, miksi 
sie /  Ai n pyrit suremaan. 
Murheesi turhaa on ja  vie 
/  Vain varhain hau
tahan. ”—

Ilo niinkuin suru  kuu lu 
vat elämään. Hautajaisia
011. Mainintoja on  mm: ni
m ism ies Sjöm annin ro u 
van hautajaiset keväällä 
1896, sam oin Ketolan San
nan äidin. Palikkalan Heik
kilän isäntä Tam m elasta kä
vi pyytämässä hautajaisiin, 
sinne lähtivät Eeli ja Mau
no  Isontalon en o n  ja Ee- 
m elinkanssa ja viipyivät 
kolm e päivää. Laustenin 
lesken hautajaisiin lainat
tiin sahalta hella "kun kei
tettiin ulkona kaffia”. O r
pana eli serkku Johannes 
oli kuollut, hän oli sairas
tanut koko ikänsä, oli 
”pyörtyväinen” ja mykkä. 
Myllärin "trenk in” lapsen 
äiti oli kuollut.

— "28.VII.1895 Äiti, isä ja  
M auno olivat Mäkilässä 
hautajaisissa. Mauno oli 
kantamassa. Vainaja oli 
nuori mies, sairasti kovin. 
Loimaan tohtori avasi vat
san ja  sieltä tuli paljon 
vettä. 4IV.1896 Olin An- 
naliisalle, kun se sairastaa 
vallan tierotonna. 7 p. 
Olimme Ketolassa siellä oli 
eilen hautajaiset. Iso isä, 
isä ja  äiti olivat eilen hau
tajaisissa. Annaliisa oli 5  
p. aamulla kuollut.
12. IV. 1896 Eli oli kanta
massa Annaliisaa. ”  -

Kansakoululla pidettiin  
lauluharjoituksia, ja Ida 
pistäytyi siellä usein kuun
telemassa. Koulussa oli ”il- 
tahuvit”, ne herättivät aja
tuksia:

—  ”21XII. 1895  ... Olimme 
kansakoulussa lasten ilta- 
huvissa hauskaa ja  kaunis
ta oli siellä niinkuin Jou
luna sopii... Koivun tytär. 
Muista velvollisuutesi, ajat- 
tele kuolematonta sieluasi, 
pidä se puhtaana... Mitä 
kaipaa ihmiskunta koko
naisuudessaan... sen yksi
tyiset jäsenet... kun  useim
pien heistä kuitenkin nä
ennäisesti on hyvä olla? 
He kaipaavat lääkettä 
maailman taudilleen, he 
kaipaavat sellaista, joka  
voisi ottaa heiltä pois hei
dän sisäisen rikkinäisyy
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tensä, heidän toivottomuu
tensa ja  levottomuutensa, 
heidän kuoleman pelkon
sa! He kaipaavat Vapah
tajaa. ” -

Lukusiat olivat silloin 
tällöin, ja  ne pidettiin 
paikkakunnan taloissa. 
Kuulustettiin Katekismusta 
ja  näytettiin sisälukutaitoa 
ja  merkattiin lukuvihkoon 
suoritus:
-  ”6. III. 1894 Oli lukusiat 
Tuimalan Jallilla, mutta 
Mäkilässä luettiin. Meiltä
kin oli käsketty lukukes- 
tiin. Mäkilän käskivät mei
dän saliin ja  antoivat 
meille sitte kafvia ja  lei
pää. Sinne käskettiin sitte 
myös Menanderin, Ketolan 
ja  Vingon tytöt, sekä Meke- 
liinin vaimo ja  Tiina. Sitte 
alkoivat lukusiat ja  pro- 
vasti kyseli. Pienen loma- 
ajan kuluttua alettiin sitte 
luettaa... Me menimme sit
te Menanderin Mantan 
kanssa Jallille. Menimme 
sitte sisälle tupaan, siellä 
tehtiin meille istumisen si- 
aa. Manta sanoi sitte että 
häntä naurattaa jo ku  asja 
mutta ei hän sano sitä 
sentään. Sinne tuli sitte 
Vinkon Ida ja  Friberin 
muija ja  muitakin tuima- 
laisia. Salista tuli ulos... 
neiti Tuomala ja  Patakos- 
ken emäntiä ja  Lomalai
sia... Salikamarissa oli sitte 
se niin kutsuttu herrasväki. 
Wähän ajan kuluttua pyy- 
rettiin sitte kaikkia yhteises
ti päivälliselle ja  sanottiin 
että herrasväki orottaa jo. 
Me luulimme sitte että sali- 
väki olisi sitte mennyt kos
ka kamarilaiset jo  erotti
vat. Sitte ruvettiin niitä yk 
sitellen käskemään, sanot
tiin menkää tekin ja  an 
nettiin meillekin puhtia sa
liin päin. Ruualta päästyä 
sitte menivät kamarilaiset 
kamariin mutta Sali ja  
Tupalaiset saivat mennä  
mihin tahtoivat... Menim
me sitte Mäkilästä otta
maan päällisvaatteitamme. 
Mantalle ja  Mäkilän tytöil
le oli salaisia asioita., sai 
Ketolan Ida meitin kiin
ne... ja  Menanderin Man- 
dan oli hänelle taas salais
ta asiaa., päällisvaatteet 
jälleen Mäkilään.. tuli 
meitä vastaan Mäkilän 
Gustaa ja  Vingon Kal
le..”-

Lukusiat päättyivät näin

maallisissa m erkeissä. Ky
lässä toim i sangen vilkkaas
ti hengellinen  raittiusseu- 
ra, jonka lisätarkoituksena 
oli valistaa kansaa, seuras
sa p idettiin  m onen  alan 
esitelmiä:
- " 2 5 IV.1894 ..Ak. Vuori 
piti sitte kansakoulussa 
kaksi esitelmää, 1: raittiu
desta teri'eysopin kannal
ta, kuvien kanssa selitetty
nä, joten sitte voi nähdä 
ja  kuulla. 2:seksi raittius- 
kasvatuksesta h'istillisellä 
pohjalla. Esitelmät olivat 
mielestäni hauskat ja  opet
tavaiset varsinkin minulle, 
kun en tierä paljon mi
tään ihmisruumiin raken
nuksesta. Kamari Malmi 
sanoi sentään, että hän tu
li sieltä tyhjänä kotiin, 
kun niin ja lo  kokous eikä 
rukouksella aloitettu eikä 
päätetty. Se ei siis ollut Ju 
malan nimeen ja  m uuten
kin häntä vähän nauratti. 
6.1.1895 ...ehtoolla olimme 
Jallilla, kun nimismiehen 
toimesta piretään esitelmiä 
vuoroo Isolla kirkolla ja  
täällä. Jallilla nimismies 
luki ensin Laki kirjaa. Pas
tori Hyttinen puhui esi
merkkiä Venäjän historias
ta kuinka vähästä ja  tyh
jästä tulevat riirat ja  kapi
nat ynnä  vanhoilla oloi- 
suudesta, sitte ylioppilas 
Nurmi puhui Mehiläisistä.

27.1.1895 Olimme isä 
Janne Bertta ja  minä rait- 
tiuskokouksessa siellä ei 
ollut paljon ketään eikä 
voitu pitää mitään ko
kousta. Toiset tahtoivat ko
ko seuran lopettaa ja  sa
noivat: k)>llä me ilman 
seuraakin raittiina pysym
me, koska ei tänne ketään 
m uuta tule. Janne taas lu
pasi mennä takaukseen, 
jos seura kuolisi tänä 
vuonna ja  tahtoi ettei sitä 
sentään vielä lopeteta. Sii
hen se jäi. 10.11. VII. 1895 
..esitelmää kirkkohistorias
ta herännäisyydestä ja  
muusta, sitte piti henkiva
kuutuksen asiamies mais
teri Tiihonen esitelmän 
säästäväisyydestä ja  henki
vakuutuksesta, sitte piret- 
tiin pieni loma-aika, Jan
ne luki sitte mielivikaisista 
taikka kummituksista ja  
näyistä, Leimanni piti sitte 
kauniin koristetun puheen 
isän maalle ja  lopuksi vei
sattiin viisi... Sepän isän
nältä jä i esitelmä pitämät- 

— ---------------------------------

tä, kun toisille oli niin pit
kiä ja  neit Blommilta oli 
jäänyt 27  p. Tamk. pitä
mättä, kun ei ketään ollut, 
niitä pyydettiin pitämään 
ensi kerralla ja  neiti Vuo- 
telaa pyydettiin lausu
maan runoja, ja  hän va
litti huonoa ääntään.
8. II. 1895 ...koulussa oli 
vaalikokous ja  on vaan 
yksityisesti käsketty seuran 
jäseniä tulemaan, sitte oli 
valittu Pastori puheenjoh
tajaksi, kanttori sihteeriksi, 
isä rahastonhoitajaksi, va
ramiehistä en tierä paitsi 
Eli varakirjuriksi. ” -

Suutari Toivosen aloit
teesta perustettiin  pakana- 
om peluseura. O stettiin 
lankoja kankaan k u don
taan, ja Aura Liipola kutoi 
60 kyynärää:
- ”10.IV. 1894 Sunnuntai
na on kansakoulussa raa- 
matunselitys ja  kootaan 
kolehti ompeluseuralle. M. 
Menander oli sanonut: et
tä ensin oli ompeluseura 
niin kutsutuilla herrasväel
lä, nyt vähän hienompia 
talonpoikasia, ja  minä  
menen sitte vasta, kun  ote
taan turpeen täyttijöitä.
26. N. 1894 Ompeli isei tra
oli ensimmäisen kerran 
koossa... Menin sitte peräl
le työtä saamaan, ensin 
sanottuani  ” hyväpäivää” 
kaikille yhteisesti ja  päätä
ni nyökäytettyä. H. Rautell 
antoi minulle pari pairan 
sirkeliä troklata ja  kriipus- 
taa, sitte sain päällispairan 
kokonaan. Kosken Meijers- 
ka tuli vielä vähän jälkeen 
kun  minä ja  (en 'etti Sanni 
Soinia, H ilta Rautellia ja  
minua... Pastori piti sitte 
rukouksen ja  veisattiin 
virsi.”-

Idaa pyydettiin usein ta
loihin om pelem aan. Hän 
oli töissä papilla:

-  ”6.XI1.1895 ...rouva kysyi 
jos tulisin Pastorin kam a
riin pastori lukee vähän, 
pastorin kaksi sisarta ja  
palvelustyttö oli ja  käsketty 
sinne, pastori luki sitte, jos  
maallinen onnettomuus 
sinua kohtaa niin ajattele 
että olisit paljon pahem
paa ansainnut ja  ettei on 
nettomuus ole sinua suot
ta kohdannut, sinä olet 
tehnyt jo n ku n  suuren syn
nin y.m: saman tapaista, 
sitte pirettiin rukous ja  vei
sattiin virsi num. 6  7 p. 
Lopin työni, rouva käski il
lalla katsomaan salin 
mattoja ja  opettaja Blom 
oli siellä pastorin kamaris
sa, salissa minä kaasin yh
den kukkasen rouva käski 
sitte juom aan teetä kam a
riin. ”Ovatko torella kaikki 
kärsivät, onnettomat ja  
köyhät syntisempiä! voi 
meitä raukkoja, oi onnet
tomia ihmisparkoja. 25 p  
Kirkossa lauloivat laulajat 
juhla virren: Suloista sei
men lasta. /  Nyt käykää 
katsomaan. Maailman 
ruhtinasta. /  Moisessa keh
dossaan... ” —

Lukuisia olivat hengelli
set seuraillat ja kirkossa
käynnit, joista tässä on  vain 
poim intoja. Ehkä näistäkin 
saa käsityksen kirkon ase
masta kyläläisten elämässä. 
H engellisen annin  lisäksi 
kirkko tarjosi tilaisuuden 
kanssakäym iselle ja har
rastuksille. Kirkko oli kes
keisellä sijalla -  kirkko 
keskellä kylää.

Eila Tiuri

LAPSILISÄT OSUUSPANKKIIN
Avaa pienokaiselle samalla 

oma Hippo-tili.

P.S. Äiti, ilmoita pienokaisesi 
osuuspankin Onnen vauva-kilpailuun.

Palkintona 10.000 mk.

Cp OSUUSPANKKI -  PERHEPANKKI 
KYLLÄ
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Nuorten Tuottajain 
visailu 1987

Osuuspankin johtokunnan entisten puheenjohtajien veikko Mannerin ja 
Johannes Nybergin valvovien silmien alla keskittyivät muiden mukana 
kysymyksiin vas. Terttu Nikkinen, Marja-Liisa Kääriäinen, hänen takanaan Matti 
Tuomola, Antti Aho ja Hannu Levonen.

Sinä, joka tätä luet. Tie
dätkö vastauksen seu- 
raavaan kysymykseen?

1. Milloin pidetään seuraava 
MTK:n liittokokous ja mikä 
on sen tunnuslause?

Ei kannata herm ostua, 
e llet tiedä. Ei tietänyt to i
mittajakaan.

Edelläoleva, sekä 21 
m uuta jäljem pänä tulevaa 
kysymystä oli M aatalous
tuottajien yhdistyksen alai
sen N uorten Tuottajien 
Kerhon visailussa osanotta
jien ratkottavana. Visailu 
p idettiin  28.1. Kosken 
O suuspankin tiloissa ja 
isännyydessä.
2. Kuka päättää Nuorten 
Tuottajain Kerhon johtokun
nan valinnasta?

Samalla hetkellä oli Suo
m essa tuhansia nuoria  
tuottajia sam anlaisessa 
puuhassa, sillä täm än valta
kunnallisen tapahtum an 
kaikki eri karsinnat ovat 
täsm älleen sam aan aikaan. 
Täm än kerhokohtaisen  vi
sailun jälkeen seuraavat

m aakunnalliset karsinnat, 
sitten p iirikohtaiset karsin
nat ja lopuksi hu ippu , eli 
valtakunnallinen visailu.
3- Mikäli kaikki maatalousy
rittäjät käyttäisivät vuosi lo
maoikeutensa ja viikkova
paan, päätoimisia lomittajia 
tarvittaisiin a) 6000 b) 
12000 c) 18000?

Koskelaisilla o n  täm än 
visailun osalta jo perin te i
täkin "taakkanaan”, sillä 
1980 Kosken joukkue Olli 
Mäkitalo, Esa Penttilä ja 
Teuvo Nuotila voitti Varsi- 
nais-Suom en liiton karsin
takilpailun ja m enestyi hy
vin etelä-Suom en piirin 
kilpailussakin. Seuraavana 
vuonna Kosken joukkue 
oli jo vähällä voittaa loppu
kilpailunkin, sillä vasta vii
m eisellä kysymyksellä Eli
m äen  joukkue kiilasi ed e l
le ja näin Kosken joukkue 
jäi toiseksi. Tähän joukku
eeseen  kuuluivat Olli Mä
kitalo, Jorm a Tam m inen ja 
Toivo Ollinen.
4. Luettele neljä maassamme

toimivaa viljelijöiden omista
maa osuusteurastamoa.

Täm änkertaisessa ker
hokohtaisessa visailussa 
Koskella oli m ukana 10 
nuorta  viljelijää. Nykyisen 
tasa-arvosuuntauksen aika
na täytyy kuitenkin jättää 
kertom atta se, että m ukaan 
oli uskaltautunut myös 
kaksi naispuolista nuorta 
tuottajaa.
5. Viljelijän palkan osuus 
ruuan hinnasta on a) 12 %,
b) 31 %, c) 49 %?

Illan leppoisin  hetki oli 
järjestetty heti tilaisuuden 
alkuun -  juotiin osuus- 
pankkilaisten ruokailu ti
loissa Eeva N urm en keittä- 
m ät m akoisat kahvit.
6. Mitkä seuraavista asioista 
kuuluvat kunnan ympäris
tönsuojelulautakunnan pää
täntävaltaan? a) maa-aines- 
ten otto, b) vesiasiat, c) il
man epäpuhtaudet, d) ra
kennuslupa-asiat, e) jäte
huolto, f) yleiskaavan hyväk
syminen.

Sitten siirryttiin kerros

ta ylemmäksi pankin johto
kunnan  kokoushuonee
seen  pitäm ään varsinaista 
visailua. Alkuaan oli tarkoi
tus olla pankin kerhosalis- 
sa, m utta rakennusrem on- 
tin takia se oli suljettuna.
7. Mitä tarkoittaa maidon 
pastörointi?

Isäntänä toimivan
O suuspankin toim itusjohta
ja U rpo Kinnala avasi tilai
suuden  ja toivotti osanotta
jat tervetulleiksi.
8. Mihin yhteisöihin liitty
mällä metsänomistaja voi 
vahvistaa järjestöllistä ase
maansa?

Kosken M aataloustuotta- 
jayhdistvksestä oli kilpailun 
johtajiksi ja tuom areiksi 
m äärätty T im o Virtanen ja 
Jaakko Välimaa. He selosti
vat h iem an kilpailun sään
töjä, jakoivat kysymyslo
m akkeet -  jotka samalla 
olivat vastauslom akkeita -  
ja kertoivat suullisesti ne 
kaksi veikkauskysymystä, 
joita lom akkeissa ei ollut.
9. Valkuaisveroa kannetaan



N:o 1 -  Huhtikuu 1987 5

Kerhokohtaisen kilpailun voittaja Hannu Levonen saa 
palkintonsa toim.joht. Urpo Kinnalan kädestä, vas. 
kilpailutuomari Timo Virtanen.

raakavalkuaiskilolta a) 0,50  
mk, b) 1,00 mk, c) 1,50 
mk?

Puhe vaim eni, ilm eet va
kavoituivat, jännitys tiivis
tyi. Kynät alkoivat p iirrellä 
vastauksia, joihinkin koh 
tiin h iem an epärö iden , to i
siin varm em m in.U lkona 
oli tuim a pakkanen, m utta 
tuntui, että sisällä läm pöti
lakin h iem an nousi, kun 
päät kuum ina ratkottiin ki
periä  kysymyksiä.
10. Ruuan osuus kuluttajani 
menoista on viime vuosina 
ollut a) kymmenesosa, b) 
viidesosa, c) kolmasosa?

Liikoja paineita eivät kil
pailijat silti ottaneet; jou
kosta kuului puoliääneen  
lausuttuja kom m entteja ja 
naurahduksia. Mitään yh
teispeliä ei kuitenkaan 
harrastettu, eikä siihen o l
lut aihettakaan -  olihan tä
mä jokaisen kilpailu jokais
ta vastaan.
11. Kuinka suuri on diese
löljyä edellyttävistä traktori- 
ajoista Autorekisterikeskuk
selle etukäteen maksettava 
päivämaksu?

Vastaamiseen annettu  
m ääräaika kului um peen. 
Tuom arit keräsivät kilpai
lijoilta vastauspaperit ja ve
täytyivät tarkistam aan niitä 
varsinaisen pankkisalin 
puolelle.

12. Minkä yritysten liike
merkkejä ovat (piirrokset)?

Sillä aikaa kun tuom arit 
selvittelivät vastauksia se
losti toim .joht. Kinnala kil
pailijoille viim e vuoden 
talletus- ym. tilanteita lä
hinnä Varsinais-Suomen 
O suuspankkiliiton, sekä 
tietysti Kosken O suuspan
kin osalta havainnollistaen 
esitystään piirtoheittim ellä.
13. Maatalouslomittajaksi 
voi pätevöityä nykyisin a) 
maatalousoppilaitosten vilje- 
lijälinjalta, b) maatalousop
pilaitosten maatalouslomitta- 
ja-karjanhoitajalinjalta. c) 
maatalousoppilaitosten maa- 
tilanemäntälinjalta. d) maa
talousoppilaitosten sikalan- 
hoitajalinjalta, e) koti- ja 
laitostalouden peruslinjan 
maatilanemäntälinjalta, f) 
ammattikurssikeskusten lo- 
mittajakursseilta, g) ammat
tikurssikeskusten maatalou- 
syrittäjäkurssilta?

Toim.joht. Kinnalan sel
vityksestä ilm eni, että Kos
ken O suuspankki jatkaa va
kaasti nousujohteista to i

mintaansa. Sen talletusm ää- 
rä oli viim e vuonna 94 
milj. markkaa, talletuslisäys 
varsinaisilla tileillä yli 15 
milj. m arkkaa, eli 19,25 %. 
Lainanannon lisäys oli 11,5 
milj. mk. ja m aksuvalmius 
parani 3,5 milj. markalla.
14. Mikä on perushintaisen 
kauran hehtolitrapaino?

Tilastoista ilm eni myös, 
että Kosken O suuspankki 
on  talletusm äärältään 
11 .suurin Varsinais-Suo- 
m en liiton alueella. Suurin 
on  tietysti Turun Seudun 
Osuuspankki, joka oli koko 
m aassa toiseksi suurin  vii
m e vuonna. (Tänä vuonna- 
han se on  jo kivunnut yk
köseksi).
15. Mitkä tekijät voidaan ti
lakohtaisesti vähentää met- 
säverotuksessa?

Sitten tuom arit olivat 
saaneet lom akkeet tarkiste
tuiksi ja palasivat visailusa- 
liin. Kilpailijat, jotka olivat 
eh tineet jo h iem an ren to u 
tum aan, jännittyivät u ude l
leen.
16. Quinte, Ranger, Raike ja 
Äkero ovat a) kotimaassa 
viljeltyjä omenalajikkeita, b) 
ruotsalaisen pop-yhtyeen jä
seniä, c) uusia tuholaisten 
torjunta-aineita?

Ensiksi kerro ttiin  v iiden 
parhaan  tu loksen saanei
den  kilpailijoiden nim et ja 
annettiin  kolm elle parhaal
le O suuspankin lahjoitta
mat palkinnot.
17. Mitä lihalajeja seuraavis- 
ta kulutetaan Suomessa eni
ten ja mitä vähiten a) hir
venliha, b) poronliha, c) 
lampaanliha, d) siipikarjan
liha?

Viiden parhaan tuloksen 
julkistam inen aloitettiin vii
dennestä  sijasta, johon ylti 
Antti Aho ja sai 13,75 p is
tettä, tosin Reijo Rauhala 
sai sam an pistem äärän, jo
ten on  makuasia, kum pi 
on  kumpi. 3- Keijo Kukko
la 14 pist. 2. Matti Tuom ola 
15,75 pist. Voiton kilpailus
sa otti H annu Levonen, jo
ka sai 18 pistettä.

18. Montako lannoitesäkkiä 
on Kemiran lavapakkaukses- 
sa ja paljonko koko lava- 
pakkaus painaa?

Sitten kukin kilpailija sai 
takaisin om an kilpailulo- 
m akkeensa, josta sitten voi 
tarkistaa m iten oikeaan oli 
osunut, sitä m ukaa kun Ti
m o Virtanen virallisesta 
vastauspaperista luki o ike

— I ) ---------------------------

at vastaukset.
19. Mitä tarkoitetaan metsä- 
veroluvulla?

Kukaan kilpailijoista ei 
o llu t saanut täysosumaa, 
m utta -  kuten jo varmasti 
o lette  h uom anneet -  kysy
m ysten vaikeustaso on  sitä 
luokkaa, että kaikkien nii
d en  tietäm inen olisi ollut 
suoranainen  ihm eteko.
20. Ketkä suomalaiset hen
kilöt on kuvattu uusissa 100 
markan ja 50 markan sete
leissä?

Yleensä joka kysymykseen 
oli kuitenkin  joku osannut 
antaa oikean vastauksen, 
m utta löytyipä pari kysy
mystä, joihin ei täydellistä 
vastausta kukaan antanut, 
mm. kvsymykset n:o 14 ja
19.

Sitten vielä ne suullisesti 
annetut veikkauskysy- 
mykset:
21. a) Paljonko on peltoa 
keskimäärin Varsinais-Suo- 
men Liiton jäsentiloilla? b) 
Paljonko on jäseniä Maata
loustuottajain Varsinais-Suo- 
men piirissä?

Sitten valittiin osanottajat 
Varsinais-Suom en liiton 
karsintoihin. Kun sään
nöissä on, että jatkoon m e
nevien kilpailijoiden pitää 
olla alle 36-vuotiaita, ai
heutti se joukkuevalinnassa 
kärkeen päässeiden osalta 
sen  m uutoksen, että H an
nu Levosen ja Matti Tuo
m olan lisäksi joukkuee

  ---------------------------

seen  tuli Mauri Mäkinen, 
koska Kukkola, Rauhala ja 
Aho olivat jo ylittäneet 
tuon  ikärajan.
22. Mitä viljelykasvia viljel
lään eniten Varsinais-Suo- 
messa?

Niin oli Kosken N uorten 
Tuottajien k erhon  visailu 
1987 päättynyt. Toivotaan, 
että joukkue m enestyy jat
kossa hyvin, jolloin asiasta 
vielä kuullaan.

Lopuksi oikeat vastauk
set: 1. 12-13-6. Kehittyvä 
m aaseutu -  yh teinen asi
am m e. 2. Syyskokous. 3- c. 
4. Mm. Itikka, LSO, Karja- 
portti, Lihakunta, OPL, 
SOT. 5. a. 6. b, c, e. 7. Mai
don  kuum ennuskäsittely, 
jolloin bakteerit poistuvat 
siitä. 8. M etsähoitoyhd., 
maataloustuottajajärj. ja 
Ok. Metsäliitto. 9. c. 10; b.
11. 30 mk. 12. Metsä-Serla, 
Tuottajain Lihakeskuskunta, 
Tapiola. 13- a, b , c, e, f. 14. 
54 kg. 15. M etsänhoitom ak
sut, m etsäteiden rakenta
m ism enoista 30 %, lannoi
tekustannukset, m etsäta
loussuunnitelm an laadinta- 
kustannukset, m etsäojien 
perkauskustannukset. 16. 
a. 17. Eniten siipikarjanli
haa, vähiten lampaanlihaa.
18. 30 säkkiä, 1200 kg. 19. 
Puuntuotoksen m äärä m 3:ä 
kohti / ha vuosittain. 20. Je 
an Sibelius, Alvar Aalto.
21. a) 18,60 ha b ) 25451.
22. Ohraa. □
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Koskelaisia edustushiihtäjiä 
talvella 1986 -  1987

X AT iH U

vasemmalta: Tuomo Seppälä, Timo Juusti, Jari Juusti,Juha Mikola, Eeva Juusti, Nina Haapanen, Heidi 
Haapanen, Minna Mattila ja Marja-Liisa Kääriäinen. Kuvasta puuttuu Päivi Laaksonen.

Kuva otettu tilaisuudesta, jossa hiihtäjille luovutettiin Kos
ken Tl Osuuspankin lahjoittamat hiihtohaalarit.

i  o o . o o o . o o o  m m m

100 m il joonan  m arkan  ta l le tusra ja  on y littynyt Kosken Tl 
Osuuspank issa 29.1.1987.
Siitä pa rha im m a t k ii tokse t usko ll ise lle  jäsen- ja as iakaskunna l lemme.

4>  KOSKEN T.L. OSUUSPANKKI
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AFORISMEJA
(Ajatelmia elämästä)

Meillä ihm isillä on  taipum us katsella asioita sammakko- 
perspektiivistä, ja niin p ienetk in  "vastam äet” alkavat m ie
lissäm m e helposti näyttää vuorenkorkuisilta.

★ ★ ★

Tänään o n  paljon helpom pi ratkaista ne asiat, jotka arve
lem m e tulevan e teem m e kym m enen vuoden  kuluttua, 
kuin ne, jotka tulevat e teem m e jo huom enna.

★ ★ ★

O n vaikeata hoitaa om at asiansa niin, että ne olisivat 
täysin kunnossa. Toisten ihm isten asio iden "järjestely” 
sitävastoin on  ”ihan h e lp p o a”.

★ ★ ★

Sillä ei o le  kovin suurta  merkitystä, onko m eillä om ai
suutta paljon tai vähän. Paljon tärkeäm pää tun tuu  olevan 
se, kuinka sitä saisi haalituksi lisää.

★ ★ ★

Nousu "kunnian kukkulalle” on  hidasta ja vaikeata. Alas- 
tulovauhti sitävastoin, vaikka koittaa käyttää jarrujakin, 
kiihtyy helposti peloittavan nopeaksi.

★ ★ ★

H aluaisim m e elää rauhallista ja tasapainoista elämää, 
m utta em m e voi, sillä eläm ä o n  täynnä ristiriitoja. Suu
rim pia niistä lienee sanojen ja tekojen  ristiriita.

★ ★ ★

Kaikki o n  hyvin ja voim m e olla tyytyväisiä. O lisim m e vie
läkin tyytyväisempiä, ellei naapurilla  m enisi vielä m eitä
kin parem m in. Opetus: Älkäämme vertailko.

★ ★ ★

M onikin k irurgi on  jo onnistunut m uuttam aan ihm iselle 
u u d en  sydäm en. Ihm isluontoa ei kukaan o le  pystynyt 
m uuttam aan. Se on  edelleenkin... No niin! Kyllähän m e 
kaikki sen  hyvin tiedäm m e.

★ ★ ★

Valoa ja pimeyttä. Iloa ja surua. Toivoa ja epätoivoa. 
Menestystä ja pettymystä. Elämää ja kuolem aa. Nämä ovat 
jyrkkiä vastakohtia ja kaikkia näitä kuuluu ihm isen osaan. 
-  Jokaisen.

Pekka H olkeri

 * --------------------------

Toimittajan 
nurkka
Koskelaisen tässä num erossa alkaa m ielenkiin toinen 

neliosainen  sarja "Poim intoja Ida D ikertin  päivä
kirjasta 1894 -  -97”. Sarjan o n  Koskelaiselle laatinut 
rouva Eila Tiuri Espoosta, jota aihe varm aankin on  e ri

tyisesti k ieh tonu t siksi, että hänen  m iehensä, p rofessori 
Martti Tiuri o n  päiväkirjan kirjoittaneen Idan veljen Eeli 
D ikertin poika. Meillä on  nyt tilaisuus päiväkirjan myötä 
päästä tutustum aan Kosken kappelin  Tuim alan kylässä 
asuneen  D ikertin p e rh een  -  ja m onen  m uunkin  koske
laisen -  eläm ään lähes 100 vuotta sitten; heidän  arkisiin 
töihinsä ja juhlahetkiinsä, iloihinsa ja suruihinsa, kaik
keen, m ikä eläm ään kuuluu. Teille, hyvät lukijat, sanoi
sin; kannattaa teidänkin pitää päiväkirjaa -  sadan vuoden  
päästä se voi olla arvaam attom an arvokas.

Sitten to iseen  asiaan. Kun o len  vuosikaudet leikellyt 
paikallislehdistä talteen kaikki om aa kuntaa koskevat kir
joitukset, n iin  tuli m ieleen  laskea, ketkä koskelaiset 
viim e vuonna ovat en iten  o lleet esillä näissä lehtijutuissa. 
Ehkä asia kiinnostaa m uitakin, joten julkaistaan tulokset 
tässä.

Näyttää siltä, että jos haluaa olla esillä, niin kannattaa 
ryhtyä kunnanjohtajaksi tai urheilijaksi. Voiton peri kun 
nanjohtaja Aimo Suikkanen, joka sai 16 pistettä, eli m ai
nittiin lehdissä niin  m onta kertaa. Mutta vain yhden pis
teen  päähän jäi kirkkain urheilu täh tem m e Mikko Levola, 
ja on todettava, että Suikkanen virkansa takia oli yleensä 
esillä kunnanasioista kerrottaessa -  toki parikertaa 
urheilujutuissakin -  m utta varsinaisissa itseään koske
vissa haastatteluissa ja kirjoituksissa Levola veti selvästi 
pitem m än korren . Miten lienee tänä vuonna, kun Mikko 
o n  m uuttanu t Kuortaneelle?

Urheilijoita löytyy seuraaviltakin sijoilta. 10 pistettä sai 
Tuom as Sallinen, kolmiloikkaaja ja fysikaalihoitaja yltäen 
siis kolm anneksi. 9 pist. saivat Marja-Liisa Kääriäinen, 
pääasiassa hiihtosaavutustensa takia, sekä listan ensim 
m äiset kunnallispoliitikot, kunnanhallituksen p u h een jo h 
taja Matti Mikkola ja valtuustossa en iten  puheenvuoro ja  
käytänyt Tauno Manni.

Kahdeksaan p isteeseen  yltivät Esko Uotila, myös kun
nanvaltuutettu ja mm. Liipola-m useon säätiön hallituksen 
puheenjohtaja, T uom o Urmas, joka m ainittiin useim m in 
am m untatulosten  yhteydessä, sekä nuori urheilijalupaus 
Anne Anttila, josta lehdet saavat ilm eisesti aihetta kirjoi- 
tuksiinsa m yöhem m inkin. 7 p isteen  m iehiä taas olivat 
kunnan  korkein  luottam ushenkilö , valtuuston p u h een 
johtaja Alpo Yli-Liipola, taiteilija Martti Vainio ja hyvänä 
am pujana tunnettu  kunnan  laitosm ies Rauno Elo. Kau
niim paa sukupuolta tällä pistem äärällä edusti ilo inen 
urheilijatyttö Eeva-Maria Tuhkanen.

6 pistettä saivat agronom i ja kunnanvaltuuston jäsen 
Markku Jalli, joka on  m ukana m onessa m uussakin järjes
tössä, sekä talousopettaja-em äntä Anja Hokka ja pankki- 
virkailija-emäntä Riitta Honkala, kunnanvaltuutettu  m yös
kin. Samaan pääsivät n u o re t urheilijapojat, hiihtäjä Juha 
Mikola ja useaakin lajia kokeillut Rainer Anttila, sekä h ie 
m an vanhem m an polven u rheilum ies Taisto Lehti.

Sitten vielä he, jotka olivat esillä 5 kertaa; seurakun
nan nuorisonohjaaja Maila Anttila, joka siis hiukan hävisi 
jälkikasvulleen, toim itusjohtajat Matti Laakso ja Olli 
Urmas, kirjastonhoitaja Aila Eriksson, pitokokki ja järjes- 
tö ihm inen  Kari Putkonen, sekä nuori urheilijapoika 
Jouni Lehti.

Siinä siis Kosken "julkkiksien” kärki. Voisi lopuksi 
sanoa, etteivät näm ä huiputkaan ihan "alvariinsa” lehtien  
palstoilla vieraile, vaikka joskus siltä tuntuu. 0
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Juho Einari särä 
nuorena 
asevelvollisena 
Ilmavoimissa 
Valkealan Utissa.

Särän Jussi
Yrjö Väinölä:

Särän tila oli tämän vuosisadan alkupuolella 
siinä, missä se nykyäänkin 1987 Kosken 
Kankaan kulmalla sijaitsee. Ero on vaan 
siinä, että siitä muodostettiin Välimaan 
veljesten aikana kaksi tilaa, Särä ja 
Vesanto.

Mutta silloin, kun tämänkin jutun 
kirjoittaja oli pieni poikanaskali alkaa 
tarina Särän Jussista, joka oli yhtä vanha 
kuin minäkin, sanotaan ennen vuotta 1910.

Särän perheeseen kuului isäntä, emäntä 
ja neljä poikaa; poikien nimet olivat Juho, 
Väinö, Elo ja Niilo. Isäntä oli Halikkolan 
Julian poikia, nimeltään Kustaa, emännän 
nimi oli Santra. Santra oli kiivasluonteinen 
ja topakka muija, mutta isäntä hiljainen 
mies, joka ei paljoa puhunut.

Tilan asuinrakennus oli 
pykätty hirsistä, m utta 
sisävalmistus oli jäänyt kes

ken. Valmiiksi oli saatu 
vain m akuuhuone, jossa 
p e rh e  sitten asui. Kesken 
oli jäänyt vierashuone, jota 
käytettiin laskettavana, sa
m oin  oli keskeneräinen  
iso tupa, m utta suuri leivi
nuun i siellä oli, jossa lei
pää paistettiin. Lattiana oli 
laudat, joita ei oltu  naulat
tu kiinni. Niinpä keväisin 
ne  laudat kannettiin ulos ja

pestiin  ja kuurattiin  sau
nan  luona puhtaiksi. Uunit 
olivat kehno t varsinkin 
m akuuhuoneessa; sauhua 
oli h u o n e  täynnä, kun tal
vella läm m itettiin. Ikkunat 
olivat yhdenkertaiset ja tie
tysti jäässä talvella. Kunnon 
kaivoa ei ollut, sellainen 
kuoppa vaan, josta ruoka- 
vesikin otettiin. Oli talossa 
sentään sauna, sam oin rii
hikin, m utta rehu lado t 
puuttuivat. Jonkinlainen 
navettakin oli, kun talossa

oli pari kappaletta lehmiä. 
Peltoa talossa oli 12 ha. 
Nykyisen V esannon tilan 
pello t oli jätetty viljelem ät
tä; niitä sanottiin Kaukapel- 
loksi. Polttopuuna talossa 
käytettiin pelkästään tuo
retta koivua; m etsästä vaan 
tuotiin  runko  kerrallaan 
ja klapitettiin, kun edelli
nen  loppui. Sellaista oli Sä
rän tilan asum inen.

Kun sitten Oskari Väinö
lä osti 1909 Kuuselan maat, 
jotka alkujaan olivat Sättä- 
rin  tilan maita, niin  täm ä 
50 hehtaarin  alue aidattiin 
lehm ien  laitum eksi riuku
aidoilla. Tästä aitaam isesta 
Särän Santra nosti ison 
m etakan, koska hän oli ai
kaisem m in käyttänyt sitä 
niittyä om ien  lehm iensä 
laitum ena, mikä etu näin 
m enetettiin . Aita kuitenkin 
tehtiin, ja jouduin  m elkein  
jokapäivä suvisin hake
m aan lehm iä sieltä Särältä 
saakka. Kun niitä lehm iä 
hain, näin  samalla Särän 
poikia ja ystävystyin Jussin 
kanssa, kun olim m e sam a
nikäisiä.

K erran olin  veljeni Ee
ro n  ja Linnan Viljon (O k
sanen) kanssa pajuja par-

kistamassa Kaukapellon 
maalla, jossa pajuja kasvoi 
ojissa runsaasti. O lim m e 
saaneet taakat valmiiksi ko
tiin lähtöä varten, kun äk
kiä eräästä ojasta nousi Sä
rän  Santra suuri seiväs 
kourassa. Me läksim m e pa
koon, m utta parkkitaakois- 
tam m e em m e luopuneet. 
Santra tuli perässä huuta
en  ja rem uten , m utta ei
hän hän m eitä kiinni saa
nut. Se parkistam inen oli 
m eille rahatulolähde. 
Parkkia tarvittiin nahan 
parkitsem iseen, ja m e 
saim m e näin hiukan rahaa, 
jota isä ei m eille silloin 
paljonkaan antanut.

Särän Jussi aloitti kansa
koulun  Talolan koulussa 
joskus 1912 ja tahtoi m inu
akin sinne, että olisi saanut 
m atkaseuraa. Isäni ei kui
tenkaan m inua sinne pääs
tänyt, vaan sanoi: Mitäs sin
n e  kävelee, kun Kankaan 
koulu  valm istuu parin  
vuoden  päästä.

Jussi kävi Talolan koulua 
kaksi osastoa, sitten loput 
Kankaan koulussa. Istuin 
Jussin vieressä pulpetissa 
kaksi vuotta. Kun järjestäjät 
m äärättiin, o lin  Jussin ka-
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verina ja kolm antena Leh
tisen Kalle, kun  Kalle istui 
m eidän edessä pu lpetis
saan.

K erran laskentotunnilla 
laskettiin kaksiehtoista pää- 
töslaskua, ja opettaja Molin 
vetäisi vihkoom m e punaky
nällä suu ren  väärin-m er- 
kin; m e kaikki, Jussi, Kalle 
ja m inä sellaisen saimme. 
Mutta kun  varmasti tiesim 
m e, että olim m e laskeneet 
sen  oikein, niin  purnasim 
m e m elko äänekkäästi sitä 
m erkkiä vastaan, jolloin 
M olin sanoi, että m enkää 
laskem aan se taululle. Me
nim m e kaikki kolm e ja las
kim m e laskun samalla ta
valla. Jussihan siinä laski, 
kun oli etevä m atem aatik
ko, ja opettajan oli tunnus
tettava, että oikein se oli ja 
hän veti poikkiviivat niiden 
väärinm erkkien päälle.

H iihtelim m e paljon kou
lun aikana iltapäivisin ja 
välitunneilla. Jussin kanssa 
teim m e itse suksetkin, 
m etsästä vaan koivu nu rin  
ja siitä niitä suksia tuli, 
teim m e itse höylätkin, joita 
suksien teossa tarvittiin.

Kun Jussin vanhem m at 
tulivat vanhoiksi ja sairaik
si myytiin Särän tila vie
raille. Sen ostivat Välimaan 
veljekset Alpertti, Oskari 
ja Viljo Välimaa. Särän p o 
jat joutuivat lähtem ään 
maailmalle. Niilo m eni

Pohjanm aalle autoilijaksi, 
Elo osti p ien en  tilan Kos
kelta, Väinö osti Mellilän 
Isoperästä Miilun pientilan 
läheltä Ojakasta. Väinö oli 
jo siihen aikaan naim isissa 
erään  Tarvasjoen tytön 
kanssa, joka oli piikana 
eräässä talossa, m utta ei 
Väinö koskaan saanut hän
tä tulem aan Miilun taloon. 
Juho-poika osti perin töra- 
hoillaan henkilöauton, 
Ford-m erkkisen, jolla ajeli 
ja oppi siinä sam alla tun te
m aan auton koneiston. Hä
nestä tuli m ekaanikko, joka 
kävi korjaam assa ihm isten 
autoja ja traktoreita.

Kerran vanhem pi velje
ni Lauri, joka asusti Kari- 
naisten Larkin tilaa ajeli 
traktorillaan kesäm aata 
hienoksi, kun traktori m e
ni epäkuntoon. Lauri soitti 
Jussin apuun  ja Jussi tuli
kin heti. Hän istui kivelle 
siihen  traktorin  v iereen, 
eikä puh u n u t mitään. Lauri 
jo ajatteli, ettei Jussi taida- 
kaan ruveta sitä korjaa
maan. Lopulta Jussi nousi 
kiveltä, m eni traktorin  vie
reen  ja vähän aikaa sitä 
kopeloim aan sanoi Lauril
le: Pane se traktori nyt 
käymään. Lauri teki työtä 
käskettyä ja traktori kävi 
taas.

M ellilän Uotilaan ostet
tiin M assey-Harris-merkki- 
n en  puim uri. Kone oli tu l

lut Englannista osina, eikä 
kukaan saanut sitä kokoon. 
Siinä kävi m onta m ekaa
nikkoa yrittämässä, m utta 
yritykseksi se jäi. Tarvittiin 
taas Jussia. Jussi tuli ja ryh
tyi ensi tö ikseen tutkim aan 
ohjekirjaa, joka oli englan
ninkielinen, tutki ja tutki 
sitä koko päivän ja lähti 
pois. Seuraavana aam una 
sitten palasi ja illalla kone 
oli työkunnossa.

Penninkulm alta kerran  
eräs isäntä soitti Jussille 
pyytäen korjaam aan trak
toria, kun se ei käynyt. 
Isäntä selitti juurta jaksain 
Jussille m inkälainen vika 
traktorissa oli. Jussi kuun- 
teli aikansa ja sanoi sitten: 
Ei kai siellä m inua tarvita
kaan, koska itse sen  tie
dätte...

Asevelvollisuutensa Jussi 
suoritti ilm avoim issa Utis
sa. Hän oli tarkka poika ja 
opp i piankin tuntem aan 
len tokoneen  m oottorin . 
Tuli sitten sekin aika, kun 
hän pääsi len tokoneella  il
m aan yksinään. H änen oli 
m äärä olla ilmassa vain vii
si m inuuttia, m utta kun 
Jussi kerran  ilm aan pääsi, 
niin  hän  lensi yli tunnin. 
Se oli herro ille  vähän lii
kaa, eikä Jussi sitten enää 
päässytkään yksinään lentä
mään. Jussi kävi lentokone- 
m ekaanikkokurssin ja kor
jaili sodan aikana taistelu- 
koneiden  m oottoreita.

K erran Jussi tuli sieltä 
Utista lom alle Kankaalle. 
K erroim m e hänelle, että 
Kankaan nuorilla  on  tar
koitus pitää kutsut eräässä 
m akasiinissa (oli kesän ai
ka) ja m e kutsuisim m e si
nutkin sinne, m utta em m e 
tiedä osoitettasi. Jussi sa
noi, että pankaa siihen kut- 
sukorttiin  osoitteeksi vain 
Ju ss i, U tti; kyllä se sillä 
osoitteella tulee, kyllä ne 
siellä m inut tuntevat. Kirje 
m eni p erille  ja Jussi tuli 
kutsuihin.

Sodan jälkeen Jussi 
hankki kaksi telaketjutrak
toria, joilla hän  ajeli Kan
kaan kulm an talojen pelto- 
ojia. Vaikka hän  niitä ojia 
ajoi, n iin  korvauksia niistä 
ajoista hän  ei tahtonut m il
lään ottaa, ainakin n e  vuo
sikausia olivat maksamatta.

Kerran Jussi tankkei- 
n een  tuli taas Väinölän p i
halle ja sanoi, että hän tuli 
ojia ajamaan. Kun Eero sii

nä selitti Jussille mistä niitä 
ojia ajettaisiin, niin  m inä
kin sanoin Jussille, että kai 
sinä m eidänkin  pello lle  tu 
let iltapäivällä, ja Jussi lu
pasi tulla. Lähdim m e Salon 
m arkkinoille, ja kun sieltä 
illalla tulim m e, oli ojat 
ajettu m eidänkin  pellolla. 
Jussin tankin e teen  oli Lin
nan rajalla tu llu t no in  500 
kilon paino inen  kivi, jonka 
Jussi oli tankillaan työntä
nyt pe lto ladon  lähelle 200 
m etrin  päähän, vaikka lä
hellä oli suuri savikuoppa. 
Sen kiven kuoppaam isessa 
m inulta m eni kaksi päivää.

Sitten Jussi sai päähänsä 
ostaa venäläisen traktorin  
H elsingistä ja pyysi m eitä 
Väinölän veljeksiä takaus- 
m iehiksi. Jussi toi trakto
rin  ja ryhtyi sillä taas aje
lem aan ojia. M onta kertaa 
se traktori jäi johonkin 
kurapaikkaan kiinni, m utta 
ei Jussi pienistä h erm ostu 
nut. Hän harjoitti myös 
tukkien sirkkelöintiä lähel
lä Kuuselaa, voim akoneena 
oli tankki.

Seuraavaksi Jussi osti 
kuorm a-auton, jolla hän 
kävi työmatkoillaan. Ker
ran  liikkuvan poliisin  m ie
he t pysäyttivät Jussin ja 
tiukkasivat ajokorttia. Jussi 
otti taskustaan len tokoneen  
ajokortin, m utta se ei kel
vannutkaan poliiseille. He 
sanoivat, että kai teillä au
ton ajokorttikin on, ja sit
ten  vasta Jussi senkin löysi.

Sitten Jussi sairastui ja 
makasi potilaana Lepistön 
autotalleilla autonkuljetta
jien m akuuhuoneessa pitä
en  brow ningia tyynyn alla. 
Hän selitti, että sitten eivät 
ainakaan rosvot pääsisi lä
helle.

Jussi kuoli sairaalassa 
1969. H änen oikea n im en
sä oli Juho, eikä hän Jussi- 
nim ityksestään lainkaan p i
tänytkään, m utta Jussiksi 
häntä kuitenkin sanottiin. 
Jussille olivat helppoja vai
keatkin m atem aattiset teh 
tävät, vaikka vanhem m alla 
iällä hänelle  tuli kiusaksi 
kova päänsärky. Lääkkeeksi 
tähän hän käytti valtavat 
m äärät Hota-pulvereita.

Tässä jutussa on  pääpiir
teittäin Jussin elämä, joka 
oli varsin värikäs. Kaveri
na Jussi oli verraton, ja 
m uistelenkin  häntä reiluna 
ihm isenä, joka ym m ärsi 
kaverinkin vaikeudet. □

OSUUSPANKIN RUUSUADRESSI
luo turvallisen pankkisuhteen, 
josta on päivänsankarille hyötyä 
elämän myöhemmissä vaiheissa.

Ruusuadressin hankkiminen on 
yksinkertaista. Tulet vain 
Osuuspankkiin ja talletat haluamasi 
lahjasumman saajan nimelle.
Pankista saat adressin, 
jonka annat lahjansaajalle.

d jp  O S U U S P A N K K I - K Y L L Ä

 ■$----------------



10 KOSKELAINEN

Mennyt kyläseppien aika
Jatkoa edellisestä numerosta

Seppämestari Kustaa Teränen kuvattuna 70- 
vuotispäivänään.

Ehdim m e seuraavaksi 
Halikkolan kylään. 
Siellä ei nykyihm isten 

m uistitiedon m ukaan ole 
ollut am m attiseppää, johtu
en  kai siitä, että sieltä on 
o llu t lyhyt matka sekä Jättä- 
län että Talolan pajoihin. 
Kylä jatkuu Kankaan kul
malle, johon kuuluu osia 
useam m astakin kylästä, 
m utta tiettävästi ei koko 
kulm alla o le  ollut sellaista 
pajaa, jossa olisi ansiom ie- 
lessä taottu, eikä liiem m in 
yksityisiäkään pajoja. Nykyi
sin on  Kankaan kulm alla
kin eräissä taloissa niitä 
u u d en  ajan maatilavers- 
taita.

Siirrym m e taas Paimi- 
onjoen eteläpuolelle. Lii- 
polan  kylässäkään ei tiede
tä varsinaista am m attisep
pää olleen, puoliam m atti
laisia kylläkin. Kantatiloilla, 
niin Yli- kuin Ali-Liipolassa- 
kin on  pajatoim intaa h ar
rastettu, ja kuulem m a Mäl- 
lärin Urho useasti kävi ta
kom assa näiden  pajoissa 
talojen tarpeiksi. Jos jat
kam m e Satopään kulm alle, 
oli siellä K ortesuon paja, 
jossa talon isäntä Kalle 
Koski m uiden  toim iensa 
ohella  takoi vieraillekin 
varsin paljon. M yöhem m in 
-  ja osittain jo sam aan ai
kaankin -  Aimo N urm i ti
lallaan Syrjälässä teki se
pän  töitä om iksi ja naapu
riensakin tarpeiksi, taitaa 
tehdä joskus vieläkin, vaik
ka hän on  m yöhem m in 
häärinyt enem m än putk i
m iehen  hom m issa. Maanii
tyssä Frans Tuom isella oli 
yksityinen pajansa, mikä 
kyllä o n  yhäkin pystyssä, 
vaikka ei enää käytössä. 
Siellä o lleen  alasim en on 
talon nykyinen isäntä Aar
ne  T uom inen siirtänyt uu- 
dem m anm alliseen yksityi
seen verstaaseensa. Pystys
sä ja käyttökunnossa on  
myös Peltom äen ja Isonii- 
tyn yh teinen paja, joka on 
kin Maaniityn pajaa uu 
dem pi.

H ongiston sepistä on  jo 
tullut esille Juha M eller, 
jonka paja oli lähellä ny
kyistä N aum in taloa, su u n 
nilleen  talon vanhan kuivu
rin  kohdalla, sepän asuin- 
tölli toisella puolella  tietä. 
Nykyisin yli 90-vuotias Joo- 
se Levonen tunsi ajat sitten 
kuolleen  Juha M ellerin hy
vin ja kertoili hänestä 
näin:

- E i  siin pajas ollu  sen 
kum m em paa lattiaa, kun se 
oli kalliol. Mälläri-vainaa 
oli sim m onen lvhkänen, 
kiva miäs, sil oli aina kivat 
jutut. Ja kun se ikäs siäl pa
jas oli, ja se oli kovin epä- 
terveellist, kun etupuali oli 
siäl kuum as ja selkä sai pa
leltuu, niin se oli kovin 
sim m onen yskänen ain -  
sulkuiseks siilon sanottiin 
-  ja kun sil tuli se yskän
puuska, niin se yskeskin 
vähä kauhiast. Ja kun  se 
m eni ohi, niin  se nauro  
taas ja sano: ”Kyl toi sulkk 
perkkel m un viäl tappaa.” 
Kun se oli Kuusjoelt koto- 
sin, niin  se jutteli sim m ot- 
toon  lyhkäseen.

Juha M ellerin neljä poi- 
kaakin valitsivat itselleen 
sepän  ammatin. Koivuky
lään m uuttanut Aukusti tuli 
jo mainittua, sam oin toi
n en  Koskelle jäänyt poika 
Urho, joka pystytti om an 
pajansa Talolan puolelle, 
joten hänestä enem m än 
tuonnem pana.

Viime sotien  jälkeen tuli 
H ongistolle sepäksi Vilho 
Koivisto-nim inen m ies, jo
ka pystytti talonsa ja pajan
sa lähelle silloista Kauppa- 
kunta Vakon H ongiston 
myymälää. K uulem an m u
kaan hän joutui tänne ai
van sattumalta; oli vain 
kerran  läpikulkumatkalla, 
jolloin eräs rakennusm es
tari täällä pestasi hänet 
työm aalleen beton iraudo it
tajaksi. Kun Ville näin het
keksi pysähtyi Koskelle, 
löysi hän täältä itselleen 
vaim onkin ja jäi sitten lop
puiäkseen H ongiston ja lä

hikylien sepäksi, kun oli 
arm eijassa ollessaan käynyt 
kengitysseppäkoulun. Se- 
pän tö iden  ohella  hän teki 
myös rakennustöitä, m uu- 
railikin, sekä oli hyvä lau
lamaan ja soittam aan m an
doliinia. 70-luvun a lkupuo
lella hän sairastui syöpään, 
johon  sitten kuolikin. Paja 
on  yhäkin paikoillaan, m ut
ta se ja talo on  jo myyty 
vieraille.

Myös sotien  jälkeen, kun 
Karjalan siirtoväkeä asutet
tiin uusille olosijoille, tuli 
Satopään kulm alle Siikar- 
lan talosta lohkaistulle tilal
le Anttalaisen siirto laisper
he. Perheessä oli kaksi kä
dentaitoista poikaa, joista 
vanhem pi, Aaro, oli seppä. 
Hän rakensikin pajan uu 
delle  tilalle sen  ensim m äi
senä rakennuksena ja teki

siinä sepäntöitä myös asi
akkaiden tarpeisiin. 50-lu- 
vulla hän  kuitenkin m uutti 
pois Koskelta, eikä pajaa
kaan o le enää olemassa. 
Metallitöitä talossa silti teh 
dään edelleenkin , sillä Aa
ro n  veljen Erkin pojat 
siellä hitsailevat vapaa-ai- 
koinaan pienessä verstaas
saan.

Yksityisiä pajoja H ongis
tolla on  ollut useitakin. Lä
hes jokaisella kantatilalla 
on  o llu t jonkinlainen taon- 
tapaikkansa, m utta niistä 
taitaa olla pystyssä enää Mi
kolan paja, joka sekään ei 
enää o le  toim innassa. Jos 
sitten "alkukylästä” jatkam
m e m etsäkulm alle, niin 
siellä oli ainakin Ketolassa 
N estori Lepistöllä paja, jos
sa hän takoi m elko paljon. 
H änen poikansakin, Vieno
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Simo Salmin hieman kallistunut paja Tapalassa. Pajan 
edessä istuvista miehistä oikeanpuoleinen on Simo Salmi, 
toisen nimestä ei ole tietoa.

Hevosia kengitetään Hakasen pajassa Talolassa. Sisällä 
Lauri Hakanen, ulkona Aarne Ojanperä ja hevosensa 
kanssa Yrjö Korvenpää.

Lepistö joka sittem m in 
ryhtyi liikennöitsijäksi siel
lä pajassa eräitä raudoituk
sia teki. Vanhin, toim ivin ja 
välineistöltään paras paja 
oli kuitenkin Perkolassa, 
jossa isä Kalle ja hänen 
poikansa Viljo varsin pal
jon tekivät sepäntöitä. Kalle 
Perkola teki mm. vanhois
ta viiloista puukkoja, joita 
sitten itse kävi myymässä 
taloissa. Tietäm än m ukaan 
niissä olikin erinom ainen  
pystyvyys. U udem paa tu o 
tetta on  H ovirinnan paja, 
jossa m onipuo linen  ja tai
tava m etallim ies Paavo 
T uom inen paljonkin aher- 
teli. Tämä paja -  jota pa
rem m in voisi kutsua vers
taaksi -  o n  yhäkin paikoil
laan, m utta kun  Paavokin 
o n  jo m uuttanut Tuimalaan 
o n  toim inta sielläkin h il
jentynyt. Myös ns.Iham äen 
kulm alla on  ainakin Här- 
kälässä o llu t yksityinen ta- 
lopajansa.

Entäpä Tapalassa? Van
hem m at ihm iset vielä 
muistavat, että Vähäjoen 
sillan p ielessä oli aikoi
naan kaksi pajaa aivan lä
hekkäin. Kustaa Teräsen 
paja oli vanhem pi, ja van
hem pi oli hän itsekin tois
ta seppää, joka oli n im el
tään Simo Salmi. T eränen 
asui Krottila-nimisessä ta
lossa aivan p u ro n  partaal
la, kun taas Sim on talo 
Rauhala oli ylem pänä töy- 
räällä, vaikka hänenkin  pa
jansa oli lähellä jokea.

Paitsi että olivat seppiä, 
oli näillä naapuruksilla 
m uutakin yhteistä. Kävi nä
et niin, että kun T eränen 
kuoli, n iin  Simo Salmi m e
ni hänen  leskensä kanssa 
avioon. O n kerrottu , että 
hän  jo Teräsen vielä eläes
sä oli harrastanut jonkin
laista vispilänkauppaa tä
m än vaim on kanssa, joka 
olikin Terästä m elko pal
jon nuorem pi. Kun H on
giston koulu oli siinä lä
hellä kävivät koulupojat 
usein  välitunneilla katso
m assa T eräsen takom ista 
pajassaan. Kun h e  taas k er
ran  olivat siellä, näkivät he 
Sim on m enevän Teräsen 
mökkiin. ”Se m enee  sun 
m uijalles”, he  sanoivat, jo
hon  T eränen vain hiukan 
äkäisesti hymähti, eikä sa
nonu t muuta.

Näiden sepp ien  kuoltua 
ei kum paankaan pajaan tu l

lut jatkajaa. Tosin ainakin 
Simo Salmella oli yksi po i
ka, m utta hän m eni valtion 
rautateille hom m iin , oli 
Mellilässä asem am iehenä ja 
siellä jostakin syystä jättäy
tyi junan alle.

Oli Tapalassa yksityisiä 
pajojakin, mm. Iso-Kokilla 
kuin m yös Vähä-Kokilla, sa
m oin kylän toisella laidalla 
Mäkipostilla, m ikä paja on  
yhäkin käyttökunnossa. 
Pystyssä on  myös Mäkipos- 
tin tien  laidalla U rho Saa
risen  paja. Myöskin Jaakko 
H elm ivuori, joka parhai
ten  tunnetaan  kaivojen te 
kijänä, m utta teki kaiken
laista m uutakin, harrasti 
sepäntöitä, on kerro ttu  hä
nen  o lleen  jopa aseseppä.

Talolan seppiä tarkastel
taessa otetaan ensiksi jo 
m ainituksi tullut U rho 
M eller, joka m yöhem m in 
m uutti sukunim ensä Melto- 
seksi. Hän päätyi H ongis
tolta juuri ja juuri Talolan 
puolelle , eli aivan siihen 
Tapalan vanhan sillan p o h 
joispuolelle, m issä nyt 
asuu O nni Nuotila. Paja oli 
alhaalla joen tuntum assa, 
tiilinen asuinrakennus 
ylem pänä. Siinä pajassa 
M ällärin U rho takoi vuosi
kym m enien ajan, m utta kä
vi m yös eri taloissa tako
massa, kuten  jo aikaisem 
m in kävi ilmi. Siinä pajassa 
oppi myös U rhon poika 
Arvo M eltonen takom isen 
niksit, täm ä Kosken viim ei
nen  kyläseppä, joka tosin 
ei aluksi ryhtynyt sepän 
am m attiin, vaan toim i mm. 
kirvesm iehenä 10 vuotta, 
palasi sitten 60-luvulla ta
kaisin Koskelle ja teki itsel
leen  u u d en  pajan ja asuin
rakennuksen  vähän toista
sataa m etriä  isänsä talosta 
kirkonkylään päin. Pajassa 
hän  teki kaikenlaisia se
päntöitä, m utta kun  näiden 
tarve sitten väheni, hän 
m eni talonm ieheksi Kos
ken Terveystalolle ja toim i 
seppänä vain vapaa-aikoi- 
naan. Nyt hän on  sairau
tensa vuoksi jättänyt sepän- 
hom m at kokonaan ja 
m uuttanut asum aan Fors
saan.

Myös Talolan puolella  
nykyisen kunnalliskodin lä
hettyvillä siinä m äenrin
teessä oli aikoinaan kaksi 
pajaa aivan lähekkäin. Toi
sessa oli seppänä Aadolf 
N ordberg, jykevä ukko, jo-
 V  ----------------------------------------

ka ei pelännyt aaveitakaan. 
Tästä on  osoituksena tari
na, jonka m ukaan N ord
berg  oli sattunut paikalle, 
jossa joukko ihm isiä p e 
loissaan oli kertonut, että 
läheisessä riihessä oleili 
kum m itus, kun  sieltä kuu 
lui ou toa ääntä. N ordberg  
työntäytyi riiheen, raapaisi 
tulitikun palam aan ja näki 
parsien  päältä kissan sil
m ien kiiluvan vastaan. Kun 
kissa käveli parsien  päällä, 
sai se ne  sen verran  liik
kum aan, että ne  kolahteli- 
vat toisiaan vasten ja niin  
kum m itustarina olikin 
valmis.

Toisessa pajassa työsken
teli Hakasen pappa, jonka 
e tun im eä ei kukaan enää 
muista. Hän oli n u o rem p a
na ollut Ävikin kartanon 
seppänä Som erolla, m utta 
sitten perustanu t om an pa
jansa Koskelle. H änen po i
kansa oli Lauri Hakanen, 
joka vielä m uistetaan hy
vinkin. Hän aloitti sepän-

hom m ansa siellä isänsä pa
jassa, m utta m uutti m yö
hem m in  Kurvi-nimiseen 
taloon Työväentalosta h ie 
m an Selän kulm alle päin, 
jonne pystytti pajansa. Paja 
on  tänä päivänäkin pystys
sä, vaikka se kerran  oli vä
hällä palaakin, m utta tuli 
saatiin sam m um aan. Taottu 
siellä ei ole enää aikoihin, 
kun  Laurikin on  ollut 
kuo lleena jo parisenkym 
m entä vuotta.

H akasen Laurin apulai
sena oli jonkin aikaa Aar
n e  O janperä, joka arm ei
jassa ollessaan oli käynyt 
kengitysseppäkurssin. Sit
ten  Aarne vuokrasi Tuima- 
lasta Heikki B om anin pajan 
ja takoi siellä pari vuotta, 
kunnes perusti om an pa
jansa niille kohdin, m issä 
nykyisin o n  H aanen asuin
talo. Sieltä hän  m yöhem 
m in siirtyi H onkalan to n 
tille Työväentalon lähetty
ville, jossa hänen  rakenta
m ansa paja on  vieläkin pai-
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koillaan. Takonut hän ei 
siellä o le enää aikoihin, 
kun sepänuransa jälkeen 
oli m onia vuosia Kosken 
yhteiskoulun talonm iehenä 
ja on  nyt jo eläkkeellä.

Siinä "T orpan” lähistöllä 
olikin pajoja varsin tiuhas
sa, sillä pitkää matkaa ei 
ollut N urm in Oivan pajal
lekaan, joka oli siinä nykyi
sen tehdashallialueen koh
dalla aivan tien laidassa -  
sen toki useim m at koske
laiset muistavatkin. Oiva 
oli edelläm ainitun Aimo 
N urm en veli, joten sepän- 
taito taisi olla sukuvika. O i
va Nurm i teki pajassaan 
sepänhom m ia varsin pal
jon lähes kuolem aansa asti, 
jolloin työt siellä loppuivat, 
kun seuraajaa ei tullut. Jo 
kin vuosi sitten pajakin p u 
rettiin  pois. Talolassa oli 
myös eräitä tilapajoja, kan
tatiloista ainakin Sepällä -  
kuten n im en puolestakin 
sopii -  ja täm ä paja taitaa 
vieläkin olla pystyssä.

Siirrym m e Tuim ahan. 
Mainituksi tuli jo Heikki 
Bom anin paja, jossa Aarne 
O janperä vuokralaisena ta
koi, sekä A arnen om a paja. 
Bom anin paja sijaitsi niillä 
m ain, missä nykyisin on 
Paulan liiketalo. Bom anit
han m uuttivat nim ensä 
Paulaksi sen suu ren  suku
nim ien suom alaistam isen 
aikoihin. Yrjö Virtanen 
kirjoitti Koskelaisessa v. 
1984 tarinassaan "Tuimala 
-  Napsalan kaupunki” 
Heikki Bom anista näin: 
"Hän teki kaikkia sepäntöi- 
tä ja oli senaikaiseksi e rit
täin taitava hitsaaja.” H ei
kin poika Eino Paula ei jat
kanut isänsä ammattia, 
vaan hän toim i mm. autoi
lijana. Pajakin on  ollut 
poissa jo pitkän ajan.
O n selvää, että kirkonky
lässä on  aikaisem m in ollut 
m uitakin pajoja, m utta niis
tä ei o le  enää säilvnynyt 
muistitietoja. Koskenkarta- 
nossakin, joka aina on  ta
vallaan ollu t om a kylänsä 
ja sittem m in ihan viralli
sestikin, on  tietysti ollut 
myös om a pajansa.

Patakoskella ei varsinais
ta am m attiseppää tiedetä 
o lleen , m utta hiljattain 
edesm ennyt Aarne Oksa
nen  puoliam m attilaisena 
teki sepäntöitä kotonaan 
Seppälässä. Varmaan tästä
kin kylästä nykyään löytyy

niitä u u d en  ajan tilaverstai- 
ta eri taloista.

Vähäsorvaston aikanaan 
kuulu seppä oli Emil Raita
nen, eli "N um m enpään 
Raitanen”, joka täm än lisä
nim ensä oli ilm eisesti saa
nu t siitä, että asui ja teki 
sepäntöitä siinä Santion 
num m en päässä suunn il
leen sillä kohdalla, missä 
nyt asuvat H elge ja Sylvi 
Salminen. Kovin paljon ei 
hänestä kuitenkaan enää 
muisteta, koska hän on  o l
lut poissa kuvioista jo var
sin kauan.

Iso-Sorvasto on  suuri 
kylä ja seppiäkin siellä on  
o llu t useita. M ainituksi tuli 
jo Kosti Mäntynen, joka oli 
Sorvaston viim einen seppä 
ja kuolikin vasta nelisen 
vuotta sitten. H änen pajan- 
sakin on  yhä paikoillaan 
keskellä peltoa Mäntylän 
talon lähellä p ien i matka 
Sorvaston kvlätaajamasta 
pohjo iseen  päin; sen  om is
taa nykyisin Kostin veljen
poika Olavi Mäntynen. Pa

jan rakensi aikoinaan Kosti 
Mäntysen isä, joka myös oli 
am m attiseppä, ja o n  pajalla 
ikää ainakin 100 vuotta. 
Kosti kerto i opetelleensa 
sepän hom m an jo aivan 
n uorena  ja rippikoulusta 
päästyä ryhtyi takom aan 
tositeolla. Vanha Mäntynen 
kuoli 1926, jolloin Kosti jäi 
takom aan yksikseen; seu- 
raavana vuonna hän  joutui 
sotaväkeen ja sen ajan pa
jassa oli hiljaista. Sitten 
Kosti ahersikin tässä mieli- 
työssään aina 70-luvun al
kupuolelle , jolloin sairas
tui ja niin hänenkin  oli 
luovuttava sepäntöistä.

T oinen Sorvaston pajois
ta oli siinä varsin lähellä, 
Ypäjälle m enevän tien lai
dassa Kulmalan talon lähet
tyvillä. Siinä pajassa tako
vaa m iestä sanottiin "Iso- 
sepäksi”, koska hän oli 
m elko lailla suurem pi to i
sia Sorvaston seppiä. Ku
kaan ei tunnu  enää m uista
van, mikä hänen  oikea n i
m ensä oli. H änen pajansa

saattoi olla Mäntysen pajaa 
vanhem pi, ainakin se hävi
si m aisem asta pois jo ajat 
sitten. Iso-seppä teki paljon 
p ienesineistöä, kuten  leh- 
m änkelloja, veitsiä vms. joi
ta sitten kierteli myymässä 
jopa Turussa asti.

Samoilla m aisem illa sei
soi myös Sorvaston kol
mas paja, H olstin paja, joka 
oli Urm aanojan alkupään 
partaalla, nykyisen valtatie
10 ja Ypäjälle m enevän 
tien  risteyksen vieressä. 
Vanha Holsti, joka joskus 
viim e vuosisadan puolivä
lin paikkeilla tuli Tam m e
lasta Koskelle oli kuuluisa 
hyvästä raudankäsittelytai- 
dostaan. Johtu ikohan  ahjon 
hiilien  hehkusta tai mistä, 
m utta viim eiset kym m en
kunta elinvuottaan hän eli 
täysin sokeana. Hänellä oli 
useita poikia, jotka kaikki 
myös opettelivat sepän tai
don. Kotitilalle jäänyt p o i
ka, Oskari jatkoi pajassa 
töitä isänsä jälkeen, m utta 
täm än veroista seppää ei 
hänestä -  eikä veljistään- 
kään -  koskaan tullut. Tä
mäkin paja on  jo hävitetty 
pois, sam oinkuin  sepän 
vanhat asu inhuoneet, vaik
ka pihalla nyt onkin  u u 
dem pi asuintalo. Sosiaali
neuvos Hilda Kattelus, jon
ka äidinisä vanha Holsti 
oli, kerto i että hän oli lap
sena nähnyt pajan vieressä 
purossa myös vanhat vesi
rattaat, joten ilm eisesti pai
kalla oli o llu t joko mylly 
tai pärehöylä, m utta silloin
011 enää pelkät rattaat.

Sorvaston pajat olivat il
m eisesti keskittyneet tälle 
alueelle, koska Vesalan 
kulm alla päin ei pajoja tie
detä olleen, eikä myöskään 
pohjoisen  alueen  metsä- 
kulmilla.

Niin -  täm äntapaisia 
m uistoja oleili nykyään elä
vien ihm isten m ielissä Kos
ken sepistä ja pajoista. Se
pän toim i oli tarpeellinen  
ja arvostettu ammatti, ja 
sepät yleensä m elkoisia 
persoonallisuuksia, joskin 
tähän tarinaan heistä on 
voitu ottaa vain pääpiir
teet. Kyläseppien aika on 
siis ohi, m utta kuka tietää 
vaikka tuokin ala vielä jos
kus elpyisi, ainakin joiltain 
osiltaan. Eräissä paikoin 
Suom ea siitä on  o llu t jo 
m erkkejä näkyvissä. □

Kuvassa näkyy osa Tuimalassa ollutta Bomanin pajaa. Sen 
edessä ovat Aarne ja Sylvi Ojanperä, joille paja oli 
vuokrattuna pari vuotta.

Sorvaston viimeinen kyläseppä Kosti Mäntynen 
retkeilypyörineen.


