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Minkä töiltään ehti ja jaksoi mennä, 
maallisiakin tilaisuuksia oli, Ida kertoo 
niistä. Kohokohtia kylän elämässä olivat 

häät ja kestit, vapaa-aikaa saattoi viettää 
vierailemalla kahvilla kutsuttuna tai 
kutsumatta tai ottamalla osaa maallisiin 
seuroihin. Iltaisin saatettiin kävellä 
kylätiellä, jolloin tarkkailtiin kuka muukin 
oli kävelyllä. Ida mainitsee vierailuista 
Helinillä, Koskella, isossatalossa, Ketolassa, 
Vingolla, Vyhtisellä, Tapalan Välilässä ym ja 
Idankin kotona kävi kyläläisiä:

(otteita päiväkirjasta:) 
— ”28.V.1894 .. oli ylioppi
las Yliliipola kysymässä 
Jannea, istui kyykissä vä

hän aikaa. 23-IU Tulivat 
Karmaisten Hakalasta nik
kari oppilas Karlo Mäkinen 
sekä Bertta ja  Lauri meille.

24 p. Tulivat täti Matilta ja  
hänen miehensä Antti Sal
minen meille. Salminen on 
suutari. 25 p. Menivät or
panam m e Hakalaiset ko
tiinsa. 26  p. Menivät Salmi
set kotiinsa. 27 p. Tuli Tyy- 
nelän Emma meille ja  käs
ki meitä kävelemään. Tiel
lä sanoi hän että men
nään Vinkolle. Me ensin 
estelimme, mutta menim
me sentään sinne, ja  saim
me siellä kaffia ja  leipää. 
11.TV. Oli vanha neiti An- 
naliisa Lengfors meillä ja  
meidän lehmä on karotta- 
nu ruokahalunsa, niin An-

naliisa käski mennä otta
maan häneltä pyörtynä 
heiniä, jos se söisi niitä u u 
sia, kun ovat. Me menim
me sitte Bertta ja  minä., ei 
Annaliisa ollutkaan koto
na, porstuan ovi oli kiine 
tikku lukun siassa. Siinä 
lähellä on uudet huoneet 
eli Vienola., ajattelimme: 
taitaa Annaliisa olla siellä 
ja  päätimme mennä katso
maan.. molemmat Tilta 
Jolkit neuloivat ja  pyysivät 
istumaan. Nuorempi Tilta 
keitti ja  tarjosi meille Kah
via ja  leipää., lährimme. 
Anlis ei ollut vieläkään ko-1>

Kesteissä, kävelyllä ja kahvilla

Idan veli Mauno Nikolaus 
Dikert, amm atiltaan  
opettaja, ja hänen 
vastavihitty vaimonsa Irja 
Alexandra o.s. Nordlund 
hääkuvassaan v. 1901.
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, / ? fî O L -cc s ? y l i * a u * -  f jy /t -r  '-c c rt, O LccS ?^c-ch ','i-<

, / l  (*- , ^cx^-/̂ /ie(_

f t - i ,^ ccZol' / t u b c  ^ ef-^ t̂ T  < y n ^ n ^ y t, ^T^x^A-n-eht 

'IKLU 4.To-/̂ &. fi-L'facttO rC  /-£,' A ci-e^ J-n . t o b f ,  ^ / e
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V i OUXA

Kaarlo Dikertin karhumakirje "tolppari" Antille 
maksamatta jääneistä huutokauppahuudoista.

tona jonka  tähden otimme 
tikun pois., siellä olikin jo  
säkki täytetty, kun Anlis vei 
meiltä säkin. Me otimme 
säkin ja  jätim m e kakun  
porstuaan, kun  äiti antoi 
vierä Anlis■ kakun, sitte las
kimme tikun paikalleen. 
16p. Menimme ]allin alus
talle jokirantaan lauloim
me eli hojotimme siellä vä
hän aikaa.. Oli niin kaunis 
ilta. Majoille maille hiljaa 
vaan tuuli henkäili. 20 p. 
On kylmä, tuulee, mutta  
paistaa väliin. Aurinkokin. 
Lautamies Puras ja  pölisi 
Teenros olivat aamulla  
varhain meillä, kun  hei
dän oli Leimannille asiaa 
eivätkä päässeet sisälle.

15 IV. Illalla olimme ul
kona kävelemässä, näim
me siellä paljon väkeä, en
sin Rautelskan sitte Koski
sen ja  vähän ajan kulut
tua Pietarin Annan. Bertta 
meni yksin edellä kirkko- 
tarhaan, kun M. Menander 
oli siellä ja  me menimme 
Mantan kanssa kohta jä l
jessä, mutta menimme 
ohitse kirkon sillalle, sieltä 
takaisin. Tuomiska meni 
meirän ohitsemme., sitte tu
li meitä vastaan Vienolan 
tytöt ja  Rautellin Hilta, me 
lähdimme niiden muassa 
takaisin paitsi Manda M.. 
Sitte erosi Rautellin Hilta ja  
sanoi hyvästi, sitte tuli Keto
lan tytöt meitä vastaan ja  
Aukusti, puhuivat vähän 
aikaa ja  sanoivat hyvästi.. 
Joikin taikka Vienolan ty
töt kysyivät jos otamme 
ompeluseuraan osaa., kun  
tulimme kotiin oli Manta 
Sarlin meillä, itki ja  valitti 
onnettomuuttaan, kun  
ryöstöhuutokaupalla kaik
ki myydään omat tavarat 
sekä kahden takauksen ir
tain omaisuus.’’

Koska sanomalehtiä tuli 
vain harvaan taloon, kaikki 
tärkeimmät tilaisuudet ja 
asiat kuulutettiin kirkossa. 
Ne pantiin myös ilmoitus- 
kaappiin, joka oli ulkona 
viljamakasiinin seinällä kir
kon vieressä. Siitä sitten 
tutkittiin kuulutukset, vihi
tyt, kuolleet, huutokaupat, 
rahan lainatarjoukset ym. 
Selin maantielle lukemassa 
kun seisoivat, miesten oli 
tapana samalla heittää vettä, 
joka tottakai haisi. Idan isä 
kirkonisäntänä närkästyi 
tästä kovin, ja kerrotaan et
tä hän pani ilmoitustauluun

lapun, johon oli kirjoit
tanut:
Lue tässä ja  tava, 
m ut älä knappejas ava.

Kihlaukset ja häät merkit
si Ida tarkasti päiväkirjaan
sa. Ketolassa oli Sofin ja 
Verner Männistön vihkiäi
set, johon omaisten lisäksi 
oli kutsuttu vain Isontalon 
ja Idan isän perhe. Helinin 
Mari ja Hilma menivät Ker- 
kolaan häihin, Manda Me
nander Kuusjoelle. Ketolan 
Sanna meni kihloihin ja 
puolen vuoden kuluttua 
pyysi vihkiäisiinsä. Kosken 
kartanon rouva meni kih
loihin. Korhonen kihlautui 
Alli Ullnerin kanssa. Tapa- 
lan Postilla oli Eliinan häät.

— ”5 .V.l895 Entinen 
puodin neiti on kihloissa, 
F.Malmin kanssa, kerrot
tiin hänen itsensä lähettä
neen Malmille kosimakir- 
jeen ja  Malmin mestari oli 
sen löytänyt ja  lukenut. 
23 VI. Oli Kosken rouvan 
häät Someron Sorjolla 
suuret ja  komeat. 
2.IV.1896 Isä oli ottamassa 
Korhosen vieraita. Morsian 
Alli Ullner, neiti Charlotta

Blomgvisti, kappaäfäti. 4 p. 
Korhonen pyysi, jos hänen 
vieraansa saa asunnon ja  
ylöspiron. Neiti Ullner pyysi 
sitte hevosta ottamaan hä
nen äitiään ja  erästä Nei
tiä isä sanoi että Leiman
nut istutetaan huomenna  
perim iä ja  minä olen he
vosen luvannut sinne m ut
ta jos Leimanni muuttaa  
toiseen päivään, niin kyllä 
menen, mutta Leimanni ei 
muuttanut. Isä kysyi sitte, 
tulevatko ne vieraat ja  tän
ne. Korhonen sanoi niin 
on meininki ja  että Sun
nuntai ehtoolla häävieraat 
ja  saisivat tulla. Isä sanoi 
kyilä sentään olisi tarvin
nut ennen sanoa, että olisi 
tiennyt huoneetkin sitä 
varten reerata, eikä täällä 
maalla saa ruokaakaan 
niin kuin kaupungissa, ja  
olisi tarvinnut leipoakin. ” 

Lisäjännitystä aiheuttivat 
arvat, joita lähetettiin Sak
sasta asti:

-"28.IV.1894 Sai Eli ja  
isä Saksanmaalta Hambu- 
rista kirjeen, joka  sisälsi 
lotteri piletin, voitettavana 
on viisikymmentätuhatta

markkaa ynnä  pienempiä 
summia, piletti maksaa 7 
m. 50 p. 15 VII. Saksasta 
on tullut kaksi kirjettä, ja  
kolmannessa piletit. Raha 
ei kerinnyt ensimmäiseen 
arpomiseen.. Saksasta tuli 
kirje, jossa oli kutka olivat 
voittaneet, meidän ei voi
tettu. uusia pilettejä lähe
tettiin, mutta ne lähetetään 
takaisin. -  

Idalla ei ole merkintää, 
että talon väki olisi kuulu
nut paikallisiin seuroihin, 
joita jo silloin oli, kuten 
nuorisoseura, kunnallisseu- 
ra, torvisoittokunta tai lähi
kuntien kanssa perustettu 
paloapuvhdistys. Eeli-veli 
oli kuitenkin myöhemmin 
1899 nuorisoseuran sihtee
ri (Kosken T.l. Nuorisoseu
ran 50-vuotisjulkaisu). Ke
sällä Eli pyöräili, mutta tal
vella kulki usein potkukel
kalla. Mutta kerran huvin 
vuoksi ajettiin hevosella:

— ”12.1.1896 Palojoelle 
Eli meni Tyynelän Emmaa 
ja  Ketolan Idaa rekiretkelle 
pyytiin. ”

Päiväkirjassa on siellä 
täällä muistiin merkittynä



N:0 3 -  Lokakuu 1987 3

tuttuja virsiä ja laulelmia. 
Uskoisin, että ne olivat Idan 
mielialojen ja tunteiden 
tulkkina. Päiväkirjasta puut
tuvat täysin "sydämen asi
at”, niistä ei uskallettu kir
joittaa, ettei joku näkisi, mi
käli sellaisia oli nuoren 
Idan mielessä. Mutta kaipa 
hän nuorten tapaan tunsi 
kaihoa, sellaista oli kuin 
kätkettynä noissa laulelmis
sa, joita oli melko runsaas
tikin. Niistä voisi poimia 
muutamia:

-  "Mut ilma on kolkko 
ja  kuurassa maa.
Taivahan pilvyet peittää, 
Päivästä mer~kkiä yhtään ei 
näy
Täytyykö toiveet jo  heittää.

Vierikää viikot 
lentäkää päivät 
Milloinka toiveeni 
totehen käyvät?

Mieleni suruisen sinäkin 
päästät
Riemu ja  rakkaus läm
mittää
Miksipä murheelle päiväsi 
säästät
Muissa on lämpimä, mi
nussa jää ..” -

Näyttää siltä, että paikka
kunnalla ei harrastettu tans
seja, tai sitten Idan väellä ei 
ollut tapana mennä niihin. 
Talkoita oli, mutta ei tans
sittu, syötiin kuitenkin:

-  ”29. VII. 1894 Isossata- 
lossa olimme kaikki elokes- 
teissä, Eli, Bertta ja  Mauno 
olivat sentään työssä. Eli ja  
Bertta olivat toisella päiväl
lä vielä työssä (Bertta oli 
ruokaa laittamassas). 
3111895 Me lähdemme 
Ilolan Emman kanssa Ha
likkokin Jällille kun palve
lus neiti Anna pyysi mene
mään. Olimme Jallilla, siel
lä kestittiin Em ännän ja  
Annan puolesta ja  takasin 
tullessa olimme vielä kou
lussa siellä oli jo  alkanut 
esitelmä. Sitte tuli vielä 
pääni niin kipeäksi. 
24111895 Huom enna on 
lukusiat Tuimalassa ja  isä 
on joka  lukutalossa ollut 
kokoamassa konttori Lei- 
m annin rahoja. 16.VI. Tu
livat Salmiset meille, kun  
huomenna on Liipolassa 
juhla, tänä ehtoolla se al
kaa jo  ja  minä menen 
Mantan ja  Salmisen väen 
kanssa sinne..

o .111.1094 ..Ennenkuin 
Mäkilään kerkesimme, tuli

meitä vastaan Mäkilän 
Gustaa ja  Vingon Kalle. 
Manda kysyi niiltä, mihin 
he menivät. He vastasivat 
menei'änsä hakemaan pe
limannia. Veimme sitte Mä
kilään palttomme ja  me
nimme Jallille., sitte tuli 
passari ja  vei kafvia saliin 
ja  sanoi tulkaa tänne nyt., 
kun saimme kafvia sanoi 
Manda jotain neit Tuoma
lalle ja  menivät ulos. Bert
ta sanoi mennään me ja  
ulos. Tuomalan Etla ja  
Manda olivat siellä.. Man
da (M.) sanoi älkä vaan 
puhuko mitään kotona, 
kun Mäkilässä pitäisi olla 
tanssi ja  jos tiettään että 
minä olin siellä, niin minä  
tapetaan kotona. Me nau- 
roimme ja, kun menimme 
porstuaan kuului jo  soit
toa.. Me menimme sitte Eet- 
la, Bertta ja  minä istu
maan kasvot takkaan 
päin. Sitte muutamat tans- 
sasivat, mutta tupa oli puo- 
lipimeä, kun oli lyhty vaan 
seinässä.. Me emme tunte
neet sentähden kaikki poi
kia, emmekä tienneet kuka  
siellä pelasi.. Bertta pani 
puun  vähäksi aikaa hiilus- 
talle.. ja  me katsoimme ja  
se oli Kalle Penttinen. Sitte 
tanssi taukosi ja  soittaja 
lakkasi vähäksi aikaa soit
tamasta.. kaikki oli niin 
hiljaista, mutta yhtäkkiä 
kuului kissan surullinen ja  
pitkäveteinen m iiauuuu  
huoneen toisesta päästä, 
joka  herätti naurua. Pojat 
olivat kolme kertaa hake
massa neulojia tanssiin 
mutta ne eivät vaan tul
leet. Sitten menivät Vinkon 
Ida ja  Mäkilän Aina, kun  
ne eivät vieläkään tulleet, 
meni Menanderin Manda. 
Sitte soitettiin taas ja  kolme 
paria tanssi siinä., me läh
dimme taas Jallille. Kun oli 
teetä annettu, menivät Ida 
V. ja  Aina M. kiiruusti Mä
kilään. Me lähdimme sitte 
ja  tulimme aika kyytiä läpi 
tampurin katsomatta ketä 
siinä oli., menimme otta
maan palttomme Mäkiläs- 
tä. Menanderin Manda oli 
siellä vielä.

29-IV1894 Olimme Ilo
lassa myllärin trenkin lap
sen (joka oli Ilolassa hoi
dettavana. kun äiti kuoli) 
pikku peijaisissa. 18.1.1895 
Tuli Houraatista perintörii- 
ta jutusta päätös, jossa 
päätettiin asia tyhjään rau-

keevan ja  isälle ja  enolle 
määrättiin käräjä kulunkit 
suorittamaan. 29.XII. Me
nimme Tyynelän Emman 
kanssa kävelemään ja  me
nimme sisälle Sättärin Tei- 
jä n  huoneeseen. Hän keitti 
kafvea ja  anto meille.

20.11.1896 ..Työväen yh
distyksellä oli kokous Kar
janojan  torpassa isä ja  p o 
ja t olivat siellä. 
27.XII.1897 Olimme työvä
enyhdistyksen iltamassa. 
Pastori Väre piti ensin his
toriallisen esitelmän Suo
men kansan sivistyksestä 
y.m. Hilma. Andersson lau
su runon, sitte pidettiin y k 
si onnistumaton puhe, sitte 
lausu Ida Numminen ru
non ja  E Numminen piti 
esitelmän työväen yhdistyk
sen tarkoituksesta ja  liik
keestä sitte näytettiin Kum
mallisia sairaita, niminen 
näytelmä kappale.”

Elo ja olo sai tyydykkeen- 
sä seurallisuudesta, kun ar
jen päätteeksi saattoi tavata 
tuttuja. Berthaa ja Idaa koh
deltiin aivan aikuisina, kun 
he poikkesivat kylässä, jos
sa heille tarjottiin "kafvia” 
ja leipää, jopa pannu
kakkua.

Berta jäi naimattomaksi, 
ja Ida avioitui aika myö
hään, vasta 34-vuotiaana. 
Kosken Tuimalassa elää 
varmasti vielä sellaisia, jot
ka eläessään olivat tavan

neet Idan, Ida Paasmäen, ja 
muistavat hänet. Ehkäpä 
heistä on mielenkiintoista 
kurkistaa, millainen oli vai
telias Ida kulissien takaa.

S.G.Elmgren on vuonna 
1857 paikkakunnan histori- 
ankuvauksissaan hahmoitta- 
nut ihmisten luonteenpiir
teitä. Ne tuntuivat Idan päi
väkirjan nojalla yhä pitävän 
paikkansa, vain olot olivat 
40 vuodessa toki kehitty
neet. Elmgren huomioi esi
merkiksi, että vaikka ruot
sinkielisiä sukunimiä oli vi
lisemällä, ei siellä puhuttu 
ruotsia. Kansa oli 700 vuo
den ajan pystynyt kiitettä
västi kamppailemaan ruot
salaisuuden ylivaltaa vas
taan, vaikka Turkukin oli lä
hellä. Sitkeydellä oli saavu
tettu voitto. Taipumatto
muuden rinnalla oli arvos
tus omaisuutta kohtaan. 
Kova entinen elämä oli 
muokannut kansasta uutte
ria ja järkkymättömiä. Suo
men lounaiskolkassa oltiin 
mahtavia luonnoltaan ja 
jonkinverran epäluuloisia, 
mikä saattoi johtaa usein 
käräjöintiin. Näin siis 
Elmgren.

Mutta eikö vain nuoressa 
Idassa pilkistä tietty oma
narvontunto ja tietoisuus 
paikastaan kyläyhteisössä, 
puhumattakaan ahkeruu
desta ja yrittämisestä!

Eila Tiuri

VUODEN OSUUSPANKKI!

•  Talletukset yli 100 m iljoonaa markkaa.

•  Halvat luo ttoko ro t ja hyvät luo ton
saanti mahdollisu udet.

•  Luotonvarausprovisiota ei peritä.

Cp K OSKEN T L. OSUUSPANKKI
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Kirkkoherramme alkanut 
kotiutua Koskelle

Kirkkoherra Antti Saarela vapaa-aikanaan  
vastavalmistuneen kotinsa olohuoneessa.

Kuten lukijat varmaan muistavatkin, 
toimitettiin Kosken seurakunnassa viime 
vuoden marraskuun alussa uuden 
kirkkoherran vaali, jossa vaalissa Halikon 
kappalainen Antti Saarela sai ylivoimaisen 
äänienemmistön, eli 452 ääntä. Aivan 
vuodenvaihteen edellä oli sitten 
paikallislehdissä pieni hiippakuntauutinen: 
"Valtakirja Kosken seurakunnan 
kirkkoherran virkaan annetaan pastori 
Antti Saarelalle 1.1.1987 lukien.”

Kun Antti Saarela oli ollut uudessa 
virassaan hieman yli puoli vuotta, ajateltiin 
Koskelaisen toimituksessa, että hän on 
tuona aikana jo saanut jonkinlaisen 
näkemyksen Kosken seurakunnasta ja 
asukkaista täällä, ja olisi paikallaan käydä 
kysymässä hänen vaikutelmiaan niistä. 
Toimittajasta tuntui haastattelupyyntöä 
tehdessään, ettei khra Saarela ollut kovin 
innostunut asiasta, mutta ihan 
ystävällisesti hän kuitenkin vastaanotti 
toimittajan uudessa omakotitalossaan 
vinarin asuntoalueella elokuun puolivälin 
jälkeen.

Kotiutuminen
Suomen kielen sanoista 
monet ovat monimerkityk- 
sellisiä. Niinpä sana "kotiu
tum inen” voisi tarkoittaa 
sitä, että perustetaan koti 
jonnekin, vaikka sitä ylei
semmin käytetään siinä 
merkityksessä, että joku 
henkisesti tuntee kuuluvan
sa sinne, missä on. Saarelat 
kotiutuivat fyysisesti Kos
kelle elokuun alusta, jol
loin he muuttivat asumaan 
omaan taloonsa, joka vielä 
on hieman keskeneräinen- 
kin. Sisältä se jo vaikuttaa 
varsin valmiilta, mutta ulko
puolella on vielä tehtävää. 
Puuttuu mm. päällimmäi
nen vesikatto; sisällä asu
taan aluskaton sekä tietysti 
välilakien suojissa. "Kohta 
tähän pitäisi vesikattokin 
tulla”, Saarela sanoo; tä
män lehden ilmestyessä 
varmaan jo onkin.

Kuten olemme voineet 
lehdistä lukea, eivät Saare
lat halunneet muuttaa asu
maan Kosken pappilaan. 
"Asuimme Halikossakin 
omakotitalossa ja  olemme

tottuneet siihen ”, peruste- 
lee khra Saarela asiaa. Kos
ken kirkkovaltuustokin piti 
parempana heidän oman 
talon hankkimistaan, koska 
iso ja hieman epäkäytän
nöllinen pappila olisi kui
tenkin pitänyt korjata en
nen sinne muuttoa.

Entä se psyykkinen ko
tiutuminen? Varsinaisena 
Kosken kuntalaisena Saare
la on ollut niin vähän aikaa, 
ettei voi siitä sanoa mitään, 
mutta seurakunta hänestä 
tuntuu ihan hyvältä. Rouva 
Ulla Saarela ei ole kotona, 
joten hänen mielipidettään 
emme voi kysyä. Hän on 
työpaikallaan Halikon luki
ossa, jossa toimii uskonnon 
ja psykologian lehtorina -  
koulut kun ovat kesäloman 
jälkeen juuri alkaneet. Kou
lusta saapuu juuri haastatte
lua tehdessä myös perheen 
vanhin poika, 7-luokkalai- 
nen Anssi, 2-luokkalainen 
Markus on tullut hieman 
aiemmin. Tytär Susanna 
käy neljättä luokkaa, mutta 
häntä ei nyt näy paikalla.

Antti Saarela oli Halikon 
kappalaisena 11 vuotta.

Tuntuuko Kosken ja Hali
kon välillä olevan paljon 
eroavaisuuksia?

"Koski on varmaan pal
jo lti samanlainen kuin  
Halikkokin”, haastateltava 
vastaa. Vaikka Halikko on
kin väestöltään suurempi, 
niin hän sanoo, että esim. 
Kosken keskustan kauppa- 
palvelut ovat jopa parem
pia, kuin Halikon keskus
tassa. Halikon palvelut ovat 
suurelta osin Salossa.

Maisemissa kuitenkin on 
varsin selvä ero. Halikossa 
on rannikkoalueen mäkistä 
maastoa, kun taas Koski on 
paljon tasaisempaa. ”Tämä 
muistuttaa ainakin osit
tain Pohjanmaan lakeutta. 
Olen huomannut, että me
nee mihin suuntaan ta
hansa, niin aika pitkälle 
näkyy Kosken kirkko ”, ker
too Saarela. Mahdollisesti 
Kosken maisema on hänel
le kotoisempaa, kuin Hali
kon, onhan hän syntyisin 
Jalasjärveltä läheltä Seinä
jokea.

Niin koskelaiset kuin ha- 
likkolaisetkin kuuluvat jäy
kiksi ja epäystävällisiksi

moitittuihin varsinais-suo- 
malaisiin. "Minä sanoisin, 
että he ovat varsinaissuo
malaisia ihan positiivisessa 
mielessä”, Antti Saarela kui
tenkin väittää. Kai hän tie
tää mitä sanoo. Työnsä 
luonteesta johtuen hän on 
jo ehtinyt tutustua moniin 
koskelaisiinkin, vaikka mo
net vielä ovatkin tuntemat
tomia.

Seurakunta elää
Khra Saarelan edeltäjä rov. 
Lehtisaari usein valitteli 
koskelaisten huonoa osal
listumista seurakunnan toi
mintaan. Saarela ei ole ai
van samaa mieltä. "Minusta 
he ovat aika hyviä osallis
tujia, ilmeisesti vähän p a 
rempia kuin Halikossa, jos  
verrataan väkimäärään. 
Jonkin verran ovat var
maan elävöittäneet ja  vil
kastuttaneet nämä täällä
kin vaikuttaneet herätys
liikkeet. ”

Seurakunnan luottamus
henkilöille Saarela haluaa 
antaa täyden kympin. "Heti 
alusta alkaen on ollut erit
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täin mukavaa tehdä työtä 
heidän kanssaan. He ovat 
asiallisia, asioihin paneu
tuvia ja  todella tehtäviensä 
tasalla. ”

Kai sentään löytyy jotain 
epäkohtiakin? Khra Saarela 
miettii hetken. ”En oikeas
taan puhuisi epäkohdista, 
mutta tietysti aina on pyrit
tävä kehittymiseen. Ehkä 
sellainen asia seurakun
nan kannalta  — ja  miksei 
työntekijöidenkin -  on se, 
että näm ä toimipisteet ovat 
tällä hetkellä kovin hajal
laan. Nythän on jo  pohdin
nassa seurakuntatalon 
laajentaminen, johon voi
taisi keskittää näitä toimi
pisteitä; sinne tulisi kirkko
herranvirasto, taloustoimis
to, seurakuntasisaren vas
taanotto, sitten päiväkerho
ja  nuorisotilat. Olisi m uka
va, jos saataisiin kaikki sii
hen keskelle, mutta sehän 
on vielä aii:an suunnittelu
vaiheessa.

Aluksi aikomus 
maatalousalalle
Antti Saarelan opintie pa
piksi oli hieman tavallista 
pidempi. Hän on maatalon 
poika ja itsekin aikoi ensik
si maatalousalalle.

”Kävin Jalasjärvellä kan
sakoulun, sitten lähdin 
maamieskouluun. Suoritin 
asepalveluksen, sitten oli 
aikomuksenani mennä  
maamiesopistoon ja  val
mistua agrologiksi. Kuiten
kin mieli muuttui ja  halu
sin vaihtaa alaa. kävin yk
sityisesti keskikoulun, luki
on sitten olin koulussa ja  
olin luonnollisesti toisia ai
ka paljon vanhempi. Myö
hemmin suoritin ylioppilas
tutkinnon ja  sitten opiske
lin Helsingin yliopistossa, 
jossa suoritin teologian 
kandidaatin tutkinnon. ” 

Khra Saarela kertoo, että 
yhä vieläkin maatalouden 
asiat ovat tuttuja ja kiinnos
tavat mieltä. ”Kyllä sitä 
yhäkin kesän myötäelää 
viljelijöiden kanssa, ei siitä 
mihinkään pääse." Luulta
vasti se on vain hyvä omi
naisuus tällaisen maatalous
valtaisen seurakunnan pai
menelle. Voivat isännät ja 
emännät keskustella kirk
koherransa kanssa oman 
alansa asioista luontevasti, 
tietäen sen, että tämä niistä
kin tietää yhtä ja toista.

Kirkkoherran rooli
Ennenvanhaan kirkkoher
rat todella olivat herroja, 
joita kunnioitettiin ja pelät
tiinkin. Siinä suhteessa on 
vuosikymmenien kuluessa 
tapahtunut lientymistä, 
mutta onhan yhäkin kirkko
herra virallinen nimitys 
seurakunnan papille, joskin 
sitä toisinaan on pyritty 
muuttamaan tasa-arvoisem- 
paan muotoon. Mikä on 
Antti Saarelan mielipide 
kirkkoherran roolista?

”Onhan siinä tietyllä ta
valla näiden hallintotoi
mien ohella vastuu tästä 
seurakunnallisesta toimin
nasta, mutta ennen kaik
kea se on elämistä ihmisten 
keskellä, hyvän sanoman  
tuomista siihen ihmisten 
arkiseen elämään. Yhdessä 
seurakunnan luottamus
henkilöiden kanssa on ko
etettava toimia kaikkien 
yhteiseksi hyväksi. ”

Toimittajasta tuntuu, että 
kirkkoherran virka ei ole 
niitä kaikkein helpoimpia 
ja Saarela myöntää asian 
niin olevan. ”Kyllä tämä 
varmaan yksi niitä vai
keimpia on. Siinä mielessä 
on ymmärrettävää, että 
monet teologit hakeutuvat 
ns. säännöllisiin ammattei
hin seurakunnan idkopuo- 
lelle. On tietysti jokaisessa 
ammatissa omat haasteen
sa, mutta eniten varmaan 
tällaisissa töissä, joissa ai
na jou tuu  olemaan teke
misissä ihmisten kanssa.”

Varmaan seurakuntapa
pin työssä löytyy omat hy
vät puolensakin. Mikä khra 
Saarelan mielestä on paras
ta hänen toimessaan?

”Tietysti työ on vaihtele- 
vaa, siihen kuuluu sekä 
hallintoa, että toimituksel
lisia töitä. Jos nyt välttä
mättä täytyy jo ku  mainita, 
niin ehkä jumalanpalve
lukset ovat sitä parasta 
osaa, mikseivät m uut toi
mituksetkin. ”

Onko Kosken uudella 
kirkkoherralla omia harras
tuksia, vai jääkö niihin ai
kaakaan?

"Harrastuksia kyllä olisi 
useitakin kun vain olisi ai
kaa. Lukeminen olisi yksi 
mieluinen harrastus, sitten 
olisi tuollainen pieni as
kartelu -  nikkaroimiseksi 
voisi sanoa, mutta siihen ei 
ole vuosikausiin ollut mah
dollisuuksia. Kun per'heel-

lekin on aikaa varattava, 
niin ilmeisesti harrastukset 
on jätettävä pääasiassa 
eläkeikään. ”

Aikomus olla 
pitkään
Kuten on jo mainittu, oli 
Antti Saarela Halikossa kap
palaisena, eli kirkkoherran 
apulaisena, mutta sai täällä 
Koskella kirkkoherran vi
ran. Hieman epähieno ky
symys; oliko tämä syynä 
muuttoon Koskelle?

"Se kai se oli -  eteenpäin 
yrittämisen halu. Kyllä me 
hyvin Halikossakin viih
dyimme, hy>vä siellä oli teh
dä työtä ja  joskus a ja te 

limme, lähdemmekö mil
loinkaan pois sieltä. Mutta 
kun  sitten tuli tämä mah
dollisuus, niin pitkän poh
diskelun jälkeen tartuttiin 
siihen. ”

Eikä varmaankaan ole 
tarkoitus kohta lähteä pois?

”Kyllä tämmöinen
muutto on sellainen rul
janssi, ettei siihen kukaan  
lähde sillä mielellä, että 
taas heti muuttaisi jo n n e
kin muualle. Mutta eihän 
kukaan elämää pysty en
nakoimaan, sittenhän sen 
näkee. ”

Toivotamme, kaikki kirk
koherra Saarelalle onnea, 
että hän tässä vaikeassa am
matissaan viihtyisi ja me
nestyisi. □

Veikko Manner on poissa
Syyskuun 4 päivänä kuoli Kosken Tl Osuuspankin 
johtokunnan pitkäaikainen jäsen ja puheenjohtaja 
Veikko Manner. Manner toimi osuuspankin johto
kunnassa vuodesta 1956 vuoteen 1977, puheenjoh
tajana vuodesta 1967 alkaen. Osuuspankin valvon- 
tatarkastajana hän toimi vuosina 1978 -  1982.
Mustialan 2 vuotisen karjanhoitokoulun Veikko 
Manner oli suorittanut 1929 -  1931 sekä keinosie- 
mennyskurssin vuonna 1952. Seminologina hän 
toimi vuodesta 1952 eläkkeelle siirtymiseensä 
saakka vuonna 1977. Aikaisemmin hän toimi kar- 
janhoitajana Paraisten Kalkkivuori Oyssä ja Terva- 
lammen työlaitoksessa. Kotitilaansa Veikko Manner 
viljeli vuodesta 1946 lähtien.
Veikko Manner hoiti luottamustehtäviä myös Kos
ken Tl Osuusmeijerin hallituksessa, Yrjö Liipolan 
Museosäätiön hallituksessa, LSO:n edustajistossa, 
Kosken Tl tarkkailuyhdistyksen hallituksen puheen
johtajana ja kansalaiskoulun johtokunnassa. Lions 
Club Koski Tl:n toiminnassa hän oli mukana 1964 -  
1987.
Veikko Manner oli Kosken Tl Osuuspankin kunnia
jäsen.
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Nouseva 
ammuntaharrastus

Nykypäivän koskelaista urheilua

Koskelainen aloittaa tässä numerossaan 
sarjan, jossa käsitellään koskelaisen 
urheilun tilaa tällä hetkellä. Kerrallaan 

tarkastellaan vain yhden urheilulajin 
tapahtumia, ja kun lajit valitaan 
puolueettomasti aakkosjärjestyksessä, on 
ensimmäisenä vuorossa ammunta.

MM-ampuja Juha Rannikko kävi 4. 7. pitämässä Kosken 
nuorille ampujille koulutustilaisuuden Kankaan Erämajalla. 
Villikarjun ääressä vas. Janne Saari, Juha Rannikko, Tero 
Virtanen, Rauno Elo, Jouni Saarinen, Sami Hörkkö, Kalle 
Aho ja Tomi Virtanen.

-Yhdeksän, kello viisi! 
huutaa Jukka Saarinen mik
rofoniin ja painaa katosta 
riippuvalla kytkimellä vas
taavan lukeman nävttösuo- 
jan katolla olevalle valotau
lulle. Kaksipäinen villikarju 
säntää liikkeelle, terävä lau
kaus kajahtaa ammuntako- 
pista, luoti räsähtää karjun 
lavassa olevan taulun läpi, 
hiekka rinteessä pöllähtää. 
Heikki Saari toisesta näyttö- 
suojasta huutaa lukemat Ju
kalle, joka välittää ne taulul
le ja ampumasuojaan, jossa 
Janne Saari merkitsee ne 
korttiin ja lähettää taas villi- 
karjun liikkeelle. Näin pe
räkkäin 20 kertaa, pieni 
tauko, kohta toinen ampuja 
aloittaa sarjansa.

Menossa on villikarjun 
sekajuoksuammunta Kos
ken Eränkävijöiden radalla 
Kankaan Hirvimajan lähellä 
elokuisena iltana. -  Pide
tään pienet, kesän viimeiset 
kilpailut erityisesti noita 
nuoria varten, kertoi Saa
ren Heikki kun sovimme 
jutunteosta. Paikalle ke
rääntyi kuitenkin niin run
saasti ampujia, että klo 17 
alkaneet kilpailut jatkuivat 
lähes pimeän tuloon asti. 
Sitä voisi pitää selvänä osoi
tuksena riistamaaliammun- 
nan suosiosta Koskella tällä 
hetkellä. Erityisesti kuluva 
vuosi on ollut voimakasta 
nousukautta tämän urheilu
lajin osalta.

Kesäammunnat
keskittyneet
Kankaalle
Kosken järjestäytynyt am
muntaharrastus on pelkäs
tään Kosken Eränkävijöiden 
harteilla. Parhaillaan ollaan 
liittymässä Ampujaliittoon,

mikä toisi seuran jäsenille 
oikeuden päästä kansalli
siin -  ja vaikkapa kansain
välisiinkin -  riistanammun- 
takisoihin. Kosken parhai
ten menestyneet ampujat 
Rauno Elo ja Janne Saari 
ovatkin jo jäseninä Salon 
Seudun Ampujissa, voidak
seen sen riveissä osallistua 
joukkuekilpailuihin. Kos
kella ei toistaiseksi ole 
mestaritason joukkuetta 
koossa, mutta kukaties lähi
tulevaisuudessa jo onkin.

Eränkävijöiden omistuk
sessa on Kankaalla melko 
iso alue, jossa on mm. 
edellämainittu erämaja sau
noineen ja tekolampineen, 
niiden edessä hirvirata ja 
villikarjurata, sekä hieman 
sivummalla haulikko- ja 
luodikkoradat. Siis melko 
monipuolinen riista-am- 
muntakeskus. Kesällä am
munta onkin keskittynyt 
tänne, ainakin kolme kertaa 
viikossa käydään harjoitte
lemassa, lisäksi vielä kilpai
lut. Virallinen harjoittelu- 
päivä on keskiviikkoisin, 
mutta välipäivinäkin monet 
käyvät kokeilemassa silmän 
ja käden tarkkuutta Kan
kaan radoilla. Ovatpa naa- 
purikuntalaisetkin, esim.

Järjestelytoimia ennen kilpailua. Takanaolevasta näyttösuojasta tulossa Rauno Elo, sinne 
menossa Jouni saarinen, oikealla Kalle Aho.
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Tämänkertaisissa kilpailuissa mukanaolleet nuoret 
ampujapojat. vas. Jouni saarinen, Kalle Aho, Mika Tausa, 
Sami HOrkkö, Tomi Virtanen ja Tero Virtanen.

marttilalaiset käyttäneet 
alueen palveluja hyväk
seen. Nytkin on mukana 
kaksi kuusjokilaista ampu
jaa, Rauno Elon joukkueto- 
vereita SSA:sta.

Ampujat kopissa vaihtu
vat, vaihtuvat välillä kirjuri 
ja näyttäjätkin, mutta laji py
syy samana. Villikarjun se- 
kajuoksu tarkoittaa sitä, että 
ampuja ei etukäteen tiedä, 
kuinka nopeasti karju sän
tää esiin piilostaan. Nopeal
la juoksulla se viipyy tuossa 
10 metrin matkalla vain 2,5 
sek, hitaammalla 5 sek. Vil
likarjun normaalijuoksussa 
nopeus on etukäteen tie
dossa. Tuntuu siltä, että 
monet saavat paremman tu
loksen karjun nopealla 
juoksulla, vaikka toisinpäin 
luulisi asian olevan.

Nuorten 
esiinmarssi
Menneen kesän aikana on 
paikallislehdistä saatu lu
kea, että nuoria ampujapoi- 
kia on Koskella ilmaantu
nut esiin melkoisia määriä. 
Totta oli -  kun sen omin 
silmin totesin. Nytkin oli 
paikalla ainakin 6 nuorta 
paukuttelijaa, eivätkä aivan 
kaikki alan harrastajat ol
leet saapuneetkaan.

Keskustelin ampumako- 
pin takana Risto Rantasen ja 
Antti Ahon kanssa -  mo
lemmat itsekin innokkaita 
ampujia -  siitä, mikä on ai
heuttanut tuon innostuk
sen. -  Siitä se alkoi, kun si
nä teit ilmakivääriradan sin
ne verstaaseen, Antti sanoo 
Ristolle. -Ja  sitten sinä sa
noit, että nyt mennään osta
maan pojalle pyssy, Risto

muistelee. Talvi siis am
muttiin ilmakiväärillä ja ke
sän tultua siirryttiin tänne 
pienoiskivääriammuntoi- 
hin. Miehet kertovat, että 
sellainen vakinainen ampu- 
japorukka siihen kerääntyi 
varsin pian, siis niitä nuoria 
poikia, mutta myös van
hempia miehiä, Eränkävi
jöiden riveissä jo pidem
pään mukanaolleita, joiden 
keskuudessa ampumain- 
nostus on myös entisestään 
voimistunut. Seuran mesta
ruuskisoissa kesällä heitä 
oli mukana parisenkym
mentä miestä poikien lisäk
si, sekä yksi tyttökin, Marja 
Lehti. Tosiaan, mikä estäisi 
tyttöjäkin osallistumasta 
enemmänkin tähän urhei
lulajiin, tuskin ainakaan po
jat. Elleivät he sitten pelkää 
häviävänsä näille.

Nämä vanhemmat mie
het, joista useat luonnolli
sesti ovat uusien tulokkai
den isiä, toimivat nuorten 
enemmän tai vähemmän 
epävirallisina valmentajina 
ja ennenkaikkea innostaji
na. Samoin nuo vain hie
man poikia vanhemmat, 
mutta jo nimikuulut Rauno 
Elo ja Janne Saari, joiden 
saavutukset varmaankin 
osaltaan ovat innostaneet 
poikia lajin pariin. Myös sa
lolainen MM-tason ampuja 
Juha Rannikko piti pojille 
päivän koulutustilaisuuden 
heinäkuun alussa.

Pojista Mika Tausa ja Sa
mi Hörkkö ovat viimeksi 
ampujaporukkaan liittynei
tä, vasta pari kuukautta am
puneita, mutta silti Mika 
Eränkävijöiden mestaruus
kisoissa hävisi Janne Saarel
le vain parilla pisteellä pie- 
noishirviammunnassa. Po-
  f ------

jät eivät osaa sanoa, mikä 
ammunnassa niin kiinnos
taa, mutta into kuitenkin on 
kova. Kalle Aho, sekä Virta
sen veljekset Tero ja Tomi 
olivat jo talven tiiviisti mu
kana ilmakivääriammun- 
nassa. Jouni Saarinen on 
näistä pojista kauimmin 
ampunut, oli jo viime kesä
nä hieman mukana ja nyt 
menneenä kesänä toden te
olla; on saavuttanut varsin 
hyviä tuloksiakin, mm. em. 
mestaruuskisoissa voitti 
luodikolla nuorten sarjan, 
samoin villikarjun normaa- 
lijuoksun pienoiskiväärillä.

Ei aivan halpa 
harrastus
Noin nuorilla pojilla ei 
luonnollisesti ole itsellään 
suurempia ansiotuloja, jo
ten harrastuksen rahalliset 
menot on otettava isän 
lompakosta. Tämä ammun
ta taitaakin olla melko kal
lis harrastus?

-E i se sitten enää, kun 
ensin saa varusteet, vastaa 
Antti Aho. -S e  on sitten 
enää 16 penniä laukaisu, 
tällä pienoiskiväärillä. Mut
ta jos ampuu kiväärillä, niin 
se on jo 2,20-3 mk laukaus 
ja haulikolla tulee markan 
verran laukaus kiekon 
kanssa. Ase kuitenkin on 
melko kallis.

Risto Rantanen selvittää 
aseiden hintoja. -  Niiden 
hinnat tietysti hieman vaih-

telee, mutta jos ostaa hyvän 
pienoiskiväärin, jolla voi 
ampua myös kilpailuissa, 
niin se maksaa nykyään n. 
4000 mk ja hyvä kiikari lä
hes saman verran, varsin
kin nuo 2-tolppaiset, mutta

tavallisen ristikkokiikarin 
saa kyllä 1000-2000 mar
kalla. Halvemmallakin 
aseella voi harjoitella, mut
ta kilpailuun sellaisella ei 
kannata mennä. Näiden 
poikien aseet ovat kyllä 
kaikki ihan kilpailukelvolli- 
sia. Aseet kestävät hirveän 
määrän laukauksia, joten ei 
juurikaan toista tarvitse os
taa sen takia, että se menisi 
huonoksi. Eikä pienoiski
väärin piippua tarvitse pal
jon puhdistaakaan, panok
sessa on hieman sellaista 
vahaa, joka pitää piipun 
kunnossa. Kiväärin panok
sessa ei sellaista ole,'joten 
kiväärin piippu on joka am
munnan jälkeen huolelli
sesti puhdistettava. Ilmaki
väärillä ampuminen tulee 
kaikkein halvimmaksi, siinä 
kun panokset eivät maksa 
juuri mitään, mutta itse ase 
ei ole pienoiskivääriä huo
keampi.

Jos käy kilpailuissa, tule
vat siihen päälle vielä kil
pailumaksut. Jokaisesta kil
pailusta on osallistujan 
maksettava tietty osallistu
mismaksu, joka tällaisissa 
jäsentenvälisissä ei ole suu
ri, mutta jo paljon kilpailuja 
kolunnut Rauno Elo ker
too, että jos menee ulko- 
paikkakunnille kilpaile
maan, on aina maksettava 
50-60 markan suuruinen 
osallistumismaksu.

Sellaisia kertoivat. On
han se hieman kallis har
rastus, mutta on muistetta

va, että nuoret pojat omissa 
joukoissaan saattavat keksiä 
vieläkin kalliimpia "harras
tuksia”, joita ei harrasteta 
yhdessä isän kanssa.

Kilpailut jatkuvat. Miehiä 
tulee paikalle lisää, to is e t^

Kankaan riista-am m unta-aluetta. Edessä hirvirata, vallin 
takana villikarjurata.
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jäävät, toiset vain pistäytyvät 
katsomassa. Tuomo Ur- 
maalla on salaojitushom- 
mat lopuillaan, mutta hän 
pistäytyy pariinkin kertaan 
paikalla savisissa saappais
saan. Sivummalta kuuluu 
muutama hieman kovempi 
paukahdus, Juha Näkki siel
lä rikkoo savikiekkoja hau
likolla. Sitten tulee pari 
vieläkin kovempaa kajausta 
sadan metrin hirviradalta, 
missä Jaakko Laakkio kokei
lee hirvikiväärinsä käyntiä. 
Ammuntakeskuksessa on 
eloa.

Ammuntavuoroa odotel
lessa seisoskellaan tai istu
taan penkeillä ammuntako- 
pin takana. Juttu luistaa, 
keskustelun aiheet ovat 
moninaisia. Kaikki tuntuvat 
viihtyvän mukavassa toveri
piirissä, jota yhdistää sama 
harrastus -  tämä hieno har
rastus, kuten kaikki toimit
tajalle todistelevat. Tosin 
Timo Virtanen sanoo, että 
tänne on vaarallista tulla, 
mutta tuskin hänkään tar
koittaa vaaran uhkaavan

ampujien tai aseiden tahol
ta, koska jatkaa: Tämä tah
too viedä miehen muka
naan...

Raunon ja Jannen 
mietteet
Lopuksi pieni pikahaastatte- 
lu, jonka otin Rauno Elolta 
ja Janne Saarelta heidän 
ammuttuaan ensimmäisen 
eränsä kilpailussa. Rauno 
tuntuu olevan hieman huo
lissaan, sillä tämä vuosi ei 
hänellä ole mennyt suunni
telmien mukaan.

-E n  tiedä, missä on vi
ka. SM-kisat meni huonosti 
ja kaikki muutkin kisat, jois
sa olen ollut. Harjoitellut 
olen paljon, mutta jossakin 
on vaan tullut tehtyä virhe, 
tai sitten olen asettanut it
selleni liian kovat tavoit
teet. Tämä ampuminen on 
niin herkkä laji, kun siihen 
tulee joku virhetyvli, niin 
sitä ei tahdo millään saada 
pois.

Raunolla on kuitenkin

näyttöä edellisiltä vuosilta. 
Jo 1980 hän otti SM-kisoissa 
nuorten sarjassa hopeaa vil- 
likarjuammunnan sekajuok- 
sussa, sitten -85 myös ho
peaa yleisessä sarjassa sak
sanhirven parilaukauksessa, 
sekä voitti samana vuonna 
Salossa kansainvälisissä kil
pailuissa villikarjun seka- 
juoksuammunnan. SSA-n 
joukkueen kanssa on lisäksi 
joukkuemestaruuksia SM- 
kisoista.

Raunon isä on aikoinaan 
ollut piirimestaruustason 
ampuja ja hänen mukanaan 
poikakin varsin nuorena 
kävi ampumaradoilla, in
nostui siitä itsekin ja on 
ampunut säännöllisesti 13- 
vuotiaasta asti. Toivotaan, 
että tuo tyylirikko häviää ja 
vielä puuttuva henkilökoh
tainen SM-mitali löytää 
tiensä Raunon palkinto- 
kaappiin.

Janne Saari, toinen Kos
ken SM-tasoinen ampuja 
kilpailee vielä nuorten sar
jassa. Hänen parhaat saavu
tuksensa ovat SM-kisoista

-85, jolloin SSA:n nuorten 
joukkueessa osaltaan toi 3 
joukkuekultaa. Hän kertoo, 
että lähimpänä tavoitteena 
hänelläkin on henkilökoh
tainen SM, mikä ei olekaan 
helppo tavoite, sillä ylem
missä sarjoissa taso on jo 
erittäin kova.

Kyselen, miten nuorena 
hän aloitti. -  Sitä en tarkas
ti muista, mutta olin kyllä 
varsin nuori, kun isän kans
sa lähdin metsälle ja am- 
muntakilpailuihin ja siitä se 
sitten alkoi.

Ehditkö harrastamaan 
mitään muuta?

-N o  en oikeastaan, tal
vella hiukan metsästelen. 
Kyllä tämä lähes kaiken va
paa-ajan vie. On todella 
harjoiteltava ankarasti, jos 
aikoo tuloksiin päästä.

Onko tullut mitään väsy
mystä lajia kohtaan?

-E i ole, enkä minä am
pumista koskaan kokonaan 
lopeta, kyllä jollakin tavalla 
aina mukana olen.

Toivotetaan onnea jat
kossakin. □

Ensimmäiset 
suomessa

uvassa näkyy ketunlei- 
pien ja nokkostenvar- 

sien joukossa kaksi pikkuis
ta sientä. Ne ovat väriltään 
ruskeankellertäviä, jalan 
ympärillä kaunis rengas. 
Sienet on kuvattu 10.8. 
Kosken Hongistolla Mikko 
ja Jaakko Heinosen puima- 
huoneen seinustalla, missä 
niitä kasvoi useampiakin. 
Eivätkä ne ihan tavallisia 
"madonlakkeja” olekaan, 
sillä ne ovat ensimmäiset 
Suomesta löydetyt AGRO- 
CYPE SPHAELEROMORP- 
HA-sienet, joita ei koko Eu-

roopastakaan ole löytynyt 
kuin muutama. Niillä ei ole 
suomalaista nimeäkään, 
mutta kuuluvat piennarsie- 
nien heimoon. Paikallisten 
sieniharrastajien toimesta 
vietiin yksi sieni näytteenä 
Turun Yliopiston kasvitie
teen laitokselle, jossa fiilis. 
Seppo Huhtinen tutki näyt
teen ja antoi sen jälkeen 
em. tiedot. On kuitenkin 
huomattava, että näitäkin 
sieniä on aikaisemmin voi
nut kasvaa myös Suomessa, 
mutta niiden olemassaoloa 
ei ole tieteellisesti todettu.

Hankaanmaan 
mökki
Kuten muistamme, oli Kos
kelaisen edellisessä nume
rossa kirjoitus "Hankaan
maan tarina”. Tarinasta kui
tenkin puuttui kuva Han
kaan mökistä, koska kun
nollista kuvaa siitä ei osu
nut toimituksen käsiin. Nyt 
sellainen kuva on löytynyt. 
Tunnettu koskelainen har- 
rastajakuvaaja Lauri Laukka
nen oli jollakin kuvausmat
kallaan ikuistanut myös 
Hankaan jo asumattomana 
olleen mökin ja antoi ku
van toimituksen kävttöön.

Siis tämän näköinen oli tuo 
yksinäinen asumus, tässä 
kuvassa ei kuitenkaan enää 
alkuperäisessä asussaan, 
koska ne "kloppinurkat” 
on jo sahattu pois ja talon 
päälle tehty pärekatto. Ker
rottakoon vielä, että mökin 
vieressä oli kaivo, jonka ää
rellä Myllykylästä ns. 
"Puustellin korvesta" sodan 
jälkeen metsää saaneet siir- 
tolaisisännät metsätöissä 
käydessään juottivat hevo
siaan.
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"Kyl sen kerkis, 
kun meni vaan niät..."

Kun kuuntelee vanhojen ihmisten 
kertoilua, tulee helposti mieleen, että 
elämä ennenvanhaan oli yleisesti ottaen 

kovempaa kuin nykyisin. Ainakin 
ruumiillisesti, tuskin niinkään henkisesti. 
Poikkeuksiakin tietysti oli, mutta 
tavallisissa oloissa arkipäivien ahkera työ ja 
siinä välillä viikottainen lepopäivä pitivät 
mielen melko hyvin tasapainossa.

Varsinkin naisväen elämä tuntuu olleen 
työntäyteistä. Toki miehet tekivät 
maatöissä ruumiillisesti raskaammat työt, 
mutta yleensä naisetkin olivat pellolla 
mukana, ja sen lisäksi heillä oli omat 
askareensa, joihin miehet eivät juurikaan 
osallistuneet. Ja nämä askareet oli tehtävä 
tavallaan ylimääräisenä työnä, sinä aikana

kun miehet "huilasivat".
Tästä ja muistakin menneistä asioista 

kertoo seuraavassa v. 1901 Koskella 
syntynyt, mutta sitten aikuisena Somerolle 
m uuttanut Hilja Keskitalo, syntyjään 
Lehtinen. Hänen syntymäpaikkansa oli 
Alhaisi-niminen torppa Myllykylän 
takamailla aivan lähellä Kuusjoen rajaa. 
Nykyään tuo kulmakunta on varsin 
hiljainen -  monet talot asumattomia, toiset 
jo hävinneet pois, kuten Alhaisikin. Silloin 
siellä kuitenkin elämä sykki vilkkaana; 
taloissa oli paljon lapsia ja nuorta väkeä. 
Mutta annetaan nyt Hilja Keskitalon 
kertoilla muistojaan sellaisina kuin hän ne 
tämän seudun aidolla murteella saneli 
nauhalle syystalvella 1986.

Muutto uuteen 
kotiin
-  Isä kuali -  mun oma isäni
-  kun mää olin neljän van
ha, mut äiti meni uusiin 
naimisiin ja isäpuolen kans 
hei ostivat tämän paikan, 
misä sit yhres viimitteeks 
oltiin. Sen nimi oli Hyrkkö, 
ja se oli täsä Mellilän tiän 
varres, kuus kilometrii Kos
ken kirkolt. Maunult ostet
tiin simmonen palsta, kun 
sil vuarel palstotettiin vis
siin joka paikas. Ei siäl ollu 
peltoo kun pualtoist heh- 
taarii, mut sil aikaa, kun 
mää koton olin tehtiin lis- 
sää 16 hehtaarii vaan ku- 
akal. Pikkukuakal mei lap- 
sekkin hakattiin niit turpei 
ja kannettiin kannoi rovi
oon ja poltettiin, toissii pol
tettiin pesäs kans. Oli siin 
kuakkamiähiikin, pari vi- 
arast miästä oli ain kesäl 
apuna -  tehtiin ruismaa siit 
aina ensiin.

Siäl uures paikas oli vaan 
simmonen suuri makasiini 
entiselttääs ja siit tehtiin na
vetta sit. Talli viätiin siält 
Myllykylän takamailta enti- 
sest korost ja sikala ja sau
na; riihtä ei voitu viärä, kun 
sen puut oli kaarettu talon 
mettäst.

Koulunkäyntiä 
ja työntekoa
-M ää olin siilon seittemän 
vanha, kun se talo ostettiin, 
ja mää olin ensiin kiarto- 
koulus Myllykyläs, kun eno 
piti Saarisen torppaa ja iso
äiti meni sinne sit Alhaisten 
torpast. Kun mää sil svksvl 
siäl sen kiartokoulun kävin, 
ni sit mää menin seuraaval 
syksyl kansakouluun, Talo- 
lan kouluun, kävin siin 
kaks vuotta. Sit ruvettiin te
kemään Kankaan kulmal 
kans kouluu, ja isä sano, et 
jos olisit yhren vuaren välil 
pois ja menisit sit vasta om- 
maa kouluu käymään. Mää 
kävin sen sit siäl loppuun.

Kun sitä kouluu kävin, ni 
talvel mei mentiin ain suk
sii suaraan; siin oli simmo
nen pualentoist kilometrin 
koulumatka. Se oli niin 
hauskaa talvel, kun oli hyvä 
latu kouluun, ja siin oli niin 
erinomanen mäki, kun on 
se harju siin, siält tultiin ain 
ja koulun seinään asti tuli 
sukset.

Ja mää muistan, kun syk- 
sysin mentiin ain neljält jo 
riihel, et päästiin sit taas 
kouluun yhreksäs, et saatiin 
rukkiit -  ja mitä taas riihes 
oli -  neljält täyty mennä ja

 / ------
V

kahreksan aikaan viimeis- 
täkkin täytys olla jyvät kas- 
sas. Sit pesemään ja sy- 
ämään ja kouluun. Sit sa- 
mal viätiin maito kans tiän 
viäreen; yks vei ain maito- 
kannun mennesäs, viätiin 
viikko ain vuaroo.

Kyl siilon pellol kans ain 
oltiin, koht kun vaan kvn- 
nel kyettiin. Ja aikasin sin
ne mentiin, kuuren aikaan 
jo, ja piänet kuakat kätteen 
ja niit turpei hakattiin.

Katovuosia ja 
pula-aikaa
-Siilon, kun oli se kapina- 
vuas ja tuli se kova halla, 
kun meni kaikki se ruispel
to -  oli 600 syltää sitä ruis
maata. Heinäkuusa tuli se 
halla ja ruis meni, siin oli 
ihan piäni jyvän alku, sim
monen kynsi vaan, kun 
kahreksan riihellist puitiin 
ja saatiin kolme hehtolitraa 
sitä piäntä kynttä. Mää 
muistan sen aamunkin hy
vin, kun äiti oli ollu sit pel
lol kattomas, kun hän vii- 
relt tavallisest nousi; sano 
et nyt on sit leipä mennv, 
et on kaikki vaan valkost. 
Isän täyty lähtee souviin sit 
hevoses kans, se rupes aja
maan meijärist voita ase-

mal, ja maitoo ja mitä vi
ätiin, ja toi ain osuuskau
pan tavaraa tullesas, et sitä 
oli ain mennen tullen sitä 
kuarmaa.

Kun sitä ruakaa annettiin 
kortil, mut siält osuuskau- 
past sai ostaa kauranryynei 
kaks killoo päivääs yhteen 
perheeseen, ni isä osti ain 
ne kauranryynit, kun hän 
ehtool vei tavarat kaup
paan, ni toi tullesas ne kau
ranryynit. Ja simmost kort- 
tijauhoo saatiin kans hiu
kan -  taikinan juuri tehtiin 
siit omast viljast. Äiti laitto 
sit perunaa ja mitä hän lait
to, kyl sitä leipää ain oli, et
tei se koskaan täysin loppu- 
nu. Ja kun kaikki oli kortil, 
oli sokerit ja tupakat; se 
kun poltti tupakkaa sai nel
jänneskilon sokerii kuukau- 
des, kun ne sai pual killoo, 
kunnei polttanu. Meilä kun 
oli paljon sakkii, ni saatiin 
sitä sokerii aika paljon. 
Närvi-vainaa sit -  kun oli 
tääl Koskei pappina -  se kä
vi meiltä ain hakemas soke
rii ja isält kessuu. Hänel oli 
peltoo siäl lähel meijän raj- 
jaa, hän tuli aina siit su
araan hakemaan niit.

►
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Keittäjänä 
Kankaan koulussa
-S it mää menin Kankaan 
koulul keittäjäks, ku ei ko
ton ennää tarvittu, olin siäl 
sit kuus vuatta. Taikka ko
ton mää kyl olin kortteerii, 
kutosin kankai ain väliajat 
ja ompelin ihmistein lapsil 
vaattei, simmost tvätä siin 
ain oli.

Mulon Kustaa oli siilon 
opettajana, ja sit kohta syn- 
tys heitil ne kaksospojak- 
kin, et mää jouruin siäl sit 
olemaan melkein yhtämit
taa, siin oli ain pyykkii ja 
kaikkii ehtopäivä. Sit sattus 
niin, et kun ne pojat oli jot- 
tain kolmen vanhoi, ni rou
va, kun piti sitä käsityäno- 
pettajan virkaa, ni hänen 
täytys mennä Loimaal sim- 
motteen käsitvänopettajan 
kouluun, kun hän ei olis 
muuten saanu pittää sitä 
virkaas. Mää jäin sinne sit 
huushollaamaan, ja sit Loi- 
maalt rouvan sisar, Naulan 
Saara -  simmonen kuuro 
ihminen -  tuli lapsii hoita
maan. Siilon mul oli sen
tään niin kiiru, kun aamu- 
puala täytys ruaka olla val
miina neljälkymmenel hen- 
kel, kun mää keittiös keitin 
opettajan perheel, kun niit 
oli kahreksan, ja sit saunas 
keitin sen koululaisten ru- 
an, ja niit oli 32. Saara ei 
ottanu ruan laittoon min- 
käänlaist ossaa. Siält rou

van kottoolt, Naulan talost 
tuatiin ain kaikki jauhot ja 
lihat, et kyl niit ain aitas oli, 
ei tarvinnu kun hakkee 
vaan. Mut kiirut kyl tartti 
pittää, et kerkes saamaan 
kaikki valmiiks, kun kello 
tuli 11.

Se Mulo oli kyl niin sopi
va miäs, simmonen tavalli
nen talonpoikainen ihmi
nen, et söi ihan tavallist ru- 
akaa, kun perunii vaan oli 
ja puuroo ja lihhaa -  eikä 
se ollu koskaan pahantuuli
nen, ainakan siäl meitin 
kans. Kyl hän koululaissii 
joskus pauhas; mää muis
tan, kun se kerrankin sano 
ihan suarat sanat, kun siäl 
saunas oli niin kamalan 
paljon muurahaissii, sim- 
mosii piänii, ja ne meni so- 
keripusseisiin, vaikka ne oli 
kaapis ja sit oli puuroo taas 
ja jonkun kupis oli simmo
nen piäni muurahainen, ja 
kun se juttu meni läpi lu- 
akan, ni neet toi kaikki ru- 
akas pois, kukkaan ei syäny 
sitä puuroo. Mää puhuin sit 
siit Mulol ja se pauhas ne 
oikeen kovin, kun niin 
kronkelei olivat, kun piäni 
muurahainen kupis oli ni 
ei syänee.

Siäl oli käärmei sit niin 
kauhiastas siäl koulun lä- 
hel, niit oli ain nurkis kiv- 
vein viäres, kun pojakkin 
oli niittein kivvein päälä, ni 
huuttiin taas et ”tääl on 
käärme!”, kun kuultiin ka

hinaa. Mut ei ne koskaan 
kettään puremaan päässee, 
ne lapsekkin osas varroo 
niit. Ja mää ajoin monta 
kertaa polul ylinen pyärän 
kans ja sain tapettuukin, 
kun ei se pääse ennää sit 
kovin menemään, kun sen 
selkäranka viottuu.

Muistoja Mulon 
pojista
-N e  Mulon pojakkin on jo 
kaikki suurii miähii, jokasel 
on virkas. Olli sit jo kuali- 
kin, oli opettajana tual Har
maan koulus, ja piti se Kan- 
kaalkin hiukan kouluu, kun 
Mulo itte kuali simmottoon 
kesken vuaren, ni Olli piti 
sen loppuun.

Mää muistan, siilon kun 
ne kaksospojat kastettiin, 
Närvi oli niit kastamas, siäl 
kamaris; ja vanhemmat lap
set, Pentti ja Hilkka laulo si
äl sit, ja Olli meni kans 
omalupasest laulamaan; se 
oli niinkun neljä vuatta niit 
kaksosii vanhempi, eikä se 
osannu ässää sannoo viäl. 
Se laulo: Mitäh minä teen 
noilla trilloilla, kun Pikku- 
Muhta kuoli. Vanhahta hei- 
lahta eron olen haanut ja 
uudehta en huoli... Sit se 
sano perrään viäl: Hukkela 
miäh, kunnei uudehta hu- 
ali... ja lykkäs ittes kamarin 
ovest ulos. Toiset häpes sit 
niin kauhiast, mut minkäs

lapsel teki, kun meinas, et 
hän mennee kans ja laulaa 
laulus.

Ja ne pojat tuppas kiipee- 
mään pöyril niin erinom- 
maasest, se Ossi-poika oli 
kaikkein kovempi sihen. Ja 
oli pikkutuali siin pöyrän 
viäres, ja poika oli taas siäl 
pöyräl ja tanssas ja hyppäs 
ja se putoskin siält pövrält 
ja löi pääs pikkutualin kul
maan ja meni ankara läpi 
päällään. Mää menin sit lu- 
akan oven takan ja rapiste- 
lin hiljakses siäl, ja opettaja 
tuli, ja mää sanoin, et Ossi 
putos pövrält ja löi päähääs 
suuren läven, et jos sais sen 
sirottuu. Mut poika itte sa
no vaan et: Isä on ain sano- 
nu et mul on kova pää, mut 
ei ollu vaan tarpeeks kova, 
koska läpi meni.

Oma talo 
Somerolla
Syksyl 1936 mää sit muutin 
Somerol, sinne talloon, mi- 
sä viäläkin asun. Kyl siälä- 
kin kovin kiiru oli, vaikka 
äiti tuli sinne mun avuks, 
mut hän oli jo vanha ihmi
nen, ei juur viäl 70 vuatta 
ollu. Kyl hän navetaskin 
tahto olla yhtenä, kun oli 
ne sota-ajakkin, akanakkin 
täyty hautoo karjan rehuks, 
hän ain sen hauresaavin 
täytti, pisti jauhoi ja läm
mitit vettä sinne -  se oli oi
keen hänen hommas. Sit 
täytys ain mennä pellol, 
kahreksas pellol niinkun 
muukkin; sihen mennes 
täytys saara navetas kaikki 
valmiiks ja suurus kans 
kahreksasks, kun syätiin ja 
sit lährettiin pellol. Ja päi- 
vällistunnil oli maitokan- 
nuin peso ja vasikkain ja 
porsain ruakkiminen, sil ai
kaa kun toiset vähä huilas; 
naisen täyty tehrä kaikki ne 
tyät siin välil ja sit taas pel
lol. Se oli jatkuvaa mene- 
mist, ei siin päiväl ollu ol
lenkaan lepoaikaa. Mut kyl 
sen sit vaan kerkes, kun 
meni vaan niät, ja tehtävä 
ne kaikki oli. Mammakin 
tuli sit jo vanhaks, ettei en
nää jaksanu käyrä navetas- 
kan, hän kualikin sit -53 vu- 
arel, oli siilon juur sen ik- 
käänen kun mää nyt. Mää 
sanoinkin, et täytyyks mun 
tääl niin kauan ellää, kun 
mammakin eli? Nyt mää 
olen elänv jo vähä kauem
minkin.

Kankaan koulu, jossa Hilja Keskitalo -  silloin vielä Lehtinen 
-  toimi 6 vuotta keittäjänä.
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Kosken vpk  50-vuotias

Kosken VPK:n syntysanat lausuttiin kunnan 
palolautakunnan kokouksessa 4.2.1937, 
jossa pöytäkirjan mukaan "oltiin sitä 
mieltä, että olisi koetettava saada sellainen 
aikaan. Tätä tarkoitusta varten päätettiin 
kutsua joku esitelmöitsijä asiaa 
valaisemaan ja valittiin palopäällikkö Toivo 
Hurmerinta tätä tiedustelemaan."

Seuraavassa palolautakun
nan kokouksessa päätettiin, 
että VPK:n perustava ko
kous pidetään Nuortentu- 
vassa 25 pv huhtikuuta 
1937 klo 14. Silloin paikal
le saapui runsaasti palon
torjunnasta kiinnostuneita 
kuntalaisia. Asiantuntijana 
oli paikalla Salon VPKn 
päällikkö G. Syvänen, jonka 
esitelmän jälkeen päätettiin 
yksimielisesti perustaa Kos
ken Tl VPK ja hyväksyttiin 
sille palolautakunnan val
mistelemat säännöt.

Sääntöjen mukaan pääsi 
palokunnan jäseneksi jokai
nen hyvämaineinen 16 
vuotta täyttänyt kuntalai
nen. Jäsenet jakaantuivat 
toimiviin ja kannattaviin jä
seniin, lisäksi oli poikaosas- 
to, joka koostui 12-16-vuo- 
tiaista pojista.

Uuden VPKn päälliköksi 
valittiin kunnan palopääl
likkö Toivo Hurmerinta ja 
varapäälliköksi kanttori Leo 
Helenius. Hallitukseen tuli
vat Artturi Kiviristo, Kustaa 
Mulo, Otto Syrjälä, Väinö

Kotiranta, Jorma Rauli ja 
Frans Simola, sekä varajäse
niksi Urho Seppälä ja Lauri 
Vähätalo. Lisäksi valittiin jä
sen tenkerääjiä eri kulma- 
kunnilta.

Hallitus kokoontui ensi 
kerran kesäkuun 18 p:nä, 
jolloin sen puheenjohtajak
si valittiin Kustaa Mulo, va
rapuheenjohtajaksi ja talou
denhoitajaksi Jorma Rauli, 
sihteeriksi Frans Simola ja 
rahastonhoitajaksi Toivo 
Hurmerinta. Kun tarkoituk
sena oli kerätä varoja myös 
huvitilaisuuksia järjestämäl
lä, niin valittiin huvitoimi- 
kunta, johon tulivat Jorma 
Rauli, Tuure Posti, Mauno 
Lähteenmäki, Kerttu Vihan- 
to ja Saima Syrjälä, sekä 
syyskokouksessa heidän li
säkseen Mikko Nurmi. 
Syyskokouksessa valittiin 
myös palokaluston hoita
jaksi ja konemestariksi Ar
vid Sainio.

Kuna jäsentenkerääjät 
olivat tehneet tehtävänsä, 
todettiin, että ensimmäise
nä vuonna oli jäseniä kerty

nyt 329, niistä 134 toimivia 
ja 195 kannattavia jäseniä.

Ensimmäinen tulipalo, 
jonka uusi VPK sammutti, 
sattui Kosken kartanossa, 
missä kanala oli syttynyt tu
leen. Toinen sen vuoden 
palo Koskella oli lokakui
nen saunapalo Tapalan Ta- 
katalossa, eikä niitä enem
pää ollutkaan. Somerolla 
kuitenkin käytiin kesällä 
kolmena päivänä perätys
ten sammuttamassa Kerko- 
lan kylässä riehuvaa suurta 
metsäpaloa.

Ensimmäisen vuoden 
toimintakertomuksessa 
mainittiin toiminnan lähte
neen hyvin alkuun, mutta 
valitettiin paloonlähtöno- 
peuden hitautta, koska pa
lokunnalla ei ollut omaa 
autoa. Auton hankkiminen 
mainittiinkin ensimmäisek
si päämääräksi kalustonli- 
säyksessä.

Seuraavana vuonna sattui 
sen vuosikymmenen pahin 
tulipalo Koskella, kun Kalle 
Rantalan omistaman Jättä- 
län Lehtilän tilan kaikki ra
kennukset saunaa lukuu
nottamatta paloivat maan 
tasalle. Kuitenkin vuosi oli 
palojen osalta varsin rau
hallinen, sillä em. palon li
säksi sattui vain yksi palo, 
sekin sattuman oikusta heti 
seuraavana päivänä, jolloin 
Hongiston Naumin kuivuri 
syttyi tuleen. Palokunta

Kosken VPK:n 
kaluston esittelyä 
Kosken kohauksen 
yhteydessä 1985, 
kun juuri oli päästy 
uusiin kalustotiloihin 
entiselle meijerille. 
Oven luona 
hallituksen puh.joht. 
Jaakko Laakkio ja 
VPK:n päällikkö Timo 
Munkki.

pääsi nopeasti paikalle, ja 
kun veden saantai läheises
tä savikuopasta oli hyvä, 
niin palo saatiin sammu
maan lähes alkuunsa.

Kustaa Mulo ei ollut pit
kään hallituksen puheen
johtajana, sillä hän erosi jo 
tämän vai 1938 alusta ja ti
lalle valittiin Jorma Rauli. 
Seuraavan vuoden huhti
kuussa hänkin muutti pois 
Koskelta ja puheenjohtajak
si tuli nyt Urho Seppälä, se
kä hallitukseen Raulin tilal
le Tuure Posti ja huvitoimi- 
kuntaan Eero Lehtilä.

Ajatus erityisten palokun- 
tajuhlien pitämisestä Liipo- 
lan järvellä 1939 oli myös 
esillä, mutta se kuitenkin 
jäi, ehkä levottomiksi muut
tuneiden aikojen takia. Pa
loauto kuitenkin hankittiin. 
Hallituksen kokouksessa 
1.12.1939 -  siis talviso
dan jo riehuessa -  asiasta 
päätettiin ja valittiin Toivo 
Hurmerinta ja Lauri Vähäta
lo autoa ostamaan. Jo kol
men päivän päästä he kävi
vät Autotalo OyJtä Forssas
ta ostamassa Ford V 8- 
merkkisen kuorma-auton, 
joka maksoi 27 000 mk. 
Varmaan olikin yhdestoista 
hetki auton ostoon, sillä 
niiden saanti tyrehtyi tie
tyistä syistä useiksi vuo
siksi.

Varsinaisesta palontor
junnasta ei vuodelta -39 tie- ̂
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detä oikeastaan mitään sillä 
toimintakertomus vuoden 
osalta jäi kirjoittamatta, sa
moinkuin koko sotien ajal- 
takin, jopa useilta vuosilta 
sodan jälkeenkin. Jonkin
laista palokuntatoimintaa 
silloinkin haastattelujen 
mukaan oli, vaikka tuskin 
kovin voimaperäistä. Vii
meinen "vanhan VPK:n” 
kokouksista oli syyskokous 
29 pv marraskuuta 1940, 
siis välirauhan aikana.

Uusi tuleminen
Dokumenttien puuttumi
nen Kosken VPKn toimin
nasta sotien ajalta ja sotien- 
jälkeiseltäkin ajalta antaa 
sen vaikutelman, että palo
kunnan toiminta oli koko
naan sammuksissa, mutta, 
kuten sanottu, jotain toi
mintaa silloinkin oli. Oli
han kunnalla yhä palopääl
likkökin; vuoteen -44 Toivo 
Hurmerinta, vuodesta 1945 
vuoteen -51 Gunnar Lehti
nen, jonka jälkeen virkaa 
hoitivat väliaikaisina Aimo 
Saari ja Leo Helenius, kun
nes 1955 nimitettiin vaki
naiseksi sivutoimiseksi pa
lopäälliköksi Eino Vataja.

Vähitellen kuitenkin he
räsi eräissä kuntalaisissa 
pyrkimys VPKn selvem- 
pään uudelleenelvyttämi- 
seen. Tämä elvytys tapahtui 
21 pv huhtikuuta 1963 
kymmenen vuotta aikai
semmin rakennetulla Palo
asemalla, jossa suuri jouk
ko kuntalaisia tätä tapausta 
oli todistamassa. \Titään 
"vanhan VPKn” nimeä ei 
uusissa pöytäkirjoissa enää 
esiinny, joten jäsenistö oli 
kokonaan vaihtunut tuon 
23 vuoden aikana.

Uuteen hallitukseen va
littiin Aarne Mäki, Valtter 
Rikkinen, Reino Nuotila, 
Mauno Mäntynen, Reino 
Raunio ja Kauko Ilvola, se
kä varajäseniksi Keijo Toi
vonen ja Jukka Ahola. Halli
tuksen puheenjohtajan nui
jan sai Mauno Mäntynen, 
varapuheenjohtajaksi tuli 
Aarne Mäki ja sihteeriksi 
Valtter Rikkinen. VPKn 
päälliköksi valittiin kunnan 
palopäällikkö Eino Vataja ja 
varapäälliköksi Lennart 
Ora. Valittiin myös jäsen- 
tenkerääjät kunnan eri kul
milta, joille seuraavassa, ke
säkuussa pidetyssä kokouk
sessa jaettiin jäsenkeräyslis-

tat. Samassa kokouksessa 
jaettiin myös kunta neljään 
palopiiriin.

V:n 1963 toimintakerto
muksessa sitten todettiin, 
että kannattajajäseniä oli 
kertynyt 93 ja toimivia jäse
niä -  joilta ei peritty jäsen
maksua -  peräti 164. Vai
kutti siis siltä, että palokun
talaisia kunnassa oli vaikka 
millä mitalla. Tosiasiassa 
suurin osa taisi olla jonkin
laisena varamiehistönä, 
koska sattuneisiin paloihin 
yleensä saatiin paikalle kes
kimäärin 10 miestä. Nämä 
olivat kuitenkin niitä harjoi
tettuja miehiä ja pystyivät 
pienellä joukolla toimi
maan jopa tehokkaammin 
kuin isompi harjoittamaton 
joukko.

Näiden vuosien pahim
pia paloja olivat Sorvastolla 
1963 sattunut kauppias Ant
tilan kaupan varaston palo, 
sekä seuraavana vuonna 
Tumalan Isontalon navetan 
tuhoutuminen. Samana 
vuonna -  siis 1964 -  VPK 
teki kunnan kanssa uuden 
palontorjuntasopimuksen, 
sekä sopimuksen torjunta- 
palkkioista ja varusteiden 
tärveltymisen korvauksista.

1965 kuoli VPKn toimin
taan innolla osaaottanut

Aarne Mäki, jolloin hänen 
tilalleen varapuheenjohta
jaksi valittiin Aulis Saari
maa. Hälytyksiä sinä vuon
na tuli palokunnalle 9.

Kun palontorjuntaharras- 
tus oli näin saanut uutta in
toa, niin samalla intoutui 
vastapuolikin -  siis tuli -  
sillä 60-luvun loppupuolel
la hälytyksien määrä alkoi 
selvästi nousta. Siihen asti 
ne olivat yleensä olleet 
vuosittain alle 10, mutta 
esim. 1967 hälytyksiä tuli jo 
16. Mainittakoon, että tähä
nastinen ennätysvuosi häly
tysten määrässä oli 1981, 
jolloin niitä tuli peräti 18. 
Silloin paloi mm. Tuimalan 
Jallin navettarakennus, on
neksi ei aivan kokonaan.

60-luvun alussa hyvin ke
hittynyt palontorjuntainnos- 
tus näytti vuosikymmenen 
lopulla jälleen laantuneen. 
Siitä on osoituksena mm. 
se, että syys- tai kevätko
kouksissa yleensä oli muka
na vain johtokunta, eikä ai
na sekään täysilukuisena. 
Ne uskolliset, jotka vuodes
ta toiseen kiskoivat toimin
taa eteenpäin olivat Mauno 
Mäntynen, Valtter Rikkinen, 
Reino Raunio, Reino Nuoti
la ja Kauko Ilvola, sekä pa
lopäällikkö Eino Vataja.

70-luvun alkupuolella 
kuitenkin palokunta-aate 
näytti saavan uutta innos
tusta ja uusia nimiä kertyi 
jäsenlistoille. 1973 valittiin 
VPKn varapäälliköksi Aimo 
Välimaa ja seuraavana 
vuonna päälliköksi Kalevi 
Nurminen. Samana vuonna 
Valtter Rikkinen muutti 
pois Koskelta ja hallituksen 
sihteeriksi tuli Reino Nuoti
la. Rikkisen tilalle hallituk
seen tuli varajäsenenä ollut 
Keijo Toivonen, jonka tilal
le varajäseneksi valittiin 
Kalle Anttila ja samoin vara
jäseneksi Jukka Aholan tilal
le Hannu Hakala.

Tämän 70-luvun alku
puolen pahin palo oli var
maan 1970 sattunut V. Leh
tisen liiketalon lähes koko
naan tuhonnut palo, vain 
eteläpäädyssä sijainnut pos
titoimisto jotenkin säästyi. 
Talossahan oli uhkaava pa- 
lonalku jo 1967, mutta sil
loin palo saatiin sammu
maan ja vahingot supistui
vat pääasiassa vesi- ja noki- 
vahinkoihin. Vuosi -73 taas 
oli kova ukkoskesä, jolloin 
salaman sytyttämänä paloi 
Jättälän Kankareen talousra
kennus, sekä kolmen päi
vän päästä tästä Kankaan 
sähkömuuntoasema ja sa
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moin Kankaalla Aarne Ni
kin makasiini heinineen. 
Iso palo oli myös Sorvaston 
Honkalan sikalan palo öljy- 
kamiinan räjähtämisen seu
rauksena. Yleistyneet öljy- 
kaminat syttvttivätkin noi
hin aikoihin useita paloja. 
Samoin kuuluu ajankuvaan, 
että kun kaikkia pahnoja ei 
enää koottu pois pelloilta, 
vaan ne poltettiin leikkuu
puimurin jäljiltä, niin sattui 
monia uhkaavia tilanteita 
tulen riistäytyessä karkuun 
polttajien valvonnasta.

Kolmas nousukausi
Vuodesta 1975 voidaan kat
soa Kosken VPK: n kolman
nen nousukauden toden te
olla alkaneen. Silloin uusia 
nuoria jäseniä liittyi run
saasti riveihin ja innostusta 
riitti.

Tuon v:n -75 kevätko
kouksessa perustettiin kou
lutuspäällikön vakanssi ja 
sen sai hoitaakseen jo edel
lisenä vuonna VPKn päälli
köksi valittu Kalevi Nurmi
nen, joka oli suorittanut 
vaadittavan palopäällystö- 
kurssin Otaniemessä 1970. 
Varapäälliköksi Aimo Väli
maan tilalle valittiin Teuvo 
Salin. Syyskokouksessa sit
ten vanhat konkarit joukol
la jättäytyivät sivuun antaen 
tilaa nuoremmille. Koko 
toisen nousukauden halli
tuksen puheenjohtajana toi
minut Mauno Mäntynen ha
lusi erota hallituksesta; hä
nen tilalleen valittiin Jarkko 
Nurmi, mutta puheenjohta
juuden sai Keijo Toivonen. 
Myös Aulis Saarimaa erosi 
hallituksesta antaen paik
kansa Kalevi Nurmiselle. 
Seuraavana vuonna myös 
pitkään mukana olleet Rei
not Raunio ja Nuotila luo
puivat hallituspaikoistaan 
Teuvo Salinin ja Kalle Uusi
talon hyväksi. Varajäseneksi 
Kalle Anttilan tilalle tuli 
Jaakko Laakkio.

1977 VPK sai uuden pa
loauton, 2700 litran vesisäi
liöllä varustetun sammutu- 
sauton. Samana vuonna 
vaihtui myös päällikkö; uu
deksi päälliköksi tuli Teuvo 
Salin. Varapäälliköksi ja 
koulutuspäälliköksi valittiin 
Asko Tausa. Palokunta jaet
tiin myös joukkueisiin ja 
ryhmiin harjoitustilanteita 
varten. Saman vuoden syys
kokouksessa myös Kauko 
Ilvola luopui hallituksen jä

senyydestä Asko Tausan hy
väksi.

Niin oli Kosken VPKn 
toiminta päässyt uuteen ja 
entistä ehompaan vauhtiin. 
Esim. herätettiin ajatus 
nais- ja poikaosastojen pe
rustamisesta. Poikaosasto 
tosin oli toiminut aikaisem
minkin, mutta sen toiminta 
oli laantunut; naisosasto 
sensijaan oli uusi tulokas.

Näiden aikojen pahimpia 
paloja olivat navettapalot. 
1976 paloi Selän kulmalla 
Lammin tilan navetta, jol
loin 6 lihasonnia paloi sen 
mukana. Kaksi vuotta myö
hemmin tuli tuhosi Talolan 
Ahon tilan navetan perus
tuksiaan myöten vieraan 
henkilön varomattoman tu
len käsittelyn seurauksena.

Heti 80-luvun alussa pää
tettiin nais- ja poikaosasto
jen lopullisesta perustami
sesta. Naisosaston perusta
va kokous pidettiin 11.2- 
80, jolloin osaston puheen
johtajaksi valittiin Pirkko 
Salin, sihteeriksi Marja Län- 
siaho ja rahastonhoitajaksi 
Leena Nurminen. Viikko 
sen jälkeen perustettiin 
poikaosasto, jonka päävetä- 
jäksi tuli Ari Haapala. Pai
kalla oli viitisenkymmentä 
nuorta, ja kun mukana oli 
tyttöjäkin, niin pian osaston 
nimi muutettiin nuoriso- 
osastoksi.

Näihin aikoihin alettiin 
kiinnittää entistä enemmän 
huomiota viihdytyspuo- 
leen. Päätettiin perustaa 
esim. lentopallojoukkue ja 
tehdä lentopallokenttä pa
loaseman läheisyyteen. Ke
säkuussa -80 kenttä sitten 
tehtiinkin ja kokonaan tal
koovoimin.

Saman vuoden syksyllä 
pidettiin nk. palokuntasun- 
nuntai. Ohjelmassa oli 
mm. tutustumista paloka
lustoon, harjoitusnävtöksiä, 
lentopallo-ottelu VPKn ja 
kunnanvaltuutettujen välil
lä, köydenvetoa naisvoimin, 
saappaanheittoa ja orjahuu- 
tokauppakin. Yleisöä oli 
mukana runsaasti.

1981 allekirjoitettiin kun
nan kanssa uusi palontor- 
juntasopimus ja hyväksyt
tiin öljyvahinkojen torjunta- 
suunnielma kunnan maa- 
alueella. Palokalusto siir
rettiin kokonaan VPKn hoi
toon ja nimettiin välineiden 
vastuuhenkilöt miehistön 
keskuudesta. 
 . /  —

Seuraavana vuonna Ari 
Haapala erosi nuoriso-osas
ton johtajan tehtävistä. Hä
nen tilalleen valittiin Timo 
Munkki, joka sai apulaisik- 
seen Timo ja Olli Väli
maan. Timo Munkki valit
tiin myös hallitukseen paik
kakunnalta muuttaneen 
Jarkko Nurmen tilalle. V. 
1983 vaihtuivat jälleen 
VPKn päälliköt, kun kevät
kokous valitsi päälliköksi 
Heikki Peltolan ja varapääl
liköksi Ari Haapalan.

1981 tehty sammutusso- 
pimus ei elänyt pitkään, sil
lä jo v:n -83 lopulla hallitus 
päätti esittää syyskokouk
selle sopimuksen irtisano
mista. Syynä oli se, että so
pimuksessa kunta oli lu
pautunut hankkimaan palo
kunnalle uudet paloasema- 
tilat v:n -83 loppuun men
nessä ja hanke näytti viiväs
tyvän. VPK halusi, että kun
ta ostaisi toimintansa lopet
taneen meijerin kiinteistön, 
mistä sitten kunnostettai
siin paloasematilat, mutta 
kun kunta ei vaikuttanut 
halukkaalta tähän, päätettiin 
käyttää sopimuksen irtisa
nomista painostuskeinona 
kuntaa kohtaan. Syysko
kouksessa äänestyksen jäl
keen hallituksen kanta voit
ti, eli sopimus irtisanottiin. 
Jonkin aikaa asiasta keskus
teltiin osin hieman kiivaas- 
tikin, mutta sitten kunta 
hiukan yllättäen ostikin 
meijerikiinteistön ja
VPKkin sai sieltä halu
amansa tilat.

Suunnitelmat uudeksi 
paloasemaksi laati Matti 
Mikkola. Muutokset ja ka
lustohankinnat tulivat mak
samaan n. 200 000 mk, 
vaikka töitä tehtiin paljon 
myös talkoovoimin. Uutta 
paloasemaa valmisteltiin 
vuoden päivät. Jo joulu
kuussa -84 sen tiloihin ajet
tiin säiliöauto KO 14, mutta 
muut autot ja varusteet siir
rettiin vasta seuraavana ke
sänä, päivä oli 9. 7. Viralli
set tupaantuliaiset pidettiin 
kuitenkin vasta v:n 1986 
puolella, päivämäärällä 
23- 5. jolloin paikalla oli 
palokuntalaisten lisäksi 
kunnan luottamus- ja toimi
henkilöitä, sekä läänin pe
lastuspalvelun edustajia. Ti
laisuudessa todettiin, että 
uusi paloasema oli tullut 
maksamaan n. 600 000 mk, 
mikä on läänin halvimpia.

Oli siis niin kunnalla kuin 
VPKn pojillakin syytä tyyty
väisyyteen.

Syksyllä -85 palokunta sai 
ensimmäisen varsinaisen 
miehistönkuljetusautonsa, 
Mazda 2000-merkkisen pa
kettiauton, joka ostettiin 
puolivalmiina 75 000 mar
kalla. Auton sisustustyöt 
tehtiin talkoilla, penkit lah
joitti aut. Heikki Haavisto ja 
maalauksen teki ilmaiseksi 
Kari Tiensuu.

80-luvun pahimpia paloja 
olivat sahapalot, joita sattui 
Kosken molemmilla sahoil
la. 19. 6.-80 syttyi Sorvas- 
tolla Santion sahan sahaus- 
halli, joka jo puoli vuotta 
aikaisemmin sattuneessa 
lämpökeskuksen palossa 
oli ollut uhan alaisena, 
mutta saatiin varjelluksi. 
Nyt saha paloi korjauskel- 
vottomaksi ja rakennettiin 
sen jälkeen kokonaan uu
destaan. V. -82 salaman is
ku sytytti Koivukylässä Rau
nion sahan höyläämön pa
lamaan, mikä tuhoutui ko
konaan, mutta sahan muut 
rakennukset saatiin säily
mään.

Kuten edelläolevasta il
menee, on Kosken VPKn 
toiminta ollut 80-luvulla 
varsin voimaperäistä, vain 
sopivan päällikön löytämi
sessä on ollut hieman vai
keuksia. V. 1984 Heikki 
Peltola erosi tästä tehtävästä 
ja tilalle valittiin uudestaan 
Teuvo Salin. Seuraavana 
vuonna hänkin erosi päälli
kön vakanssilta, minkä toi
men sai nuoriso-osastoa 
johtanut Timo Munkki, joka 
siinä toimessa on edelleen
kin. Varapäällikkönä on Ka
ri Tiensuu ja nuoriso-osas
toa johtaa Olli Välimaa apu- 
laisinaan Timo Välimaa ja 
Jari Sintonen. Koulutus- 
päällikkönä on Heikki 
Aalto.

Sellainen on Kosken 
VPKn taival lyhyesti esitet
tynä. Siinä on 50 vuoden 
aikana ollut nousu- ja las
kukausia, kuten yleensä jär
jestöjen taipaleella. Tällä 
hetkellä tilanne näyttää var
sin hyvältä. Onhan kunnas
sa nyt uusi paloasemakin, 
sekä melko runsaasti palo- 
kuntatyöstä kiinnostuneita 
nuoria henkilöitä. Ei kui
tenkaan liikaa, joten var
masti jokaiselle halukkaalle 
löytyy palokunnan riveistä 
mielekästä työtä. □
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Kosken T.L. Osuuspankin 
liiketalon laajennus- ja 
saneeraustyö valmistunut
Osuuspankin toimitalo 

on rakennettu vuosina 
1964 -  1965 ja nyt tapahtu

neen saneerauksen yhtey
dessä rakennettiin myös 
uutta liiketilaa yhteensä 216 
m2, josta puolet tuli varsi
naiseen pankkikerrokseen 
lisätilaksi pankin käyttöön 
siten, että uudisosa sisältää 
uuden, nykyajan vaatimuk
set täyttävän holvin, yhden 
toimistohuoneen ja vähän 
lisätilaa pankkisaliin. Kella
rikerroksen laajennusosa 
käsittää vuokrattavat tilitoi- 
mistotilat sekä tilat ilmas- 
tointikoneille ja uudet 
eteistilat kokoushuoneen 
vhtevteen. Työt on aloitettu

20. 10. 1986 ja valmistumi
nen on tapahtunut kesän ja 
syksyn kuluessa.

Liiketalon laajennuksen 
ja saneerauksen suunnitte
lusta ovat vastanneet samat 
suunnittelutoimistot, jotka 
aikanaan ovat suunnitelleet 
1965 valmistuneen talon. 
Pääsuunnittelun on tehnyt 
Arkkitehtitoimisto Kauko 
Reima yhdessä nyt uutena 
suunnittelijana mukana ole
van sisustusarkkitehti Carin 
Brvgmannin kanssa. Insi
nööritoimisto Äke Jokela 
Ky on tehnyt lvvi-suunnitte- 
lun, Sähköinsinööritoimis
to Matti Leppä Ky sähkö- 
suunnittelun ja DI Torsten

Lindstam rakennesuunnit
telun.

Pääurakoitsijana oli HV- 
Rakennus Oy Turusta, säh- 
köurakoitsijana Sähköasen
nus Leo Kujala Ky Koskelta, 
lvv-urakoitsijana LVl-ura- 
kointi Kauko Koskinen ja il- 
mastointiurakoitsijana Ilma- 
tuote Oy Ruskolta. Kalus
teet toimitti Martela Oy ja 
verhot Kaarina Nikkanen.

Kuutiotilavuudeltaan ra
kennettu uusi osa on noin 
600 m3 ja vanhaa osaa sa
neerattiin noin 1000 m3.

Saneerauksen yhteydessä 
pankkiin asennettiin pank
kiautomaatti, ensimmäinen 
paikkakunnalla.

Ilmastointi tehtiin koko
naan uudelleen, samoin 
sähköasennukset saneerat
tavien tilojen osalta. Hälyy- 
tvsjärjestelmä uusittiin ja 
pankin kokoustilojen käyt
tömahdollisuudet paranivat 
tilojen suurentuessa ja 
akustiikan sekä ilmastoin
nin tullessa kuntoon.

Kiitämme asiakkaitamme 
myönteisestä suhtautu-, 
misesta saneerauksen ai
heuttamiin haittoihin palve- 
luolosuhteissa ja odotam
me sekä entisiä että uusia 
asiakkaita asioimaan uusi
tuissa viihtyisissä tiloissa.
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Setäni kertomaa
Vuonna 1912 perustet

tiin Hongiston taka
maille lohkotilat Sampas ja 
Kulma, Takamaan torpan ja 
Kuusjoen rajan väliseen 
maisemaan. Setäni Jalmari 
Kulma jutteli hänen pykä- 
tessään ensimmäistä tu
paansa 1914, saapui py- 
kävkselle naapuripitäjästä 
Kuusjoelta mies, nimeltään 
Annin-Kalle, tuoden tulles
saan ison uutisen, oli sytty
nyt ensimmäinen maail
mansota. Miesten jutellessa 
alkaneesta sodasta Jalmari 
tuumiskeli, ettei ennen 
vanhaan varmaan ollut so

takaan niin hengenpäälle- 
käypää kun tapeltiin vain 
miekoin ja pistimin. Kalle 
salaviisaana nauroi ivalli
sesti ja sanoi, mitäs tykkäi
sit, jos joutuis oma ”krop- 
pas” piikinnokkaan. Jalma
ria nauratti vielä kolmen
kymmenen vuoden jäl
keenkin.

Jalmarin saatua tupansa 
valmiiksi, kolistettiin syksy- 
yönä porstuan oveen, setä
ni otti oven salpana olleen 
pienikokoisen rautakangen 
käteensä ja aukaisi oven, 
sen takana oli pelokas mies 
ja kauempana keskenkas

vuinen poika. Vieras hätäi
li, "isäntä hyvä, älkää vain 
ampuko”, luullen rautakan- 
kea haulikoksi. Jalmarin va
kuutettua, ettei ole pyssy
äkään ja tiedusteltua vierai
den pelokkuutta, kertoi 
kulkija kysyneensä tietä 
edellisestä torpasta Narrin- 
korven kautta Saloon, mut
ta että torpan isäntä oli 
suuttunut ja sanonut, että 
vartoos p:le kun mää saan 
housut jalkaani, niin kyll 
mää suli s:na tienpään näy
tän. Joose Takamaa oli tun
nettu suorapuheisuudes- 
taan. Jalmari rauhoitteli

vierasta ettei naapuri pahaa 
tarkoittanut. Naapureiden 
tavatessa lähipäivinä Joose 
Takamaa päivitteli Jalmaril
le, oli heillä sukkela tapaus, 
kun tullaan yöllä tietä kysy
mään ja kun hän menee 
paikalle niin siellä ei ole
kaan ketään.

Tällaista oli elämiset ja 
tapahtumat Hongiston met- 
täkulmalla vuosisadan alku
puolella.

Matti Leino

Nyt Koskella

CjD PIKAPANKKI
Käteistä rahaa kaikkina päivinä 

kello 6 —  23
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UUSI OP-METSÄVAKUUS TEKEE VAKUUSTALLETUKSEN 
JA PANKKITAKAUKSEN TARPEETTOMIKSI.

Onko mieleesi koskaan juolahtanut, että metsänuudistamiseen liitty
vän vakuusjärjestelyn voisi hoitaa nykyistä paremmin?

Tavalla, joka ei leikkaisi osaa metsärahoistasi matalatuottoiseksi 
vakuustalletukseksi tai pankkitakausta käytettäessä yllättäisi Sinua ikävillä 
rahoituspulmilla oletettua suurempien metsänuudistamislaskujen yhtey
dessä.

OP-Metsävakuus on Osuuspankin kokemuksella kehitetty täysin uusi 
vakuusjärjestelmä. Perinteellisiin vakuuksiin verrattuna se tarjoaa ylivoimai
sia ominaisuuksia:

1. OP-Metsävakuus ratkaisee vakuusongelmasi pitkälle tulevaisuu
teen. Metsävakuussopimukseen liittyvä metsäluottovaraus ja maksupalve
lusopimus toimivat yhdessä Yksityismetsälain 2§:n vaatimana vakuutena 
kymmenen vuotta.

2. OP-Metsävakuus merkitsee oikeusturvasi parantumista. Nyt Sinulla 
on tilaisuus tarkistaa metsänuudistamistöiden laskutusperusteet etukäteen.

3. OP-Metsävakuus tarjoaa Sinulle maksupalvelun vaivattomuutta. 
Osuuspankki hoitaa metsänuudistamislaskujen maksamisen tarkalleen 
eräpäivänä.

4. OP-Metsävakuus parantaa maksuvalmiuttasi. Nyt metsänhoitotöi
den kustannuksiin mahdollisesti tarvittava lainarahoitus on aina valmiina.

5. OP-Metsävakuus lisää metsärahojesi tuottoa. Aikaisemmin vakuus- 
talletukseen sitoutuneet varat voidaan sijoittaa tuottavammin.

Tule omaan Osuuspankkiisi kuulemaan lisää kaikkien aikojen kehitty- 
neimmästä metsävakuudesta!

Viimeistään siellä huomaat, miten vanha vakuusvaiva on lakannut 
olemasta vaiva.

s f *  KOSKEN T.L. 
Y  OSUUSPANKKI

Metsänomistajalle edullisin


