
N:0 1 -  Huhtikuu 1988 RYHMÄJULKAISU

KOSKELAINEN
JULKAISIJA: KOSKEN TL OSUUSPANKKI
Vastaava toimittaja: Urpo Kinnala Toimittaja: Matti Heinonen Taitto: TupaStudio/Reino Kuikka

Lippuvartiot, 
sotavete
raanien ja 
kunnan 
edustajat 
sekä yleisö 
kunniakäynnillä 
sankari
haudoilla. 
Puheen piti 
kunnan
valtuuston 
puhjoht.
Alpo Yli- 
Liipola.

Juhlimme Suomen 70-vuotista 
itsenäisyyttä

Suomen itsenäisyyden 70-vuotis- 
juhlavuoden johdosta vietettiin viimeksi 
olleen itsenäisyyspäivämme juhlallisuuksia 
kunnissa hieman tavallista juhlavammin, niin 
myös Koskella. Aamulla oli kirkossa 
juhlajumalanpalvelus ja sen jälkeen 
kunniakäynti sankarihaudoilla. 
Kunniakäyntiä juhlisti tavanmukaisuudesta 
poiketen reservisotilasvartio. Sen jälkeen 
alkoi koulukeskuksen juhlasalissa Kosken 
kunnan järjestämä itsenäisyyspäivän 
pääjuhla, jossa mm. esiintyivät Kosken 
Puhallinyhtye ja Mieslaulajat, kansan
edustaja Marjatta Väänänen piti 
juhlapuheen ja prof. Niilo Honkala esitti

Kaikki alkoi siitä Tellervo Pakkanen kertoi
kouluhallitukselta tulleen 
suosituksen, että koulut 
järjestäisivät itsenäisyyden 
70-vuotispäivän kunniaksi 
juhlan. Hän esitti, että

mielenkiintoisen kuvasarjan sodan aikana 
taistelukentillä ottamistaan valokuvista. 
Juhlan kruunasi yläasteen ja lukion esittämä 
mahtava kavalkadi Suomen itsenäisyyden 
vuosikymmenistä. Kun lähes jokainen 
koskelainen on esityksen nähnyt, ja kun 
paikallislehdet ovat siitä kirjoittaneet 
ylistäviä selostuksia ja kirjoituksia (ja aivan 
aiheellisesti), niin emme kerro tästä 
esityksellisestä puolesta nyt enempää. 
Mutta varmaan olisi mielenkiintoista tietää, 
miten noin mittava esitys oli saatu aikaan, 
joten julkaisemme lehtorien Evi Kosken ja 
Ritva Eerolan kirjoittaman selosteen asian 
siitä puolesta.

meidänkin koulumme jär
jestäisi sellaisen ja ehdot
ti, että jokainen itsenäisyy
den vuosikymmen esitet
täisiin kuvaelmana. Ja sil
loin me taideaineiden

opettajat innostuimme 
valtavasti asiasta. Eräänä 
syyskuun iltapäivänä kah
vikupin ääressä otimme 
peruskoulun historian op
pikirjan ja vuosisadan kro-

kun...

Tammikuun 1987 opetta
jainkokouksessa rehtori
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Koululaitoksen esittämä 
kavalkadi 

"Itsenäisyytemme  
vuosikymm enet" oli, paitsi 

mahtava esitys, myös 
ilahduttavan  

musiikkipitoinen. Tässä 
laulaa "Harmony Sisters” 

valssia Kodin kynttilät.

Koulukeskuksen juhlasaliin oli tehty hieno 
kynttiläasetelma juhlistamaan päivätilaisuutta.

Koulukeskuksen tiloihin oli koottu näyttelyksi 
erilaisia esineitä itsenäisyytem m e ajalta.

Kosken Maatalousnaiset tarjoilivat kahvia -  sitä riitti 
kaikille.
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Sota-aikaa:
suomalainen
sotilas
lumipuvussaan  
kulkemassa 
hieman kyyryssä, 
pelokkaana; 
takana leiskuu ja 
paukkuu.

Nykyaikaa edusti Juice Leskinen (Hans Julia) ja laulu 
Kaksoiselämää.

nikan esille, ja siitä lähti
vät visiot pyörimään. Pää
timme, että punaisena 
lankana koko kavalkadille 
tulisi olemaan Suomi-nei- 
don elämänvaiheet itse
näisyyden alusta tähän ai
kaan asti.

20-luvulta päätimme 
kuvata koulumaailmaa, 
koska oppimisvelvolli- 
suuslaki tuli voimaan 
1921, kevennykseksi piti 
saada tietenkin muotia ja 
musiikkia. Koska sahate

ollisuudella oli 30-luvun 
Suomessa suuri merkitys 
ja kun paikkakunnallakin 
on pari sahaa, otimme 
tukkilaiskohtauksen tälle 
vuosikymmenelle. Rehto
ri ehdotti, että 30-luvulta 
otettaisiin kuvaelman si- 
heeksi Markus-setä. In
nostuimme aiheesta, ja 
kun itsekin pikkutyttöinä 
olimme monet monituiset 
kerrat kuunnelleet Mar- 
kus-sedän lastentunteja ja 
pelänneet yhdessä Mikki-

hiiren kanssa Meripeik- 
koa, halusimme lastentun
nin välittyvän mahdolli
simman aitona katselijoil
le. Sitä varten tarvittiin al
kuperäinen Markus-sedän 
ääni ja vähän muutakin 
lastentunnin ohjelmaa. Pi
ti saada vähän menoa ja 
meininkiä ennen sota-ai- 
kaa; ja niinpä keksimme 
ottaa seuraavaksi Linjuri- 
polkan autoineen ja mat
kustajilleen. Sota-ajan ha
lusimme välittää katsojille 
mahdollisimman kosket
tavana. Ei ollut vaikeata 
miettiä jatkoa, tukiinhan 
jo 50-luvulle. Mitäpä 
muuta siltä ajalta muistuu 
mieleen kuin Armi, olym
pialaiset, rokki ja Kekko
nen. Lähestyessämme ny
kyaikaa tuli ensimmäisek
si mieleen tuttuja ja suo
sittuja musiikkikappaleita, 
ja niinpä aloimme ideoida 
niitten ympärille muita 
tyypillisiä ajan kuvauksia.

Tämän kaiken suunni
telmamme esitimme epä
viralliselle opettajainko
koukselle, joka sen hyväk
syi. Mutta meille riitti 
pohtimista pitkäksi aikaa, 
millä tavalla toteuttaisim
me ja ohjaisimme eri koh
taukset. Tähän tarvittiin 
monta puhelinsoittoa ja 
monta kuppia kahvia. 
Työryhmänkin, johon 
kuuluivat Tellervo Pakka
nen, Margit Niemelä ja al
lekirjoittaneet, piti ko
koontua usein neuvottele
maan. Asiantuntija-apua 
saimme historian opettaja 
Harry Erikssonilta. Äidin
kielenopettaja Margit Nie
melä etsi lähdekirjoista 
sopivat tekstit, jotka hän 
liitti eri kohtausten ja mu
siikkiesitysten väliin, ja 
hän ehdotti, että mukaan 
liitettäisiin vielä kohtaus 
Niskavuoresta, ote Tunte
mattomasta sotilaasta, 
koulutytön runo ja koulu
laisen aine. Tekstiilityön 
opettaja Merja-Liisa Haa
pala hankki ja kunnosti 
noin 200 asua ja valmisti 
itsekin useita niistä. Sa
moin rehtori Tellervo 
Pakkanen ja kotitalouso
pettaja Pirkko Nvhä teki
vät esitykseen tarvittavia 
pukuja. Juhani Virolainen 
teknisten töitten opettaja
na valmisti luonnosten 
pohjalta lavasteet sekä 
hankki esitykseen lisätilaa

antavan etu- ja soittola
van. Biologian opettaja 
Olli Suomiselta saimme 
sota-aikaan liittyviä dioja. 
Tietotekniikan opettaja 
Ilkka Lindholm-Ventola 
valmisti Margit Niemelän 
laatiman tekstin mukaan 
tietokoneäänelle tehdyn 
kasetin ja kouluavustaja 
Hans Julia auttoi äänite- 
hostekasettien tekemises
sä. Saimme onneksi mate
matiikan opettaja Maisa 
Jallin kasettimusiikin ja 
ääniefektien taitavaksi 
operaattoriksi.

Sitten alkoi sopivien 
henkilöitten valitseminen. 
Oli jännittävää kulkea pit
kin koulun käytäviä ja toi
mia kykyjenmetsästäjinä. 
Iloksemme oppilaat in
nostuivat yhteisestä tärke
ästä asiasta ja ryhtyivät mi
tä merkillisimpiin tehtä
viin. Kun vielä opettajat
kin tulivat mukaan, alkoi 
kokonaisuus hahmottua.

Mutta sitten vasta se työ 
alkoi: musiikkiohjelmien 
ja sketsien harjoittelu. 
Rehtorin kehotuksesta py
rittiin ottamaan saman 
kohtauksen esittäjät aina 
samasta luokasta käytän
nön syistä. Oli ahdasta, 
kuumaa, huono ilma, 
mutta mielettömän haus
kaa letkistä ja rokkia har
joiteltaessa. Kun itsenäi
syyspäivä läheni, päästiin 
silloin tällöin saliin har
joittelemaan, ja juhlaa 
edeltävällä viikolla alettiin 
koko ohjelmaa harjoitella 
alusta loppuun. Saumatto
masti kohtaukset nivou
tuivat toisiinsa vasta vii
meisenä harjoituspäivänä. 
Kulissien takana oli ah
dasta, tukit ja muu rekvi
siitta olivat aina tiellä, ih
misiä tuli ja meni eri koh
tauksiin. Sama ahtaus val
litsi pukuhuoneissa, mutta 
yhteispelillä se sujui! Näy
töksiä oli kaikkiaan viisi. 
Joka kerta oli täysi sali, 
500-600 ihmistä. Olimme 
itsekin tyytyväisiä sekä esi
tykseen että sen saamaan 
vastaanottoon. Kiitos ja 
kunnia kuuluu koko kou
lulle, niin opettajille kuin 
oppilaillekin, jotka kaikki 
uhrasivat runsaasti myös 
vapaa-aikaansa tähän kou
lun suureen ponnistuk
seen.

Evi Koski ja Ritva Eerola
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Lukukmkerit -  
vanha perinne 

nykyaikaan sovellettuna

Kirkkoherra Saarela pitämässä raamattutuntia.

•  Entisaikaan vuotuiset lukukinkerit olivat 
kylässä varsin huomattava tapahtuma. 
Varsinainen lukusosa silloin kesti runsaan 
puolen päivän ajan, ja kun yleensä

kinkerivuorossa ollut talo tarjosi päälle 
lukuspidot, niin kinkeripäivä jatkui pitkälle 
iltaan. Kinkereillä tarkistettiin kyläläisten 
lukutaito, heidän tietonsa kristinopista ja 
vieläpä yleinen siveellinen elämänmenonsa, 
joten tilaisuus oli varsin pelottava niille, 
joilla em. ominaisuuksissa oli jotakin 
vajavaisuutta. Oikein huonosti selviytyneet 
saatettiin pistää istumaan pöydän alle, mikä 
oli hirveä häpeä. Aivan syystä siis 
Seitsemän veljeksen Timo sanoikin: 
"Kävishän tämä elämä laatuun ilman tuota 
kauhistuttavaa päivää.” Jännittävä päivä se  
oli myös rippikouluun pyrkiville tai jo 
rippikoulua käyville nuorille, joiden tiedot 
myös erikoisesti punnittiin.

Yhäkin kinkereitä pidetään, niin Koskella 
kuin muissakin seurakunnissa, mutta 
tilaisuuden kesto on huomattavasti 
vähentynyt. Nyt kokoonnutaan kinkereille 
jonakin iltapuhteena parin tunnin ajaksi. Ne 
lukuspidotkin ovat jo jääneet pois -  onneksi, 
sillä niistä koitui kinkeritalolle melkoinen 
vaiva ja rasitus. Kahvit kuitenkin yleensä  
juodaan tilaisuuden alkajaisiksi.

Kolmiosainen
ohjelma
On lämmin, sumuinen päi
vä, kuin pääsiäisajan sää, 
vaikka on vasta Runebergin 
päivä, helmikuun viides 
siis. Aino ja Antti Kanasuon 
kotiin Hongiston Leppäojal- 
le on kerääntynyt n. 25-päi- 
nen ihmisjoukko kyläkun
nan kinkereille. Hiljainen 
puheensorina täyttää olo
huoneen, juodaan kahvia ja 
odotellaan kirkkoherran ja 
kanttorin tuloa. He saapu- 
vatkin varsin täsmällisesti, 
Kosken kirkkoherra Antti 
Saarela, sekä vakinaisen 
kanttorin ollessa talvilomal

la viransijaisena kanttorin 
työtä hoitava Eino Erelä 
Alastarolta. He tervehtivät 
kaikkia kädestä, juovat pari 
kupposta kahvia ja niin ti
laisuus voi alkaa.

Eino Erelä istuu pienen 
matkaharmonin taakse, sä
estää ja johtaa alkuvirren, 
kirkkoherra pitää lyhyen 
rukouksen. Seuraa ensim
mäinen varsinainen luku- 
saihe, raamatunselitvs Paa
valin efesolaiskirjeen 4 lu
vun mukaan. Joku kinkeri- 
vieraista vuorollaan lukee 
muutaman jakeen kirjeestä 
ja kirkkoherra Saarela hie
man tarkemmin selvittää 
mitä luettu teksti tarkoittaa

ja mitä tuo yhteys on. -  
Kaikki oikeastaan perustuu 
siihen, että Kristus on mei
dät yhdistänyt Isän kanssa 
ja myöskin toinen toisem
me kanssa, hän sanoo. En
tisajan kinkereiden pako
nomainen, joskus pelotta- 
vakin tunnelma on poissa; 
enää ei lueteta kaikkia vuo
rollaan, lukea saa kuka ha
luaa, kuitenkin lukijoita 
löytyy.

Sitten on vuorossa virsi- 
laulutunti Eino Erelän joh
dolla. Viime kinkereillä an
nettu läksyvirsi N:o 106 lau
letaan pariinkin kertaan, 
Välillä Erelä kertoo virsien 
taustoista. Nythän on en

simmäistä \T JO tta  käytössä 
uusi virsikirja, johon tehdyt 
pienet muutokset entisen 
virsikirjan virsiin nähden 
hieman häkellyttävät. -  Kyl
lä niihin varmaan tottuu, 
niinkuin totuttiin edelli
seenkin virsikirjaan, Erelä 
lohduttaa, mutta lisää kui
tenkin: -  Nuoret oppivat 
hyvinkin, meille vanhem
mille se voi olla vaikeam
paa, kun oppimiskyky iän 
mukana yleensä huononee.

Puolenkymmentä virttä 
mennään lävitse, toivomuk
siinkin annetaan mahdolli
suus. Tutustutaan myös en
si vuodeksi annettavaan 
läksyvirteen. Sitten on taas
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V.s. kanttori Eino Erelä johti leppoisaan tyyliin 
virsilaulutunnin.

kirkkoherran vuoro.
-  Kolmantena asiana py

sähdymme miettimään näi
tä kristillisiä vertauskuvia, 
hän ilmoittaa. Käsittelyn 
saavat niin naispappien -  
joista ensimmäiset piakkoin 
saavat papiksivihkimisensä 
-  tunnus, kaulasta riippuva 
tasasakarainen risti, kuten 
eräät muutkin tunnetuim
mat ristit, esim. Pietarin ris
ti ja ankkuriristi. Saamme 
kuulla, että risti on lähtöi
sin Egyptistä, jossa sitä pi
dettiin eräänlaisena Niilin 
tulvien korkeusmittarina; 
sieltä sen saivat roomalai
set, jotka alkoivat käyttää si
tä rangaistusvälineenä, ja 
Jeesuksen ristiinnaulitsemi
sen jälkeen rististä tuli kris
tikunnan korkein vertaus
kuva. Kuulemme myös 
muista vertauskuvista; kynt
tilästä, lampusta sekä kalas
ta, joka kristittyjen vainon 
aikana oli näiden salainen 
yhtevsmerkki.

Lopuksi selvitetään vielä 
eräitä käytännön asioita, 
mm. nimetään kylän yh
teyshenkilö, jota vanhan ta
van mukaan kutsutaan ”kv- 
länvanhimmaksi”, selvite
tään ensi vuoden kinkeri- 
paikka ja lasketaan kahvitar
joilun yhteydessä kulhoon 
kertynyt kolehti. Vielä lau
letaan iltavirsi "Oi Herra, 
luoksein jää”, eräs vanhan

Osa kinkeriväestä.
Tarkoitus oli kuvata kaikki, 
mutta epäkuntoon mennyt 
kameran suljin jätti lähes 
puolet pois.

virsikirjan suosituimmista 
virsistä, johon ei uuden vir
sikirjan laatinut komite
akaan ole rohjennut mil
lään tavalla koskea. Kirkko
herran loppurukouksen jäl
keen tilaisuus päättyy, ja 
osanottajat alkavat sonnus
tautua kotimatkalle hieman 
yli kaksituntisen yhdessä
olon jälkeen.

Luonne muuttunut,
perusta ei
Pyydän vielä lähtöaikeissa 
olevan khra Saarelan mieli
pidettä siitä, puolustavatko 
tällaiset lyhyetkin kinkerit

yhä paikkaansa seurakun
nan toiminnoissa? Saarela 
myöntää, että toki kinkerit 
nykyisin ovat entisajan kin- 
kereitä lyhyempiä, mutta se 
ei ole asiassa olennaista.

-  Ne ovat varmaan muut
tuneet toisen luonteisiksi. 
Aikaisemminhan siinä oli 
rippikouluun pyrkivien 
kuulustelu, sitten tämä kir
konkirjojen pitäminen ajan 
tasalla ja lukutaidon katsel
mus -  tämä on nykyään lä
hinnä niikuin seurakunnan 
muukin kokoontuminen 
sanan ääreen. Sitä myöten 
on perinne vielä jäljellä, et
tä kun kinkereillä on ollut 
se raamatunselitys, on ollut 
virsitunti ja sitten vielä kris
tinopista joku aihe; nämä 
ovat yhä mukana. Tietysti 
nykyajan elämäntyylikin on 
pakottanut kinkerit toisen
laisiksi; monet asiat, jotka 
ennen on hoidettu kinke
reillä, hoidetaan nykyisin 
virastossa; useinhan esim. 
lapsia kastettiin paljon kin
kereillä. Luulen, että hen
gellisen puolen osuus on 
likimain sama, se on vain 
tiivistetty tähän yhteen il
taan. Työelämäkään ei ny
kyisin salli monenkaan läh
teä sillä tavalla koko päiväk
si, mutta illaksi on helpom
pi ehtiä.

Khra Saarela kertoo vie
lä, että nämä ovat tämän

vuoden toiset kinkerit, kol
me päivää sitten kierros al
koi Tapalasta. Kun Kosken 
seurakunnassa on 11 kinke
ripiiriä, kestää kinkerien pi
täminen ilmeisesti huhti
kuun puolivälin paikkeille.

Kysyn myös viransijaisel
ta kanttori Erelältä, millais
ta on työskennellä koske
laisten parissa, vieraassa 
seurakunnassa. Hän ker
too, ettei Koski ole hänelle 
ollenkaan vieras. Hän on 
toiminut ennenkin kantto
rin sijaisena Koskella ja 
täällä on muutenkin paljon 
tuttuja.

-  Kun olen harrastanut 
sukututkimusta, niin olen 
huomannut, että juureni 
ovat vahvasti tähänkin ky
lään. Tuonne Takamaan ta
loon tulee Männistöstä yksi 
vahva juuri. Ja muutenkin 
on runsaasti tuttuja, nuo
rempana kuljin täällä pal
jon Tiensuun Pekan kanssa.

Kinkeriväen vanhin on 
70-vuotias Aili Kulma. Hän
kin todistaa, että ennen kin
kerit kestivät paljon pidem
pään. -  Rovasti Närvin aika
na ne olivat oikein aika pit
kiä ja kyllä Normajakin vie
lä pitkiä piti. Silloin luetet
tiin kaikki järjestään, ja rip
pikoululaisia ja rippikou
luun pyrkiviä kuulusteltiin 
toisessa huoneessa aika 
kauan. □
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Heikki Heikkilä -  
automies ja urheilija

Koskelaisia henkilökuvia

Tuli Koskelle 
jäädäkseen
Miten jouduitte tänne Kos
kelle?

—No, en minä tänne 
niin jou tunu t, tulin itse 
vaan. Täällä oli jo  tuttuja; 
Kaatiala ja  Kuljun Jussi, 
Kaatiala oli kaupan johta
ja n a  ja  Jussi varastonhoi
tajana. Ne rupesivat vaati
maan, että tulisin heidän 
seurakseen, autonkuljetta
ja n  paikkaa tarjosivat. Ei 
ne sieltä Kuortaneelta olisi 
päästäneet, mutta minä 
ajattelin, että mitäs tässä, 
voisi vähän muutakin 
maailmaa katsoa.

Nähtävästi Heikki Heikki
lä mieltyi Koskella olemi
seen, koska ei ole täältä 
m uuttanut pois. Tai olihan 
se muutto kerran vähällä 
tapahtua, jo heti alkuaikoi
na; kun Heikki oli hyvä ur
heilija, niin hänet haluttiin 
saada Turun Riennon rivei
hin ja Turusta olisi hom
mattu myös työpaikka. Mut
ta sitten sattui onnetto
muus, jonka seurauksena 
muuttohommat jäivät. 
Heikki Heikkilä kertoo:

-M ellilän asemalle tuli 
meijerin juustolan koneita 
ja  ne piti purkaa vaunusta 
sinne makasiiniin. Siellä 
oli iso vauhtipyörä seinää 
vasten pystyssä ja  se pääsi 
kaatumaan ja lkani päälle, 
se vei poikki vasemman ja 
lan luut. Sairastin sitä ko
ko talven ja  muutosta ei 
tullut mitään.

Toinen syy Koskelle jää
miseen oli varmaan myös 
se, että Heikki löysi täältä 
elämänkumppaninsa, Sor- 
vaston Vesalan tyttären Saa
ran. Vuosien vieriessä heil
le syntyi kolme poikaa, jois
ta vanhin, Esko on lukenut 
diplomi-insinööriksi ja on 
professorin virassa Heisin-

64 vuotta sitten -  siis 1924 saapui Koskelle 
osuuskaupan autonkuljettajaksi nuori mies nimeltään 
Heikki Heikkilä. Ihan läheltä ei hän tullutkaan; hän on 
etelä-Pohjanmaan poikia, syntynyt Kuortaneella 1895 
maalaistalon lapsena. Kun hän oli nuori, oli parhaillaan 
se aika, jolloin täältä Suomestakin innolla muutettiin 
Amerikan maihin "puuveitsellä kultaa vuolemaan”. 
Heikkilänkin sisarussarjasta kolme lähti sinne rapakon 
taakse, ei kuitenkaan Heikki. Talo jaettiin tasan hänen ja 
yhden veljensä kesken, mutta kun Heikkiä kovasti 
kiinnostivat alkuaskeliaan ottavat autohommat, niin hän 
myi osuuden talosta veljelleen ja ryhtyi ajamaan 
Kuortaneelle perustetun yhtiön linja-autoa. Sieltä hän 
sitten muutti Koskelle ja ajoi täällä kaupan autoa yli 40 
vuotta, aina 70-vuotiaaksi asti. Nyt hän viettää 
puolisonsa Saaran kanssa rauhaisia eläkepäiviä 
vanhahkossa omakotitalossa entisen osuuspankin eli 
myöhemmän seurakuntakodin vierellä.

Tämän näköisiä olivat kuorma-autot silloin kun Heikki 
Heikkilä tuli Kosken osuuskaupan palvelukseen. Tämä on 
se umpikuminen Publikaani lähdössä ilmeisesti jollekin 
huviretkelle. Kuljettajana on Gunnar Ruoho.

gin teknisellä tutkimuslai
toksella. Keskimmäinen 
poika, Lasse oli Turun Vali
on jäätelömyynnissä, mutta 
on jo kuollut sairastuttuaan 
syöpään. Alpo, nuorimmai
nen toimii Kuhmoisten 
osuuskaupan toimitusjohta
jana. Heikkilät asuivat aluk
si vuokralla mm. osuuskau
pan huoneustossa ja Isonta- 
lon asuinrakennuksen pää- 
tyosassa, mutta pääsy 
omaan taloon oli mielessä. 
Vuonna -37 sellainen tilai
suus tulikin.

-  Tässä talossa oli silloin 
osuuskassan toimisto, ja  
kun pankki rakensi tuo
hon viereen isomman toi
mitalon, niin me saimme 
ostaa tämän. Aika korkeal
la hinnalla kylläkin, mutta 
kun olimme asunnon tar
peessa. niin ostettiin tämä 
kuitenkin. Kyllä tässä on 
ollut ihan mukava asua, 
on rauhallinen paikka. 
Vaikka tuossa naapurissa
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Koskelaisia urheilijapoikia 
30-luvulla urheilukentän  
laidalla. Heikki Heikkilä on 
keskellä, m uutvas. Erkki 
Tamminen, Kalle Saari,
Toivo Urmas ja huoltaja 
Verner Kaatiala.

sitten olivat ne seurakun
nan hommat, nuoret kävi
vät rippikoulua ja  lapset 
kerhoissa, niin ei siitä kos
kaan ole ollut haittaa. 
Päinvastoin oli jotakin hu
via, kun on saanut niitä 
katsella.

Työ varsin kovaa
Kuten on jo mainittu, Heik
ki Heikkilä ajoi päätyönään 
osuuskaupan kuorma-au
toa. Hänen tullessaan kau
pan palvelukseen oli sillä 
kaksikin autoa, vanha rans- 
kalaisvalmisteinen Publi
kaani, jossa oli vielä umpi- 
kumirenkaat, sekä juuri os
tettu uusi Ford.

- S e  vanha auto oli jo  
melkein loppuun ajettu, 
mutta sillä uudella Fordil
la m inä sitten rupesin aja
maan. Koskisen Antti vielä 
hiukan ajeli sillä vanhalla, 
mutta ei sillä enää paljon  
viitsitty.

Oliko senaikaisten auto
jen ajaminen raskasta hom
maa ja olivatko ne hyviä 
käymään?

-E n  minä tiedä, jos se 
mitään raskasta oli. Ratti 
niissä o lija  kun siitä vään
si, niin kyllä ne kääntyivät. 
Ja kyllä ne kävivät, kun  ne 
vaan hyvin hoiti; en minä  
ole koskaan autolla tielle 
jäänyt. Ja hyvin ne meni
vätkin; ne 20- ja  30-luku- 
jen  vaihteen autot ottivat 
jo  satakin km tunnissa, jos  
vaan oli sellainen tie, että 
uskalsi lasketella. Ne tiet 
olivat siihen aikaan kapei

ta ja  mutkaisia, mutta ei 
kyillä paljon toisia autoja 
vastaan tullut, sai melkein 
aina ajaa keskitiellä.

Kuormien teko ja purka
minen kuitenkin taisi olla 
raskasta työtä?

- E i  se m uuta ollutkaan 
kuin raskasta. Kaikki apu
lannat, sokerit ja  m uut oli 
sadan kilon säkeissä, ja  yk 
sin täytyi purkaa asemalla 
kaikki vaunut ja  tehdä 
kuormat -  ei silloin mi
tään apumiehiä mukana  
ollut. Ei se huonon miehen 
hommaa ollut, mutta mi
näkin olin silloin parhais
sa voimissani. Eikä silloin 
kysytty ollenkaan, miten 
pitkää päivää tehtiin, sitä 
täytyn tehdä niin kauan  
kun työ tuli valmiiksi. 
Monta kertaa asemalla 
meni kymmeneen asti illal
la. kun sai vaunut pure
tuiksi. Joskus täytyi ajaa 
hevosellakin, kun  ei autol
la päässyt, tiet olivat sellai
sia ettei niitä talvella au 
kaistu. Vasta sodan jälkeen  
muuttui täälläkin, niin et
tä tulivat apumiehet m u
kaan ja  säkitkin pienenivät 
puolella, tuli 50 kilon 
säkit.

Mellilästäkö kaupan tava
rat tavallisesti haettiin?

-Mellilästä pääasiassa, 
kaikki kappaletavara tuli 
junassa sinne. Mennessä 
vein kananm unia ja  mitä 
nyt oli ja  tullessa toin tila
tut tavarat. Sitten ruvettiin 
ajamaan Turussa ja  vähi
tellen Helsingissäkin asti. 
Ei ne kuormat alussa suu

ria olleet, mutta 30-luvul- 
la, kun oli ne Chevrolet 
kuutoset ja  jo  kahdet ren
kaat takana, niin voitiin 
viedä viiden tonnin kuor
miakin.

Monen lajin 
urheilija
Edellä oli jo pieni vihjaus 
Heikki Heikkilän urheilu
harrastuksesta. Sen hän oli 
aloittanut jo aivan nuorena 
ja Kuortaneella ollessaan 
osallistunut useaankin ur
heilulajiin.

-E nsin  me voimisteltiin 
monta vuotta, käytiin jos
kus kilpailuissakin näyttä
mässä kuinka me osataan. 
Rekillä ja  nojapuilla teh
tiin niitä liikkeitä kuin ny
kyäänkin tehdään, vaikka 
eihän ne niin nättejä ol
leet. Hiihtokilpailuissa siel
lä olin paljon mukana, 
sain pokaalejakin; kerran 
Vaasassa voitettiin viesti- 
hiihdot ja  käytiin S AI-kisois
sa Tampereella. Täällä 
Koskella en enää paljon  
hiihtänyt, en ehtinyt har
joittelemaan, kun  oli tuo 
työ.

Kenttälajeihin Heikki 
Heikkilä täällä osallistui 
enemmän ja olikin niissä 
melkoinen tekijä. Hän har
rasti vähän kaikkia lajeja, 
heittoja, juoksua, hyppyjä, 
viisiotteluakin. Vaikka hän 
ei itse sitä kerrokaan, niin 
olen muilta kuullut, että 
juuri viisiottelussa hän oli 
sitä luokkaa, että häntä va
kavasti ajateltiin olympiaeh-

dokkaaksi siinä lajissa. Hän 
itse kuitenkin on sitä miel
tä, ettei mitenkään olisi nii
hin hommiin ehtinyt. Sit
ten tapahtui se edellä ker
rottu onnettomuuskin, jolla 
varmaan oli myös vaikutuk
sensa Heikin urheilu-uran 
kehitykseen. Varsinais-Suo- 
men piirissä hän kuitenkin 
oli parhaita senaikaisia ur
heilijoita.

-  Tulihan sitä kentällä 
käytyä, vaikkei täällä aluk
si ollut kenttääkään, Nuor- 
tentuvan pihalla vaan oli 
kilpailuja, mutta vähitellen 
saatiin kenttäkin. Paavo 
Nurmikin oli täällä silloin 
kilpailemassa, kun oli ken
tän vihkiäiset. Se oli aluksi 
suojeluskunta, kun järjesti 
kilpailuja, sitten perustet
tiin urheiluseura, tuo Kai
ku, kun olin ollut täällä 
vähän aikaa. Aika usein 
silloin kilpailuja järjestet
tiin, mutta paremmin niin
kuin pyhäaikaan, ei viikol
la minnekään menty', kun  
oltiin töissä.

Heikki Heikkilä sanoo, 
että mitään päivärahoja hän 
ei ole koskaan saanut kil
pailumatkoiltaan. Suojelus
kunnan järjestämissä kilpai
luissa matkat kuitenkin oli
vat ilmaisia. Junalla men
tiin, jos kilpailut olivat kau
empana, lähelle matkattiin 
vaikka jalkaisin. Lähes kai
kissa senaikaisissa Suomen 
kaupungeissa Heikkilä ker
too kilpailumatkoillaan käy
neensä. Mikä laji tuntui

Jatkuu sivulla 11
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Ratsukot pihalla rivissä ennen ratsastistunnille menoa, 
vas. Anu Helle ja Dolly, joka päätti ottaa pienen 
varaslähdön, sitten Riikka Paavola ja Betty, Katja 
Hellman Bullerin selässä, oikealla Sanna Heilejä Tasku- 
Matti.

Reipasta menoa 
ratsuleirillä

•  On todettu meillä Suomessakin, että 
kaupungeissa ja jopa maaseutu
taajamissakin asuvat ihmiset, erittäinkin 
lapset ovat vieraantuneet varsin kauas 
luonnosta ja maaseudun elämästä. Todettu 
on myös, että lähes kaikilla ihmisillä on 
jonkinasteinen kaipaus päästä edes  
hetkeksi tekemisiin luonnon ja siihen 
kuuluvien ilmiöiden kanssa. Tämän takia on 
meilläkin viime vuosina tullut varsin 
suosituksi uusi elinkeinohaara: 
maatilamatkailu. Siinä nämä urbaaneissa eli 
kaupunkimaisissa oloissa asuvat ihmiset 
pientä korvausta vastaan pääsevät hetkeksi 
maatiloille tutustumaan niiden elämään ja

myös halujensa ja mahdollisuuksiensa 
mukaan voivat osallistua tilan töihin.

Koskella tällaista toimintaa harjoitetaan 
ainakin Partelan Pietilässä Mauno ja Merja 
Mäentaustan tilalla -  "pienimuotoista 
maatilamatkailua”, he itse sanovat. Heillä 
toiminnan painopiste on ratsastuksessa, 
joten osallistujat ovat pääasiassa nuoria 
tyttöjä. Toimittajan käydessä 
tutustumiskäynnillä talossa, oli siellä 
parhaillaankin neljä Turun seudun tyttöä 
kolmen päivän ratsastusleirillä 
joululomallaan vuoden 1987 aivan viimeisinä 
päivinä.

Kahdesti päivässä 
ratsailla
Yöllä on ollut kohtalainen 
pakkanen, nyt sää 011 lauh
tunut lähelle nollaa, mutta 
kosteankolea tuuli pyyhkii 
yli pihan, jossa tytöt valmis

tautuvat iltapäivän ratsas
tukseen. Mäentaustojen 
oma tytär, neljätoistavuotias 
Heidi avustaa tyttöjä satu
loiden kiinnityksessä ja aut
taa satulaan. Ennen lähtöä 
järjestäydytään suoraan ri
viin pihalle kuvausta varten

kuin ennen Lappeenrannan 
rakuunat käskynjakoon. 
Uudesta, viime kesänä val
mistuneesta asuinraken
nuksesta tulee pihalle Mer
ja Mäentausta, talon emäntä 
ja ratsastusleirin "vastaava”. 
Hän antaa tytöille viimeiset

evästykset, sitten ratsukot 
lähtevät noin sadan metrin 
päässä pellolla olevaan ai
taukseen, jossa ratsastus- 
harjoittelu tapahtuu.

-A am ulla  he jo  olivat 
tunnin verran ratsastamas
sa, vaikka oli 13 asteen
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pakkanen , Merja Mäen- 
tansta kertoo. -  Sitten teh
tiin vielä pieni rekiajelu 
Bettyn kanssa.

Ennen kuin lähdemme 
seuraamaan ratsastusta kur
kistamme talon vanhaan 
asuinrakennukseen, jossa 
tytöt majailevat leirillä ol
lessaan ikäänkuin omissa 
oloissaan. Rakennus on 
vielä täysin asumiskelpoi
nen, iso muuri pitää huo
len lämmöstä, tupa on mel
ko tilava, sen keskellä kou- 
lupulpeteista koottu pöytä, 
jonka äärellä on hyvä lukea 
tai askarrella mitä tahansa. 
Makuuhuone ei ole kovin 
suuri, mutta ei neljälle vuo
teelle liian ahdaskaan.

-  Sanoin kyllä, että kaksi 
tytöistä voisi nukkua täällä 
tuvan puolella, mutta he 
sanoivat olevansa mie
luimmin yhdessä — iltaiset 
ju tu t vannaan sujuvat 
niin paremmin, naurahtaa 
Meija Mäentausta.

Ilmeisesti niitä iltajuttuja 
riittääkin, ellei sitten liikku
minen raikkaassa ulkoil
massa ylettömästi uneta.

Pöydällä on muutama 
punakantinen kirja, kannes
sa nimi: Ravi, ratsastus ja 
hevoskasvatus. -  Ne ovat 
sellaisia kirjoja, jotka Turun 
Hippos on minulle lahjoit
tanut, saavat tytöt täällä lu
kea, oppaani kertoo. Kyse

len, onko näillä hevostytöil
lä yleensä mitään muuta 
harrastusta kuin hevosiin 
liittyvät? -  Nämä tytöt aina
kin voimistelevat, kertoivat 
olleensa esiintymässäkin 
jossain mmivoimisteluryh- 
mässä. Se onkin hyvä, sillä 
vaikka ratsastus vahvistaa
kin jalkalihaksia, niin esim. 
hapenottokykyä se ei suu
remmin kehitä.

Tallityöt kiinnostavat
Mäentaustat muuttivat Lie
dosta Koskelle kesällä 1985 
ja syksyllä Mauno Mäen
tausta sai täältä kunnan ra
kennustarkastajan toimen. 
Sitä virkaansa hän on nyt
kin hoitamassa, eikä siis ole 
paikalla. Maunon osalta 
muutto oli oikeastaan pa
laamista entisille sijoilleen 
-  Pietilä on hänen entinen 
kotitalonsa. Merja Mäen
tausta kertoo heidän maati
lamatkailunsa alkuvaiheet, 
kun lähdemme tyttöjen pe
rään laitumelle.

-Isä llän i on aina ollut 
yksi ravihevonen keiral- 
laan ja  minä sain joskus 
ratsastaa niillä. Heidi on 
perinyt tuon kiinnostuksen 
ratsastamiseen, ja  kun  
muutimme tänne niin 
hankimme hänelle ponin, 
koska kaikki hänen hyvät

kaverinsa jäivät sinne ja  
lähtö tuntui hiukan haike
alta. Mutta hän sanoi, että 
jos saa ponin, niin hän tu
lee, vaikka siellä ei olisi yh
tään kaveria. Kun hän sit
ten kasvoi liian isoksi rat
sastamaan ponilla, mutta 
ei kuitenkaan raskinut 
myydä sitä, niin me ehdo
timme, että jos hän tekee 
vähän ylimääräistä työtä 
voisimme ostaa hevosia li
sää ja  järjestää tilaisuus 
ratsastamiseen muillekin 
halukkaille. Hän kävikin 
sitten kaksi ja  puoli vuotta 
yhtämittaa tallissa, aam ul
lakin ennen kouluun me
noa, mutta nyt olemme so
pineet, että minä hoidan 
hevoset arkiaamuisin ja  
päivisin ja  hän iltaisin ja  
viikonloppuisin, että on 
molemmilla hieman va
paampaa.

Osallistuvatko myös lei
rillä olevat tytöt hevosten 
hoitoon?

-A ivan  varmasti. Meillä 
oli viime kesänä eräitä tyt
töjä, jotka olivat olleet Hel
singissä ratsastust uuneilla 
ja  sanoivat, että siellä mak
saa tunti 70 mk, eikä saa 
edes harjata hevosta, että 
he haluaisivat myös hoitaa 
niitä. Ja nämäkin tytöt var
mistivat heti tullessaan, että 
he saavat myös hoitaa he
vosia ja  osallistua tallitöi-

hin. Sanoin, ettei ole pakko 
tehdä tallitöitä, eikä men
nä iltatalliin jos on kovin 
väs)’nyt, mutta he sanoivat: 
Ei -  kyllä me mennään. Et
tä kyllä heillä oma halu sii
hen on, eikä siitä pakotta
malla mitään tulisikaan.

Valvottua ratsastusta
Saavumme aitauksen vie
relle. Sen sisäpuolella käy 
melkoinen vilske; on me
nossa vielä alkuverryttely, 
tytöt ratsastavat edestakai
sin kukin omaa tahtiaan, vä
lillä kävmäjalkaa, välillä 
pientä ravia, kaviot kopsu- 
vat jäätyneessä maassa. Hei
di seisoo aitauksen keskellä 
ja seuraa tarkkana menoa. 
Merja Mäentausta kertoo 
ohi vilahtavien ratsujen ni
miä ja ominaisuuksia.

-N u o  kaksi pienintä 
ovat shetlanninponeja; 
nuorempi on Dolly, se täyt
ti keväällä vasta kolme 
vuotta ja  oli aivan opetta- 
maton kun  se ostettiin 
meille. Heidi on sitä harjoi
tuttanut, mutta hän on jo  
liian iso ratsastamaan sil
lä. Tuo toinen on nimel
tään Buller, 9-vuotias ruu
na; sillä on joskus vähän 
juonia, tiesin jo  ostaessa, 
että kun jo ku  aloittelija 
ratsastaa sillä maastossa, 
niin se saattaa tulla lauka
ten omavaltaisesti kotiin. 
Mutta se on niin näppärä, 
kun osaa nuo koululiik- 
keet ja  ylittää hienosti 50- 
senttisen esteen aloittelijoi
den kanssakin. Betty on 
myös poni, tuo keskikokoi
nen, se on Russ-rotua ja  
125 cm korkea. Se on nyt 
kantava -  toukokuussa 
voidaan odottaa varsaa. 
Tuo iso on sitten suomen
hevonen Tasku-Matti, tai ei 
se suomenhevoseksi iso ole, 
kun on vain 148 cm kor
kea, kun poniraja on 147 
cm. Se mahtuu hyvin tuon
ne vanhasta navetasta teh
tyyn talliin. Vielä elokuus
sa se oli ravivalmennukses- 
sa-, nyt sitä käy opettamas
sa ratsuksi kilparatsastaja 
Ria Tulivuori Turusta ja

►

Merja Mäentausta pitelee Bulleria, joka välillä lähti karkuteille. Matilla ratsastava Sanna 
oli vähällä törmätä sam aan katraaseen, mutta näistä leiriläisistä kokeneimpana 
ratsastajana selvitti hyvin tilanteen.
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Alkuverytteiyssä tytöt ratsastivat aitauksessa sinne tänne, 
ja oli vaikeuksia saada kaikki kuvaan, varsinainen  
ratsastustunti menee jo hyvässä järjestyksessä.

valmentaa samalla Heidiä.
Merja Mäentausta pujah

taa välillä aidan raosta otta
maan kiinni toista pienistä 
poneista; ilmeisesti se on 
Buller, joka on tipauttanut 
ratsastajansa selästään. Kun 
putoaminen ei tapahtunut 
korkealta, ei mitään vahin
koa sattunut, ja pian tyttö 
istuu uudelleen satulassa.

Milloin ovat tulossa seu- 
raavat ratsuleiriläiset?

— Hiihtoloman aikaan  
tulee m uutam a niistä ty
töistä, jo tka  olivat jo  viime 
kesänä, he soittivat ja  kysyi
vät jos saisivat taas tulla. 
Sitten on ollut ilmoitus leh
dessä, että ensi kesänä jä l
leen pidämme ratsastuslei
riä. Meillä ei tietenkään 
ole mitään ratsastuskou
lua, olen pistänyt ilmoituk
seenkin: maatilamatkailu- 
paikka, jossa voi ratsastaa 
ja  on koko ajan valvonta. 
Viime kesänäkin, kun oli 
kerrallaan kaksi tyttöä 
täällä, eikä ollut tätä ai
tausta käytössä, niin tuolla 
maastossa Heidi juoksi toi
sen ponin vieressä ja  minä  
toisen, että ei päästetty rat
sastajia yksinään sinne.

Muitakin kotieläimiä
Aukealla pellolla puhaltaa 
kolea tuuli. Ratsastajille ja 
hevosille ei ilmeisestikään 
tule vilu, mutta katsojille 
tulee. Lähdemme sisälle 
jatkamaan haastattelua, tytöt 
jäävät jatkamaan ratsastusta. 
Vanhan asuinrakennuksen 
päädyssä on aitaus, jossa 
juoksee ja haukahtelee 
isohko, musta koira, jota il
miselvästi hieman harmit
taa, kun ei voi olla mukana 
muiden menossa. Saan 
kuulla, että talossa on ko
tieläimiä enemmänkin, on 
pari kania ja kaksi pässi- 
poikaakin.

-O len  osallistunut myös 
4H-työhön, pidän viikon
loppuisin hevoskerhoa kou
luikäisille, Merja Mäen
tausta kertoo. — Lisäksi 
olen pitänyt luontokerhoa 
ja  ponikerhoa alle 7-vuoti
aille lapsille. Meillä on  
markkinoitu myös sellaista 
kuin ’ponipäivä”, johon  
osanottajat voivat tulla 9  
aikaan, tai vaikka jo  aikai
semminkin, harjata ja  hoi
taa aamulla hevosen, sekä 
ratsastaa aamulla ja  ilta
päivällä. Tarjoan päivä- 
ruuan ja  välipalan, ja  isä

tai äiti hakee sitten illalla 
kotiin.

Alkaa jo hiukan ihmetyt
tää -  kuusihenkinen perhe, 
lukuisa määrä kotieläimiä, 
välillä ratsuleiriläisiä, kaikki 
ne kerhot, varsin usein jo
ku yksityinen ratsastuksen 
harrastaja; miten sen kai
ken ehtii hoitamaan ja or
ganisoimaan?

- E i  siinä kyllä vapaa- 
ajan ongelmia ole. Mutta 
kuitenkin minä tästä tyk
kään. Joku viihtyy toimisto
työssä, minä taas tässä 
puuhassa; hyvähän se on  
että on kaikkien alojen 
hairastajia.

Menemme uuden asuin
rakennuksen tupakeittiöön, 
joka on niin tilava, etteivät 
suurenkaan perheen jäse
net yhtämittaa törmäile toi
siinsa. Leivinuunikin van
han mallin ja uuden muo
din mukaan näkyy olevan.

-Kyllä siinä jo  leipääkin 
on kypsennetty, ei se muo- 
tiesineenä ole, Merja Mä
entausta sanoo ja  kertoo, 
että he muuttivat tähän 
vasta viime kesän heinä
kuussa, minkä takia ei rat- 
suleiriä voitu pitää kuin  
neljä viikkoa, vaikka tie
dusteluja tuli aika paljon.

Montako ratsuleiriläistä 
teillä on tähän asti ollut?

— Viime kesänä oli 8  tyt
töä, kaksi kerrallaan vii
kon ajan, nyt ovat sitten 
nämä neljä. Lisäksi on ol
lut ratsastustuntilaisia. Syk
syllä, kun oli vielä lämpi- 
mämpää olimme lähes jo 
ka ilta Heidin kanssa len
killä ratsastajien turvana. 
Loimaalta käy eräs tyttö 
säännöllisesti joka  lauan
tai. Nuorin vakituinen tun- 
tilainen on Pääm in An
nukka, joka  on 4-vuotias; 
hän istuu hyvin ponin se
lässä, selkä suorana.

Joskus väitetään, että ny
kynuoret käyttäytyvät hie
man huonosti. Miten ratsu
leiriläiset?

-H e  ovat käyttäytyneet 
ihan hyvin. Olen aina sa
nonut, että hevostyttöjen 
kanssa on kiva häärätä, 
joukossa ei ole ketään, jo 
ka puhuisi rumasti tai 
muuten käyttäytyisi epä
miellyttävästi.

Vainko tyttöjen -  eivätkö 
pojat lainkaan ratsasta?

-O n  täällä bevoskerhos- 
sa ollut 3 -4  potkaakin ja  
tuolla Ypäjällä näin ju n i
oreissa myös muutaman  
pojan. Ja Liedosta meillä 
kävi ponipäivässä eräs 8- 
vuotias poika; hän kävi 
meillä ensin kylässä, sitten 
hänen äitinsä soitti, ettei

tässä auta muu, hänen on 
päästävä päiväksi sinne. Et
tä kyllä poikiakin mukana  
on, mutta tytöt ovat ehkä 
innokkaampia i rittämään 
uudelleen ja  uudelleen, 
kun pojat haluaisivat osata 
heti. Ratsastus on taitolaji, 
joten harjoitusta kuitenkin 
tarvitaan.

Kuten edellä todettiin, 
hyvään alkuun päässyt Mä- 
entaustojen ratsastusleiri- 
toiminta kesällä jatkuu. Mi
tä muita tavoitteita on ensi 
kesän varalle?

-E räs tavoite on, että 
saisimme tuohon oikein 
kunnollisen ratsastusken
tän, koska kentällä ratsas
tus on aloittelijoille turval
lisempaa kuin maastorat
sastus. Jos siinä sattuu joku  
haaveri, niin on aina apu 
lähellä. Hevonsenkaan ei 
kentällä innostu sillä lailla 
kuin joskus maastossa, ai
nakin kotiin päin tultaessa 
se saattaa intoutua liian 
kovaan vauhtiin. Sitä uraa 
kentällä se menee tasaises
ti. Sitten olen kovin hake
nut toista tuollaista pieni
kokoista suomenhevosta; 
kun tulee kesäkelit ja  ne 
ratsastusleirit, niin ei Hei
dille jä ä  enää ollenkaan 
hevosta, ei hän sitten enää 
raski ratsastaa Matilla, kun  
toiset ovat jo  päivän ratsas
taneet, ja  kun se ratsastus 
kuitenkin on hänelle henki 
ja  elämä.

Siinä Merja Mäentaustan 
suunnitelmat ja toiveet tu
levaisuutta varten. Toimit
tajasta jotenkin tuntuu, että 
mikään ei voi estää niiden 
toteutumista. Ja eiköhän to
teudu myös tämäkin toi
vomus:

-O lisi kiva, jos kaikki 
em i kesän leirit olisivat 
täynnä. □
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Kaarlo 
Tuominen

80
-vuotias

Kaikkien koskelaisten tuntema Kaarlo "Kalle” Tuominen täytti 80 vuotta 
9. 2. -88. Kuvassa päivänsankari takanaan osa hänen saamastaan 
valtavasta palkintomäärästä.

Kalle Tuominen oli aikansa tunnetuimpia keskimatkojen juoksijoita ja 
hänen parhain urheilukautensa sijoittui 30-luvulle. 1936 hän osallistui 
Berliinin olympiakisoihin ja saavutti siellä hopeamitalin 3000 m 
estejuoksussa Voiman Iso-Hollon ottaessa kultaa. Kalle aloitti 
kilpailemisensa v. 1927 ja lopetti 1958, jolloin lahjoitti piikkarinsa Suomen 
Urheilumuseolle. Tähän yli 30-vuotiseen kilpailukauteen mahtuu n. 600 
kilpailua. Eniten hän juoksi 1500 metriä, vaikka hänet paremmin 
tunnetaankin "este-Kallena". Aktiiviuransa jälkeen ja osittain sen 
aikanakin hän toimi valmentajana kunnallisella ja piiritasolla. Kosken 
urheiluelämässä hänen panoksensa on ollut erittäin merkittävä; hän on 
toiminut mm. kunnan urheilulautakunnan puheenjohtajana, ollut 
valmentajana ja muutenkin innostajana nuorille urheilijoille. 
Lonkkanivelkulumat vaikeuttavat nykyään hänen liikkumistaan, mutta 
muuten mies on erinomaisessa kunnossa niin fyysisesti kuin 
henkisestikin.

Heikki Heikkilä -  
autom ies ja 
urheilija

Jatkoa sivulta 6

parhaimmalta ja oliko sil
loin jo valmentajia?

-  Kyllä nuo heittolajit 
taisivat parhaimpia olla, 
mutta kyllä minä paljon  
myös hyppäsin, vähän joka  
lajia. Ei silloin laji ollut

niin tärkeä, kun kentälle 
mentiin, niin tehtiin joka  
lajia. Eikä silloin mitään 
valmentajia ollut, saa sa
noa että jokainen teki 
omaan tyyliinsä niinkuin  
tahtoi ja  pystyi. Eikä esim. 
korkeushypyssä ollut mi
tään pehmustettuja alastu- 
lopaikkoja; jaloilleen piti 
tulla, kun kova maa oli al
la. Tulihan niistä kilpai
luista noita pokaaleja ja  
lusikoita, mutta en minä  
niinkään voittamisen takia 
urheillut, vaan hyvän ku n 
non ja  terveyden takia.

Sitä terveyttä Heikki 
Heikkilällä onkin riittänyt 
varsin hyvin. 92 vuotta on

jo takanapäin, eikä oikeas
taan muuta vikaa ole, kuin 
että lonkkanivelien kulumi
sen vuoksi liikkuminen on 
hieman huonoa. Henkinen 
vireys on aivan kunnossa ja 
muisti pelaa. Onko suvus
sanne ollut muitakin korke
an iän saavuttaneita?

-Isoisä eli myös yli 90  
vuoden, mutta isä ja  äiti 
kuolivat suhteellisen nuo
rena. Veli Kanadassa on 
nyt 96-vuotias ja  ajelee vie
lä autoakin.

Kun Heikki Heikkilä tuli 
Koskelle, oli Tuimalakin 
varsin hiljainen ja harvaan 
asuttu maalaiskylä, kolme 
kauppaa siellä kuitenkin

oli. Hän oli mukana, kun 
osuuskaupan sivumyvmälät 
perustettiin ja on nähnyt 
niiden yksi toisensa jälkeen 
lopettaneen toimintansa. 
Sivukylät eivät ole kovin 
paljon muuttuneet, mutta 
keskustaan on tullut valta
vasti lisää taloja ja ihmisiä.

-M eille he ovat lähes 
kaikki jo  outoja J$en aikai
sista ystävistä on oikeas
taan jäljellä enää Elvi 
Heikkilä. Mutta ei meitä 
unohdettu ole, seurakunta- 
sisar tai kotiavustaja käy 
lähes päivittäin katsomas
sa, tarvitaanko jotain  
apua. Kirkkoherrakin on 
käynyt. □
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Kuntourheilu kunnossa
__________  Nykypäivän koskelaista urheilua

Lentopallo on suosituin kuntourheilun i Koskella tällä 
hetkellä. Kankaalaisia lentopalloilijoita Kankaan koulun 
pihalla v. -85.

•  Sarjassamme, jossa tarkastellaan Kosken 
urheilun nykyistä tilaa on nyt vuorossa 
kuntourheilu. Ehkä joillekin on hieman 
epäselvää, mitä tuo termi "kuntourheilu” 
oikein pitää sisällään, joten pieni selitys 
lienee paikallaan. Kuntourheiluna pidetään 
kaikkea sitä liikuntaa, jossa varsinainen 
kilpailu ei ole pääasia, vaan harrastetaan 
sitä enemmänkin kehon kunnossa
pitämiseksi. Eikä yksistään kehon, kyllä 
siinä samalla sielukin osansa saa, sen voivat 
mukanaolleet todistaa. Tosin kunto- ja 
kilpaurheilun välinen raja on melko hämärä; 
esim. puulaakilentopalloa pidetään 
kuntourheilun piiriin kuuluvana, vaikka siinä

selvästi toisen joukkueen voittaminen on 
pyrkimyksenä, niinkuin palloilulajeissa 
yleensäkin. Ja jopa sellaisessakin lajissa 
kuin jossakin yhteisvoimistelussa, jossa ei 
mitään kilpailuasetelmaa ole, joku kuitenkin 
saattaa ajatella: Kyllä minä tein liikkeet 
paremmin kuin tuo toinen... Yksinäinen 
hölkkääjäkin saattaa kilpailla -  puhutaanhan 
sellaisesta kuin oman itsensä kanssa 
kilpailemisesta. Ihmisessä kun kerta 
kaikkiaan kilpailuvietti on varsin voimakas 
tekijä. Jätetään kuitenkin nämä 
"perimmäiset kysymykset” ja kerrotaan 
kuntourheiluna niistä lajeista, joita 
kuntourheiluna pidetään.
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Liikuntalautakunta

Pääosaltaan Kosken kun- 
tourheilutoiminnasta vas
taavat kunnan liikuntalauta
kunta ja Kosken Kaiun kun- 
tourheilujaosto. Jos aluksi 
tarkastellaan kunnallista 
kuntourheilua, niin on to
dettava, että kunta on var
sin hyvin huomioinut kun
toliikunnan tarpeet. Täällä 
on jo pitkään ollut liikunta
lautakunta näitä asioita jär

jestämässä ja myös jo usean 
vuoden ajan vakinainen lii
kuntasihteeri, jossa virassa 
nykyisin on Tarja Tepon
oja. Lautakunnan kokoon
pano on seuraava: puh.- 
joht. Pentti Suominen, va- 
rapuh.joht. Tuomo Urmas, 
sekä jäseninä Anssi Tuhka
nen, Vilho Salonen, Lasse 
Mattila ja Martti Lappalai
nen, kaikki tunnettuja ur
heilun perissä häärineitä 
miehiä. Tänne on on tehtv

kuntorata, ns. pururata, on 
jääkiekko ja tenniskentät, 
talvisin tehdään latuja 
moottorikelkalla vm. Ja 
kun suunnitteilla oleva uusi 
liikuntahalli valmistuu, tu
lee varmaan kuntourheili
joillekin entistä paremmat 
mahdollisuudet mm. pallo
pelien harrastamiseen.

Kunnan liikunta-nuoriso- 
sihteeri Tarja Teponoja löy
tyy työpaikaltaan Kosken 
kunnanviraston alakerrasta.

13

Mitä kaikkea kunnalliseen 
kuntourheiluun tällä het
kellä sisältyy?

-  Suosituin kuntourhei- 
lulaji on tällä hetkellä len
topallo. Meillä on jo  m uu
tamia vuosia pyörinyt puu- 
laakilentopallo, jossa tällä 
kaudella on m ukana 14 
joukkuetta, niistä A-sa)jos
sa, jossa on m ukana vain 
miehiä 4 ja  B-saijassa 10. 
Joukkueiden määrä vaihte- 
lee vuosittain paljon, näyt- g»»

Koskelle tehtyjä 
kuntourheilupaikkoja; 
jääkiekkokaukalo koulukeskuksen  
lähettyvillä.

Uimakoulua on jo 
vuosikymmenien ajan lähes joka 
kesä pidetty Liipolan järvellä. 
Tässä käsipohjauimarit antavat 
näytöksen taidoistaan  
uimakoulun päättäjäisissä v. -83.



14 KOSKELAINEN

Kosken Kaiun kuntourheilujaoston puheenjohtaja Asko 
Tausa on tietysti itsekin innokas kuntourheilija. Tässä 
hän suorittaa "hiihtolimboa" eli matalalla olevan riman 
alitusta suksilla laskiaistapahtumassa v. -85.

tää siltä että kun  joku  
joukkue on m ukana vuo
den. niin pelaajat kyllästyi
vät ja  ovat seuraavan vuo
den poissa, mutta innostu
vat uudelleen seuraavana 
kautena. Sitten meillä ovat 
ne lentopalloillat Nuorten- 
tuvalla torstaisin, niissä on 
myös ollut runsaasti osa
nottajia. Lentopallo on to
siaan tällä hetkellä suosittu 
Koskella.

Kuten olemme lehdistä 
saaneet lukea, pelaavat kos
kelaiset myös lentopalloi
lun kuntasarjassa, mutta se 
ei ole liikuntalautakunnan 
organisoima vaan Kaiun 
lentopallojaoston. Kun se 
on jo paremmin kilpaur
heilua ja kun lisäksi on tar
koitus seuraavaan Koskelai
seen tehdä juttu pelkästään 
lentopallosta, niin ei siitä 
nyt enempää.

- Sitten ovat nuo kevät
talven laturetket, Tarja Te
ponoja jatkaa. -  Ne ovat 
olleet 15-20 km mittaisia 
ja  suuntautuneet tavalli
sesti keskustasta Sorvastolle 
päin. Talvisin on pidettr 
myös puulaakihiihtokisat 
ja  kesäisin sen vastineena 
puulaakijuoksu, jonka  yh
teydessä on ollut ihanneai- 
kahölkkä.

Tuo ihanneaikahölkkä 
tarkoittaa sitä, että on etu
käteen laadittu jollekin 
matkalle sellainen aikatau
lu. mikä vastaa sellaista me
noa, joka parhaiten sopii ta
vallisen hölkkääjän kun
touttamiseksi. Hän sitten 
voittaa, joka lähemmäksi 
osuu tätä aikaa.

Kuntourheilun piiriin 
voidaan ilman muuta lukea 
myös uintiretket Someron 
uimahalliin, joita on ollut 
useita kertoja, sekä laskette- 
luretket Kalpalinnaan. Sa
moin ne monet koulut ja 
kurssit, jotka liikuntalauta
kunta on nuorille urheilun- 
harrastajille järjestänyt. Oli
han edellisenä talvena 
esim. jääkiekko- ja hiihto
koulu, sitten kesällä ylei
surheilu ko u lu j a Harmaan, 
Sorvaston ja Tapalan kou
luilla, uimakoulu Liipolan 
järvellä, jota tosin pahasti 
haittasi kesän kylmyys, oli 
tenniskurssikin. Mitä par
hainta kuntourheilua olivat 
myös koulukeskuksen lä
histöllä pidetyt pesäpalloil- 
lat aikuisille.

Näyttää siltä, että toimin
taa on oikeastaan ollut aika 
paljon.

- Ilmeisesti. koska ku 
kaan ei ole vaatinut lisää, 
naurahtaa Tarja Tepo
noja.

Kuntourheilujaosto
Kuten edellä jo mainittiin, 
on urheiluseura Kosken 
Kaiun kuntourheilujaosto 
toinen Kosken kuntourhei- 
lutapahtumien pääasialli
nen tuottaja, ei kuitenkaan 
siinä laajuudessa kuin lii

kuntalautakunta. Siihen 
varmaan vaikuttaa osaltaan 
urheiluseurojen ikuinen 
vaiva, rahapula. Kovin mo
neen tapahtumaan eivät 
kuntourheiluun varatut 
määrärahat riitä.

Kaiun kuntourheilujaos
ton jäsenistö on nykyisin 
seuraava: puh.joht. Asko
Tausa, jäsenet Maija-Liisa 
Jalli, Kaisa Välimaa, Lasse 
Mattila, Eero Nyhä ja Teuvo 
Salin.

Asko Tausa: tekeekö kun
tourheilujaosto yhteistyötä 
liikuntalautakunnan kanssa, 
vai oletteko peräti kilpaili
joita keskenänne?

- E i  meillä paljon yhteis
työtä ole ollut, mutta ei me 
mitään kilpailijoitakaan 
heille olla. Tietysti jo n ku n 
laista yhte)'ttä on, niin et
temme yritä samaan ai
kaan järjestää kuntotapah
tumia. Voi sanoa, että me 
olemme täydennyksenä 
tässä Kosken kuntourheilu- 
toiminnassa, omalla tahol
lamme jotakin järjeste- 
lemme.

Mitä tapahtumia ohjel
mistossanne on ollut?

-Talvisin on päätapah
tumana ollut tämä Laski- 
aistapahtuma laskiaissun- 
nuntaisin. Vaikka emme si
tä yksinämme järjestä; sii
nä on useitakin järjestäjiä. 
Kesän toimintamuotona 
taas ovat olleet nappulaki- 
sat lapsille.

Omista tilastoistani selvi
ää, että kuntourheilujaosto 
lisäksi viime kesänä otti 
osaa Maakuntamarssin jär
jestämiseen, jopa Turussa 
pidettyyn nuorten Sportti- 
diskoonkin. Varsin hyvää 
kuntourheiluahan disko- 
tanssi on, jos sen todesta 
ottaa.

Mukana muitakin
Edellämainittujen lisäksi on 
Koskella eräitä muitakin 
järjestöjä, joiden toimintaan 
liittyy isompana tai pienem
pänä osana myös kuntoilu- 
toiminta. Kunnan nuoriso

Lasten liukumäki laskiaistapahtumassa -85, jolloin oli 
luntakin. Hauskaa näkyi olevan.
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Toimittajan

nurkka Kosken
julkkikset 1987

lautakunta, joka koettaa 
edistää kaikkia hyviä ja ter
veitä elämäntapoja Koskel
la, on pitänyt ohjelmistos
saan myös kuntoilua pää
asiassa retkeilyn muodossa. 
Polkupyöräretki on järjes
tetty joka kesänä ja eräinä 
kesinä lisäksi patikkaretkiä. 
Ja kuten edellä todettiin, on 
tanssiminen varsin hyvää 
kuntoilua, joten kannattaa 
ottaa mukaan nuorisolauta
kunnan järjestämä tanssilei- 
ri ja diskotanssikurssi, sekä 
laskettelumatka Pudasjär
ven Isosvötteelle. Lisäksi 
nuorisolautakunta järjesti 
yhdessä nuorisoseuran 
kanssa rullaluistin-diskon- 
kin Nuortentuvalla viime 
vuonna.

Eipäs unohdeta myös
kään eläkeläisjärjestöjen 
kuntoilutoimintaa. Eläkelii
ton Kosken yhdistys on jo 
pitkään harrastanut vanhoja 
kansantansseja, mikä on 
myös erinomaista kuntour
heilua; onpa sillä jonkin
laista voimistelutoimintaa- 
kin ollut mukana. Hieman 
uudempaa on Kerttu Rauto- 
man vetämä eläkeläisten lii
kunta- ja kansantanssiryh
män toiminta.

Jos vielä hypätään toisel
le laidalle, eli pieniin lap
siin, niin voidaan todeta, et
tä viime vuosina ovat pan
kit alkaneet järjestää omia 
nappulakisojaan, talvella 
hiihtokisoja kuin myös ke
säisin juoksukilpailuja. 
Myös voidaan mainita Maa
seudun Raittiusliiton Kos
ken osaston järjestämät jo
katalviset kuutamohiihdot, 
joita varten avattua latua 
kulmakuntalaiset käyttävät 
hiihtoharrastukseensa tuon 
tapahtuman jälkeenkin. 
Lentopalloa tietysti lyödään 
kesäisin ulkotiloissa mo
nessakin paikassa ilman mi
tään vahvempaa tausta- 
tukea.

Niin tosiaan, kyllä kun
toilla voi aivan omin päin- 
kin, ilman taustajärjestöjä. 
Tapoja on monia; voi hiih
tää, hölkätä, tai vaikkapa 
vaan kävellä, kukin omaan 
tahtiinsa ja mieltymyksensä 
mukaan. Pyöräily on mai
nio kuntoilumuoto, uidakin 
voi, tai vaikkapa soutaa, jos
kin siihen vähävetisessä 
kunnassa on hieman hei
kommat mahdollisuudet. 
□

Viime vuoden ensim
mäisessä Koskelaisen 
numerossa kerroin 

tässä nurkassani Kosken 
julkisuuden henkilöistä, eli 
heistä jotka useimmin oli
vat v. -86 esiintyneet paikal
lislehtien palstoilla. Kun 
siitä taas on vuosi vierähtä
nyt, on ehkä mielenkiin
toista katsoa, ketkä olivat 
kärjessä viime vuonna.

Näyttää yhä pätevän se 
vuodentakainen sanontani, 
että jos haluaa olla esillä 
kannattaa ryhtyä kunnan
johtajaksi tai urheilijaksi; 
näiden alojen edustajat jäl
leen komeilevat kärkipai- 
koilla. Tosin kunnanjohta
jia löytyi vain yksi, mutta 
hän, siis Aimo Suikkanen 
ottikin ylivoimaisen johdon 
saaden 18 pistettä, eli niin 
monta mainintaa lehdissä. 
Seuraavalle sijalle yltäneet 
saivat 13 pistettä, toinen 
heistä oli myös kunnanisiin 
kuuluva eli kunnanhallituk
sen puheenjohtaja Matti 
Mikkola ja toinen sitten 
urheilija, kovasti kehittynyt 
hiihtäjä Juha Mikola.

12 pistettä ei löytynyt, 
mutta 11 pistettä sai myös 
monet kilpailut käynyt hiih
täjä Mirva Salonen. Hänen 
sisarensa Marika jäi yhden 
pisteen päähän, 10 pistettä 
saivat myös hiihtäjänä kun
nostautunut Marja-Liisa 
Kääriäinen, sekä myös ur
heilun parissa mm. lento- 
palloilijoiden valmentajana 
toiminut metsäpäällikkö

Kaskukilpailu
Muistattehan, että Koskelai
sen numerossa 2/87 julis
tettiin kilpailu koskelaisten 
kaskujen ja sanontojen löy
tämiseksi. Kilpailuaikaa sit
ten vuoden viimeisessä nu
merossa jatkettiin tämän 
vuoden helmikuun lop
puun asti. Kaskuja onkin 
toimitukselle saapunut 
melko paljon, joskaan ei

Taisto Lehti.
Yhdeksään pisteeseen yl

tivät kunnanvaltuuston pu
heenjohtaja ja monen 
muunkin luottamustoimen 
hoitaja Alpo Yli-Liipola, fysi- 
kaalihoitajana ja kovana 
loikkijana tunnettu Tuomas 
Sallinen, Kaiun urheilujoh- 
tajistoon kuuluva, myös 
kunnanvaltuutettu Vilho Sa
lonen, sekä nuoret urheili- 
japojat Juha Lehti ja Jani 
Korhonen.

8 pistettä sai vain urheili- 
jatyttö Pauliina Koskinen, 
mutta 7 pisteen saavuttajista 
löytyy monenkin alan edus
tajia. Heitä on kaikkiaan 8, 
mukana kirjastonhoitaja Ai
la Eriksson, kanttori Kaleii 
Lahti, toimitusjohtaja Urpo 
Kinnala, konttoripäällikkö 
Timo Määttänen, kirves- 
mies-kunnanvaltuutettu-ur- 
heiluvalmentaja Esko Syrjä
lä, taiteilija Tytti Young ja 
urheilijatyttö Minna Matti
la. Se kahdeksas oli kun
nan liikunta-nuorisosihtee- 
ri Tarja Teponoja, mutta 
hän ei ilmeisestikään ole 
kirjoilla Koskella, vaikka 
täällä kovasti häärii.

Kuuden pisteen koskelai
sista löytyvät toimitusjohta
jat Matti Laakso ja Olli Ur
mas, jotka eivät ilmeisesti 
pysty ratkaisemaan parem
muuttaan, koska viime ker
rallakin olivat samoilla pis
temäärillä. 6 pist. sai myös 
opettaja ja kunnanvaltuutet
tu Arto Norha, loput tällä 
pistemäärällä ovatkin sitten

mitenkään satamalla, joten 
kilpailuajan jälkenkin mili- 
hyvin otamme vastaan mie
leen muistuneet kaskut. 
Kun kilpailuaika tämän leh
den mennessä painoon oli 
vielä kesken, eikä palkinto
lautakunta seulonut kasku
ja, niin jätetään kilpailun tu
loksen julistaminen seuraa- 
vaan Koskelaisen nume
roon. Odotellaan siis kärsi
vällisesti siihen asti, mutta

urheilijoita; hiihtäjät Jari 
Mikola. Tero Mattila. Tuo
mo Seppälä ja Eerika Tau- 
sa, sekä ampuja Janne Saa
ri. Mainittakoon myös, että 
edellisenä vuonna Suikka
sen kanssa y^kkössijasta kiis
tellyt Mikko Levola oli 
edelleenkin kuuden pis
teen edestä esillä, vaikka 
olikin jo muuttanut Kuorta- 
neelle.

Sitten mainitaan vielä vii
den pisteen saavuttaneet, 
joita on 15- Mennään aak
kosjärjestyksessä: srk:n
nuoriso-ohjaaja Maila Ant
tila, hammaslääkäri Matti 
Eerola, ampuja Rauno Elo, 
pitäjänneuvos Elvi Heikkilä, 
agr. Seppo Kallio, mv ja 
kuntohiihtäjä Eero Nyhä, 
ed. veljenpoika ja myös 
hiihtäjä Martti Nyhä, lento- 
palloiluvalmentaja ja sähkö
asentaja Jarmo Salin, mo
nen lajin urheilijatyttö Ee- 
va-Maria Tuhkanen, kun
nanvaltuuston ja monen 
muun instanssin jäsen Esko 
Uotila, urheilijapoika Pette
ri Urmas, taiteilija Martti 
Vainio, mv. Timo Virtanen, 
kunnalliskodin johtaja Hilk
ka Väinölä ja emäntä Kaisa 
Välimaa.

Siinä he -  tällä kerralla. 
Voisi vielä sanoa, että mo
nasti aivan sattuman oikus
ta pääsee lehtien palstoille, 
mutta kyllä omakin aktiivi
suus yleisiin asioihin näh
den auttaa asiaa. 4̂ 1

julkaistaan tässä "maistiai- 
siksi" eräs kilpailuun saa
punut kasku:

Lanteenin Tolffi Katteluk- 
selta oli varsin "krouvinte- 
koinen” mies. Niinpä eräs 
paikkakuntalainen sanoi
kin: "Puhutaan et Jumala 
loi ihmisen omaks kuvak- 
ses, mutta tota Lanteenin 
Tolffii mää kyl siin asjas 
epäilen...” □
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Asunto Oy Koskivainion 
asunnot myynnissä

Asunnot valmistuvat kesäkuussa tänä vuonna.
Asuntoihin on mahdollista saada edullista valtion 
asuntolainaa. Toisaalta ne voi ostaa myös 
kokonaan omalla rahalla tai normaaliehtoista 
luottoa käyttäen.
Asuntojen pinta-ala on joko 60 tai 80 neliömetriä.
Asunnot myy Kosken Tl Osuuspankki omille 
asuntosäästäjilleen sekä Varsinais-Suomen 
YH-Rakennuttajat muille ostajille.
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