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Kun Kosken koulukeskuk
sen opettajakunta alkoi ke
vättalvella 1987 suunnitella 
itsenäisyyspäiväjuhlaa, pää
tettiin Suomi-neidon vai
heista kertovan kavalkadin 
rinnalle koota näyttely itse
näisyyden ajan esineistöstä.

Koskelaisen edellisessä 
num erossa on jo kerrottu 
miten syntyi ja toteutui tuo 
vuosikymmenistä kertova 
kuvaelmasarja. Tässä leh
dessä kerrotaan näyttelystä, 
joka tuki kavalkadia ja loi li
sää tunnelmaa.

Jo keväällä oppilaille ja
ettiin monisteet, joissa pe
räänkuulutettiin näyttelyyn 
sopivia esineitä. Syksyllä 
koteihin lähetettiin uudet 
monisteet, mutta siitä huo
limatta alkoi tuntua, että 
näyttelyyn ei saataisi tar
peeksi tavaraa. Marraskuun 
lopussa alkoi kuitenkin ta
pahtua. Kun ensimmäiset 
ryijyt kiinnitettiin luokkien 
seinille ja outoja tavaroita 
alkoi ilmestyä ikkunalau
doille, niin innostus valtasi 
sekä oppilaat että opettajat

ja lopulta näyttely täytti ko
konaista seitsemän luokkaa 
koulun päärakennuksessa. 
Joka vuosikymmenellä oli 
siis om a luokkansa, johon 
oli koottu tähän aikakau
teen kuuluneita tavaroita 
kuten vaatteita, lehtiä, kirjo
ja, valokuvia, käsitöitä, asti
oita, huonekaluja, kodin 
tekstiilejä j.n.e. Käytävien 
seinustoilla oleviin lasi
kaappeihin sijoitettiin pik- 
kuesineitä, koruja, hopeaa, 
vanhoja rahoja, silmälaseja 
ja muistovihkoja. Kun astui

luokkaan sisälle oli oven
pielessä aina kyseisen vuo
sikymmenen presidenttien 
kuvat. Äidinkielen opettaja 
oli tuonut kullekin vuosi
kymmenelle kokoelman 
ajan kotimaista kirjallisuut
ta. Myös huonekasveilla on 
ollut oma historiansa. Niin
pä biologian opettaja oli 
laatinut selosteet eri aikoi
na muodissa olleista huo
nekasveista ja 20- ja 30-lu- 
kujen luokissa ruukut oli 
kiedottu kreppipaperiin 
ajan tavan mukaisesti. Pai-

Itsenäisen Suomen 
70 vuotta
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20-lukua, kauniisti kirjailtu 
rekipeitto kehdon reunalla, 
tyyn y jä  ikkunassa 
reikäompeleiset salusiinit.

kallinen kukkakauppa lai
nasi viherkasveja elävöittä
mään näyttelyä.

Ensimmäiseksi esittäytyi 
20-luku, jota on sanottu ää
rimmäisyyksien vuosikym
meneksi. Se oli radion, ää
nielokuvan, lyhyiden hel

mojen, autoja ja lentoko
neiden iloinen kymmen. 
Paavo Nurmi juoksi silloin 
itsenäisen Suomen maail
mankartalle. Näistä tapah
tumista kertovat esillä ol
leet aikakauden lehdet. 
Huoletonta iloisuutta edus

Nurkkaus 30-luvulta, 
seinällä on Musta 
tulppaani-ryijy ja pöydällä 
Kesäkukka-astiastoa.

ti upea, vanha gramofoni, 
josta on veivattu ilmoille 
tuohon aikaan muodikkaita 
jazzin ja charlestonin säve
liä. Sen sijaan 70 vuoden 
takaiset pyykinpesu- ja sili- 
tysvälineet vaikuttivat vä
hem m än mukavilta käyttää.

30-luku alkoi ankaralla 
talouspulalla, mutta päättyi 
vakaisiin taloudellisiin oloi
hin. Kodin esineistössä py
rittiin käytännöllisyyteen ja 
selkeyteen. Tätä aikaa 
edustivat mm. karvalanka- 
matot, hapsuliinat, kokoel
ma kauniita tapettimalleja 
ja Olga Osolinin suosituiksi 
tulleet, klassiset Myrna-kah- 
vikupit, jotka tänä vuonna 
täyttävät 50 vuotta. Arkki
tehti Alvar Aalto aloitti mai
neikkaan uransa huoneka
lujen ja lasin taitavana 
suunnittelijana. Esillä oli 
taivutetusta puusta valmis
tettu tuoli ja Savov-maljak- 
kosarja sekä hänen puoli
sonsa Aino Aallon suunnit
telemaa käyttölasia. Vitrii
nissä oli myös Paavo Nur
m en kuvalla somistettu 
silkkinen nenäliina, joita oli 
aikoinaan myyty varojen 
keräämiseksi Helsingissä 
pidettäviksi suunniteltuja 
vuoden 1940 olympialaisia 
varten.
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Kouluruokailua 40-luvulla. 
Koulu tarjosi keiton 
emalikupista ja kotoa 
tuotiin voileivät ja maitoa 
patenttikorkkipullossa. 
Seinällä riippuu välirauhan  
aikainen kartta.

50-luvulle kuuluivat bougle- 
kankaalla päällystetyt 
tuolit, joiden jalat sojottivat 
muodikkaasti ulospäin.

40-lukua hallitsivat sota, 
pula ja jälleenrakentami
nen. Oli tultava toim een 
omin voimin ja niukin ma
teriaalein. Tämä kasvatti 
kekseliäisyyteen ja toi m u
kanaan erilaiset korvikkeet. 
Paperinaru oli monikäyt
töistä, näytteillä oli siitä val
mistettu matto, kassi, tuo
liin istuinosa ja puupohja- 
kenkien päälliset. Pöydällä 
oli kokoelma pula-ajan 
keittokirjoja, olipa siellä 
myös avaamaton paketti 
"aitoa” kahvinkorviketta 
prännärin ja kahvimyllyn 
vieressä. Seinää koristi Itä
maan tietäjät -ryijy ja ikku
noissa oli sekä sillalangasta 
kudottuja että paperisia 
verhoja. Edellisessä lehdes
sä oli jo kuva kotoiselta vai
kuttavasta hetekanurkkauk- 
sesta paperipatjoineen, sän- 
gynpeitteineen ja seinävaat- 
teineen. Lasikkoon oli saa
tu joukko miesten rintamal
la asemasodan aikana teke
miä puhdetöitä. Sota toi 
tullessaan evakot myös 
Kosken, Marttilan ja Melli- 
län seuduille. Karjalaista 
sukujuurta olevien oppilai
den vanhempia ja isovan
hem pia oli pyydetty kerto
maan muistojaan heidän 
omasta evakkotaipalees
taan. Näistä tiedoista oli 
koottu yhteenveto luokan 
ja käytävän seinille.

50-luvulle tultaessa huis
kutettiin viimeiselle sota- 
korvausjunalle, tervehdit
tiin maailman kauneim- 
maksi valittua Armia ja jär
jestettiin Helsingin olympi
alaiset, joita on kutsuttu vii
meisiksi oikeiksi olympi
alaisiksi. Pula-ajan ostokor- 
teista siirtyivät historiaan 
viimeisimpinä sokeri- ja 
kahvikupongit. Kirjapöydäl- 
tä löytyi Väinö Linnan Tun
tematon sotilas. Tämä vuo
sikymmen osoitti, että kä
dentaito ei ollut kadonnut 
puutteen vuosina. Näytteil
lä oli mm. Marjatta Metso- 
vaaran huopia; Marimekon 
värikylläisiä kankaita ikku
noissa ja pöydillä, Marime
kon vaatteita koko seinälli- 
nen; Kai Franckin eleetön, 
monikäyttöinen Kilta-astias- 
to, jonka idea ja linjat yhä 
elävät hänen Teema-astiois
saan; Antti Nurmesniemen 
klassinen, em alinen teekan
nu, sekä Tapio Wirkkalan 
lasia. Uusinta uutta olivat 
nailonsukat, -ham eet ja 
-paidat, kumiset "elefantti- 
tossut” -  eräänlaiset korol
liset päällyskengät kuten 
myös piikkikoroilla varus
tetut, kapeakärkiset kengät, 
joissa oli muovitulpat terä
vien korkojen suojana. Tyt
töjen ham eet olivat leveitä 
ja leveää vaikutelmaa lisäsi
vät vielä koviksi tärkätyt ►
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60-luvun olohuoneessa piti 
olla vuodesohva, kaksi 
nojatuolia, ja teakisella 
sohvapöydällä lasikulho 
hedelmineen. 
Paimentolaismatto ja 
Kehrä-ryijy täydensivät 
vaikutelmaa.

70-luvun poppanaliinalla 
Anu Pentikin keramiikkaa.

80-luvun tietokoneita ja 
Arabian uutta astiastoa.

alushameet. Vitriinistä löy
tyi m uun tavaran ohella 
olympiaraha ja pääsylippu 
Helsingin olympialaisiin.

60-luvulla koottiin Pala- 
set-hyllystöjä, kudottiin 
mattoja muovisista maito- 
pusseista ja hoivattiin kak
tuksia. Timo Sarpaneva 
suunnitteli puukahvalla va
rustetun rautapadan ja yh
dessä vaimonsa Pii Sarpa
nevan kanssa Ambiette-kan- 
kaan, josta tehtiin sekä si
sustustekstiilejä että vaattei
ta. Esillä oli myös m uiden 
tunnettujen suunnittelijoi
den töitä kuten esim. Ulla 
Procopen sinisävyinen Va- 
lencia-astiasto ja Liekki-pa- 
ta, Birger Kaipiaisen kera
miikkaa ja Nanny Stillin 
lasia.

70-luvun alussa kansa
laisopiston kudontapiiri 
aloitti toimintansa Koskella 
ja niinpä tämän vuosikym
m enen tekstiilit, matot, raa- 
nut, ponchot, poppanat ja 
matkahuovat olivat kudon- 
tapiiriläisten omaa tuotan
toa. Esillä oli myöskin valo
kuvia ja lehtileikkeitä Kos

kella kesällä 1979 vietetystä 
kruunuhäistä. Anu Pentik 
aloitteli suunnittelijan uran
sa ja hänen keramiikkaansa 
oli esillä näyttävä pöytä. Ra- 
hamatot tulivat muotiin ja 
muita 70-luvun villityksiä 
olivat Carmen-rullat ja ko- 
rokepohjakengät. Lasikaa
pissa olivat esillä mm. 
Wirkkalan tutuiksi tulleet 
Festivo-kvnttilänjalat ja Ulti
ma Thule lasisarja sekä Ti
mo Sarpanevan hopeakoru- 
ja ja lusikoita.

Näyttely päättyi 80-lu- 
kuun, jonka aineistoa oli 
kerätty koulun tietokone
luokkaan, m oderniin nyky
ajan ympäristöön. Tätä tie
tokoneiden maailmaa peh
mentämään oli seinälle ri
pustettu uusi, vanhan mal
lin mukaan ommeltu väri
käs rekipeite sekä nykyai
kaista rvijvsuunnittelua 
edustava vaaleasävvinen 
puoliryijy. Nurkassa lojui 
muoti-istuimeksi kohonnut 
nahkainen säkkityyny. Luo
kassa olivat esillä myös 
Kosken kunnan kirjoitusko
neet "kautta aikojen”, en
simmäisestä alkaen. Lasi- 
kaapeissa oli Aarikan koru
ja ja leluja, japanilaisen Su
ku Parkin Pentikille suun
nittelemaa keramiikkaa se
kä vuosikymmenen sarjaku
vasankari Karvinen.

Tässä on tullut esille vain 
pieni osa näyttelyn runsaas
ta ja monipuolisesta aineis
tosta. Oppilaille ja muulle 
yleisölle näyttely osoitti,
miten paljon esineistö ja 
sen mukana kodin ilmapiiri 
ovat 70 vuoden aikana
muuttuneet. Selvästi oli ha
vaittavissa, että oppilaat oli
vat kiinnostuneimpia 50- ja 
60-luvuista eli siitä, mikä 
oli ollut muodissa ja ajan
kohtaista heidän omien
vanhempiensa nuoruu
dessa.

Näiden vuosikymmenien 
esineet palauttivat puoles
taan nuoruuden myös van
hem pien omiin mieliin.

Opettajat ja oppilaat ovat 
jo saaneet kiitosta itsenäi
syyspäiväjuhlien hyväksi te
kemästään työstä, jopa leh
tien palstoilla. Tässä tulevat 
nyt kiitokset myös oppilai
den vanhemmille ja isovan
hemmillekin, jotka monin 
tavoin auttoivat näyttelyesi
neiden hankkimisessa.

Pirkko Nyhä
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Kaskukilpailu ratkennut

Tämän vuoden 
helmikuun loppuun 
mennessä päättyi 
Koskelaisen 
numerossa 2/87 
julistetun 
koskelaisten 
kaskujen 
keruukilpailun 
kilpailuaika. Siihen 
mennessä 
toimitukselle saapui 
kaskuja melko 
runsaasti ja kun 
toimittaja lisäksi kävi 
ottamassa nauhalle 
eräiden kertojien 
kaskuja, niin kertyi 
niitä loppujen 
lopuksi liki 900 kpl, 
tarkalleen sanoen 
890 kaskua tai 
sanontoa. Niistä 
kuitenkin satakunta 
juttua oli sellaista, 
ettei niitä syystä tai 
toisesta voida 
julkaista, mutta 
siltikin saalista voi 
sanoa varsin 
hyväksi.

18.4. kokoontui Osuus
pankin tiloihin viisihenki
nen palkintolautakunta to
teamaan kilpailun tuloksen 
ja nimeämään palkittavat. 
Kun samassa tilaisuudessa 
Osuuspankki ilmoitti luo
vuttavansa kilpailun saaliin 
Koskelaisseuralle oli pal
kintoraatiin kutsuttu seuran 
edustajina pitäjänneuvos El
vi Heikkilä ja toimitusjohta
ja Jukka Laaksonen, Osuus
pankkia edustivat hallinto
neuvoston puheenjohtaja 
Alpo Yli-Liipola ja toimitus
johtaja Urpo Kinnala, sekä 
Koskelainen-lehteä toimit
taja Matti Heinonen.

Toim.joht. Kinnalan pu
heenjohdolla raati seuloi 
kertyneet kaskut ja totesi, 
että eniten kaskuja ja sa
nontoja oli lähettänyt Aarne 
Laine, 157 kpl. Melkein sa
maan määrään ylti Reino 
Numminen 144 kaskullaan, 
mutta julkaisukelpoisia kas
kuja raati totesi hänellä ole
van selvästi enemmän. Kol
mas suurkerääjä oli Kai 
Tuomola, joka lähetti kil
pailuun 81 kaskua tai sa
nontaa.

Raati päätti jakaa kymme
nelle parhaalle kaskuilijalle 
palkinnoksi 200 markan ar
voisen Kansallisen Kirja
kaupan lahjakortin. Palkit
tuja ei siis asetettu parem 
muusjärjestykseen, vaan on 
kaikkien palkinto samanar
voinen. Palkitut ovat aak
kosjärjestyksessä Jaakko

Holkeri, Kalevi Karri, Aarne 
Laine, Perttu Laine, Martti 
Mikkola, Reino Numminen, 
Pirkko Tamminen, Kai Tuo
mola ja Martti Vainio. Onnit
telumme. Osuuspankki toi
mittaa palkinnot saajille 
postitse.

Niidenkään kaskuja lä
hettäneiden, jotka eivät tul
leet palkituiksi, ei ole syytä 
tuntea itseään syrjityksi. 
Kaikkien kaskut -  vaikka 
vaina parikin juttua -  on 
otettu kiitollisuudella vas
taan. Saattaa ollakin, että 
juuri ne ovat niitä helmiä 
kaskujen joukossa, joita on 
ollut tarkoituskin etsiä.

Kerrotaanpa sitten palkit
tujen lisäksi myös m uiden 
kilpailuun osaa ottaneiden 
nimet. Joku saattaa ällistyä: 
Enhän minä ole mitään lä
hettänyt! Toimittaja tunnus
taa kuitenkin liittäneensä 
mukaan eräitä kaskuja, joita 
eri henkilöt -  eräät jo kes
kuudestamme poistuneet
kin -  ovat hänelle joskus 
aiemmin haastatteluissa 
kertoneet. Niiden lopulli
sesta julkaisemisesta voi
daan sopia myöhemmin. 
Tässä siis loput kaskuilijat, 
myöskin aakkosjärjestykses
sä: Pauli Hakala, Elvi Heik
kilä, Pekka Holkeri, Alli 
Hurmerinta, Martti Jalli, Vil
ho Jokela, Martti Karp, Lau
ri Kesälä, Pirkko Kiviranta, 
Jukka Lehtinen, Martti Lei
no, Aleksi Linden, Liisa Lin
den, Iivari Mattila, Antti

Koskelais- 
kaskujen 
ruotiminen ei 
ollut palkinto
lautakunnalle  
mitenkään totista 
touhua. Jäsenet 
vas. Jukka 
Laaksonen, Alpo 
Yli-Liipola, Elvi 
Heikkilä ja Matti 
Heinonen.

Mikkola, Pentti Mikkola, 
Ritva Mikkola, Uuno Mikko
la, Rauha Mäenpää, Timo 
Määttänen, Erkki Nyhä, Aili 
Peltola, Veikka Rautoma, 
Tauno Tuominen, Esko Uo
tila, Eero Virtanen. Yrjö Vir
tanen ja Anja Välimäki. Vie
lä kerran kiitos kaikille kil
pailuun osallistuneille!

Kilpailussa kertynyt ai
neisto on siis luovutettu 
kotiseutuyhdistyksen eli 
Koskelaisseuran haltuun. 
Seuran aktiivisuudesta ja 
toimenpiteistä riippuu, mi
tä kaskuille seuraavaksi ta
pahtuu. On kuitenkin kuu
lunut sellaisia huhuja, että 
aineistosta valmistettaisiin 
Kosken oma kaskukirja, jo
ka mahdollisesti tulisi pai
nosta jo vuoden loppuun 
mennessä. Toivotaan ja 
odotellaan.

On myös ilmeistä, että 
kaskujen keräämistäkin jat
ketaan tulevaisuudessa O n
han todettu, että yhden kas- 
kukirjan julkaiseminen 
kunnassa saa vasta aikaan 
oikean kaskujen vyöryn. Ei
kä varmaankaan kaikki kos
kelaiset kaskut tässä ensim
mäisessä koonnissa tulleet 
esille. Ainahan niitä tulee 
uusiakin, lähes päivittäin. 
Siis pieni pyyntö teille, hy
vät lukijat: kun kuulette hy
vän jutun tai joku entisistä 
muistuu mieleen, niin pis
täkää se ylös paperille. 
Päästä se saattaa unohtua, 
paperilla se pysyy. □
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Puhaltaen kolmannelle 
vuosikymmenelle

Perustaminen
Miten Kosken Puhallinor
kesteri 20 vuotta sitten sai 
alkunsa? Lainaamme otteita 
Erkki Roosin kirjoittamasta 
orkesterin historiikista: 

"Kosken Lions-club käsit
teli asiaa v. 1967 Jukka 
Laaksosen aloitteesta. Le oli 
valmis myöntämään 3000 
markkaa ns:n seitsikon tor
vien hankkimiseksi. Tuo
maskin löytyi joukosta; yksi 
mainitun kerhon jäsenistä 
epäili, että Koskelta ei löy
dy ikinä seitsemää puhalta
jaa. -----------Lions-club ei
kuitenkaan joutunut lu
paustaan lunastamaan, sillä 
valtiovalta ja kunnallinen 
yhteistyö aikuiskasvatuksen 
alueella tulivat avuksi. So
m erolle oli perustettu kan
salaisopisto ja sen myötä 
hyvä asia sai rahallista myö
tätuulta.”

Vaikka joku epäilikin 
seitsemän puhaltajan löyty
mistä Koskelta, liittyi perus
tettuun orkesteriin heti 15 
soittajaa. Paikallaan on var
maan julkaista heidän ni
mensäkin: Jukka Laakso
nen, Pekka Laaksonen, Erk
ki Roos, Jukka Ahola, Jouko 
Roponen, Jaakko Heino
nen, Ilkka Lähde, Matti 
Karp, Terho Roponen, Aa
po Rautoma, Tapani Suomi, 
sekä Marttilasta "lainassa” 
olleet Aimo Rouna, Jorma 
Laaksonen, Raimo Lempiäi
nen ja Teuvo Pöhö. Näistä 
ovat enää mukana Laakso
sen veljekset ja Erkki Roos.

Johtajat
Juhlakonsertissa heilutti 
tahtipuikkoa orkesterin

Kosken Puhallinorkesteri 
soittaa Nuorisoseuran 
järjestäm ässä 
Suvisattumassa Kosken 
vanhalla urheilukentällä 
1973. Esko Juuri johtaa, 
soittajia taitaa olla mukana 
yhdeksän.

kolmas kapellimestari Ti
m o Salmenoja, vajaan vuo
den sillä vakanssilla ollut. 
Kuitenkin johtaminen sujui 
häneltä kuin vanhalta kon
karilta. Konsertin hilpeän 
keväinen tunnelm a oli suu
relta osin hänen ansiotaan. 
Hänen välirepliikkinsä kap
paleiden välissä saivat tavan 
takaa yleisön hörähtele- 
mään. Samanlaisia sanan- 
valmiita huum orim iehiä 
ovat olleet orkesterin 
muutkin johtajat Esko Juuri 
ja Erkki Roos. Taas ote his
toriikista:

"Mistä sitten saatiin pe
rustettavalle orkesterille 
pätevä ja innostava johtaja? 
Jukka Laaksonen tunsi naa
puripitäjästä Somerolta pu
hallinmusiikin "kovan ni
m en”, Esko Juuren. Nopea 
puhelu Eskolle -  pyyntö al-

•  Päivä oli 24. 4. 88, viikkoa ennen 
vapunpäivää. Oli takatalvi; tuntui, että oli 
koko talven kylmin sää, hyytävä pohjoistuuli 
puhalsi. Mutta Kosken Nuortentuvassa oli 
lämmin ja kotoinen tunnelma. Siellä Kosken 
Puhallinorkesteri piti juhlakonserttiaan 20- 
vuotisen elämäntaipaleensa kunniaksi. Työn 
merkeissä siis. Yleisöä ei ollut -  ihme kyllä 
-  kovin runsaasti, mutta ne torvimusiikin 
ystävät, jotka olivat saapuneet paikalle, 
eivät varmaankaan katuneet tuloaan. 
Konsertti oli musiikillisesti hyvätasoinen, se  
oli hauska ja ohjelmistoltaan sopivan 
vaihteleva.

Kosken Kohaus aloitetaan 
torvisoitolla 1983. Vyhtisen 
kioskin edessä soittavaa 
puhallinorkesteria johtaa 
Erkki Roos.
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kavan soittokunnan johta
jaksi -  vielä nopeam pi vas
taus: "Totta kai minä tulen. 
Se on kuin johtaisi oman 
paikkakunnan orkesteria.” 
Se oli meidän onnemme. 
Siitä se lähti -  ja hyvin.”

V. 1974 Esko Juuri jätti li
sääntyneitten toimiensa 
vuoksi johtajan vastuun 
Erkki Roosin harteille. An
karan itsekriittisesti Roos 
kertoo historiikissaan:

"Alku oli m inulle vaike
aa. Soittajien määrä laski. 
Asiantuntemus puuttui. Sit- 
keällä yhteistyöllä jatkoim
me. Soitimme jokaisella 
harjoituskerralla uutta m u
siikkia. Systeemi oli huono 
tasollisesti, mutta säilytti in
nostuksen. Tein jokaista 
harjoituskertaa varten 2-4 
uutta sovitusta, jotka olivat 
suhteellisen helppoja. Jot
kut niistä soivat, mutta oli 
joukossa todella surkeita
kin sovituksia. Esiintymisiä 
meillä kuitenkin oli run
saasti.”

Viime vuonna siis Timo 
Salmenoja käänsi selkänsä 
yleisölle, eli astui johtajaksi 
orkesterin eteen. Hän ker
toi, että vaikka on kiva soit
taa, niin ihan mukava on 
myös johtaa tätä orkesteria. 
Hän sanoo soittajien totte- 
levan johtajaansa ihan hy
vin, vaikka lisääkin perään, 
ehkä ei aivan tosissaan: 
"Varsinaista auktoriteettia 
minulla ei kylläkään ole, 
johtuen ehkä hurjasta m en
neisyydestäni...”

Soittimien hankinta
Puhallinorkesterin perusta
misessa on esim. laulukuo
roon verrattuna eräs hanka
luus; kun laulaja tulee kuo
roon, on hänellä aina inst
rumentti mukanaan, mutta 
soittajalle sellainen on han
kittava. Eivätkä ne soittope
lit ole aivan huokeitakaan. 
Historiikin mukaan ei Kos
ken Puhallinorkesterilla
kuitenkaan ollut siinä suh
teessa mitään suurempia 
vaikeuksia.

"Soittimien hankintakaan 
ei tuottanut ongelmia, sillä 
soittajilla oli omia soitti
mia. Kansalaisopisto osti 
muutamia soittimia ja kaksi 
torvea tuotiin Mellilän enti
seltä soittokunnalta.
-----------Esko Juuri hankki
jostain, ties mistä, osan soit
timista.”

Harjoitukset
Juhlakonsertin musisoin
nista huomasi, että ainakin 
tätä tilaisuutta varten oli 
harjoituksissa käyty hartaas
ti. Voidaan sanoa, että jos 
tuollainen konsertti on m u
siikkitoiminnan täyttymys, 
niin harjoitus on sen perus
ta. Vsta -74 orkesteri on 
harjoitellut Laaksosen puki

m on vinnillä, jossa se voi 
myös säilyttää soittimensa 
ja muut välineensä. Aivan 
orkesterin perustamisen 
jälkeisistä harjoituksista 
Erkki Roos kertoo:

"Harjoittelimme aluksi 
Kosken Yhteiskoululla per- 
jantai-iltaisin. Esko Juuri 
kävi Turusta ja Helsingistä 
meitä johtamassa. Harjoi
tukset olivat hauskoja ja ne 
olivat asiantuntijan käsissä. 
Luotiin oikea henki ja rak
kaus puhallinmusiikkiin. 
Se oli ja on edelleenkin tär
keää. Mitä sitten soitimme? 
Aloitimme tutulla Emma-

valssilla ja sitten tulivat Lei- 
la-valssi, Viipurin pukki, Pa
rantaisen runkokvartetin 
ohjelmisto, Drina-marssi, 
Muistoja Pohjolasta jne. ai
na vaikeimpia kappaleita. 
Esko Juuri antoi alkavalle 
harrastuksellemme hyvän 
pohjan, mm. sen että tur

haan ei pidä harjoitella. Tu
lee olla selvä päämäärä ja 
se on oman taidon kohen
taminen ja esiintymiset. Oli 
mahtavaa soittaa ensim
mäistä kertaa Someron 
kansalaisopiston joulujuh
lassa 1 9 8 6 .------------ Olem
m e harjoitelleet m ennei
den kahdenkymmenen 
vuoden aikana yli 1100 
tuntia ”

Esiintymiset
”... ja esiintyneet n. 100 
kertaa. Saamamme (vaati
mattomat) palkkiot olem 
me käyttäneet soittimien, 
nuottien, sekä joidenkin 
esiintymisasujen hankin
taan. Henkilökohtaisia 
palkkioita ei ole maksettu.”

Luultavasti lähes jokai
nen koskelainen on nähnyt 
ja kuullut Kosken Puhalli
norkesterin soittavan. Tä
mä juhlakonsertti oli kol
mas heidän omajärjestei- 
nen pitkä konserttinsa. Mo
nien muistissa on vielä

Kosken Puhallinorkesterin 
20-vuotisjuhlakonsertti 
sujui kaikin puolin 
mukavasti. Oikealla 
kapellimestari Timo 
Salmenoja, vas. soittaa 
sooloa flyygelitorvella 
Markku Laukkanen.

edellinen, v. 1985 Yläas
teen juhlasalissa pidetty 
konsertti, joka oli myös 
menestys. Muista esiintymi-

Timo Salmenoja 
ensimmäisiä, ellei peräti 
ensimmäistä kertaa 
tositilanteessa  
puhallinorkesterin 
johdossa. Tilaisuus on 
Kosken VPK:n 50- 
vuotisjuhlien paraati 1987.

sistä historiikki kertoo: 
"Olemme soittaneet kau

poissa, vanhainkodissa, 
pankeissa, kauneimmissa 
joululauluissa, kirkossa, 
seurakuntatalolla, yhteislau
lutilaisuuksissa, Nuoriso
seuran juhlissa, karjalaisten 
pitäjäjuhlissa, Someron pi- 
täjäjuhlissa, Kosken Ko- 
hauksessa, urheilukentällä, 
Sauvossa, Naantalissa, Parai
silla, kouluilla, häissä, 
omissa konserteissamme, 
pappilan pihalla ja lukuisis
sa muissa paikoissa. Palo
kuntaakin marssitimme 
Suomalaisen marssin tah
dissa viime kesänä.”

Esiintymisien suuri mää
rä osoittaa kiistatta puhalli
norkesterin tarpeellisuu
den paikkakunnalla. Suuri 
merkitys sillä on myös 
nuorten -  ja vähän van
hem pienkin -  johdattajana 
tämän hyvän harrastuksen 
pariin. Erkki Roos mainit
see historiikin lopussa: 

"Orkesterim m e on kas
vattanut arkistotietojen m u
kaan yli 80 soittajaa, mikä 
minusta on mahtava saavu
tus. -----------Me toivom
me itsellemme hyvää jat
koa, lisää soittajia ja ym
märtävää yleisöä. Toivom
me että hyvä harrastus 
jatkuu.”

Sitähän m e kaikki toi
vomme. □
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Nuorten 
kuvaama
taito- 
kilpailun 
palkitut

I perinteiseksi m uodostunut vuosittainen Kan
sainvälinen osuuspankkien kuvaamataitokilpailu järjestet
tiin myös tämän vuoden keväällä. Sen aiheena oli 
"Musiikki yhdistää” ja varsinainen kilpailuaika 
8. 2.-31. 3. Mukana oli Suomen lisäksi 8 Euroopan valti
ota ja lisäksi Kanadan Quebecin osavaltio. Kilpailun kan
sanvälinen suojelija oli tunnettu säveltäjä Leonard Berns
tein.

Koskella osuuspankkikohtaisen osakilpailun järjesti 
pankin lisäksi koululautakunta, eli käytännössä koulujen 
kuvaamataidonopettajat. Palkintolautakunnan muodostivat 
rehtori Tellervo Pakkanen, kuvaamataidonopettaja Evi 
Koski ja taiteilija Martti Vainio. Lautakunta arvosteli kilpai
luun jätetyt työt Osuuspankissa 19. 4. Sen jälkeen jokai
sen kolmen sarjan voittaneet työt lähetettiin valtakunnalli
seen kilpailuun, jonka arvostelu oli Osuuspankkikeskuk
sessa 6. 5. Sieltä parhaat piirustukset lähetettiin edelleen 
kansainväliseen kilpailuun, missä työt arvostellaan ja pal
kitaan heinäkuun alussa.

Koskella toiminut palkintolautakunta päätti jakaa pal
kinnot seuraavasti:

Kilpailusarja 15-18 vuotiaat: 1. Heli Nurmi Koski Tl, 2. 
Tuija Matikainen Marttila ja Eija Friman Mellilä, 3. Paula 
Tuominen Marttila.

Kilpailusarja 11-14 vuotiaat: 1. Anna-Kaisa Väinölä 
Koski Tl, 2. Jenni Mäntymäki Koski Tl, 3- Miia Ratas Mel
lilä.

Kilpailusarja 6-10 vuotiaat: 1. Leena Laakso Koski Tl, 2. 
Jari Laurila Koski Tl, 3. Petteri Urmas Koski Tl.

Lisäksi päätettiin jakaa tunnustuspalkinnot eri sarjoissa 
seuraaville: Katja Koski Koski Tl, Eeva Okko Mellilä, 
Hanna Virtanen Ollila, Eeva-Maria Tuhkanen Koski Tl, 
Outi Hokka Koski Tl, Silla Niemi Koski Tl, Mirva Salonen 
Koski Tl, Kati Siren Mellilä, Elina Koskela Kaunela, Kati 
Knuutila Koski Tl, Sanna Aaltonen Ollila, Susanna Saarela 
Koski Tl, Katja Kujala Koski Tl ja Oskari Peltola Koski Tl.

Toimittajan 
nurkka

•  Toisaalla tämän lehden 
num erossa on tarinaa len
topalloilusta tämän hetken 
Koskella. Olen sitä varten 
koettanut kevään aikana 
saada kuvia lentopalloili
joista, mutta varsin huonol
la menestyksellä. Tuntui 
siltä, että heitä kuvatessani 
jokin korkeampi voima lik- 
sautti kamerani epäkun
toon. Toimitin kameran 
huoltoon ja koetin sitten 
uudestaan, mutta jälleen sa
malla tuloksella. Ihmeelli- 
sintä oli, että samalla rullal
la olleet muista aiheista 
otetut kuvat onnistuivat 
erinomaisesti! No, onneksi 
sain Osmo Korhoselta eräi
tä edellisellä kaudella otet
tuja kuvia, että saatiin kir
joitukseen hiem an elä
vyyttä.

Tuli tässä m ieleen kertoa 
hieman omasta suhteestani 
joukkueurheiluun. Totuu
den nimessä on sanottava, 
ettei se ole mitenkään ko
vin lämmin suhde. Syynä 
ovat ehkä ne traumaattiset 
muistot alakouluajalta, jol
loin minuakin yritettiin pe
rehdyttää pelin hienouksiin 
-  tosin pesäpallon, eihän 
täällä silloin vielä lentopal
losta tiedetty mitään. Se pe
rehdyttäminen tapahtui 
näin: koko koulun pojat, 
niin isot yläluokkalaiset 
kuin m e pienet alakoululai- 
setkin komennettiin yhdes
sä pihalle pesäpalloa pelaa
maan. Säännöistä ei puhut
tu mitään, ilmeisesti opetta
ja arveli, että käytäntö on 
parasta opetusta.

Jo alku oli meikäläiselle 
masentava kokemus. O pet
taja valitsi kaksi lukkaria -  
ilmeisesti koulun parhaita 
pelaajia -  jotka sitten saivat 
valita itselleen joukkueet. 
Valinta alkoi tietysti par
haasta päästä, joten minä -  
joka oli pieni ja "känttää- 
nen”, kuten siihen aikaan 
koskelaisittain sanottiin -  
otettiin peliin vasta viimei
senä -  kun muita ei enää 
ollut.

Sitten peli alkoi. Samalla 
alkoi karmea huutam inen -  
opettaja huusi, isot pojat 
huusivat, m e ekaluokkalai
set törmäilimme sinne tän
ne silmät pystyssä. Jos jou
tui pelaamaan sisäpeliä, 
niin vuorollaan sai käteen
sä mahtavan koivuisen mai
lan, jolla käskettiin lyömään 
lukkarin ilmaan viskaamaa 
palloa. Siitähän ei tullut yh
tään mitään. Pallo oli jo ajat 
sitten kolahtanut lautaselle, 
kun maila verkalleen lois- 
kahti sen yli. Huuto ja nau
ru senkun yltyi. Kun pal
loon ei tullut osumaa, käs
kettiin juosta ykköspesälle, 
joka ilmeisesti oli jossakin 
siellä kentällä, mutta lukka
ri oli jo viskannut sinne 
pallon ja niin sain kuulla 
että olin kuollut. Se olikin 
oikeastaan helpotus, sillä 
sitten sai jo kentän laidalta 
katsella toisten hosumista.

Kun sitten joutui joukku
een mukana siirtymään ul
kopeliin, ei tilanne ollut 
sen parempi. Vinhasti len
tävä kova pallo ihan pelotti 
ja aivan sovinnolla sitä ko
etti väistää, mistä jälleen 
seurasi hirm uinen huuto. 
Täytyy sanoa, että harras 
helpotuksen huokaus pie
nen nassikan rinnasta pääsi, 
kun tuo karmea tunti oli 
päättynyt.

Sitten kun lentopallo tuli 
muotiin, olin jo jättänyt 
taakseni kouluajan. Sato- 
pään kulmallakin nuoret 
kesäiltaisin kokoontuivat si
tä pelaamaan koulun pihal
le ja koskus jonkinlaisessa 
yltiöpäisyyden puuskassa 
tuli mennyksi mukaan. 
Mutta mihinkäs se "känttäi- 
syyteni” olisi hävinnyt, jo
ten piankin totesin par
haaksi katsella sivulta tois
ten pelaamista, kun m uut
kin näkyivät olevan samaa 
mieltä. Olihan siihen ai
kaan Satopään kulmalla 
nuoria vaikka millä mitalla, 
joten ei ollut pulaa pelaa
jista.

Ilmeisesti kuitenkin m o
nilla muilla on ollut parem 
mat kokemukset pelaami
sen aloittamisesta ja myös 
parem m at luonnonlahjat 
siihen, koska sitä niin pal
jon harrastetaan. Ja hyvä
hän se on -  huonom m in
kin voisi aikaansa käyttää.
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Uusi talletusten verovapauslaki 
tyydyttävä uudistus

Hallituksen  esitys ta lle tu sten  uu d ek si v e ro h u o 
jennuslaiksi o n  k o k o naisuudessaan  tyydyt
tävä. M yönteistä esityksessä o n  e ten k in  se, 
e ttä  tallettajat voivat jatkaa säästäm istä verovapailla 

tileillä. O vathan p e rin te ise t pankkitilit e d e lle en  su o 
situ in  säästäm ism uoto.

T avanom aisten  tilien  säilym istä vero tuksessa  ilm oi
tu svelvo llisuuden  u lk o p u o le lla  vo idaan  pitää o ikeana 
ratkaisuna. T u o re  lakiesitys ottaa h u o m io o n  p ankk i
su h te id en  luo ttam ukse llisuuden , jota säästäjät arvos
tavat.

Yhtä korjausta  eduskuntakäsittelyssä lakiesitykseen 
toivotaan, ja se ko sk ee  24 kk:n tilien  korkoa. Lakiesi
tyksen m ukaan  verovapaan  24 kk:n tilin  k o ro n  tulisi 
o lla  2 % -yksikköä p ien em p i ku in  S uom en  Pankin 
p eru sk o rk o , eli nykyisen ko rk o taso n  m ukaan  6 %. 
N äitten tilien  k o rk o h an  o n  nyt v iim eisen  k o ro n  m u u 
to k sen  jälkeen  8 %.

Kaikille n iille  24 kk:n m ääräaikaistileille  jotka on  
jo tehty  tai jotka teh d ään  kuluvan v u o d en  lo p p u u n  
m en n essä  k o rk o  o n  k u itenk in  nykyisen v e ro n h u o 
jennusla in  m ukaan  nykyistä S u om en  Pankin p e ru s 
k o rk o a  vastaavasti 8 % talle tuksen  seuraavaan  e räp ä i
vään saakka. Täm ä an taa m ah d o llisu u d en , jota tallet
tajien kannattaa käyttää hyväksi. Myös n e  24 kk:n 
m ääräaikaistalletukset, jotka erääntyvät ensi v uonna  
m aaliskuun  lo p p u u n  m en n essä  kannattaa lopettaa 
kuluvan v u o d en  lopussa  ja teh d ä  uusiksi 24 kk:n 
tileiksi, jo llo in  voi varm istaa n iille  nykyisen v e ro n 
h u o jen n u sla in  su o m an  hyvän k o ro n  seuraavaksi kah
d eksi vuodeksi. □
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Tuomas Lindström -  
puumies
Koskelaisia henkilökuvia

•  Ylläoleva kuva on otettu Kosken uuden 
kirkon tornista 30-luvun lopulla, siis hieman 
ennen talvisotaa. Sen ottaja on Tuomas 
Lindström, monien koskelaisten tuntema 
nikkarimies, joka nykyisin viettää 
vanhuuden päiviään vanhusten 
palvelutalossa kunnalliskodin lähellä. Niihin 
aikoihin kuvia ottivat pääasiassa 
ammattikuvaajat; vain harvoilla "tavallisilla 
ihmisillä” oli kameroita. Tuomas 
Lindströmillä kuitenkin oli.

Kuvassa näkyy oikealla nykyisen torin 
paikalla ollut Kauppakunta Vakon 
varastorakennus ja myymälä sen takana;

vasemmassa ylälaidassa häämöttävät 
vanhan kirkon tapuli ja kunnan 
lainamakasiinit. Kuvan ottamisen ajoista 
seutu on varsin paljon muuttunut, taloja on 
tullut paljon lisää, jos toisia on hävinnytkin. 
Tuomas on kuvannut tässä aivan 
syntymäsijojaan, sillä hänen 
lapsuudenkotinsa oli kuvan vasemman 
laidan tuntumassa, kuitenkin jo pieni matka 
kuvan ulkopuolella. Talo oli purettu pois jo 
ennen kuvan ottamista. Annetaan Tuomas 
Lindströmin nyt omin sanoin kertoa, 
millainen tuo seutu oli hänen lapsuutensa 
aikoihin.

Synnyinseutu
Olen syntynyt täällä Koskel
la 1903. Minun kotini on 
ollut siinä, kun mennään

Tuimalan tieltä meijerille 
päin n. 150 metriä, niin sii
nä Kasperintien oikealla 
puolella minun kotini on

ollut. Eikä siinä tien varrel
la silloin montaa taloa ol
lut; Peltolan tölli oli tien va
semmalla puolella sadan

metrin päässä meiltä meije
rille päin. Siinä asui Pelto
lan Kustaa sisarensa kanssa. 
Muistan kun Peltolan Kus
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taa oli nähnyt unen ja ker
toi siitä meiile: ”Täst tullee 
simmonen valtavan levjä tiä 
menemään joskus läpitten”, 
sanoi. Ja nythän se tie siinä 
on. Siitä on niin paljon ai
kaa, kun isäni kuoli 1914 ja 
äiti -16, että sitä ennen se 
unen näkeminen tapahtui. 
Että paikkansa se ennustus 
piti, kun siihen tuli mel
kein liiankin leveä tie.

Eikä siinä sitten ollut
kaan muita taloja, taikka oli

Vienola, mutta se oli täällä 
kulmassa, missä se vieläkin 
on, ne neulojat asuivat sii
nä. Ja se tiekin on oikaistu 
myöhemmin, silloin se 
kiersi siitä sinne jokeen 
päin missä on Kilpisten 
asunto ja kiersi sieltä takai
sin meijerille. Se on aikoi
naan ollut Mäkilän maata, 
niinkuin meijerikin on Mä- 
kilää, mutta isojaossa se 
kaikki on jäänyt Alitaloon. 
Mäkilän talokin on joskus

ollut siinä tien varrella, mi
tä nyt sanotaan Piimätieksi, 
puolivälissä sitä. Kun olin 
pikkupoika, oli siinä vielä 
Mäkilän riihirakennus ja la
to, mutta talo oli muutettu 
nykyiselle paikallaan sen 
verran aikaisemmin, etten 
minä sitä enää muista. Tui- 
malan tien toinen puoli 
taas on ollut Vingon taloa.

Ampumarata
Sitten siinä on ollut Kosken 
ensimmäinen ampumarata
kin, se oli siinä Jallin ja Mä
kilän rajassa. Muistan vielä, 
kun siinä oli iso multavalli 
ja suojakoppi, missä voi ol

la suojassa se, joka tarkasti 
tulokset. En tiedä, ketkä sii
nä olivat ampuneet, mutta 
kai Kosken herra oli yhtenä 
ja varmaan Penttisen pojat, 
ja Kajalan Alppella oli myös 
se harrastus, sitten oli yksi 
sedistäni -  Lehtilä -  sem 
m oinen pyssvmies, kun te
ki niitä itsekin. Ei se rata 
minun aikanani enää käy
tössä ollut, mutta vielä se 
koppikin oli eheänä. Mu
kulana aina kaivettiin lyijy- 
kuulia esiin siitä maavallis
ta. Siinä meni rajaoja sinne 
meijerille päin ja se rata oli 
ollut niinkuin Jallin puolel
la. Se on niin vanha asia, 
ettei varmaan moni koske
lainen enää tiedäkään.

Meijerin 
rakentaminen
Muistan myös, kun meijeri 
valmistui -  olikohan se 
1908 -  ja ne kivet siihen 
louhittiin Pätimäen kallios
ta. Nykyään tulisi tavatto
man kalliiksi, jos samalla ta
valla tehtäisiin, kun se veis
tetystä kivestä on tehty. 
Siellä oli paljon kivimiehiä 
töissä, ja tämä Hakanen -  
Laurin isä -  oli siellä vaki
tuisena seppänä, joka te
roitti ne porat ja meisselit. 
Kävin siellä pikkupoikana 
monta kertaa, kun ne mie
het kävivät meillä syömässä 
ja minä vein niille sitten ai
na kahvia. Ja kun sitä savu
piippua muurattiin, niin oli 
jo syksy ja aika kylmäkin ja 
ne lämmittivät niitä tiiliä; 
ne oli kehässä siinä ja val
kea paloi keskellä. Ja ne 
hanttimiehet joutuivat vuo
rollaan muuttamaan niitä 
telineitä piipun sisällä, ja 
muutamat olivat niin arko
ja, että kun piippu alkoi tul
la korkeaksi, niin ne mel
kein parkua väänsivät, kun 
tuli vuoro muuttaa telinei
tä. Se muurari ei koskaan 
mennyt ylös siellä sisällä 
olevia rappusia pitkin, m ut
ta kun ulkopuolella oli 
koukku, millä tiilet ja laasti 
nostettiin ylös, niin se 
muurari astui siihen kou
kun päälle ja apum iehet 
saivat kiertää sen ylös. Se 
oli tehtaan muurari ja iso 
herra siellä.

Lahdelman verstas
Siinä m eidän talon lähellä 
oli puusepänverstas, missä 
setäni Lahdelman Kustaa ja ►

Tuomas Lindströmin luultavasti välirauhan aikana vanhan  
kirkon tornista nappaama kuva, jossa on ihmisiä lähdössä 
kotiin hautausmaalla pidetystä juhlatilaisuudesta. On siinä 
jotakin eroa nykypäivään verrattuna -  ei yhtään autoa!
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minun isäni ja Honkalan 
Ville tekivät talvisin puuse
päntöitä. Kesäisin ne olivat 
rakennuksilla, m inun isäni 
ainakin. Ne tekivät paljon 
huonekaluja -  vallan kiilloi- 
tettua työtä -  veivät ne Tu
run torille ja myivät siellä. 
Sen verstaan seinät oli 
muurattu lankunpätkistä, 
kun täällä oli ollut se Vin- 
gon "valkkiasaha” ja sieltä 
oli tuotu niitä justeeraus- 
pätkiä ja se oli niistä tehty. 
Siinä se sahakin oli alkuun, 
mutta sitten se muutettiin 
sinne Lahdelmalle, josta 
m yöhemmin siirrettiin San- 
tiolle. Kun setä myi sen sa
han, niin ensin sen aikoivat 
ostaa Pvhkön Jussi ja muis
taakseni Kesälän poikia oli 
kaverina, mutta sitten Ur
inaan Toivo lisäsi siihen 
hintaa ja Toivolle se jäi.

Oma verstas
Kun setä myi sahan Ur- 
maan Toivolle, niin minä 
m enin Kyröön Leppämäen 
sahalle sahanasettajaksi. 
Tuskin olisin sieltä enää 
pois lähtenytkään, mutta 
sitten setä sairastui ja tahtoi 
minut takaisin. Olin ollut 
sedällä kasvattina, kun 
omat vanhempani kuolivat 
ollessani vielä melkein pik
kupoika. Mutta en kuiten
kaan ehtinyt olla siinä vers
taassa pitkään, kun setä myi 
sen pois ja minä jouduin 
Urmaan Toivon hommiin, 
olin taas sahanasettajana. 
Sain siinä kuitenkin pahan

hengenahdistuksen, kun 
käsikoneella teroittelin te
riä ja sain kivipölyä keuh
koihin, kun ei siihen aikaan 
vielä mitään imureita ollut. 
Kun se saha sitten vietiin 
Santiolle, niin minä ostin 
Toivolta sen tontin ja lai
toin siihen oman verstaan. 
Rupesin tekemään ovia ja 
ikkunoita ja hiukan keitti- 
ökaappejakin. Olin 50-vuo- 
tias kun aloitin ja tein sitä 
17 vuotta, että pari vuotta 
tein vielä eläkeläisenäkin. 
Enkä vieläkään olisi m uu
ten lopettanut, mutta meni 
terveys jo niin huonoksi, 
että oli pakko lopettaa.

Ambulanssikuskina 
sodassa
Sotareissulla ajoin haavoit
tuneita ambulanssin kanssa; 
se oli sellainen pakettiauto, 
jossa Oli neljät paarit. En 
oikeastaan olisi saanut ajaa, 
kun oli näkö hiukan huo
no, mutta sain insinööriltä 
erikoisluvan, kun minulla 
oli ollut ajokortti jo kauan. 
Ajoin rintamalta haavoittu
neita joukkosidontapaikal- 
le, josta ne sitten koottiin 
linja-autoon ja vietiin kent
täsairaalaan. Sortavalasta 
ajoin sen valtauksen aikoi
hin kaksi viikkoa yhtämit
taa; joskus siellä joutui m e
nemään rintamien välistä
kin, mutta oli vaan sen ver
ran tuuria, ettei sattunut 
mitään. Sitten ruvettiin van
hem pia miehiä siirtämään 
kotirintamalle ja minäkin

luulin pääseväni, mutta jou
duinkin Rovaniemelle. 
Siellä en  kyllä enää ajanut, 
kun siellä ajettiin puukaa- 
suautoilla ja minä olin aja
nut vain pensa-autoa.

Siellä kuljeksi niitä vihol
lisen partisaaneja ja sattui 
sellainenkin tapaus, josta ei 
koskaan kerrottu uutisissa. 
Laanilan tunturin alapuolel
la oli tulliasema ja sen lä
hellä 3-4 metrin levyinen 
oja ja siinä puusilta. Se silta 
oli kerran räjäytetty ja kun 
eräs linja-auto tuli tietä, 
niin se joutui tietysti pysäh
tymään ja silloin ruvettiin 
metsästä ampumaan kohti 
autoa. Siinä meni monta 
ihmistä. Autossa oli eräs 
piispa ja Sodankylän pappi, 
ja se pappi kerran myö
hem m in matkusti meidän 
autossa ja kertoi, että hän 
istui piispan kanssa etupen
kissä; hän pääsi ikkunasta 
pakoon, mutta vanha piispa 
ei enää päässyt, vaan kuoli 
autoon. Hänkin sai jalkaan
sa haavan, mutta pääsi pa
koon, kun tunsi seudun hy
vin. Sen jälkeen tulikin ko
vat määräykset, että piti val
lan ajaa kolonnassa, mutta 
eivät meikäläiset sitä tahto
neet noudattaa. Saksalaiset 
eivät kylläkään ajaneet 20 
autoa pienemmissä tyh
missä.

Kartanon 
traktori
Olin kesällä -20 Kosken 
kartanon töissä, kun sinne

tuotiin kartanon ja koko 
Kosken ensimmäinen trak
tori. Se oli aika kummalli
nen traktori, kun siinä oli 
ne isot piikkipyörät edessä, 
eikä siinä ollut sellaista oh
jaustakaan, kuin nykyisissä 
traktoreissa; se koko trakto
ri taipui siitä keskeltä ja 
niin se kääntyi. Mutta ei se 
hyvä traktori ollut; siinä ei 
kestänyt kytkin ollenkaan, 
se kytkinnahka paloi siinä 
aina vähän väliä. Sitten piti 
hakea m onttöörit Helsin
gistä sitä korjaamaan. Muis
tan kerran, kun se taas oli 
kunnossa ja lähti siihen ta
lon alapuolelle äestämään 
-  kolme hankmoa oli pe
rässä -  se pääsi pellon ali- 
päähän asti ja sinne jäi. Ja 
harjoittelijapojat laskivat 
paljonko se tuli maksa
maan, kun se sieltä hevos
ten kanssa vedettiin pihalle 
ja kutsuttiin m onttöörit 
Helsingistä sitä taas korjaa
maan -  muistaakseni se oli 
2000 mk silloista rahaa. Ei 
sitä sitten kauaa pidetty
kään, vaan vietiin pois; nel
jä hevosta sen veti Mellilän 
asemalle. Kun sitä lähdet
tiin viemään, sattui juuri tu
lemaan kartanoon posetii
vin soittaja, joka soitteli 
ison rapun edessä, kun 
m iehet hevosineen lähtivät 
viemään traktoria asemalle. 
Oikein huvitti, kun se pose
tiivari juuri silloin sattui tu
lemaan. Siitä olisi oikein 
tarvinnut saada valokuva, 
mutta ei silloin juuri kenel
läkään ollut kameroita. □

(p PIKAPANKKI
Käteistä rahaa kaikkina päivinä
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SuosikkUaji lentopallo
Nykypäivän koskelaista urheilua

•  Sarjassamme, jossa tarkastellaan 
koskelaista urheiluelämää tällä hetkellä, on 
nyt vuorossa lentopalloilu. Viime numeron 
kuntourheiluartikkelissa jo kerrottiin 
lentopallosta kuntourheilumuotona, nyt 
keskitytään tämän lajin 
kilpailumielisempään harrastamiseen.

Lentopalloa pidetään melko uutena 
palloilulajina. Se on kuitenkin syntynyt 
Yhdysvalloissa jo viime vuosisadan puolella 
-  n. 1895 -  joten pian peli alkaa olla 
satavuotias. USA-sta se  levisi vähitellen 
Eurooppaan ja saapui Suomeenkin jo 30- 
luvulla. Kuitenkin sen huomattavampi 
leviäminen Suomeen alkoi vasta sotien 
jälkeen. Maaseudun oloissa sitä 40-luvulla 
näki vielä varsin harvoin pelattavan, mutta 
50-luku toi sen jo maan syrjäisimpiinkin 
osiin. Suuri ansio siihen oli koululaitoksella; 
koulujen liikuntatuntien myötä se tuli 
tunnetuksi. Monin paikoin se syrjäytti siihen 
asti suosikkilajina olleen pesäpallon -  ei 
sentään etelä-Pohjanmaalla.

Koskellakin lentopalloa iskettiin 50-luvulla 
jo varsin monissa paikoissa. Useimmiten 
pelipaikkoina olivat koulujen pihat, ja 
yleensä joka koulupiirissä -  joita silloin oli 
nykyistä enemmän -  kerääntyi kesäiltaisin 
nuorta joukkoa lentopallon merkeissä. 
Järjestettiinpä koulupiirien välisiä 
kilpailujakin, mm. urheilukentällä 
Nuortentuvan takana. Muistelen, ettei silloin 
useinkaan ollut mukana mitään tuomaria, ja 
niin peli tahtoi monasti kääntyä melkoiseksi 
kinasteluksi ja suunsoitoksi, varsinkin jos 
joukkueet olivat suunnilleen 
samanvahvuisia. Pelin tiimellyksessä kun ei 
aina ehditty huomaamaan, menikö pallo yli 
rajan vai jäikö sisäpuolelle. Kuitenkin vasta 
70-luvulla ja erittäinkin tällä 
vuosikymmenellä lentopallo täällä todella 
otti kärkipaikan pallopelien suosiossa. On 
otettu käyttöön systemaattinen valmennus, 
perustettu sarjajoukkueita ja kilpailtu jopa 
SM-turnauksissa saakka.

Junioreja runsaasti
Kilpailumielessä pelatun 
lentopalloilun organisoija
na Koskella on urheiluseu
ra Kosken Kaiun lentopal- 
lojaosto. Toimittaja vieraili 
toukokuun alussa lentopal- 
lojaoston junioripelaajien 
pelikauden päättäjäisissä 
Osuuspankin kerhotiloissa. 
Lentopalloilun tulevaisuus 
Koskella näyttää tällä het
kellä olevan todella vah
voilla. Sali oli täynnä inno
kasta nuorisoa -  joukossa 
muutama vanhempikin -  
eivätkä kuulem an mukaan 
läheskään kaikki toimintaan 
osallistuneet olleet muka- 
nakaan.

Kahvi- ja limsatarjoilun 
jälkeen Kaiun lentopalloja- 
oston puheenjohtaja Osmo 
Korhonen lausui tervehdys- 
sanat, jotka sisälsivät mm.

Kosken Kaiun 
lentopallojaoston 
puheenjohtaja Osmo 
Korhonen piti pelikauden 
päättäjäistilaisuuden 
avauspuheen.

seuraavaa:
"Meillä on ollut varsin 

kovatahtinen kausi, mutta 
nyt voimme ottaa vähän ke
vyemmin pihakisojen ja 
m uiden sellaisten merkeis
sä. Tämä Kaiun lentopallo- 
toiminta tällä kaudella on 
ollut mielestäni varsin on
nistunutta. Tulokset ovat 
olleet melko hyviä; huoli
matta siitä, että miesten 
joukkue putosi sarjapykälän 
alaspäin. Naiset sensijaan 
säilyttivät sarjapaikkansa ai
van kirkkaasti, he olivat 
neljänsiä. Sitten piirimesta- 
ruuskisoissa junioripelaajat 
menestyivät oikeinkin hy
vin; mm. E-pojat saivat ho
peamitalin ja C-pojat 
pronssia."

Puheessaan puh.joht. 
Korhonen kiitti, paitsi p e 
laajia, myös näiden tuki

joukkoa.
"Näin hyvä toiminta on 

ollut mahdollista sen takia, 
että pelaajien vanhemmat 
ovat tuoneet junioripelaajia 
m onen monta kertaa salille 
ja tarvittaessa kilpailumat
koillekin. Myöskin koske
laiset yrittäjät ovat antaneet 
taloudellista tukea aivan 
kiitettävällä tavalla. Ennen 
kaikkea kiitokset pelaajille, 
jotka ovat käyttäneet ai
kaansa lentopallon hyväksi, 
sekä vetäjille ja valmentajil
le, jotka ovat tehneet palka
tonta työtä tämän harras
tuksen eteen.”

Avauspuheen jälkeen 
Korhonen jakoi sihteeri Jar
m o Salinin avustamana pe
laajille eräitä sarjaottelujen 
mitaleita. Saajana oli mm. 
E-poikien 1-joukkue, joka -  
kuten edellä mainittiin
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Kaiun D-pojat (etualalla) pelin tiimellyksessä piirimestaruuskisoissa Loimaan 
Hirvihovissa 1987. Koskelaispojat vas. Jouni Lehti, Antti Roos, Sami Saksi ja Jani 
Korhonen.

Nuoret lentopalloilijat pääsevät kilpailumatkoillaan näkemään laajalti Suomea. 
Tässä Kosken tyttöpelaajia iloisissa tunnelmissa Heinolassa Lahden suurkisojen 
aikaan edellisellä pelikaudella. Rivin päissä huoltajat Päivi Peuranto ja Jarmo Salin.

sai piirimestaruuskisoissa 
hopeamitalin. Tässä jouk
kueessa ovat pelanneet 
Marko Kakko, Antti Virolai
nen, Petri Lintuaho, Timo 
Ketola, Kimmo Sorvari, 
Markus Saarela, Antti ja Juk
ka Lehti, Mikael Liljeström, 
Markus Nuotio ja Aku Kal
lio. Heitä on valmentanut 
Taisto Lehti, joka sai ablodit 
hyvästä valmennuksestaan. 
Sitten jaettiin mitalit C-poi- 
kien joukkueelle, joka Uu
dessakaupungissa saavutti 
pronssia. Tämän joukku
een pelaajia ovat olleet Ju
ha Lehti, Sami Saksi, Sami 
Näkki, Jussi-Pekka Mäkelä, 
Kyösti Vaparanta, Mikko 
Määttänen, Antti Roos ja 
Markku Laakso. Heitä on 
valmentanut Pasi Autio. 
Vielä ojennettiin kaunis, la
sinen malja sellaiselle hen
kilölle, joka kauden aikana 
oli uskollisesti ja luotetta
vasti toiminut kaikin tavoin 
lentopalloilun hyväksi. Mal
jan sai Katja Vataja.

Toimittaja pyysi lentopal- 
lojaoston puuham ieheltä 
"Jallu” Salinilta tietoja juni
oripelaajien muistakin saa
vutuksista ja saikin niitä. 
Tytöistä D-tytöt saavuttivat 
myös pronssia, C-tytöt oli
vat neljänsiä ja E-tytöt tuli
vat viidenneksi. Niin B- 
kuin D-pojatkin olivat sar
jassaan neljänsiä ja lisäksi 
E-poikien kakkosjoukkue 
sijoittui viidenneksi. Tulok
sia Salin piti ihan hyvinä, 
ottaen huom ioon sen, että 
vastustajina oli sellaisia 
suurseuroja kuin Salon 
Viesti, Raision Loimu ja Loi
maan Jankko, joilta aina 
riitti kaksikin joukkuetta 
sarjoihin. SM-sarjassakin 
pelattiin ja parhaiten koske
laisista menestyivät D-tytöt 
sijaluvulla 32.

Aikuisilla 
vähän vaikeuksia
Tilaisuus oli siis järjestetttv 
junioripelaajille, heidän 
vanhemmilleen ja valmen
tajilleen, joten aikuispelaa- 
jat eivät olleet mukana. 
Saimme kuitenkin tietoja 
heidän menestymisistään -  
hiem an tappioistaanko. 
Osmo Korhonenhan avaus
puheessaan mainitsi, että 
miesten joukkue putosi sar- 
japykälän alaspäin, mutta 
nelossarjassa pelanneet nai
set säilyttivät paikkansa. 
"Jallu” Salin kertoo, että

naisillakin oli syyskaudella 
tiettyjä vaikeuksia.

"Heti ensimmäisessä p e
lissä sattunut Marjatta "Pii
ka” Vainion polven louk
kaantuminen oli kohtalokas 
jatkossa. Myös joukkueen

kokoamisessa oli työ- ym. 
esteiden vuoksi vaikeuksia. 
Kevätkaudella peleissä oli 
jo puhtia, niinpä noususta 
karsivat Somero ja Piikkiö 
saivat kokea tappion voi- 
tontahtoiselle kotijoukku

eelle. Sijoittuminen neljän
neksi oli vaikeudet huom i
oon ottaen hyvä. Joukkue 
onkin jo aloittanut harjoi
tukset ensi kautta varten ja 
sen valmentajana toimii Ju
ha Mahilainen.”
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Entä sitten miehet? Salin 
myöntää, että miesten yk- 
kösjoukkueen pelit eivät 
sujuneet odotusten mukai
sesti, huolimatta siitä, että 
sille oli hankittu valmenta
jaksi A-luokan valmentaja 
Raimo Savonen.

”Oli harjoiteltu vahvasti 
koko kesä, mutta syksyn 
pelit eivät kulkeneet odo
tusten mukaan, pieniä tap
pioita kertyi. Kevätkaudella 
sarjapaikan säilyttäminen 
toi liikaa paineita joukku
eelle ja se jäikin lopulta

sarjassaan viimeiseksi kuu
della pisteellä. Nyt on siis 
otettava vauhtia 4-sarjasta.” 

Mikähän oli syynä siihen, 
että peli ei kulkenut?

"Sitä on aika vaikea sa
noa. Henkilökohtaisesti 
miehillä oli tapahtunut sel

vää kehitystä, mutta joukku
epeli jotenkin kangerteli. 
Otteluista kuulsi peli-ilon 
puuttuminen, eli eräänlai
nen väsymys pelaamista 
kohtaan.”

Miehiltä oli mukana pe
leissä myös kakkosjoukkue. 
Miten se menestyi?

”Sen sijoittautuminen 
seitsemänneksi oli tyydyttä
vä. Kun tämän joukkueen 
pelaajia pelasi tarvittaessa 
myös 1-joukkueessa, niin 
se oli osaltaan syynä 2-jouk- 
kueen ailahtelevaisuu
teen.”

Salin vakuuttaa, että näis
tä pienistä vastoinkäymisis
tä huolimatta ei aiota lyödä 
hanskoja naulaan, vaan syk
syllä jälleen jatketaan pa
remmalla onnella ja in
nolla.

"Toivotaan, että ensi kau
si tuo tullessaan jotain uut
ta. Siinä auttaisi varmaan 
suuresti alkuvaiheissaan 
olevan palloiluhallin val
mistuminen, se toisi varsin
kin motivaatiota lisää tälle 
harrastukselle.”

Paljonko lentopallon har
rastajia oli mukana Kaiun 
riveissä viime kaudella?

"Niitä oli kaikkiaan n. 
130, joista 70 oli alle 15- 
vuotiaita. On myös syytä 
mainita, että jaosto hoiti tal
ven aikana suoritettujen 
puulaakiottelujen tuomari- 
tehtävät. Tässä puulaakitou- 
hussa oli mukana lähes 100 
pelaajaa.”

Kun tämä Kosken puu- 
laakisarjakin pelattiin sel
västi kilpailumielessä, lii
tämme tähän loppuun kil
pailevien puulaakien lopul
lisen järjestyksen turnauk
sen päätyttyä. A-sarjassa kil
paili 4 joukkuetta ja voiton 
vei Kokemus, eli Kosken 
kevyen musiikin yhdistys 
16 pisteellä. Toisena oli 
Lounais-Suomen Sähkö oy: n 
joukkue 10 pisteellä, 3- 
Rak.tsto Matti Laakso 6 pis
tettä ja 4. Trional 4 pistettä. 
B-sarjassa joukkueita oli pe
räti 10, ja voiton otti Santion 
sahan joukkue saaden 18 
pist. 2. Raunion saha 14 
pist. 3- Säästöpankki 14 
pist. 4. Maataloustuottajat 
12 pist. 5. Koulukeskus 10 
pist. 6. Laaksonen ky 8 pist. 
Kosken Tl kunta 8 pist. 8. 
Keskiarvo 10 5 pist. 9. Pesu
la 2 pist. ja 10. Maatalous- 
naiset 0 pist. □

Tässä taas poikapelaajien joukko miehisen vakavana samoissa kisoissa samoilla 
paikoilla. Huoltajina Taisto Lehti ja Osmo Korhonen.

Kaiun D-poikien 1-joukkue piirimestaruuskisoissa Yläneellä edellisellä pelikaudella, 
vas. Tuomas Nuotio, Marko vataja, Mikko Mäentausta, Tero Virtanen, Antti 
Mäentausta ja Mikko Määttänen.
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Osuuspankin 24 kk:n määräaikaistili on vuorenvarma 

talletustili, joka antaa 8%:n tanakan koron. Verottomana!

Anna korkotuottojesi pinkaista juoksuun nyt saman tien 

kun kaikki on vielä mahdollista! Tule meille sopimaan asiasta 

heti kun suinkin ehdit!


