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Riihtä puidaan 
vieläkin
Ylhäällä oleva kuva on aito 
riihenpuintikuva. Ei tosin 
siltä ajalta, jolloin riihessä 
yleisesti puitiin, koska kuva 
on otettu pari vuotta sitten. 
Mikään lavastettu kuva se ei 
kuitenkaan ole, vaan todel
lisesta riihentappotilantees- 
ta napattu. Kosken Liipolan 
Isoniityssä kun yhä on riihi 
tallella ja siellä myös syksyi
sin rukiita puidaan. Talon 
vaari Tauno Tuominen ja 
nykyinen isäntä Atte Tuo
minen siinä luvan puolella 
varstoillaan irrottavat jyviä

oljista. Työ käy oikeaoppi
sesti tahdissa; Atte vasem
malla on juuri nostamassa 
varstaa ylöspäin, kun taas 
Taunon varstan ’’klupu” on 
lähdössä alaspäin. Puinnis
ta syntyy tahdikas jyske ja 
tietysti myös melkoinen 
pöly. Melko nokista ja pö
lyistä hommaa tuo riihen- 
tappo onkin, mutta siitä 
saatu vilja on todella paljon 
mahtavampaa, kuin puimu
rin tuutista tullut. Sen on 
toimittaja itsekin saanut ko
kea ja sitä samaa todisteli
vat nämä riihentappajatkin. 
Vaari jopa todisteli, että sii
tä kehittyvät peräpään ää-

Sadonkorjuun aika tältä vuodelta on 
jälleen ohi. Nykyäänhän viljan korjuu 
tehdään lähes kokonaan leikkuupuimureilla, 
eli niitto ja puinti tapahtuvat 
samanaikaisesti, mutta ennen vilja ensin 
leikattiin, sitten sen annettiin jälkituleentua 
pellolla ja sen jälkeen se puitiin, joskus 
vasta talvella. Ennen leikkuupuimureja ollut 
puimakoneiden kausi ei loppujen lopuksi 
ollut kovin pitkä -  vain noin puolen 
vuosisadan mittainen - ,  mutta sitä ennen 
käytössä ollut riihenpuintikausi sen sijaan 
kesti useiden vuosisatojen ajan. Tätä 
riihenpuintia eli ’’riihentappoa” nyt tässä 
tarinassa tarkastelemme.
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netkin ovat paljon voimalli
sempia.

Entiseen aikaan oli lähes 
joka talossa -  pienessäkin -  
oma riihensä; sen koko tie
tenkin vaihteli talon koon 
mukaan. Isoissa taloissa 
kuitenkin riihiä oli kaksi, 
usein kolmekin, silloin rii
hi voitiin puida joka aamu, 
kun toiset olivat lämpi- 
ämässä. Riihirakennuksen 
toisessa päässä oli varsinai
nen riihi, hirrestä lämmön- 
pitäväksi rakennettu osa, 
jonka nurkassa oli useasti 
luonnonkivistä muurattu 
kiuas lämmönlähteenä. Rii
hen läpi miehen pään kor
keudella meni kaksi tuke
vaa hirttä, joiden päällä oli
vat parret, suorat pyöreät 
puut, joiden päälle elokim- 
put ladottiin kun riihi täy
tettiin. Riihen vieressä oli 
luva, usein sekin hirsira
kenteinen, mutta myös 
usein laudoista tehty', koska 
sen ei tarvinnut olla läm- 
mönpitävä. Vahva lattia sii
nä kuitenkin piti olla, koska 
siinä tämä varsinainen rii- 
hentappo tapahtui varstoil
la iskemällä. Rakennukses
sa oli vielä isompi olkilato 
ja pienempi akanalato; vil
jaa varten ei erityistä tilaa 
ollut, koska vilja heti pui
misen jälkeen vietiin lukol
liseen aittaan.

Saattaa olla, että Suomes
sakin joskus "aikojen alus

sa” on vilja puitu ulkona 
kovalla maalla tai sileällä 
kalliolla ja jyvät erotettu 
esim. kepillä iskemällä, ku
ten joissakin Välimeren 
maissa yhäkin tehdään. 
Suomen ilmasto on kuiten
kin paljon kosteampi kuin 
näissä maissa, ja sen takia 
täällä jo varhain puinti siir
tyä riiheen, koska vain har
voin auringon lämpö pystyi 
kuivaamaan viljan riittäväs
ti. Lisäksi savu antoi oman 
hienon arominsa viljaan. 
Jossakin päin Suomea puin
ti riihessäkin tapahtui ke
peillä lyömällä, mutta näillä 
main on käytetty' varstoja. 
Varstassa on parimetrinen 
suora keppi, jonka päässä 
on reikä, mihin on tavalli
sesti nahkahihnalla kiinni
tetty' tukevahko puinen 
"klupu", joka puinnin tah
tiin pyörii ympäri hihnan 
varassa.

Puinti 
koskelaisittain
Miten tuo riihenpuinti käy- 
tännössä näillä seuduilla on 
tapahtunut? Selostamme 
nyt koko prosessin pääasi
assa vanhojen koskelaisten 
kertomana, sellaisten hen
kilöiden, jotka itse ovat ai
koinaan olleet riihenpuinti- 
hommissa mukana.

Kun vilja oli leikattu ja se 
oli hetken tuleentunut k\'k-

käillä tai seipäillä, niin aa
mupäivällä, kun kaste oli 
kuivunut, koottiin tuuppu- 
rikuorma jalallisia ja vietiin 
riiheen. Pienempään rii
heen ei mahtunutkaan sen 
enempää, suurempiin saat
toi mennä useitakin kuor
mia. Sitomat nostettiin par
sille lähelle riihen kattoa, 
kiukaan kohta kuitenkin jä
tettiin palovaaran takia tyh
jäksi.

”En oi ollu koskaan riih
tä täyttämäs. sen täytys olla 
taitava ihminen, et osas 
lattoo ne jalalliset sinne 
partein päälä. ” (Taimi 
Urmas)

Se oli tavallisest naisten 
tyätä, kun oli siäl ylhääl 
parsii jalallissii vastaanot- 
tamas.” (Iivari Mattila)

"Kyl mää riihtäkin täyt
tämäs olin monta kertaa. 
Se oli vähä hikist hommaa 
ja  sit niin nokist, kun siäl 
istuttiin ylhääl kahden hir
ren päälä. Ja  tappamaskin 
olen ollu -  jokalai täyty 
opetella. ” (Laina Koivunen)

Sitten laitettiin riihen 
kiukaaseen tuli, että kiuas 
kuumennuttuaan kuivasi 
parsilla olleet elot. Aivan 
äkkiä ei kuivuminen kui
tenkaan tapahtunut.

”Ei se sankaan menny 
yhres päiväs, kyl siin ain 
kaks päivää m eni.” (Arvo 
Peltola)

’’Jos oli oikeen kuivat il

mat, ni sai joka toinen päi
vä tapettua, mut monta 
kertaa meni niin, et täytys 
olla kuivaamas kaks päi
vää ja  kaks yätä.” (Iivari 
Mattila)

Riihen lämmitys oli tär
keä toimi. Isäntä oli useasti 
itse riihen lämmittäjänä, tai 
vanha, kokenut vaari; myös 
talossa kauan ollut renki 
kelpasi hommaan.

’Vanha riihenlämmittä
jä  tunsi hajust, koska riihi 
oli sopivan kuiva. Kun se 
meni riihtä kattomaan, ei 
sen tarvinne m ennä eres si- 
säl, se vaan haisti ovest il
maa ja  siit tirisi, oliks rukiit 
kuivii.” (Martti Mikkola) 

Riihelle mentiin aikaisin 
aamulla -  oikeastaan jo 
yöllä.

’’Neljän ajois sinne men
tiin. et se oli siilon tapettu, 
kun muuhun tyähöön läh- 
rettiin. ” (Taimi Urmas)

”Se riihel olo oli niinkun 
ylimääränen tyä, sinne 
mentiin neljän, viiren ai
kaan ja  suuruksiin men- 
nes sen täytys olla selvä.” 
(Martti Mikkola)

Aluksi pudotettiin jalalli
set alas orsilta.

’’Muistan, kun riihes sit 
lykättiin ne parret siivuun 
-  kaks miästä lykkäs -  ja  
ne kimput putos siält, ja  
voi voi, kun se oli kuumaa 
tyätä. ” (Taimi Urmas)

Kun kimput oli pudotet
tu alas lyötiin niiden jvvä- 
päitä seinään, missä irtosi
vat suurimmat jyvät. Siihen 
hommaan kelpasi tottuma
tonkin riihelläolija.

"Jo sihen aikaan, kun 
mää viäl kävin kansakou
lua, olin seinciän lyämäs 
ain ennen kouluun men- 
noo. ” (Taimi Urmas)

Sitten kimput heitettiin 
luukusta luvan puolelle, 
jossa varsinainen puinti ta
pahtui varstoilla lyömällä.

”Ne jalalliset aukastiin 
ja  letitettiin kahteen var
viin pennonol. Se tappami
nen kävi aika äkkiin, kun 
neljän miähes lyötiin, ja  
joku viires oli sit riihen pu- 
ala.” (Martti Mikkola 

Jos oli tottuneita lyöjiä, 
jotka pysyivät hyvin tahdis
sa, ei puinti ollut miten
kään raskasta. Kun jyvät oli 
irroitettu, koottiin oljet ha
ravalla melko isoiksi kim
puiksi, jotka vielä puistel
tiin huolellisesti, että kaikki 
jyvät putosivat lattialle.Kiuasta voisi sanoa riihen sydämeksi; siitä lähtee se lämpö, joka kuivattaa viljan.
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Rukiit ovat parsilla ylhäällä katon rajassa, missä läm pöjä  
savu pääsevät parhaiten niitä koskettamaan.

varsinaisen savun häivyttyä on riihessä yhä jäljellä 
miellyttävä savun tuoksu, isäntä Atte Tuominen on 
istahtanut kahiseville oljille pientä lepohetkeä viettäm ään.

Kimput sidottiin ja vietiin 
talteen olkilatoon, josta nii
tä käytettiin kattoaineiksi ja 
polstarin täytteeksi. Sitten 
seurasi jyvien puhdistus.

”Sit kun ne viskuroittiin, 
niin viskuroittiin erikses ne 
kun riihen puala oli, ne oli 
niin paljon parempii, suur
ta jyvvää. Se oli huanom- 
paa kun varstoil hakattiin 
irki.” (Taimi Urmas)

"Niist otettiin siämenjy- 
vät kun riihen puala oli, 
ne oli parhaimpii.” (Iivari 
Mattila)

’’Siilon, kun ei viskurei 
viälä ollu, niin äyskärin 
kans heitettiin, otettiin ka
sasi ja  viskattiin seinän vi- 
äreen, akanat jä i lähel ja  
jyvät lensi seinän viäreen. 
Kun se oli viskaamist, ni sit 
ruvettiin sanomaan sitä 
konetkin viskuriks. ” (Martti 
Mikkola)

Kun yksi riihellinen vil
jaa oli saatu tapetuksi, seu
rasi uusi riihentäyttö ja uusi 
lämmitys. Tämä kierto jat
kui, kunnes koko sato oli 
saatu talteen. Puuta riihen- 
lämmitykseen kului paljon.

”Kyl siilon mailmas sen
tään puuta oli ja  sitä ku- 
lus, kun riihiikin ain 2 -3  
päivää lämmitettiin yhtä 
satsii varten. Siilon kevvää-

sin ain hakattiin niit, suu
ret pinot oli ain riihen ty- 
kön.” (Taimi Urmas)

Pääasiallisin riihessä pui
tu vilja oli ruis, koska sitä 
siihen aikaan enimmin vil- 
jeltiinkin. Ohraa, kauraa ja 
vehnää viljeltiin pienempiä 
määriä ja tietysti nämäkin 
riihessä puitiin siihen saak
ka, kun ei vielä puimako
neita ollut. Mutta näiden 
viljelymäärät lisääntyivät 
huomattavimmin vasta kun 
puimakoneet tulivat käyt
töön.

”Kyl ruisriihet oli sen
tään simmosii vähä muka- 
vampii tappaa, mut ohra- 
riihi oli aika paha, jos siin 
oli viäl jottain pöllyväist se
os, siit tuli tavallisen kitke
rä haju. ” (Iivari Mattila)

Vaikka sitten jo oli pui
makoneitakin, niin melko 
pitkään rukiit vieläkin pui
tiin riihessä, koska riihikui- 
vatun rukiin maku oli pa
rempi ja koska yhä tarvittiin 
pitkiä olkia. Vähitellen sii
täkin sitten luovuttiin; riihi
rakennukset seisoivat jon
kin aikaa käyttämättöminä 
tai jonkin tavaran varastoi
na, kunnes purettiin pois. 
Ei kuitenkaan aivan kaikkia; 
siellä täällä vieläkin voi ta
vata tuollaisen vanhan rii

hen muistona menneestä 
ajasta. Käytössä niistä kui
tenkin enää on todella har
va. Voi siis sanoa, että Im

polan Isoniityn riihi on sii
nä suhteessa tosi harvinai
nen ja arvokas muistomerk
ki menneen ajan työstä.
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Suunnistus -  sopiva 
koko perheen laji

Nykypäivän koskelaista urheilua

Juhannus- 
aatonaaton  
harjoituksissa 
Maisa Jalli ja 
Marjatta vainio 
ovat saneet 
merkittyä rastit 
kartalle ja Matti 
Eerola on valmiina 
lähettämään  
heidät taipaleelle. 
Juha-Pekka Jalli on 
vielä
piirtelyhommissa.

• Tällä kertaa käsittelemme tässä 
sarjassamme urheilulajia, jota ei voi sanoa 
miksikään suureksi yleisölajiksi. Syynä 
taitaa olla se, että sitä harrastetaan ja 
kilpailut käydään suurten metsien suojissa, 
missä kukin kilpailija taivaltaa pääasiassa  
yksinään, seuranaan vain kartta, kompassi 
ja mahdollisesti joitakin luonnoneläjiä, joita 
ei kuitenkaan sen enem pää ehditä 
tarkastelemaan. Laji on tietysti suunnistus, 
jolla -  vaikka ei yleisölaji olekaan -  on oma 
vakaa, varsin lukuisa ja yhä kasvava 
harrastajajoukkonsa Suomessa, ja meillä 
Koskellakin melko pieni, mutta sitäkin

innokkaampi ’’pihkaniskojen” joukko.
Kosken Kaiulla on jo muutaman vuoden 

ajan ollut suunnistusjaosto, jonka 
puheenjohtajana toimii Matti Eerola ja 
jäseninä ovat Yrjö Vesterinen, Timo 
Määttänen, Aimo Suikkanen, Erkki Kivelä, 
Anssi Tuhkanen ja Tero Kivi. Jaosto 
huolehtii oikeastaan kaikesta 
suunnistustoiminnasta Koskella, se järjestää 
harjoituksia, joita kesäisin on tavallisesti 
kerran viikossa, suunnistusleirejä sekä 
kilpailuja; on järjestänyt jo useita 
piirinmestaruuskilpailuja ja yhdet 
kansalliset kisatkin v. -86.

Menestyksiäkin
saavutettu
Toimittaja oli mukana pa
rissakin suunnistustapahtu- 
massa, jotka kesän kauniim
pana aikana pidettiin Mylly- 
kylän suunnan metsissä, 
osittain Marttilan puolella
kin. Juhannuksen aatonaat
tona oli normaali jästenten- 
välinen suunnistusharjoi
tus, etappipaikkana erään 
metsäautotien pääte. Suun
nistajia kertyi paikalle alun

toistakymmentä. Puh.joht. 
Eerola oli laatinut radan ja 
toimi johtajana tapahtumas
sa. Keskustelimme hänen 
kanssaan suunnistusasioista 
tietenkin pääasiassa Kosken 
näkökulmasta katsoen, kun 
suunnistajat olivat kadon
neet metsän helmaan, joku 
hitaammin taivaltaen, joku 
juosten raisusti kuin nuori 
hirvi.

Miten pitkään tätä suun- 
nistustoimintaa Koskella on 
ollut?

-  Tämä suunnistusjaosto 
perustettiin -81. Kaiun vuo
sikokouksessa joku sitä eh
dotti perustettavaksi ja sa
malla minua puheenjohta
jaksi. Suunnistaminen oli 
kuitenkin aloitettu jo hie
man sitä ennen kunnan lii
kuntalautakunnan toimesta. 
Silloinen liikuntasihteeri 
Jaana Aalto toimitti ensim
mäisen suunnistuskartan 
koulukeskuksen takaisesta 
metsästä. Mutta on Koskel
la suunnistettu jo 60-luvul-

lakin ns. peruskartalla. Sil
loin oli vetäjänä Sulo Oksa
nen, joka sitten muutti Tur
kuun. Peruskartta vain ei 
ole kovin tarkka ja sillä 
suunnistettaessa Kosken 
seutuja pidettiin varsin 
huonoina suunnistusmaise- 
mina, mutta kun saatiin tar
kempia karttoja, niin huo
mattiin, että tännekin voi 
tehdä aika hyviä ratoja, ja 
niin kiinnostuskin suunnis
tukseen alkoi nousta. Aluk
si sitä harrastettiin kuntour-
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Viikkorastien lähtöpaikalla oli vilskettä, olihan 
koskelaisten lisäksi mukana myös naapurikuntien  
suunnistajia.

heilumielessä, mutta kun 
sitten tuli mukaan lahjak
kaita ja kehityskelpoisia 
nuoria, niin tästä tuli kil- 
paurheilulaji ja menestyksi
äkin on tullut. Piirimesta
ruuksia on saatu -  voisi sa
noa -  roppakaupalla ja SM- 
kisoissakin on oltu muka
na, joskaan ei vielä ole 
päästy aivan alkupäähän.

Koskella on tietysti mo
nentasoisia suunnistajia. 
Voitko mainita joitakin kun
nallisia huippuja?

-M eillä  tytöt ovat saavut
taneet parhaita tuloksia, 
varsinkin viestijoukkueena 
ovat menestyneet Tuhkasen 
Eeva-Maria ja Elisa-Maria 
sekä Tuija Jalli. Heille on 
luonnonlahjana annettu hy
vä kartanlukutaito vaikeas
sakin maastossa, mihin 
kaikki eivät opi milloin
kaan. Tietysti juoksukin on 
tärkeä, mutta yleensä hyvän 
kartanlukutaidon omaava 
voittaa hyvänkin juoksijan. 
Jo  kolmena kesänä meillä 
on ollut joukkue mukana 
Jukolan viestissä ja tämä 
Venlojen joukkue kahtena 
kesänä. Siitä saa arvokasta 
kokemusta ja on se muu
tenkin mahtava elämys. Tä
nä kesänä Isosvötteellä oli 
radat tehty siihen vaaran 
rinteeseen, joka oli ihan 
erilaista maastoa, kuin mei
dän harjoittelumaastomme, 
mutta kyllä sieltä läpi pääs
tiin. Viestissä onkin tärke
ätä, ettei petä joukkuetta.

Harjoituksia 
säännöllisesti
Keskeytämme välillä kes
kustelun, kun suunnistajia 
saapuu harjoituksiin lisää. 
He piirtävät karttaansa ras
tit, tutkivat hetken reitti- 
vaihtoehtoja ja sitten Eerola 
lähettää heidät matkaan. 
Vaikka ei olekaan kyse var
sinaisesta kilpailusta, laite
taan silti ylös lähtö- ja tulo- 
ajat. Sitten jälleen keskuste
lemme ja läiskimme hytty
siä niskastamme. Eerola 
kertoo, että tänä kesänä 
päästiin alkamaan harjoi
tukset hieman tavallista 
myöhempään.

-M eillä  oli ensin järjes
tettävänä piirin mestaruus
kisat, mitkä kylläkin pidet
tiin Mellilässä, koska siellä 
ei ole ollut sillä tavalla 
suunnistuksia. Kartat kun 
jo parin arvokilpailun jäl
keen tulevat niin tutuiksi, 
ettei niitä sitten enää voi 
käyttää kilpasuunnistukses
sa, harjoituskäyttöön ne so
veltuvat sen jälkeenkin. Nyt 
sitten harjoituksia on ollut 
säännöllisesti torstaisin. Sit
ten ovat nämä Viikkoleh
den levikkialueen kuntien 
väliset Viikkorastit ja Loi
maan puolen Iltarastit, jois
sa on käyty. Niissä on 
yleensä aika paljon osanot
tajia, toistasataakin. Tämä 
Varsinais-Suomen piiri on
kin yksi Suomen aktiivisim
mista suunnistuspiireistä.

Edellä jo ilmeni, että 
Kosken seutuja ei ole pi
detty kovin hyvinä suunnis
tusmaastoina. Millaisia ne 
ovat harjoittelun kannalta?

-O nhan  tämä seutu var
sin "aakeeta laakeeta”, kor
keuserot ovat pieniä. Kun 
meidän nuorilla suunnista
jilla on ollut menestystä kil
pailuissa, niin tässä vaihees
sa kyllä pitäisi harjoitella 
vaativimmissa maastoissa, 
mitä täällä on. Muualla Var- 
sinais-Suomessa kyllä kor
keuskäyriä on paljon enem

män, ja Turun puolessa on
kin monia kuuluja suunnis
tusseuroja olemassa.

Onko ohjelmistossa vielä 
jotain muuta suunnistus- 
koulutusta?

Kyllä me olemme järjes
täneet suunnistusleirejäkin. 
Myös tätä oravapolkutoi- 
mintaa on pidetty yllä. Se 
tarkoittaa ihan aloittelijoi
den, nuorten ja lasten 
suunnistuskoulutusta. Suo
men Suunnistusliitto aina 
kiinnittää huomiota siihen. 
Tänä vuonna meillä on kui
tenkin alkanut olla pulaa al
le 10-vuotiaista suunnista- 
jienaluista. En oikein tiedä, 
mistä se johtuu. Tuntuu sil
tä, että eri urheilulajien vä
lillä on selvää kilpailua; vä
lillä on toinen laji suosios
sa, välillä taas toinen. Ja 
nuorta väkeä on paikkakun
nalla sittenkin suhteellisen 
vähän, ettei tahdo riittää vä
keä kaikkiin lajeihin.

Kunta tukee 
toimintaa
-  Kosken kunta on tukenut 
tätä toimintaa hyvin kiitettä
vällä tavalla, Eerola kertoo.
-  Se on kustantanut meille 
nämä suunnistuskartat. 
Meillä on ollut käytössä 
kolme karttaa, se sieltä 
koulun takaa, Koskenkallio 
ja tämä Myllykylän kartta. 
Nyt on suunnitteilla uusi 
kartta tuolta Hevonlinnalta. 
Kartat ovat yleensä suuri 
menoerä suunnistusseu

Viikkorastien toimitsijat istuivat m etsäautotien laidalla pienen pöydän ympärillä, vas. 
Matti Eerola, Aimo Suikkanen ja Erkki Kivelä. Takana seisomassa Kosken ainoa 1 lk:n 
ratam estari Yrjö Vesterinen.
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Soranottopaikalla Säärensuon lähellä pidetyn suunnistusharjoituksen etappipaikka ei 
ollut kovin luonnonkaunis, mutta varm aan rastireitin varrelta löytyi kaunistakin luontoa 
-  jos joku ehti sitä katselemaan.

roille, mutta meillä on kun
ta auttanut niiden saamises
sa. Se oikeastaan on tehnyt 
mahdolliseksi toiminnan 
kahittymisen tässä laajuu
dessa. Myös maanomista
jien kanssa on oltava hyvis
sä väleissä. Me olemme ot
taneet yhteyttä kaikkiin 
maanomistajiin karttojen 
alueella ja kysyneet luvan, 
että saadaan pitää heidän 
maallaan suunnistuskilpai
luja. Se on myös ongelma
na, että jos järjestetään joku 
isompi kilpailu, niin tarvi
taan sellainen sopiva kilpai
lukeskus. Kun sinne tulee 
osanottajia joku tuhatkin 
henkeä, niin se vaatii jo isot 
pysäköintitilatkin, samoin 
huoltotilat. Koulut ovat sii
nä sopivia, ja joskus on jo
ku maalaistalokin antanut 
tilat käyttöön. Sellaisten 
isompien kilpailujen järjes
telyissäkin on helposti 100 
henkeä kiinni.

Järjestelyhenkilöitä 
omasta takaa
Matti Eerola on siis laatinut 
tämänkertaisen harjoituk
sen radan. Hän sanoo vaati
mattomasti, että pystyy toi
mimaan ratamestarina pie
nemmissä tapahtumissa, 
mutta ei enää isommissa 
kilpailuissa. Kuten mainit
tiin, on näitä isompiakin ta
pahtumia Koskella ollut, 
mutta näiden radoista on

päävastuun kantanut Yrjö 
Vesterinen.

-N äitä luokiteltuja rata- 
mestareita meillä ei ole 
muita kuin Yrjö. Hänen an
siotaan on suurelta osin se, 
että tämä toiminta on näin
kin hyvin mennyt. Hänellä 
on kokemusta ja innostusta; 
näissä isommissa kilpailuis
sa hänen kokemuksensa ra
tamestarina on ihan korvaa
maton. On todella hyvä, et
tä suunnistusjaostolla on 
näin pätevä henkilö käytet
tävissään. Näistä isoista kil
pailuista me olemmekin 
saaneet tunnustusta, että ra
tamestarin työ ja tulospal
velu ovat olleet ensiluok
kaisia. Alusta alkaen on tu
loslaskenta tehty7 tietokone- 
pohjalta. Erkki Kivelä on 
laatinut ne ohjelmat ja use
at nuoret koulupojat ovat 
toimineet innokkaina avus
tajina. Se oli mukana jo -8-i, 
kun järjestettiin hiihtosuun- 
nistusviestikisat ja sitä en
nen oli jo piirin vösuunnis- 
tuskilpailut.

Suunnistus on pään 
ja jalkojen 
yhteispeliä
Suunnistajia alkaa palailla 
maaliin. Ensin tulee lyhem- 
män matkan juossut Erkki 
Kivelä, joka kertoo suunnis
taneensa jo kauan, mutta li
sää perään, tuskin aivan to

sissaan: En ole kyllä vielä 
mitään oppinut...

Sitten saapuvat nuoret 
miehet Juha Mikola ja Juha- 
Pekka Jalli hiestä märkinä, 
kuhiseva kärpäsparvi pään
sä ympärillä. Kysyn, mikä 
heitä suunnistuksessa kiin
nostaa.

- O n  tämä ainakin mie
lekkäämpää kuin maantie- 
juoksu, vastaa Juha-Pekka. 
Ja varsinaisesti hiihtäjän 
tunnettu Juha puolestaan 
toteaa, että suunnistus on 
hiihtäjälle hyvää kesähar
joittelua.

- J a  siellä saa kukin pyö
riä niin kuin haluaa, ei ole 
kukaan nauramassa. Voi ol
la, että 8 km:n lenkillä saat
taa tulla juoksumatkaa 
puoltakin enemmän, jos ei 
aina osu rastille. Vaikka 
ky llä niitä puörimisiä sitten 
maalipaikalla nauretaankin.

Siltä tosiaan näyttääkin. 
Maaliin tulee myös veteraa- 
nisuunnistaja Eero Nyhä ta
pansa mukaan iloisesti nau
reskellen. Hän sanoo, että 
oli juhannuksen alkajaisiksi 
ihan mukava saunalenkki.

Mikä sitten on puh.joht. 
Eerolan mielipide suunnis
tuksen mielekkyydestä.

-  Minun mielestäni 
suunnistuksella on kehittä
vä ja kasvattava vaikutus se 
antaa sellaista nöyrää miel
tä ihmiselle. Se vaatii on
nistuakseen paitsi fyysistä 
ponnistelua iryös henkistä

panosta. Myös jo se luon
nossa kulkeminen on arvo
kas asia. Olen pannut mer
kille, että täällä maaseudul
lakin lapset ja nuoret mon
ta kertaa ovat varsin tottu
mattomia liikkumaan met
sässä. Se on heille vieras 
elementti -  sitä jopa pelä
tään. Sanoisin, että suun
nistus on suomalaiselle pe
rustaito, vähän niin kuin ui
minen ja polkupyörällä ajo, 
joka pitäisi jokaisen hallita.

Enemmän kuin 
harrastus
Vajaan kahden viikon kulut
tua edellisestä on Myllyky
län metsissä jälleen vilsket
tä. Nyt on paikalla joukkoa 
hieman enemmänkin -  yli 
70 suunnistajaa -  sillä l e 
seessä ovat Viikkorastit, yh
deksän kunnan välinen kil
pailu, jossa varsinaisena kil
pailuasetelmana on tapah
tumaan osallistuneiden 
määrä koko suunnistuskau- 
den ajalta. Matti Eerola on 
jälleen ollut ratamestarina 
ja järjestelyt hänen kans
saan jakavat Aimo Suikka
nen ja Erkki Kivelä.

Jo  edellä mainittu Yrjö 
Vesterinen, siis jaoston 1. 
lkm ratamestari, ei edelli
sellä kerralla ehtinyt paikal
le, mutta nyt hän tulee ja 
aikoo itsekin osallistua kil
paan. Keskustelemme hä
nen kanssaan hetken, en
nen kuin hän lähtee met
sän pimentoon. Hän ker
too alkaneensa suunnistuk
sen kuulussa suunnistus
seurassa Ikaalisten Nouse
vassa Voimassa Ikaalisissa 
asuessaan parikymmentä 
vuotta sitten.

-  Aloitin kuitenkin aika 
vanhana, niin että kilpaile- 
miseni on jäänyt melko vä
hiin. Sitten tulivat nämä ra
tamestarin hommat, kun en 
enää itse kilpaillut niin pal
jon -  eihän lajia niin vain 
voinut jättää. Olin mukana 
Varsinais-Suomen piirin 
järjestämällä kolmannen 
luokan ratamestarikurssilla, 
ja kun sitten jonkin aikaa 
tein ratoja, niin anoin toi
sen luokan korttia, mikä 
minulla on ollut seitsemän 
vuotta. Talvella sitten kävin 
ratamestariseminaarin Sol- 
vallan urheiluopistolla, että 
sain 1. lkm ratamestaripäte- 
vvyden. Nyt voin tehdä ra
toja SM-kisoihin, jopa poh
joismaisiin suunnistusta-
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pahtumiinkin.
Yrjö kertoo, että jo tuol

laisen piirimestaruuskilpai- 
lun radan -  johon tulee n. 
60 rastipistettä -  tekeminen 
ei ole mikään yksinkertai
nen homma, siihen sekoaa 
aikaakin usea kuukausi. 
Työt alkavat siitä, että kar
talta katsotaan sopivan pi
tuinen matka ja sopivat 
maastokohdat. Mutta ei ra
taa kuitenkaan voi tehdä 
pelkästään kartan availla.

- S e  maastotyö siinä on 
varsin suuri, kun täytyy jo
kainen rastiväli käydä läpi, 
että ovatko ne kulkukelpoi
sia, suunnistuksellisesti hy
viä ja rastipisteet soveliaita. 
Siitä sitten rata suunnitel
laan lopullisesti, piirretään 
se kartalle ja liput viedään 
maastoon.

- S e  taitaa viedä vapaa- 
ajat melko tarkkaan?

- E i  vapaa-ajat oikein rii
täkään; siinä kilpailun edel
lä täytyy' tehdä melkein 
täysmittaisia työpäiviä. Se 
viimeinen viikko on aina 
niin kiireinen, kun kartat 
jokaiselle kilpailijalle pai
netaan vasta silloin. Jos on 
tuhatkin kilpailijaa, niin on 
painettava toistatuhatta 
karttaa. Ja lopuksi on vielä 
tarkastettava, että kaikki on 
tullut oikein tehdyksi.

Yrjö Vesterinen on myös 
tasokas suunnistusvalmen- 
taja; hän huolehtii mm. 
Tuhkasen ja Jallin sisarus

ten valmennuksesta. Hän 
sanoo, että suunnistus olisi 
aloitettava jo varsin nuore
na, alle 10-vuotiaana, että 
ehtisi ja pystyisi oppimaan 
hyvän kartanlukutaidon. 
Suunnistuksessa onkin 8- 
vuotiaillekin oma sarjansa, 
ja näitä varten vedetään 
maastoon siima, jota seura
ten suunnistavat, niin ettei 
ole pelkoa eksymisestä.

-  Valmentajan tulisi vii
kottain olla tekemisissä val
mennettavien kanssa, jos il
m enee jotain vastuksia, jalat 
kipeytyy, tai jotain muuta. 
Samaten kilpailukaudella 
pitäisi suunnitella viikot ai
ka tarkasti, ettei silloin rasi
tettaisi liikaa. Jos on joka 
viikonvaihde kilpailut, niin 
se väliaika pitäisi käyttää 
hyvin hyödyksi. Nuo alka
vat suunnistajat jäävät kovin 
helposti pois toiminnasta, 
jos pahasti epäonnistuvat 
jossakin kilpailussa. Siinä 
on silloin oltava takana jo
ku tukena ja turvana, joka 
neuvoo ja tarvittaessa loh- 
duttaakin. Epäonnistuvat- 
han nuo huippusuunnista
jatkin toisinaan; siinä oike
astaan tämän lajin hienous 
onkin, ettei sitä ikinä opi 
oikein varman päälle.

Koko perheen laji
Yrjö Vesterisen mielestä 
suunnistuksen pitäisi olla -  
niin kuin varsin usein on

kin -  koko perheen yhtei
nen harrastus.

-  Isän tai äidin tai mo
lempien tuki suunnistusta 
aloitelevalle lapselle on 
erittäin tärkeä, vaikka ei 
niin mitään opettaisikaan, 
mutta olisi kuitenkin muka
na lapsen harrastuksessa. 
Jos lapsi joutuu yksinään 
tulemaan mukaan ja lähte
mään metsään, on se aluksi 
hänelle aika outoa. Siksi 
olisi hyvä, että koko perhe 
osallistuisi tähän lajiin. 
Vaikka ei ottaisikaan sitä 
kilpaurheiluna, niin kunto- 
lajina tämä on oikein hyvä 
koko perheen harrastus.

Onko suunnistusharras- 
tus yleisesti ottaen nousus
sa vai laskussa?

-  Kyllä suunnistus on vii
me aikoina mennyt aivan 
selvästi eteenpäin. Kun 
ajattelen sitä aikaa, kun olin 
Ikaalisissa, niin ei silloin 
näitä kuntatason tapahtu
mia ollut läheskään niin 
paljon kuin nykyjään ja 
suunnistusporukat olivat 
huomattavasti pienempiä. 
Nykyään lähes kaikki osaa- 
vat jonkinverran suunnis
taa, jotka muutenkin kun
toilevat. On kyllä ollut jon
kinverran vastustustakin tä
tä lajia kohtaan, varsinkin 
luonnonsuojelijoiden ta
holta, etteivät siinä aina aja
tukset ole sopineet yhteen. 
Mutta kyllä me yTitämme 
ottaa luonnonsuojelunkin

huomioon. Otetaan yhteyt
tä metsästysseuroihin ja ky
sytään maanomistajilta lu
vat, kun kilpailuja järjeste
tään. Mahdollisimman vä
hän koetetaan tehdä vahin
koa luonnolle ja eläimis
tölle.

Toimittaja vieraili vielä 
kolmannessakin koskelai
sessa suunnistustapahtu- 
massa, oman kunnan suun
nistajien harjoituksissa jäl
leen, joka pidettiin Säären- 
suon maisemissa Ruonan 
kulman lähettyvillä. Etappi
paikkana oli hiekkamiesten 
parakki soranotosta synty
neiden lampien äärellä. 
Johtajina ja ratamestareina 
olivat nyt Seija ja Matti Nie
mi, joiden lapset Nora ja 
Niko myös kiersivät metsäs
sä rastien haussa ja tulivat 
ensimmäisinä maaliin, mut
ta olivat ilmeisesti ensim
mäisinä lähteneetkin. Tässä 
siis tosiaan Yrjö Vesterisen 
toive suunnistuksesta koko 
perheen harrastuksena on 
toteutunut. Sellainen suun- 
nistusperhe on myös Tuh
kasen perhe Uudestakyläs- 
tä, jonka tyttäret Eeva-Maria 
ja Elisa-Maria kuuluvat yh
dessä Tuija Jallin kanssa sii
hen erittäin hyvin menesty
neeseen Kaiun tvttöjoukku- 
eeseen. Myös erikseen he 
ovat saavuttaneet voittoja, 
varsinkin Eeva-Maria, joka 
mm. heinäkuun lopulla 
Varsinais-Suomen Rastipäi- 
villä otti molempina päivi
nä sarjassaan ylivoimaisen 
voiton. Hyvin menestyi 
Tuija Jallikin, tuoden kak
soisvoiton samassa sarjassa 
Kosken Kaiulle. Mukana on 
nyt myös Tuhkasen nuo
rimmainen, vasta 9-vuotias 
Sofia, joka nuoresta iästään 
huolimatta on jo osallistu
nut moniin suunnistusta- 
pahtumiin, oli myös muka
na Varsinais-Suomen Rasti- 
päivillä. Hän on ilmeinen 
tulevaisuuden lupaus Kos
ken suunnistajien joukossa. 
Vielä kuitenkin oli isä Anssi 
tukena, kun tyttö 18 muun 
suunnistajan joukossa lähti 
taivaltamaan lvhempää ras- 
timatkaa.

varsin hyvin suunnistuksessa m enestynyt Kosken Kaiun tyttötrio, vas. Tuija Jalli, Eeva- 
Maria Tuhkanen ja Elisa-Maria Tuhkanen. Neljäntenä on 9-vuotias Sofia Tuhkanen, 
ilmeisesti myös tuleva huippusuunnistaja.

• Tv,'.«
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Kosken Tl Osuuspankista 
tehty 70-vuotishistoria 
jaetaan kaikille 
osuuspankin jäsenille

osken Tl O suuspankin hallitus on  valmistautu
nut juhlavuoteen kirjoituttam alla OKL:n Kalevi 
Paavilaisella historiakirjan osuuspankin seitse

mältä ensim m äiseltä vuosikym m eneltä. Historiakirjaa 
on kevennetty runsaalla kuva-aineistolla jota on saatu 
käyttöön osuuspankin om ien arkistojen lisäksi hallin- 
tohenkilöiltä, osuuspankin asiakkailta ja ystäviltä, 
Matti H einosen kerääm ästä kuva-aineistosta Kosken 
Tl kirjastosta, M useovirastolta ja Osuuspankkikeskuk
sen arkistosta. Uudet kuvat on ottanut TupaStudio 
Reino Kuikka Som erolta. Reino Kuikka on myös tait
tanut historiakirjan ja m uutenkin vastannut kirjan 
ulkoasusta. Historiakirja on valmis, mutta se julkiste
taan vasta juhlapäivänä 1 2 .10 . 1988, josta päivästä 
alkaen sitä jaetaan osuuspankin toim istosta 1 kpl 
jokaiselle osuuspankin jäsenelle, m yös uusille hyväk
sytyille jäsenille, niin kauan kuin kirjaa riittää.

uosijuhla y leisö lle järjestetään Kosken Tl 
Nuortentuvassa keskiviikkona 12. 10. 1988
kello 19.00. Kahvitus alkaa Nuortentuvalla jo 

kello  18.15. Juhlan  juontaa kaikille tuttu Erkki Liika
nen. Juhlapuhujaksi on lupautunut tulem aan m aan
viljelijä Martti Pura. Edellä m ainitun historian esitte
lee sen kirjoittaja Kalevi Paavilainen. Juhlassa esiinty
vät myös Kosken Mieslaulajat ja koskelainen hanuri- 
yhtye. Juhla päättyy yleiseen karkeloon Erkki Liika
sen orkesterin  tahdittamana.

Kosken Tl Osuuspankki juhlii tänä syksynä seit- 
sem ättäkym m enettä toim innan vuotta. Kosken 
Tl O suuspankin ensim m äinen aukiolopäivä oli 
12 .10 . 1918. Tätä ennen oli kuitenkin pitänyt tapah

tua jo  m onenlaista. Osuuspankin perustava kokous 
oli pidetty jo  21 .3 - 1917 ja sen perustajajäseniä o li
vat: Johannes Nyberg, Ludvig Närvi, Emil Vihanto, 
Kalle Ali-Isotalo, Ju h a Uoti, Klaus K oponen, Ju h o  
Saari, Ju h o  Mikkola, A.V. Saraja, MA’. Aarnio, Kustaa 
Virtanen, Bruno Puras ja Matti Manner. Suom en 
senaatin talousosasto vahvisti Turun ja Porin läänin 
kuvernöörin hyväksymät osuuspankin säännöt touko
kuussa 1917. A gronom i Äke Lönnberg suoritti paik
kakunnalla osuuspankin luottokuntoisuustutkim uk- 
sen 13- 6 .1 9 1 7 . Hänen raporttinsa mukaan paikka
kunnalla oli 3-40 taloa, noin 100 torppaa ja noin 200 
muuta sellaista taloutta, jotka voisivat tulla kysymyk
seen luotonsaajina. Äke L ön n bergn  lausunnon 
mukaan kunnan viljelyspinta-ala voitiin tehdä kaksin
kertaiseksi.

Osuuspankin hallituksen ensim m äinen kokous 
pidettiin 19. 8. 191-7, jossa todettiin senaatin 
päätös osuuskassan sääntöjen lopullisesta 

hyväksymisestä. Osuuskassan m erkitsem inen kaup
parekisteriin tapahtui 10. 5. 1918, m ikä sitten todet
tiin osuuskassan ensim m äisessä hallituksen varsinai
sessa työkokouksessa 2 1 .8 .1 9 1 8 . 8 .9 .1 9 1 8  olivat 
sitten koolla sekä ylim ääräinen osuuskunnan kokous 
että osuuskassan hallitus.
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Kuvia Kosken Kohauksesta
Tämänvuotinen Kosken Kohaus oli järjestyksessä jo 

seitsemäs, ja pidettiin se jälleen kaksipäiväisenä heinäkuun 
viimeisenä viikonloppuna. Sade hieman häiritsi, varsinkin 
lauantaina, mutta muuten Kohaus onnistui erinomaisesti. 
Alla muutamia kuvia tästä Kosken suurimmasta 
kesätapahtumasta.

Kosken Puhallinorkesteri 
töräytti täm änkertaisen  
Kohauksen liikkeelle 
Nuortentuvan verannalta 
johti Erkki Roos.

Virallisen avauksen suoritti 
kunnanjohtaja Aimo 
Suikkanen, jo seitsemännen  
kerran.
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aikaiiisena palveluyJfyksena

Kuten ennenkin, osallistui myös Kosken Osuuspankki 
Kohaukseen. Yrittäjämessuilla Nuortentuvassa sillä oli 
oma osastonsa, jossa mm. arvuuteltiin näytteillä olleen 
raham äärän summaa. Tässä konttoripäällikkö Timo 
Määttänen tarkistam assa, että videolaitteet pelaavat.

Osuuspankin pihinälle oli saapunut itse Henry Hippo, joka 
jakoi lapsille ja vaikka isommillekin ilmapalloja. Tirkkosen 
Tuire on juuri saanut omat pallonsa.
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Uutta Kohauksen ohjelmistossa olivat Vainion Liikenteen 
50-vuotiaalla bussilla tehdyt kiertoajelut, jotka saivat 
suuren suosion. Auto oli joka kerralla täynnä, kuten
tässäkin eräs mukaan aikonut toteaa. Kuljettaja Eino Salmi Liipola-museossa oli Yrjö Liipolan taide saanut seurakseen
auton vierellä keskustelee sen ominaisuuksista Auno mittavan kansallispukunäyttelyn. Pääosa oli naisten
Ojalan kanssa. pukuja, mutta oli mukana muutama miesten pukukin.
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Urheilukentällä suoritettu tikkajuoksukilpailu oli myös Kahviaitan yläkerrassa oli näytteillä vaatteita isoäidin
uusi laji Kohauksen ohjelmistossa. Tämä jalkojen ja käsien ajoilta, tässä juhlapukuja,
yhteispeli sai varsin hyvän suosion.
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Veriteko Kankaan 
kaupassa v. 1942

atkosodan aikaan -42 joulukuun 15 
päivänä tapahtui Kauppakunta Vakon 

Kankaan myymälässä koko Koskea, mutta 
tietysti erityisesti kankaalaisia 
kauhistuttanut verityö. Tuntemattomaksi 
jäänyt sotilaspukuinen mies ampui 
Parabellum-pistoolilla kaupanhoitaja Eeva  
Vesalan kaupan välikössä klo 22 aikaan 
illalla. Tapahtuman aikaan oli talossa 
toinenkin nuori nainen, Helvi Kujala, myöh. 
Vaparanta, joka ilmeisesti pelastui vain 
murhamiehen epäkuntoon menneen  
pistoolin ansiosta. Helvin sisar Hilkka, 
myöh. Aaltonen, oli hetkeä aikaisemmin 
lähtenyt kaupalta kotiinsa oudon pelon 
valtaamana, vaikka silloin ei vielä ollut 
tapahtunut mitään. Sorvastolta kotoisin ollut 
Eeva Vesala oli 24-vuotias, Helvi Kujala 26- 
ja Hilkka Kujala 20 vuotias tuona 
kohtalokkaana iltana yli 45 vuotta sitten. 
Julkaisemme nyt Kujalan sisarusten 
kuvaukset tapahtumasta sellaisena kuin he 
ne nauhalle kertoivat kuluvan vuoden 
keväällä, sekä lähinaapurissa asuneen Yrjö 
Väinölän kirjoituksen samasta järkyttävästä 
tapauksesta.

Hilkka Aaltonen: Me oltiin 
Eevan kanssa oikein hyviä 
ystäviä ja käytiin aina siellä 
kylässä ja Helvi oli usein 
yötäkin siellä, niinkuin ai
koi silloinkin jäädä. Siinä 
oli koko päivänä merkillistä 
enteellisyyttä; kun olin äiti
ni kanssa iltalypsyllä, niin 
yht'äkkiä äiti katsoi minuun 
niin vakavasti ja sanoi: "En 
mää teitin oltuus menis tä- 
näpän sinne kauppaan ol
lenkaan...” Minä sanoin 
vaan, että tottakai me men
nään kun Helvikin tulee 
Myllymaasta, mikä oli sil
loin meidän isällä vuokral
la. Me käytiin iltaisin siellä 
kaupassa tekemässä paket
teja rintamalla oleville tun
temattomille sotilaille. Me
nin sitten sinne, Helvi oli 
myös jo tullut, ja niin ruvet
tiin tekemään niitä pakette
ja. Pimennysverhot ikku
noista olivat alhaalla, mutta 
kamarin ikkunassa vain 
puolivälissä, ja minä istuin 
sohvalla sillä tavalla, että 
siitä akkunasta voi nähdä 
minut.

Helvi Vaparanta: Siellä
kaupassa oli radio, sellai
nen kidekone ja Hilkka pis
ti ne kuulokkeet korvilleen, 
kuunteli iltahartautta ja sa
noi: ''Ette uskokaan, kuinka 
kauniisti tuo pappi pu
huu...” Sitten siellä veisat
tiin ja sitten Eeva ja Hilkka 
rupesivat itsekin veisaa
maan.

Hilkka: Niin... kun Eeva 
oli päivällä käynyt Loimaal
la ja ostanut uuden virsikir
jan ja siitä ruvettiin laula
maan, ja ne laulut oli sellai
sia niin kovin vakavia, että 
ei me koskaan aikaisemmin 
oltu sellaisia laulettu. Helvi 
ei laulanut ja sanoi meille
kin, että älkää viitsikö lau
laa -  ihmisetkin kuulevat ja 
ihmettelevät, että miksi niin 
tavattomasti veisataan. Mut
ta siitä me niinkuin yllyttiin 
vaan. Laulettiin se virsi "Oi

Herra jos mä matkamies 
maan” ja Siionin Kantelees
ta "Musta-Saara”, mutta se 
säkeistö "Hän riutuu rauk
ka kylmällä tautivuoteel- 
laan”, se jätettiin pois, kun 
ei se tuntunut sopivan. 
”Mua siipeis suojaan peitä” 
laulettiin, ja minun mielee
ni jäi se kohta "Suojassas 
suo mun olla, jos kuinka 
kävisi.” Sitten oli se "Täältä 
puolehen ylhäisen maan”; 
laulettiin siinä, kun Eeva te
ki meille korviketta ja lähti 
hakemaan kermaa sieltä vä
liköstä, missä hänellä oli 
laskettava. Minä mietin, mi
ten se toinen säkeistö al
kaa, ja Eeva alkoi siellä lau
lamaan "Ranta rauhainen

saavutetaan”, oli silloin juu
ri siinä paikassa, mihin hän 
sitten kuoli. Ja se laulettiin 
”Voimmekohan tulla yh
teen”, että kaikki ne olivat 
semmoisia vakavia lauluja. 
Ja oli niin merkillinen hyvä
010 ja oli hyvä laulaa, että
011 se aika ihmeellistä.

Sitten juotiin sitä korvi
ketta, ja minä istuin siinä 
sohvalla ja se ikkunan ver
ho oli puoliksi auki, ja siel
tä se varmaan katseli minua 
vaikka kuinka kauan, kun 
odotti, että koska tuo lähtee 
pois, se ei nähnyt koskaan 
meitä kaikkia vht’aikaa. Iso 
tallattu paikka sieltä ulkoa 
myöhemmin löytyi. Sanoin 
sitten, etten uskalla olla ko

vin pitkään, tai saan isältä 
pauhua, kun juuri eilenkin 
olin. Eeva sanoi, että hän 
kirjoittaa todistuksen, että 
olet täällä ollut. Mutta kun 
kello rupesi tulemaan kym
menen, niin oli lähdettävä, 
ei siinä mikään auttanut. 
Sieltä tuli auto maantietä 
pitkin ja minä sanoin, että 
nyt uskallan mennä, kun 
auto tulee, niinkuin se jo
tain olisi auttanut. Oli tul
lut sellainen outo pelko, 
pelotti lähteä. Menin sitä 
seinustaa ja ajattelin, että 
tästä joku saisi minut hel
posti kiinni. Minulla oli 
miesten pyörä ja siitä oli 
rengas mennyt tyhjäksi. 
Lähden menemään -  välillä 
juoksin ja kävelin sen pyö
rän kanssa; maantie oli pei
likirkkaassa jäässä, en siinä 
muutenkaan olisi pystynyt 
ajamaan. Oli jonkunlainen 
kuutamokin, ja minä kat
soin jatkuvasti taakseni, että 
seuraako joku, mutta ke
tään ei näkynyt. Vaikka 
myöhemmin sanottiin, että 
kun minä siitä lähdin ja se 
auto tuli, niin joku siinä 
meni metsään piiloon. Tu
lin sitten kotiin, eikä sen 
jälkeen ollut mitään aavis
tuksia -  vasta kun Helvi jos
kus kolmen aikaan tuotiin 
kotiin, niin sitten rupesi ta
pahtumaan.

Helvi: Kun Hilkka lähti, 
niin me olimme kahden, ja 
Eeva kysyi, soisinko minä 
vielä jotakin. Minä sanoin, 
etten syö, mutta hänellä oli 
salaattia ja minä sanoin, että 
voin minä salaattia syödä. 
Sitten Eeva sanoi, että men
näänkin heti nukkumaan, ja 
minä riisuin itseni niin, että 
jäi pusero ja puolihame ja 
sellaiset pitkät villahousut, 
mutta olin paljain jaloin. 
Eeva teki petiä valmiiksi -  
äkkiä ruvettiin kuuntele
maan kun joku naputti 
oveen. Eeva meni kohta 
avaamaan, kun siihen ai- ^
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kaan oli sellaista, että ihmi
set saattoivat hakea hiivaa 
tai jotain muuta illallakin, ja 
oli lisäksi sanottu, että soti
laita sai päästää soittamaan 
ja tälläkin tulijalla oli soti
laspuku päällä. Minä kuulin 
sinne sisälle, kun Eeva sa
noi: "Ei meillä ole”, luulta
vasti se kysyi taskulamppua, 
tai jotain. Sitten Eeva sanoi: 
"Kyllä soittaa saa..." Enkä 
minä osannut mitään epäil
lä, ajattelin vaan, että joku 
tuli puhelimeen. Sitten 
mies kysyi, että missä täällä 
olisi taksi, tai pirssiautoista 
silloin puhuttiin. Eeva sa
noi, ettei Koskella ole ol
lenkaan, että sitten pitäisi 
soittaa se Mellilästä. Sitten 
siellä oli jonkin aikaa hil
jaista ja minä jo ihmettelin, 
että miksei se sitten soita. 
Eeva painoi sen oven kiinni 
selkänsä kanssa ja sitten äk
kiä kuului laukaus -  se tun
tui kauhean kovalta ääneltä 
siellä lautaseinäisessä huo
neessa.

Minulle tuli heti mie
leen, että nyt se tappoi Ee
van ja sitten on minun \aio- 
roni. Menin kamarin puo
lelle ja ajattelin hypätä ulos 
ikkunasta, mutta siinä oli 
vanhanaikaiset pienet ruu
dut; ajattelin, etten mahdu 
niistä, ja jos hyppään, niin 
voi jalat katketa, ja joku voi 
olla siellä vastassakin -  
semmoinenkin tuli mie
leen. Sitten mies tuli sisään 
ja ojensi pyssyn heti mi

nuun päin. Meillä oli siinä 
parin metrin välimatka, ja 
ajattelin vaan, että nyt on 
kuoltava... mikään ei voi 
enää pelastaa... ja näinkö 
lyhyeksi tämä elämä jäikin. 
Mutta kävelin kuitenkin sin
ne välikköön ja astuin Ee
van ruumiin yli -  siinä oli 
verta paljon joka paikassa. 
Kun olin mennyt Eevan yli, 
tuli mies ja painoi pyssyn 
piipun tuohon ohimolle. 
Silloin minä kiljuin niin ko
vin, etten tiedä mistä se ää
ni tuli ja miten kurkku sen

kesti, mutta se kesti vaan. 
Sitten otin pyssystä kiinni ja 
kiristin sitä kattoon päin; 
ajattelin, että jos se laukai
see, niin kuula menee kat
toon. Mutta ei se laukais
sut. ja sitten tuli mieleen, 
että jos koettaisi vaan men
nä ulos, kun se ei sentään 
lyönytkään minua. Kun 
ryntäsin eteiseen, niin kuu
lin, kun mies liksutti sitä 
asettaan, ilmeisesti se meni 
epäkuntoon -  se panoskin 
löytyi myöhemmin jostain 
rappujen alta.

Kaupanhoitaja Eeva Vesala.

Minä pääsin ulos, kun 
tiesin miten ne vanhat ovet 
sai auki ja sain ne taas äkkiä 
kiinnikin. Sitten alkoi se 
peräkkäin meno, mentiin 
läpi puutarhan, mies oli 
muutaman askeleen minun 
perässäni, mutta ei se mi
nua kiinni saanut. Minä 
olin kova juoksemaan; kou
lussakin voitin juoksussa 
monet pitkäjalkaiset pojat
kin. Ja minun paljaat jalkani 
pitivät paremmin jäätynees
sä maassa kuin sen miehen 
saappaat.

Sitten tuli piikkilanka-ai- 
ka, siinä oli neljä lankaa ja 
se oli tehty niin tiheäksi, et
tä tuskin koirakaan siitä lä
pi pääsi. Minä olin silloin 
niin hoikka; painoin vain 
alinta lankaa alas ja toista 
ylös ja siitä menin, ei otta
neet vaatteetkaan kiinni, 
vain käteeni sain haavan. 
Sitten juoksin Kankaan 
koululle päin -  siellä mäen 
päällä vielä katsoin, että tu
leeko se perässä, mutta mi
tään ei näkynyt; siinä kuuta
mossa eroittuivat ne tolpas
sa olevat ilmoituksetkin 
hyvin.

Koulussa oli vielä ovi au
ki -  kuuntelivat kymmenen 
uutisia -  kauhistuivat tietys
ti, kun ryntäsin sisään. 
"Onko tulipalo?” kysyivät. 
Opettaja Mulo sitten soitti 
poliisille ja muillekin; koet
ti soittaa kauppaankin, mut
ta eihän sieltä kukaan vas
tannut. Sinne paikalle hän 
ei yksinään lähtenyt, eikä 
rouva päästänytkään; Virta
sen Martti sitten ensiksi tuli 
ja meni sinne. Mulo kysyi, 
kuinka hän uskaltaa sinne 
mennä, mutta Martti sanoi 
vain taskuaan koettaen, että 
on täälläkin raskasta jos on 
sielläkin. Mutta ei siellä 
kaupassa enää muita ollut, 
ovet olivat auki, se oli jo 
mennyt. Eikä sitä kiinni 
saatu, niissä metsissä oli 
mahdollisuus mennä mihin 
tahansa.

Kesti kauan, ennenkuin 
poliisit tulivat; olin niin 
kauan siellä koulussa. Sit
ten alkoivat ne kuulustelut 
ja aina piti olla mukana. Ne 
rikospoliisin etsivät olivat 
kvllä oikein mukavia, niitä

Kankaan entinen kaupparakennus nykyisessä asussaan yksityiskodiksi muutettuna.
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oli neljä täällä. Kyllä sitä 
juttua kovin tutkittiin, mutta 
ei siitä selvää tullut.

Hilkka: Eevalla oli sellai
nen harrastus, että hän kir- 
joitteli paljon tuntematto
mille sotilaille. Nekin kaik
ki tutkittiin tarkkaan, kenel
le hän oli kirjoittanut -  siel
lä rintamallakin -  ja ne, jot
ka siihen aikaan olivat ol
leet lomalla täälläpäin.

Helvi: Ja vielä 11 vuotta 
jälkeenpäinkin kyseltiin; 
niillä taisi olla joku epäilty, 
kun toivat eräitä miehiä mi
nun tunnistettavakseni, 
mutta ei se siinä joukossa 
ollut. Niin pitkän ajan ku
luttua mies olisi voinut jo 
paljon muuttuakin, mutta 
kyllä minä hyvin muistan 
minkälainen hän silloin oli; 
olen aina sanonut, että se 
oli oikein hyvännäköinen 
mies, tai ihan nuori poika 
se vielä oli. Eeva haudattiin 
sitten 17. 1. seuraavana 
vuonna -  siellä me sitten it
kettiin ihan kauheasti, kun 
Eeva oli ollut meille kuin 
sisar ja sillä tavalla kuoli. 
Opettaja Mulo piti puheen 
ja Hilkka puhui meidän ys
tävien puolesta.

Kyllä minä pitkän ajan 
sen jälkeen pelkäsin ihan 
kauheasti. Monen kuukau
den ajan tuntui siltä, että jo
ku tähtäsi ikkunasta. Ja kyl
lä vieläkin -  kun menen 
jossain -  niin aina välillä 
katson taakseni, ettei vaan 
kukaan seuraa, että on sitä 
pelkoa vieläkin.

Hilkka: Ei se koskaan 
mene mielestä. Minullakin 
oli monet vuodet -  ja taitaa 
olla vieläkin -  että jos on 
valot sisällä ja rullaverhot 
ylhäällä, niin kyllä minä ne 
äkkiä vedän alas. On sellai
nen kumma tunne, kun tie
tää, että se monta tuntia tui
jotti minua sieltä ikkunan 
läpi.

Yrjö Väinölän 
kertomus
Ihmisellä sanotaan olevan 
viisi aistia, mutta hämärässä 
menneisyydessä niitä oli 
yksi enemmän, eli ns. kuu
des aisti. Ihmisen kehitys ja 
sivistys vain ovat tehneet 
sen tarpeettomaksi -  se on 
häipynyt olemattomiin, 
koska sitä ei ole tarvittu. 
Mutta minulla se vielä on 
tallella, sen sain kokea sekä 
talvi- että jatkosodassa, ja se 
pelasti henkeni varmalta

kuolemalta. Se on aisti, jota 
ei osaa selittää. Koirallakin 
se aisti taitaa olla, vaikka vä
hän toisenlainen. Siihen tu
lokseen olen tullut, kun 
ajattelen meidän koiramme 
Tassun käyttäytymistä Eeva 
Vesalan murhan aikana. 
Sen koiran toi Veikko Perä
lä meille Marttilasta; se oli 
silloin 2 kk ikäinen ja Ee
van murhan aikaan kolme 
ja puolivuotias. Se oli erit
täin tarkkakuuloinen, viisas 
koira. Se ei suostunut ole
maan ketjuun sidottuna, 
siksi se sai olla vapaana. 
Yöt se nukkui keittiön 
muurin vieressä isolla tyy
nyllä, jonka Helmi sille 
teki.

Silloin 15 .12.1942 Tas
su nukkui jo tyynyllään, 
kun me menimme petille 
puoli kymmeneltä. Kun 
keittiön kello löi kymme
nen, niin Tassu poukkasi 
pystyyn, haukahti, murisi ja 
tuli sänkymme viereen, 
kun väliovi keittiöstä ma
kuuhuoneeseen oli auki. 
Tassu kitisi ja murisi ja kul
ki sänkymme vieressä edes
takaisin, ikäänkuin ilmoitta
en meille jostakin asiasta. 
Mutta se ei saanut meitä 
nousemaan, vaikka olim
mekin hereillä, kun emme 
silloin ymmärtäneet Tassun 
sanottavaa meille. Lopulta 
se meni takaisin tyynylleen 
ja Linnankorven talo hilje
ni. Emme Helmin kanssa 
kiinnittäneet sen enempää 
huomiota Tassun käyttäyty
miseen, vaan nukuimme
kun Tassukin jo nukkui.

Heräsin siihen, kun joku 
kolkutti ulko-ovea. Kello
oli 4 aamulla. Vedin housut 
jalkaani ja menin avaa
maan. Rapulla seisoi velje
ni Eero, joka hiljaa ilmoitti, 
että Eeva Vesala on murhat
tu ja nimismies on määrän
nyt meidät kauppaan varti
oon kahdeksaan asti. Ei il
moiteta Helmille vielä, hän 
sanoi. Panin vaatetta päälle
ni ja niin lähdimme kaup
paan. Helmi huuteli ma
kuuhuoneesta peräämme, 
että mihin te oikein menet
te, mutta emme vastanneet. 
Opettaja Mulo oli. soittanut 
Väinölään; meillä ei silloin 
vielä ollut puhelinta.

Kun ehdimme kauppaan, 
oli sen takaovi auki, keitti
össä olivat nimismies ja po-

Toimittajan 
nurkka /

uten toisaalta tästä 
lehdestä voi huomata 

. -  ellei satu sitä muu
ten muistamaan -  niin tä
män vuoden kesällä jälleen 
pidettiin Kosken Kohaus, 
seitsemäs lajissaan. Tapah
tuma näyttää jo vakiintu
neen nykyisten ja entisten 
koskelaisten ja osittain lähi
kuntienkin asukkaiden yh
teiseksi kesäsattumaksi.

Kohauksessa oli nyt ensi 
kertaa mukana kvlävisailu, 
eri kulmakuntien välinen 
tietokilpa, jonka kysymyk
setkin käsittelivät koskelai
sia aiheita. Kun jouduin 
mukaan visailun järjestelyi
hin, tekisi mieli vähän ker
toa muutamalla sanalla sen 
toteutumisesta.

Visailutapahtuma sai il
meisesti melkoisen yleisön- 
suosion, koska Nuortentu- 
van sali oli tungokseen asti 
täynnä. Kilpailijoista ei kui
tenkaan tullut samanlaista 
tungosta, päinvastoin ilme
ni kohtalaisia vaikeuksia 
heidän saamisekseen. Jouk
kueita kokoamaan suostu
neet henkilöt kuulemma 
saivat soitella monen mon
ta puhelua, eikä sittenkään 
tahtonut tulla kokoon täysiä 
joukkueita. Sorvasto ja kes- 
kipiiri jopa jäivät kokonaan 
ilman joukkuetta. Tekisi 
mieli luoda moittiva sil
mäys heidän suuntaansa, 
juuri heillä olisi luullut ole
van eniten mahdollisuuksia 
visailijoiden löytymiseen. 
Jos visailusta tulee jatkuva -  
kuten on ajateltu -  niin toi
vottavasti seuraavilla ker
roilla kilpailijoita löytyy 
helpommin. Voisivat vaikka 
erilaiset järjestöt jo vuosi
kokouksessaan valita edus
tajansa Kohauksen kylävi- 
sailuun.

Visailusta on kuulunut 
hieman jälkijuttujakin, mikä 
on oikein hyvä, sekin osoit
taa, että kiinnostusta oli. 
On mm. esitetty epäilyjä, 
ettei Hongiston Kakarsuon 
nimi voi tulla kaakkurista, 
koska lintu on pohjoisen 
laji, eikä esiinny täällä. Ai
van sataprosenttisen var
maa ei nimen synty ole
kaan, mutta siihen paikan
nimien tutkijat ovat pääty
neet, että Suomen monet
kin Kakarsuot ja -järvet ovat 
perua kaakkurilta. Tämän
kin k.o. suon nimi on hy
vin vanha, siltä ajalta, jol
loin suon päässä oleva lam
pi oli vielä paljon suurempi 
ja täydellinen erämaalampi, 
jollaisissa kaakkurit kyllä ai
koinaan oleilivat näillä seu
duinkin.

Toinen pientä polemiik
kia herättänyt kysymys oli 
tohtori-Mikon sukunimeä 
koskeva. Asia jäi visailussa 
tarkemmin selvittämättä, jo
ten teen sen nyt tässä. Mi
kon alkuperäinen ja viralli
nen sukunimi oli Tamme
lin, mutta kun hän mieles
tään lievällä väkivallalla 
häädettiin pois talostaan 
Tuimalan Isotalosta, niin 
hän rupesi käyttämään it
sellään sukunimeä Väkival
ta. Tosin Kosken kappelin 
kirkonkirjoihin ei tätä ni- 
meä hyväksytty, joten viral
linen se ei ollut.

Tietokilpailut ovat Suo
messa suosittuja, sen huo
maa esim. television ja ra
dion ohjelmistosta. Kannat
tanee siis järjestää kvlävisai- 
luja seuraavankin Kosken 
Kohauksiin, yleisöä ainakin 
tuntuisi riittävän ja eiköhän 
kilpailijoitakin ala löytyä, 
kunhan päästään alkukan
keudesta. □
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KYSY VAAN MIHIN
SE El KÄVISI!

Jatkoa edelliseltä sivulta

liisi. Eeva Vesalan ruumis 
virui lattialla suuri verilam- 
mikko vierellään, kuula oli 
osunut häntä päähän. Ni
mismies heitti huovan ruu
miin päälle, tuumien, että 
jos se tekee teille huonoa. 
Minä sanoin, että olen näh
nyt rintamalla pahempaa
kin. Sitten poliisi ja nimis
mies lähtivät ja varoittivat 
meitä, ettei saa poistua var
tiopaikalta ennen kah
deksaa.

Jäimme Eeron kanssa 
vartioon. Oli oltu siinä jo 
ainakin tunti, kun sanoin 
Eerolle, että mene sinä 
vaan kotiin, mitäs tässä kah
den miehen kannattaa sei
soa. Eero lähti ja minä jäin 
yksin vartioon katsellen 
ympärilleni. Sitten kiinnit
tyi huomioni keittiön ikku

nan alla kasvavaan suureen 
ruusupensaaseen, kun mi
nusta tuntui, että sen takana 
joku liikkui. Täytyi oikein 
mennä läheltä katsomaan, 
mutta ei siellä kuitenkaan 
ketään ollut.

Kaupan ovet eivät sinä 
päivänä auenneet yleisölle. 
Kahdeksan aikaan tulivat 
nimismies ja poliisi, sekä 
Turun rikospoliisista kaksi 
etsivää. Vartiomieskin pääsi 
vapaaksi. Seisoin siinä vielä 
vähän aikaa, kun toinen et
sivistä alkoi kiivetä portaita 
yläkertaan. Siinä oli sellai
nen tasanne, jossa portaat 
kääntyivät toiseen suun
taan. Etsivä katseli siinä ja 
huomasi tasanteen nurkas
sa pistoolin panoksen. Kat
seli sitä tutkivasti ja sanoi, 
että sehän on Parabellumin 
patruuna. Olin tutustunut 
tuohon pistoolimalliin SK-

ajalla eräillä kursseilla; se 
on muuten hyvä ase, mutta 
ammuttaessa siihen tulee 
joskus lataushäiriö, patruu
na menee poikittain, ja vas
ta tekemällä latausliikkeen 
voi ampua uudestaan. Täs
sä tapauksessa taisi rosvon 
ase tehdä saman virheen, ja 
se luultavasti pelasti Helvi 
Kujalan hengen. Ampujakin 
siinä varmaan häkeltyi, kun 
ase ei toiminutkaan.

Ensimmäinen, joka saa
pui kaupalle op. Mulon hä
lyttämänä oli Vakon hallin
toneuvoston puheenjohtaja 
Martti Virtanen. Koska oli 
sodan aika ja nuoremmat 
miehet rintamalla oli ros
von takaa-ajo lähes mahdo
ton yritys. Olihan rosvolla 
mahdollisuus paeta nel
jäänkin suuntaan: Mellilään, 
Koskelle, Sorvastolle ja He- 
vonlinnan suuntaan.

Selvisi sitten sekin, mitä 
meidän Tassu tarkoitti mu
rinallaan ja sänkyn ympäri 
kulkemisellaan, silloin kun 
rosvon pistooli laukesi. 
Tassu ilmoitti siitä meille, 
vaikka emme sitä ymmärtä
neetkään. Tassu kuuli pa
mauksen hyvin, koska 
maassa ei ollut vielä lunta, 
hiukan härmää oli ja maa jo 
jäätynyt.

Paikkakunnalla Eevan 
murha herätti kauhua; ul- 
ko-ovet suljettiin tarkoin 
ennen pimeän tuloa illalla, 
ja kesti pitkään, ennenkuin 
tapaus unohtui. Uuden 
myymälänhoitajan saami
nen kauppaan tuotti mel
koisia vaikeuksia. Vakon 
johtajan Millerin rouvan pi
ti tulla, mutta johtaja Miller 
ei päästänytkään. Sitten saa
tiin Loimaalta neiti Mäki
nen myymälänhoitajaksi.

Se käy pankkikort
tina lähes 50.000:ssä ¡a 
luottokorttina yli 20.000 
myynti- ja palvelupis
teessä Suomessa. Se 
käy käteisnostoihin 
Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa. Samoin 
Neuvostoliitossa, missä 
se käy myös hotelli- ¡a 
ravintolapalvelujen se
kä ostosten maksuun. 
Espanjassa se käy yli 
1500 pankkiautomaat
tiin. Suomessa se tietysti 
käy kaikkiin automaatti- 
tyyppeihin. Se käy luo
ton saantiin. Se käy 
henkilökortiksi. Se käy 
matkojen maksuun. Se 
käy laskujen maksuun. 
Kysy meiltä Kultakorttia, 
se kyllä käy.


