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Asko Särkin 
verstashalli ei ole 
kovin valtava, 
mutta hyvässä 
järjestyksessä 
pidettynä riittävän 
tilava yhdelle 
miehelle.

Koskella on 18 kylää. Niistä yksi on Tausela, 
pienehkö kylä Paimionjoen eteläpuolella, pitkä 
mutta kapea loiro, kuten useimmat muutkin 
Kosken kylät. Asukkaita kylässä on tällä hetkellä n. 
65. Joskus on ollut enemmänkin, mutta tokihan 
maaltapako on vaikuttanut myös Tauselaan. Kylällä 
on myös oma kylätiensä, joka alkaa Paimionjoen 
yli johtavasta Tauselan sillasta ja menee kylän 
halki sen eteläisimpään kolkkaan, Joensuun tilalle 
jatkuen vielä Kuusjoen puolellekin.

Kylä on tavallaan kaksiosainen. Alkuperäinen 
kylä kantatiloineen on siellä Paimionjoen 
tuntumassa, sitten on välissä metsäalue, jossa on 
santanummea, korpimaastoa ja suotakin, ja sen 
takana hieman väljemmäksi asutettu alue, jota 
vanhastaan on kutsuttu "Tauselan 
metsäkulmaksi” . Tämä kulmakunta herätti 
mielenkiintoa sen takia, että melko syrjäisestä 
sijainnistaan huolimatta siellä on eräitä pieniä 
yrityksiä, joilla ilmeisesti menee varsin hyvin. Siksi 
kävin siellä haastattelukierroksella heräävän 
kevään aikoihin.

Asko Sarkki -  
metallitöitä metsän 
laidassa
Kun on kuljettu läpi sen 
metsäalueen, tulee kuin 
hieman yllättäen näkyviin 
aivan tien laidassa oleva 
verstasrakennus, vähän 
kauempana tiestä asuinra
kennus ja puuvaja. Tila on 
nimeltään Koivuranta ja si
tä isännöivät Asko ja Liisa 
Sarkki. Asko on ammatil
taan levyseppä, ja hän sii
nä pienehkössä verstaas
saan tekee tilauksesta kai
kenlaisia metallitöitä. Asko 
on kotoisin Someron Palo- 
joelta, Liisa sen sijaan ai
van läheltä, Heikinojan tilal
ta, josta tämä heidän 
asuntotonttinsakin on ero
tettu.

-  Me teimme tänne en
sin kesämökin, kertoo As
ko Sarkki. -  Lähdin jo nuo
rena Palojoelta Turkuun

töihin, olin ensin kuljetus
liikkeen apumiehenä, mut
ta armeijan jälkeen aloitin 
nämä metallihommat. Sain 
opin VVärtsilän omilla kurs
seilla, sitten olin Suomen 
Puhallintehtaalla parikym
mentä vuotta. Sitten tuli 
mieleen, että jos ruvettai
siin elämään täällä maa
seudulla, kun tänne vaan 
aina vetoa oli.

Keväällä 1986 Sarkit te
kivät ratkaisunsa, muuttui
vat kaupunkilaisista takai
sin maalaisiksi ja ryhtyivät 
rakentamaan kesämökkin
sä vierelle omaa verstas- 
halliaan.

-  Kyllä siellä moni kovin 
ihmetteli sitä ratkaisua, As
ko Sarkki muistelee. -  Jot
kut sanoivat, ettei siellä 
metsässä mitään töitä ole 
saatavissa, mutta näyttää 
siltä, ettei siitä mitään hait
taa ole; kyllä töitä on ollut, 
välillä pakkaa olemaan kii-

Yritteliäisyyttä 
Tauselantien varrella
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Tekijä ja hänen tuotteensa. Asko Sarkki valmistamansa jonkun 
kuivuriin tulevan savupiipun vierellä.

rekin, välillä taas on hiukan 
hiljaisempaa. Ainoa haitta 
on, etteivät kaikki osaa 
tänne niin hyvin tulla, mutta 
kun puhelimessa neuvoo, 
niin kyllä ne tavallisesti tä
män löytävät.

Ensimmäiset vuodet 
Tauselassa olivat kiireisiä
-  varsinkin ensimmäinen 
kesä - ,  kun verstashalli oli 
saatava sellaiseen kun
toon, että siellä voi aloitella 
töitä. Samalla tehtiin siihen 
kesämökkiin 60 neliön laa
jennus, että saatiin kunnol
liset asuintilat. Viime kesä
nä Asko teki pihan laitaan 
polttopuuvaraston, ja vers- 
tashallin viimeistelytkin tuli
vat valmiiksi menneen ke
vään pääsiäisen aikoihin.

-  Ei tähän niin valtavia 
investointeja ole laitettu, 
kertoo Asko Sarkki, kun 
seisomme hallin ovisuussa.
-  Tein tämän pääasiassa 
itse ja koneetkin ovat 
enimmäkseen jo käytössä 
olleita -  on kyllä jotain uut
takin. Tuo levyleikkuri on 
kaikkein kallein, mutta sillä 
saakin sitten leikattua aika 
paksua levyä -  8 millistäkin
-  eikä näitä Koskella mon- 
taa olekaan.

Verstas on siisti ja kaikki 
työkalut ja tarvikkeet pai
koillaan. Se alkaa kuitenkin 
olla jo niin täynnä koneita 
ja laitteita, ettei paljon 
enempää mahdukaan, kun 
työskentelytilaakin pitää ol
la. Sarkki esittelee laitteita; 
leikkurin lisäksi niitä on 
mm. levynpyöristäjä
-  mankeliksi kutsuttu on 
hydrauliikalla toimiva kant
tauskone, tietysti hitsaus- 
vehkeet ja kaasupullot. Ka
tossa on tukeva kisko, jota 
pitkin liikkuu pieni nosturi.

-  Se on tuollainen 1 000 
kilon nosturi, selvittää Asko 
Sarkki. - S e  on välttämä
tön, kun levyjä leikkaa, kun 
levy painaa parisataa kiloa, 
vaikea sitä on muuten siir
tää. Ja jos lähtee jollekin 
työmaalle hitsaamaan, niin 
sillä saa mukavasti nostet
tua välineet autoon. Kyllä 
se on ehdoton monessa 
muussakin.

Kyselen Askolta onko 
hänellä jokin pääartikkeli, 
jota enimmäkseen valmis
taa, mutta hän vastaa, et
tei sellaista ole.

-T e e n  kaikenlaista, mitä 
vaan tilataan. Varmaan voi
si jotain alihankintatyötä

saada, mutta en ole sen 
enempää kysynytkään, 
kun muutenkin on töitä riit
tänyt. Jos ryhtyisi jollekin 
vakinaiseksi alihankkijaksi, 
niin sitten olisi kovin sidot
tuna siihen. Kosken kun
nalle olen aika paljon teh
nyt; portaiden kaiteita kir
jastoon ja vanhainkotiin ja 
terveystaloon tein savupii
pun jatkon, kun valittivat, 
että noki niin pahasti las
keutui pihalle. Ja tuossa 
ovat valmiina uimarannan 
saunan lauteiden jalat; en 
ole vielä vienyt niitä, kun 
pitää hankkia niihin pultit 
kiinnitystä varten.

Tuossa edellä nosturista 
puhuttaessa Asko mainitsi 
lähdöstä työmaille hitsaa
maan. Teet siis matka- 
hommaakin?

-  Sitäkin olen jonkin ver
ran tehnyt, mm. Marttilas
sa rakennusliikkeille. Nyky
ään on noissa rivitaloissa 
aika paljon rautarakenteita 
-  parvekkeita ja sellaisia. 
Kyllä sitä hommaa var
maan olisi paljon enem
mänkin, jos oikein mainos
taisi, mutta sitä en ole pal
jonkaan tehnyt. Aluksi ajat- 
telin, ettei voi mainostaa, 
kun ei ollut paljon välineitä
kään ja nyt on ollut muu
tenkin tarpeeksi töitä.

Asko Sarkki työskente
lee verstaassaan yksinään. 
Ei toki aina, käyhän siellä

useinkin töiden tilaajia ja 
noutajia, joku pistäytyy vain 
uteliaisuuttaan, kuten mi
näkin. Ja aina välillä Liisa- 
vaimo käy kutsumassa 
kahville tai syömään. Vie
rasta työvoimaa hänellä ei 
kuitenkaan ole.

-  En ole oiken ajatellut
kaan ottaa tähän ketään. 
Jos ottaisi palkkatyönteki
jän, niin nykysäännösten 
mukaan hänet on sitten pi
dettävä ja työllistettävä. 
Vaikka eihän sitä koskaan 
vannomaan voi mennä, 
mutta ainakin nykynäkymil
lä tyydyn siihen, kun vaan 
itsellä on hommia. Jonkin 
verran tulee aina noita 
maatalouskoneiden kor
jauksiakin; kun ne alkavat 
näin keväisin vetämään 
äkeitä ulos, niin niistä löy
tyy kaikenlaista hitsattavaa.

Vaikuttaa siltä, että Asko 
Sarkki on varsin tyytyväi
nen eloonsa ja oloonsa 
Tauselan metsäkulmalla. 
Vaan miksikäs ei -  onhan 
siinä eräs unelma onnistu
neesti toteutunut.

-T ä ssä  on välillä kiirettä 
ja välillä taas voi olla va
paanakin, että on sem
moista kuin halusin ja to i
voinkin. Ja sitten on va
paus lähteä, jos täytyy joi
takin asioita toimittaa, ja il
lallakin voi tehdä, kun teh
tävää on.

Tarmo Lilja -  
puujalostusta 
Korpiniityssä
Jatkamme matkaa Tause
lan tietä vajaan kilometrin 
verran. Kun Mattilan pelto
aukean toisesta reunasta 
poikkeamme vasemmalle, 
niin lyhyen tienpätkän 
päässä on Korpiniityn tila, 
jonka nykyisin omistavat 
Senja ja Tarmo Lilja. Kun 
tietä myöten nousee loivaa 
ahdetta hiekkaiselle kum
pareelle, niin ensiksi näkee 
pitkän, matalahkon katok
sen, jonka edessä tavalli
sesti on läjä tukkeja, siellä 
täällä pintakasoja ja takana 
iso purukasa. Siinä se on 
-  Korpiniityn sirkkeli, jonka 
ainakin seudun miesväki 
tuntee, koska lähes joka 
talosta siellä on ollut tukke
ja sahattavana.

Paikalla on sirkkelöity jo 
melko kauan. Pian sotien 
jälkeen 40- ja 50-lukujen 
vaihteessa talon silloinen 
isäntä, nyt jo edesmennyt 
Mikko Korpiniitty sinne 
hankki ensimmäisen sirk
kelin. Sitä ennenkin hän oli 
jo sahaillut entisessä asuin
paikassaan Kuusjoen Raa- 
talan Myllyojalla ja myös 
veljensä Selmin kanssa 
Tauselan Lempilässä. Kor
piniityn ensimmäinen sirk
kelisaha oli puurunkoinen, 
mutta 1963 hankittiin Sa
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Korpiniityn saha toiminnassa. Tukkien joukkoon eksynyt 
melko suuri koivutukki veti sahamiehet hetkeksi mietteliäiksi. 
Tarmo Lilja edessä, takana Asko Särkin hahmo.

losta rautarunkoinen saha 
ja sille tehtiin betonista tu 
keva jalusta, jolla se sitten 
vakaasti lepäsi. Mikko ei 
koskaan kierrellyt sirkkelin- 
sä kanssa taloista taloihin, 
kuten monet muut sirkkeli- 
miehet tekevät.

Ei myöskään Tarmo Lilja 
ole kierrellyt sirkkelillään 
"maakunnassa” , vaan sa- 
haillut sillä vakinaisella pai

kalla. Tarmo tuli 60-luvulla 
vävyksi Korpiniittyyn, ja on 
vuodesta -6 6  lähtien huo
lehtinut sirkkelihommista. 
Töitä on hyvin riittänyt il
man kiertelemisiäkin.

-  Joka kevät on sahattu 
ja sahattavaa ollut ihan tar
peeksi, Tarmo Lilja sanoo.

Kävin sahalla parhaa
seen sesonkiaikaan, joten 
tietysti työt olivat parhaas

sa vauhdissaan. Sahattiin 
juuri Matti Mikkolan tukke
ja; hän itse oli velipoikansa 
Mikon kanssa lastaamassa 
valmista tavaraa peräkär- 
ryihin, ja sahuri Tarmon 
apuna oli Asko Sarkki. Kii
reisestä ajasta huolimatta 
he suostuivat pitämään 
pienen tauon haastattelua 
varten.

Tarmo Lilja sahasi muu

taman vuoden sillä ensim
mäisellä rautarunkoisella 
sirkkelisahalla, mutta osti 
sitten uuden sahan, joka 
ainakin hankinta-aikoihin oli 
viimeistä huutoa sirkkelien 
joukossa. Sen kanssa sa
haus käy nopeasti ja melko 
vaivattomastikin siinä ole
vien useiden apulaitteiden 
ansiosta.

-  Kyllä tällä helposti ajaa 
3-kertaisen tuloksen niihin 
vanhoihin puuvehkeisiin 
verrattuna, Tarmo Lilja tuu
mii. -  Koskin Kauko tavalli
sesti tuo tuohon tukkikuor- 
man, jossa on kai 22 kuuti
ota ja noin 6 -7  tuntia sen 
käyttämisessä menee; 
vaihtelee vähän sen mu
kaan millaista tukkia on ja 
mitä tehdään, kyllä se 
yleensä päivässä on men
nyt. Jos vallan lautaa teh
dään, niin sitten se kyllä on 
kova päivä.

On sanottu, että sirkkeli- 
miehen tuntee siitä, että 
häneltä on ainakin yksi sor
mi poikki. Tarmolla näyttä
vät kuitenkin kaikki sormet 
olevan tallella.

-  Nämä nykyiset sahat 
ovat jo niin turvallisia, kun 
ei tarvitse mennä ollenkaan 
terän lähelle, hän selvittää.
-  Kyllä minultakin vanhan 
sahan aikana 3 -4  paria 
hanskoja meni; oikea kin
nas lähti tukin mukana ja 
piti sitten äkkiä saada käsi 
pois sen sisältä.

Selitykseksi kerrotta
koon, että vanhoissa sa
hoissa sahuri joutui itse 
työntämään tukin terän 
eteen, mutta nykyisissä sa
hoissa on hydraulisesti to i
miva telakoura, joka painaa 
tukin lujasti linjaania 
vasten.

Kun tarkastelee Korpinii
tyn sahasta tullutta valmis
ta tavaraa, huomaa että se 
on melkein kuin höylättyä.
Se osoittaa, että terä on 
kunnossa. Sen kunnosta
minen ei taida olla ihan 
helppoa?

-Teroittam inen ei ole 
vaikeaa, kun sekin käy ko
neella, mutta jos terästä 
menee jännitys pois, niin 
sen jännitteen takaisin va
saroiminen onkin jo vaike
ampi juttu. Jos siinä ei ole 
sitä jännitettä, niin se ei 
mene, vaikka olisi kuinka 
terävä.

Tukeissa saattaa olla 
myös nauloia. Miten ne ►

Korpiniityn puunkäsittelylaitoksen toinen kone, höyläkone 
omassa suojassaan. Kun oli sahausten aika, oli 
höyläämöpuolella hiljaista.
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vaikuttavat terään?
Tarmo Lilja sanoo, ettei

vät ainakaan pienet naulat 
paljon vaikuta, mutta ker
too tapauksen, jolloin tu 
kissa oli ollut hevosharavan 
piikistä tehty omatekoinen 
puukko, ja kun terä iski sii
hen, niin puolet terän ke
hästä hajosi. Se onkin ollut 
pahin tälle sahalle sattunut 
vahinko, onneksi siinäkään 
ei sattunut vahinkoa sahu
reille.

-  Kyllä sahan kanssa hy
vin pärjää, mutta tuon toi
sen koneen kanssa on hiu
kan eri juttu, Tarmo Lilja 
naurahtaa. "Toisella ko
neella” hän tarkoittaa höy
läkonetta, jolla on pieni 
suojansa sahakatoksen si
vulla. Se on ollut talossa 
parisen vuotta, eikä ole tul
lut käyttäjälleen niin tutuksi 
kuin sirkkeli. Se onkin pal
jon monimutkaisempi, siinä 
on suuri määrä kuttereita ja 
teriä vielä enemmän, eikä 
niiden asennus ole aivan 
yksinkertainen homma. 
Onko sillä kuitenkin jo höy
lätty?

-  Kyllä sillä viime kesä
näkin höylättiin melko pal
jon, Tarmo Lilja vastaa. As
ko Sarkki lisää, että ainakin 
hänen puuvajansa seinä- 
laudat on sillä höylätty. 
Kuulen, että myös Kosken 
Työväentalon ulkoseinälau- 
dat ensin sahattiin täällä ja 
sitten höylättiin innokkaan 
talkoojoukon avustuksella.

Sahaussesonkiaika vuo
dessa ei ole ilmeisesti ko
vin pitkä?

- S e  on tämä kevätaika 
vaan, kertoo Tarmo Lilja. 
-  Se aloitetaan, kun pa
himmat pakkaset ovat 
menneet, ja hyvin vähän 
sitten enää kylvöajan jäl
keen käytetään. Jotain sel
laisia on, kun joku rakentaa 
ja laskee liian tarkasti puu
tavaran menekin, niin jou
dutaan tekemään lisää 
joistakin tolpista ja sellai
sista.

Ilmeisesti tulevaisuudes
sakin sahattavaa riittää?

Miehet ovat sitä mieltä, 
että niin tulee olemaan. 
Nykyiset ankarat tukin laa
tuvaatimukset ja hintasuh
teet tekevät sen, että 
puuntuottajat monasti en
nen käyttävät isoille sahoil
le kelpaamattomat tukkin
sa omaksi tavarakseen, 
kuin pistävät sen paperi

puuksi.
- J a  sitten tuo massa- 

pölkkykin -  3-metrinen
-  se on myös ihan sopiva 
rakennusainepuuksi, huo
mauttaa Tarmo Lilja ja val
mistautuu jälleen pistä
mään koneen käyntiin.

Jorma Markula -  kukkia 
Kankaanrannasta
Matka jatkuu jälleen kilo
metrin verran Tauselantietä 
eteenpäin. Tulee eteen oi
kealle erkaneva tienhaara, 
jossa on viitta "Puutarha” . 
Tästä noin 300 metrin 
päässä on kolmas koh
teemme, Jorma Markulan 
puutarha Kankaanranta-ni- 
misellä pientilalla. Se on 
kylläkin Myllykylän puolella, 
mutta Tauselantien kautta 
sinnekin liikenne kulkee.

Jorma Markula osti tilan 
v. 1984. Taimia kasvatettiin 
aluksi maanviljelyksen sivu- 
harrastuksena, mutta pian 
osat vaihtuivat ja nykyisin 
pääosa tilan töistä tehdään 
kasvihuoneissa. Aluksi 
kasvatettiin myös vihan
neksia ja puiden taimia, 
mutta sitten tuotanto siirtyi 
yksinomaan kukkien puo
lelle. Avomaalla on kuiten
kin viljelty perunaa, jonka 
viljelyyn tilan hiekkamultai- 
set pellot hyvin sopivatkin.

-  Näiden kukkien kans
sakin on työtä ihan riittä
västi, Jorma Markula to 

teaa.
On kahdellekin henkilöl

le, sillä muutaman vuoden 
ajan on Jorman apuna 
puutarhassa ollut Liisa 
Lehtonen, läheisen pienti
lan omistaja. Lisäksi on se- 
sonkiajoiksi palkattu vie
rastakin työvoimaa. Tätä 
haastatteluakin tehdessä 
saapui eräs tyttö kesätyö
paikkaa katsomaan.

Talon pihapiirissä on nyt 
kolme kasvihuonetta. Van
hin on tehty viitisen vuotta 
sitten, pian talonoston jäl
keen.

-  Tämä on nykyisin 
semmoinen hätävarahuo- 
ne, Jorma Markula sanoo. 
Aivan täynnä kukantaimia 
sekin näkyy olevan, mitä 
nuo sitten ovatkaan. 
-  Siellä on begonioita, ah
keraliisaa ja orvokkeja ym.

Suuri pääkasvihuone on 
rakennettu viime vuoden 
keväällä. Se on varsin kor
kea kaarihalli, leveyttä ja pi
tuuttakin niin että tuskin 
peräseinää erottaa. Suuren 
kokonsa takia kasvihuone 
on koottu elementeistä; sii
nä on liimapuiset tukikaaret 
ja kaksinkertainen muovi- 
kate. Huoneen päässä on 
tiilinen lämpökeskus ja 
kasvihuoneen sisäseinillä 
on kolme lämpöputkea 
päälletysten. Kevät on jo 
melko pitkällä ja päivisin 
niin lämmintä, että lämmi

tystä on pidetty päällä vain 
öisin. Keinovalotkin on ka
tossa, mutta niitäkään ei 
tähän aikaan tarvita.

-  Nyt on oikeastaan lii
ankin pitkä päivä, niin että 
osa kukista joudutaan pi
mentämään, että ne alkai
sivat kukkia. Syksyisin, kun 
päivä lyhenee, joudutaan 
antamaan lisävaloa, joulu- 
kukille ja muille sellaisille.

Kasvihuoneessa on läm
pimän kostea säätila, mut
ta ei lainkaan painostava; 
siitä pitävät huolen surise
vat tuulettimet. Kukatkin 
pitävät kunnollisesta ilman
vaihdosta. Miten sitten 
kastelu hoidetaan?

-  Pöydillä ruukkujen alla 
on tuollainen huokoinen 
matto, joka kastellaan ja 
kukat imevät siitä kosteu
den, selittää Jorma Marku
la. -A iva n  pieninä taimia 
kyllä kastellaan päältä- 
päinkin.

Ounastelen, että tämä 
kasvihuone oli melkoinen 
investointi.

-  Olihan se -  kustannu
sarvio oli siinä 300 000 
markan paikkeilla tuon 
lämpökeskuksen kanssa. 
Mutta kerranhan se vain 
kirpaisee.

Toisten päässä poikittain 
oleva kasvihuone on uusin; 
tehty tämän vuoden ke
väällä. Sekin on kaarikat- 
toinen, mutta paljon pie

Puutarhuri Jorma Markula isossa kasvihuoneessaan tarkastelemassa terhakoita taimia. Kuten 
näkyy, kukkia on useassa kerroksessakin. Vasemmalla riippuva pönttö on tuulettajan 
"automaattinenä”, joka haistelee, milloin tuuletus on tarpeen.
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Huolimatta syrjäisestä sijainnistaan on Markulan puutarha helposti löydettävissä. Tien 
risteyksissä on viittoja, ja kun eteen tulee tällainen näkymä, onkin jo perillä.

nempi kuin pääkasvihuo- 
ne. Lähes täynnä näyttävät 
senkin pöydät jo olevan.

-T ä m ä  on tehty lisätila- 
huoneeksi, Jorma Markula 
selittää. -  Me teimme tätä 
siihen aikaan, kun oli ne 
kovat tuulet. Tuli välillä 
semmoinen olo, että täältä 
olisi paras häipyä, kun se 
heilui niin mahdottomasti. 
Mutta kyllä nämä tuntuvat 
kestävän kovatkin tuulet.

Jorma Markula kertoo 
myös, että kesällä on tar
koitus tehdä vielä yksi pieni 
lisähuone, että saadaan 
paremmin tasattua markki
nat ruukkukukkien kasvat
tamisen aikaan. Kysymyk
seeni, paljonko täällä on 
kaikkiaan kukkia, hän vas
taa, että sitä mahdotonta 
tarkkaan sanoa, mutta ar
velee niitä olevan 
40-50  000 kpl. Entä la
jeja?

-V o i sanoa, että pää
osa kesäkukkasista meiltä 
löytyy, kaikki suosituimmat 
ainakin.

Hän luettelee lajeja; be-

largonia, verenpisara, ruu- 
subegonia, ahkeraliisa, sal
via, samettiruusu, pieni sa- 
mettikukka, orvokki, petu- 
nia, muutamia jäi varmaan 
mainitsemattakin. Taimet 
tuodaan erikoispuutarhois- 
ta pieninä 3 -4  mm mittaisi
na alkuina 1 000 kpl laati
koissa ja kasvatetaan täällä 
kukintavaiheeseen, jolloin 
ne tietenkin on tarkoitus 
myydä. Ajoitus siinä on 
varsin tarkkaa, eli on tie
dettävä missä ajassa kukin 
laji ehtii kukintavaiheeseen, 
että ne ovat myyntikunnos
sa esim. äitienpäiväksi, mi
kä tätä juttua tehdessä oli 
pian edessä.

-  Daalia tässä meni pik
kuisen pieleen, kertoo Jor
ma Markula. -T ä m ä  on 
uusi, nopeampi lajike, ja 
näyttää siltä, että se alkaa 
kukkia viikon verran liian ai
kaisin.

Onko tilan hieman syrjäi
sestä sijainnista tuntunut 
olevan haittaa, eli löytävät
kö ostajat tiensä tänne?

-  Kyllä ne löytävät ihan

yllättävän hyvin. Viime 
vuonna myytiin puolet ko
ko tuotannosta, mikä oli 
ihan hyvä tulos. Ja minä 
uskon, että myynti aina 
vaan lisääntyy, kun puska
radio toimii, ainakin niin 
kauan, kun saamme laa
dun pysymään hyvänä. Me 
olemme siinä aika hyvin 
onnistuneet.

Voin todistaa -  taimet 
tuskin voisivat olla terha- 
kampia. Meneekö niitä 
muuallekin, kuin vain Kos
kelle?

-  Kyllä menee, Jorma 
Markula vastaa. -T u ru n  
puoleen menee aika pal
jon, kun olen sieltä kotoisin 
ja paikat ovat tuttuja. Jon
kun verran olen vienyt Hel
sinkiinkin. Siellä on se Tuk- 
kutori; viedään sinne, jos 
jotain kasvia jää suhteetto
man paljon myymättä.

Lopuksi kysyn hieman 
epähienosti: Tuntuuko sil
tä, että tämä olisi "hullujen 
hommaa"?

-  Joka päivä, Jorma 
Markula naurahtaa. - T ie 

tysti tämä on ihan mielen
kiintoista, mutta liikaa tulee 
tehtyä töitä. Varmaan lei
pänsä jossakin helpom
mallakin saisi, tekisi 8 tun
tia töitä ja tulisi kotiin, mut
ta kun tässä ei tahdo päivä 
riittää millään. Mutta kai 
tuo luonne sitten on sellai
nen, että tämmöistä haluaa 
tehdä.

* * *

Sellaista yritteliäisyyttä 
siis löytyi Tauselantien var
relta tämän vuoden 1989 
"pitkänä keväänä", sehän 
näillä main alkoi jo tammi
kuussa. Saattaa olla, että 
tulevaisuudessa sieltä löy
tyy yrityksiä enemmänkin, 
kun näin tavallaan on saatu 
päästä kiinni. Ja sehän on 
hyvä; yritykset -  vaikka 
pienetkin -  tuovat aina 
eloa kulmakunnalle ja edis
tävät sen hyvinvointia. ■
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Osuuspankki päätti maksaa 
11 %:n koron osuuspääomalle

osken Tl Osuuspankin 
jäsenet oli kutsuttu 

»osuuskuntakokouk
seen 21. 4. 1989 osuuspan
kin tiloihin. Kutsua oli nou
dattanut 31 osuuspankin jä
sentä.

Tilit vuodelta 1988 hyväk
syttiin ja vastuuvapaus 
myönnettiin. Hallintoneuvos
toon valittiin uutena jäsene
nä vuoden 1990 alusta leh
tori Leena Tirkkonen. Tilin
tarkastajina jatkavat Matti 
Mikkola ja Juhani Hörkkö 
varsinaisina sekä varalla Os
mo Korhonen ja Lasse Mat
tila. Osuuspääomalle pää
tettiin hyvittää viime vuodel
ta korkoa 11 %:n mukaan 
yhteensä 249.727,80 mark
kaa. Voitosta siirrettiin vara
rahastoon 29.699,45 mark
kaa ja hallinnon käyttörahas
toon 29.699,44 markkaa.

Osuuskuntakokouksen 
avasi hallintoneuvoston pu
heenjohtaja Alpo Yli-Liipola, 
kokouksen puheenjohtajana 
toimi Heikki Vesanen ja sih
teerinä konttoripäällikkö Ti
mo Määttänen. Tilinpäätök
sen esitteli toimitusjohtaja 
Urpo Kinnala. Kokousesitel- 
män piti piiripäällikkö Lasse 
Nyman Turun Maatalouspii
ristä aiheenaan Varsinais- 
Suomen maatalouden tuo
tanto- ja rakennepolitiikka 
1990 luvulla. □

Piiripäällikkö Lasse Nyman 
ennakoi maatalouden 
tuotanto- ja rakenne
politiikkaa 1990 luvun 
Varsinais-Suomessa.

Hallintoneuvoston 
puheenjohtaja Alpo Yli- 
Liipola suorittamassa 
osuuskuntakokouksen 
avausta.

Osuuskuntakokouksen puheenjohtaja ja sihteeri työssään.

Kirsti Lappalaisella tuli 20 vuotta täyteen Kosken Tl 
Osuuspankissa. Johtokunnan puheenjohtajalla Keijo 
Toivosella ja toimitusjohtaja Urpo Kinnalalla oli ilo ojentaa 
ruusuja. Hymyt todistavat molemminpuolista tyytyväisyyttä.
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Osuuspankissa paneuduttiin 
sukupolvenvaihdokseen

osken Tl Osuuspankin 
järjestämässä maatilo
jen sukupolvenvaih- 

dostilaisuudessa 6. 4. 1989 
olivat alustajina Agronomi 
Sauli Heikonen ja kotitalous
opettaja Anna-Liisa Ristisuo 
Varsinais-Suomen Maata
louskeskuksesta, agrologi 
Jukka Vilhonen MELA:sta ja 
konttoripäällikkö Timo Määt
tänen osuuspankista. Tilai
suuden avasi ja keskustelua 
johti toimitusjohtaja Urpo 
Kinnala. Tilaisuudessa oli 
osallistujia yhteensä runsaat 
30. □

Agronomi Sauli Heikonen 
puhui käytännön toimista, 
jotka liittyvät sukupolven- 
vaihdostapahtumaan.

Agrologi Jukka Vilhosen aiheena olivat mitkäs muut, kuin Kotitalousopettaja Anna-Liisa Ristisuon aiheena oli henkinen
sukupolvenvaihdoseläkkeet. valmentautuminen isännyyden vaihdokseen sekä hyvien

suhteitten säilyttäminen suvun piirissä.



KOSKELAINEN

musisoi kasetin

Nimet vaihtuneet -  osin 
miehetkin
Apollo on oikeastaan pe
rua sellaisista yhtyeistä 
kuin Tango-pojat ja Antti 
Salomaan yhtye -  varmaan 
monille täällä tuttuja nimiä. 
Vuoden 1965 helmikuussa 
Jukka Ahola aloitti keikkai
lun Tango-pojissa, jossa oli 
myös toinen koskelais- 
muusikko, Lauri Laukka
nen. Vuonna -6 8  bändi 
muuttui Antti Salomaan yh
tyeeksi, mutta Salomaa lo
petti rumpujen paukuttelun 
v. -75 , jolloin hänen tilal
leen tuli Heikki Mikkola ja 
yhtyeen nimi muuttui Apol
loksi. 80-luvun alkupuolella 
Lauri Laukkanen ja Risto 
Mäkinen jäivät pois yhty
eestä ja tilalle tulivat Hannu 
Kalliola ja Timo Salmenoja. 
Kun Heikki Mikkolalla oli 
työesteitä, tuurasi häntä 
rumpalina Markku Laukka
nen, mutta kun hänkin tä 
nä vuonna muutti pois 
paikkakunnalta, tuli yhty
een toiseksi rumpaliksi Rei
jo Tyyri, joka ei vielä esiinny 
kasetilla.

Yhtyeellä on soittokeik- 
koja keskimäärin kerran vii
kossa -  ihan sopivasti 
amatööriporukalle. Sovi
tukset tekee enimmäkseen 
Timo Salmenoja tietoko
neen avulla. Kasettia var
ten tekivät sovituksia myös 
Pentti Vesala ja Hannu Kal
liola. Jukka Ahola sanoo,

% Näillä main -  ja jo hieman kauempanakin 
-  tunnettu tanssimusiikkiyhtye Apollo tekaisi ja 
julkaisi kevättalvella oman musiikkikasettinsa. 
Toimittajakin sai sen käsiinsä, kuunteli useaankin 
kertaan ja piti varsin hyvänä. Silloin heräsi halu 
tietää, miten tuollainen äänite oikein syntyy, ja niin 
menin yhtyeen laulusolistin ja puuhamiehen Jukka 
Aholan puheille. Hän selvittikin asian aivan 
yksityiskohtaisesti, jopa musiikkinäyttein (joita 
valitettavasti ei tässä voi kuulla). Mutta 
selvitetäänpä aluksi, mikä Apollo-yhtye oikein on ja 
keitä siihen kuuluu.

että yhtyeen jäsenillä on 
erinomainen yhteishenki, 
eikä ilman sitä hommasta 
tietysti mitään tulisikaan. 
Omakohtaisena tuntemuk
senaan hän kertoo, että 
huolimatta 25-vuotisesta 
pyörimisestään keikoilla 
hän yhä nauttii laulamises
ta. Se on hänelle sellainen 
hieno harrastus, kuin jolle
kin toiselle esim. lenkillä 
käynti.

Tässä he ovat
Jukka Ahola, laulaa ja soit
taa bassoa, hätätilassa ki
taraakin. Maanviljelijä Kos
ken Kankaan kulmalta. 
Toisen polven muusikko; 
isä Lauri soitteli aikoinaan 
kuulussa Kankaan Humi
nassa. Jukka hoitaa keik
kailun järjestelypuolen.

Timo Salmenoja, kotoi
sin Mellilän Peninkulm al

ta, jossa vieläkin asuu. On 
kuitenkin "lähes koskelai
nen", koska on opettajana 
Sorvaston ala-asteen kou
lussa. Soittaa hanuria ja 
kosketinsoittimia, myös 
muitakin instrumentteja, 
mm. saksofonia. Kuten 
mainittiin, sovittaa pääosan 
Apollon ohjelmistosta.

Hannu Kalliola, soittaa 
yhtyeessä kitaraa. Myös 
"lähes koskelainen", vaik
ka asuukin nykyisin Salos
sa, sillä hänen isänsä oli ai
koinaan Koskella kauppi
aana ja Hannu kävi täällä 
kouluakin. On mainostoi
mittaja, omistaa Salossa 
pienen mainosliikkeen ja 
käy päivisin töissä Turussa 
Mainos-Mainikissa. Soitta
nut erilaisissa nuorisoyhty- 
eissä, mm. Miraclessa.

Heikki Mikkola, maanvil
jelijän poika Kosken Tau- 
selasta, asuu nykyisin

Kuusjoen Raatalassa, am
matiltaan linja-auton kuljet
taja. Soittanut rumpuja 
mm. Kosken puhallinor
kesterissa.

Nämä neljä, sekä vaihto- 
rumpalina Reijo Tyyri muo
dostavat Apollo-yhtyeen 
perusrungon. Kasetilla 
soittivat lisäksi:

Markku Laukkanen, 
maanviljelijän poika Talo- 
lasta, toimii nykyisin am
mattimuusikkona Filharma- 
nia-nimisessä yhtyeessä. 
Toisen polven muusikko, 
soittaa rumpuja, trumpettia 
ja flyygelitorvea. Varusmie
saikanaan soitti Turun Va
ruskuntasoittokunnassa, 
soittanut myös Kosken Pu
hallinorkesterissa, nuoriso- 
yhtyeissä ja isänsä yhty
eessä.

Pentti Vesala, myös am
mattimuusikko, soittaa ny
kyisin kontrabassoa Lap
peenrannan kaupunginor
kesterissa. Soittanut säh
köbassoa useissakin nuori- 
soyhtyeissä ja bassotuu- 
baa Kosken Puhallinorkes
terissa sekä tehnyt sovi
tuksia.

Näin se tehtiin
-  Keikoilla joskus kyseltiin, 
onko meillä omaa levyä tai 
kasettia, sen takia ruvettiin 
ajattelemaan sellaisen te
koa, kertoo Jukka Ahola ja 
jatkaa:

-  Ensin päätetään, teh
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däänkö kasetti vai levy, sit
ten valitaan kappaleet. Sen 
jälkeen täytyy pyytää lupa, 
että saako nämä kappaleet 
äänittää, eli otetaan soitto 
Teostolle. Teostohan val
voo näitä säveltäjien, sa
noittajien ja sovittajien teki
jänoikeuksia ja antaa luvan 
äänityksiin ja esittämisiin. 
Jos se ei pysty antamaan 
lupaa, niin on käännyttävä 
suoraan säveltäjän puo
leen. Äänitysstudio on hy
vä varata ajoissa, koska ne 
ovat hyvin pitkälle varattu
ja. Sitten tehdään kappa
leisiin sovitukset; myöskin 
sovituksiin pitää saada sä
veltäjän lupa, jos aikoo 
saada niistä korvaukset, 
muuten kyllä saa sovittaa. 
Jos säveltäjä allekirjoittaa 
sopimuskortin, niin se me
nee Teoston tietokoneelle 
ja aina kun laulu sillä sovi
tuksella soitetaan, niin siitä 
saa korvauksen. Mutta jos 
säveltäjä ei ole sitä hyväk
synyt, niin sovittaja ei saa 
palkkiota.

Tammikuun 21 päivänä 
klo 9 aikoihin sitten me
nimme KC Sound-studi- 
oon Turussa. Ensiksi koot
tiin rummut yhteen huo
neeseen ja valtavasti mik
rofoneja ympärille. Homma 
aloitetaan aina rummuista. 
Studiossa on iso nauhuri, 
jossa on 16 itsenäistä rai

taa, mutta miksauspöy- 
dästä ei saa siirretyksi nau
halle kerrallaan kuin 8 rai
taa. Rummut otettiin kuu
delle raidalle, seitsemän
nelle kitarakomppi ja kah
deksannelle basso, kaikki 
siis yksi kerrallaan. Sinä 
ensimmäisenä päivänä 
saatiin rummut nauhalle, 
ne kaikki 12 kappaletta, 
seuraavana syntetisaattori, 
sekä Laukkasen Markun 
flyygelitorvi- ja trumpetti
soolot. Sen jälkeen käytiin 
me muut siellä; laitettiin ha
nuria ja kitaraa ja laulua 
vuorotellen nauhalle. Kun 
lauloi tai soitti, niin kuuli 
kuulokkeista sen siihen 
mennessä soitetun mu
siikin.

Kun kaikki oli nauhalla, 
alkoi miksaus. Siinä sääde
tään nauhalta tuleva mu
siikki sellaiseksi kuin on 
tarkoitus. Milloin miltäkin 
sen nauhan 16 raidalta 
otettiin parhaalta tuntuva 
äänite, lisättiin kaikua ja 
muita tehosteita, kuunnel
tiin isoista kaiuttimista ja 
korvakuulokkeista tunti toi
sensa perään. Vähitellen 
vain alkoi korva turtua, kun 
sitä pitkään kuunteli.

Kun se sitten lopulta al
koi tuntua hyvältä, niin se 
siirrettiin DAT-nauhuriin, eli 
tietokoneen tavoin digitaa
lisesti tallentavaan nauhu

riin, joka ei tee siihen enää 
muutoksia. Siitä tulee sit
ten se ns. Master-nauha, 
josta varsinaiset myyntiin 
menevät kasetit kopioi
daan. Siinä kappaleiden 
väliin jätetään se muuta
man sekunnin väli, mikä on 
lopullisessa nauhassakin, 
ja samalla on mitattava jo 
ka kappaleen kesto sekun
nin tarkkuudella, koska 
maksu Teostolle menee 
sekuntien mukaan, sanoin 
Gramex-maksu. Gramex 
on esittävien taiteilijoiden 
etuja valvova järjestö. Sit
ten on oltava myös kansi- 
aihe valmiina, samoin ka
settiin painettavat leimat ja 
nimet, koska ne leimataan 
samalla kun kopioidaan. 
Meidän kasettimme kopioi
tiin Finn-vvoxissa. Siellä siis 
voidaan tehdä levy taikka 
kasetti, mutta äänilevyä 
varten ne joutuvat paina
maan ns. prässin, mikä 
maksaa tuhansia markko
ja, kun kasetti voidaan o t
taa suoraan Master-nau- 
halta. Niin sitten kasettim
me alkoikin olla valmis.

Muita asioita kuitenkin 
piti vielä järjestellä, mm. lii
kevaihtovero. Oli otettava 
yhteyttä liikevaihtovero- 
konttoriin ja annettava sin
ne perustiedot kasetista. 
Ja kun me tuotimme kase
tin itse, niin piti sitä varten

perustaa yhtiö, pelkkä yh
tye ei riittänyt. Lvv-kontto- 
rista sai viikon sisällä tie
don hyväksymisestä, mut
ta lopullisten paperien tulo 
kesti kauan, eikä kasettia 
saanut pistää myyntiin en
nen kuin ne olivat tulleet. 
Myös oli Teostolle ilmoitet
tava kasetin ulosmyyntihin- 
ta ja täytettävä tallennuslu- 
pahakemus, josta ilmenee, 
missä on kopioitu, paljon
ko menee myyntiin ja pal
jonko ilmaisjakeluun.

Ei tällä kasetilla ole tar
koitus tienata, mutta ilmei
sesti saamme sentään 
omamme takaisin. Me 
teimme sen paremminkin 
mainostarkoituksessa sekä 
palveluna meidän musiik
kiimme ystäville. Nämä 
ovat niitä kappaleita, joita 
olemme yleisesti soittaneet 
ja joita olen aina laulanut 
tämän 25-vuotisen keik- 
kaurani aikana, paitsi se Ti
mo Salmenojan sävellys 
siellä viimeisenä.

Näitä olemme sitten vie
neet myytäviksi joihinkin lä
hiseudun kauppoihin. Ja 
tuntuu, että myynti on aika 
hyvin lähtenyt käyntiin, ky
syntä on aina vaan ollut 
nousussa. Me otimme täs
tä vähän vaille 1 500 kopi
ota, mutta voi olla, että pi
tää tilata vielä lisääkin. ■

Kun kaikkia
kasetin-
teossa
mukana-
olleita
poikia ei
saatu
samaan
kuvaan, niin
laitetaan
tähän kuva
osasta sitä
laitteistoa,
jolla
Apollon
musiikki
laitettiin
kasetille.
Siinäpä sitä
on nippeliä
ja
nappelia...
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Entisajan kadonneita taitoja

•  Vuonna 1936 luovutti Tarmo Rantala Jättälästä 
Kosken nuorisoseuran kotiseutuarkistoon pari 
kirjoittamaansa tarinaa entisajan käsityötaidoista, 
joista hänelle oli kertonut hänen isänsä Kalle 
Rantala. On siis huomattava, että kirjoituksissa 
mainittuihin aikamääriin on nykyisin laitettava yli 
50 vuotta lisää.

Vitsaköyden valmistus 
n. 50 vuotta sitten
Kotiteollisuus esiintyi aikai
semmin Koskellakin paljon 
monipuolisempana kuin 
nykyään, sillä kaikki tarvit
tava valmistettiin, mikäli 
mahdollista kotona. Jos 
voisimme siirtyä esim. 50 
vuotta ajassa taaksepäin, 
tuntisimme itsemme var
maan hyvin avuttomiksi 
moniin töihin, joiden taita
misen silloin katsottiin ole
van mitä jokapäiväisintä. 
Sellainen jokamiehen taito 
oli myös tässä selostettava 
vitsaköyden valmistus.

Köyden aineksiksi kat
sottiin pitkiä, hento-oksai- 
sia, tyvestä noin 3/8 tuu
man vahvuisia, mahdolli
simman tasapaksuja koi- 
vunvitsoja, jotka kierrettiin 
kieroiksi oikealle, siis myö
täpäivään, puhdistettiin 
kuorista ja lastittiin tyvestä 
pitkällä puukolla ohuiksi, 
että köysi saatiin tasaista. 
Yksi vitsoista, valtavitsa, 
katsottiin noin 3/4 tuuman 
vahvuinen syystä, että sii
hen tehtiin köyden silmuk
ka I. lenkki.

Köyttä kiertämään ryh
dyttäessä tehtiin siis ensin 
valtavitsan lenkki. Tästä 
pujotettiin yksi vitsa lävitse 
ja taivutettiin kaksinkerroin. 
Sen toinen pää jätettiin va
paaksi ja toinen pää kier
rettiin valtavitsan kanssa 
yhteen, sitä ennen kiertäen 
kummankin vitsan hyvin 
kieroksi myötäpäivään, niin 
että ne molemmat takaisin 
yrittäessään kietontuivat 
hyvin yhteen. Köysi tuli siis 
vastapäiväistä. Teon aika
na oli ensimmäiseksi kier
retty säie pidettävä polvien 
välissä tai oikean jalan alla 
tuettuna aukikiertymisen 
estämiseksi. Kummankin 
vitsan latvaan jatkettiin 
kiertämällä seuraava vitsa 
ja nämä kierrettiin taas yh
teen, kuten alussakin, kun
nes köysi tuli halutun mit
taiseksi. Kun kaksi säiettä 
oli kierretty päähän asti, si
dottiin pää väliaikaisesti ja 
alettiin alussa kaksinkerroin 
taivutetun vitsan vapaaksi

jätetystä päästä kolmas 
säie samoin kieroksi kiertä
en ja lujin sormin puserta
en toisten lomaan, että 
köysi saatiin tasaista. Kun 
kolmaskin säie oli saatu 
päähän asti, kierrettiin yksi 
vitsanlatvoista pään ympäri 
ja vedettiin altapäin sol
muun. Valmis köysi oli lat- 
vapäästään suippenevaa, 
koska kierron loppuessa 
katsottiin sen mittaisia vit
soja, että joka säie loppui 
suunnilleen samaan ai
kaan. Hyvin tehty köysi oli 
tasavahvuista, kuten seu
raava tapauskin osaltaan 
todistaa: Eräs kulkukauppi
as, jonka kotipuolessa käy
tettiin niiniköyttä, oli täällä
päin ensikerran nähnyt vit- 
saköyttä ja sen johdosta 
ihmetellyt: "Kumma, kun 
on puusta nualaa ja niin 
sualaa, kun meilänkin nu
alaa. ”

Ennen käyttöä liotettiin 
vitsaköysi suolavedessä 
kestävyyden ja joustavuu
den lisäämiseksi ja säilyttä
miseksi. Vitsaköyttä käy
tettiin kaikkialla, missä 
köyttä tarvittiin ja oli se 
esim. tukkikuorman köyttä- 
misessä yhtä hyvää kuin 
nykyajankin köydet, aino
astaan reen koukuissa se 
oli huonompaa luistamaan. 
Vedessä se oli paljon kes
tävämpää kuin nykyaikai
set köydet. Kuivuus kesäi
sin olikin vitsaköyden pahin 
vihollinen ja sitä torjuttiin 
kastelemalla.

Vitsaköysi on jo siirtynyt 
menneisyyteen, kuten mo
ni muukin, mikä aikanaan 
oli parhainta mahdollista, ja 
sopivia vitsojakaan ei enää 
ole paljoa saatavissa; 
omassa metsässä ei ole ja 
toisen metsästä ei saa 
ottaa.

Kynttilän valanta 
Koskella Tl noin 70 v. 
sitten
Jouluvalmistuksiin noin 70 
vuotta sitten kuului myös 
kynttilän valaminen, koska 
ne valmistettiin kotona ko
toisista raaka-aineista. 
Työn suoritus tapahtui jou- 
lunalusviikolla ja suoritti 
sen joku talon pätevimmis- 
tä henkilöistä, esim. emän
tä tai vanhaemäntä.

Raaka-aineena käytettiin 
lampaan tai nautaeläimen 
talia, joka sulatettiin ja kaa
dettiin kynttiläkirnuun, jon
ne sitä ennen oli kaadettu 
kuumaa vettä. Tali pysyi 
veden päällä ja kun vesi oli 
kuumaa, pysyi tali myös 
sulana.

Kynttiläkirnu oli n. 2 kort
telia korkea ja vähän litteä, 
suurin leveys 6 -7  tuumaa 
ja pienin 4 tuumaa. Kyntti
län sydän tehtiin moninker
taisista pellavalangoista, 
joita ei kierretty, vaan talit- 
tiin yhteen, niin talittu sy
dän pysyi suorana kynttilä- 
kirnuun kastettaessa. Val
miit sydämet sidottiin n. 
2 korttelia mittaisiin päre- 
tikkuihin niiden toisen pään 
puoleen 3 -5  lankaa ku
hunkin riippumaan. Nyt 
voitiin jo alkaa valaminen, 
joka suoritettiin kylmässä 
porstuassa syystä, että tali 
hyytyi kylmässä nopeasti. 
Itse valaminen tapahtui si
ten, että sydämet kastettiin 
tikuttain kynttiläkirnussa 
olevaan sulaan taliin, ja ti
kut pistettiin vapaista päis
tään riviin porstuan seinäs
sä oleviin isoimpiin rakoi
hin. Kun kaikki oli kastettu 
kertaalleen ja kuivuneet, 
alettiin rivin alkupäästä 
kastaminen uudelleen. 
Näin jatkettiin, kunnes 
kynttilät tulivat halutun 
paksuisiksi, jolloin ne sai ir
rottaa päretikuista.

Tällaisina ne olivat val
miita valaisemaan vuoden 
pimeimpänä aikana maail
maa ja ihmismieliä ja liene
vät ne siinä tehtävässään 
onnistuneet yhtä hyvin kuin 
konsanaan nykyajan räike- 
ät sähköt.
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Kadonnut taito -  
tuienpysäyttäjät

Perimätietona kerro
taan, että joskus 
1800-luvun alussa 

riehui valtava metsäpalo 
Kosken eteläisissä osissa, 
lähinnä Hongistolla ja Lii- 
polassa. Se oli tullut Kuus- 
joen puolelta ja pitäjänra- 
jasta huolimatta jatkanut 
matkaansa kohti pohjoista 
aina vain kiihtyen ja laaje
ten. Nykyisillä metsäkulmil- 
la ei silloin vielä ollut asu
tusta, mutta ns. kylämäis
sä sitä jo oli. Tuli läheni uh
kaavasti Hongiston kyläau- 
keaa, eikä mikään keino 
tuntunut estävän tulen ete
nemistä. Joku kuitenkin 
tiesi, että Rengossa asui 
eräs sellainen tietäjäukko, 
joka kuulemma pystyi py
säyttämään vahinkovalke- 
an. Lähdettiin kiireesti nou
tamaan häntä. Tietäjä tuli 
ratsuhevosella hurjaa 
vauhtia kievarista kievariin 
vaihtaen joka kievarissa 
hevosta. Tuli oli ehtinyt jo 
Hongiston nummelle ja ky
lä oli sakean savun peitos
sa. Tietäjä ratsasti num
men ja Kakarsuon laitaa, 
mutisi joitakin manauksia ja 
toden totta -  siihen tuli py
sähtyi, mistä hän oli men
nyt. Niin hongistolaiset 
huokasivat helpotuksesta, 
samoin tapalalaiset, sillä 
varmaan heidänkin kylä
keskuksensa olisi siinä sa
malla tuhoutunut.

Tämmöisiä tulenpysäyt- 
täjiä kerrotaan todella ol
leen entisinä aikoina, vielä 
myöhempäänkin, kuin tuo 
edelläkerrottu tapaus sat
tui, tämän vuosisadan al
kupuolellakin. Nykyisin se 
taito kuitenkin taitaa olla 
kokonaan hävinnyt, kun 
kunnassa on iskukykyinen 
palokunta. Mutta ehkä pa
lokuntalaisille olisi syytä 
opettaa jälleen tuokin taito; 
palon sattuessa pääsisivät 
paljon helpommalla ja tulisi 
halvemmaksikin. Joku vain

tekisi kierroksen kulon 
editse ja sanoisi toisille: 
Mennään kotiin...

Tulenkiertäjiä siis on ol
lut, ja eräitä heitä muiste
taan vielä nimiltäkin. Heitä 
oli mm. Kuusjoella asunut 
Molin, jota paljon käytettiin 
kuokkamaiden polttajana, 
koska silloin ei ollut pelkoa, 
että tuli olisi lähtenyt kar
kuun. Hän oli kerran ollut 
polttamassa kuokkamaata 
Tauselan Korvenojassa ja 
siinä lähellä naapuri, Korpi
niityn pappa raivasi omaa 
peltoaan. Molin meni pu
humaan Korpiniitylle, että 
hän voisi polttaa myös 
Korpiniityn kuokkamaan, 
mutta kun hän tietysti olisi 
ottanut siitä palkan, eikä 
siihen aikaan pikkutiloilla 
paljon varoja ollut, niin Kor
piniitty tuumi, että kyllä hän 
itsekin kuokkamaansa 
polttaa. Mutta kun hän sit
ten aloitti polttamisen, niin 
eikös vain tullutkin tuulen

puuska, joka vei tulen Lii- 
polan metsään ja silloin tuli 
koko talonväelle kiire. Kor
piniitty oli varma, että Molin 
noitui tulen menemään 
metsään kostoksi siitä, kun 
ei hänen taitoaan huolittu.

Kerran vuosisadan alku
puolella Hongiston Riihi- 
korven metsikössä -  joka 
nyt on jo peltona -  syttyi 
kuivana kesänä kulovalkea, 
joka sammutusyrityksistä 
huolimatta näytti uhkaa
vasti leviävän. Silloin tuli 
paikalle Mäentaustan van
ha vaari, joka oli ottanut 
kotoaan puuämpäriin pie
nen tilkan vettä. Joku pai
kalla olleista nuorista mie
histä aikoi ottaa ämpärin 
vaarilta ja huiskaista veden 
tuleen, mutta ukko ärähti: 
Tätä sää et kyl ota! Sitten 
hän lähti ämpäreineen tal
lustelemaan kulon editse ja 
kun palasi takaisin, tuumi 
rauhallisesti: Kyl se nyt py
sähtyy... Ja uskokaa tai äl

kää, siihen tuli pysähtyi, 
mistä Mäentaustan vaari oli 
kulkenut.

Myös Tuimalan Kulma
lan vaarilla -  jo aikaa sitten 
kuolleella -  kerrotaan ol
leen tämä tulen pysäyttämi
sen taito. Kulmalan tölli oli 
aikoinaan siinä, missä nyt 
on Nurmisen peltisepän- 
verstas. Oli sitten syttynyt 
metsäpalo jossakin Kos
ken pohjoispuolella ja Kul
malan vaari sekä Talolan 
seppä Nordberg lähtivät 
myös paloa sammutta
maan. Nordberg oli kuullut, 
että Kulmalalla olisi tuo 
mainittu taito ja hän päätti 
pysytellä vaarin seurassa ja 
katsoa, miten tämä tulta 
kiertäisi. Mutta aavistiko 
vaari hänen tarkoituksensa 
tai miten lie ollut; joka ta
pauksessa vähän ennen 
Kangasta tämä alkoi aukoa 
vyöhihnaansa ja sanoi 
Nordbergille: Mun on vähä 
käytävä tual... Niin hän pai
neli metsän kätköön ja sille 
tielleen häipyikin. Hän joko 
ei halunnut näyttää Nord
bergille taitoaan, tai sitten 
sitä, ettei hänellä sellaista 
taitoa ollutkaan.

Joka tapauksessa sellai
sia ihmisiä on ollut, jotka 
tämän tulenpysäyttämisen 
taidon ovat omanneet, 
muuten ei niistä muistitie
tona kerrottaisi. Nämä pe
rimätiedot monasti saatta
vat erehtyä aikojen ja paik
kojen suhteen, mutta itse 
perusasia niissä yleensä 

'p itää  paikkansa. Ja onhan 
menneessä ajassa paljon 
muutakin sellaista, mitä ei 
nykyihminen enää tunne, ei 
hyväksy, eikä uskokaan. 
Mutta ehkä niidenkin aika 
taas josku tulee.

Kertojina Tauno Tuomi
nen, Iivari Mattila, Uuno 
Nuotila ja Veikka Rautoma.

Hongiston Kakarsuossa oleva Kakarlampi. Tuohon takana 
näkyvään metsään iso kulovalkea Rengon tietäjäukon 
kiertämänä sammui. Ilmeisesti lampi oli silloin kuitenkin paljon 
suurempi.



KOSKELAINEN

KULTATILI ON IHMISEN 
KAIKKI KAIKESSA.

Kultatilissä saat elämääsi luottoa, tuottoa, maksujen maksamisen 
helppoutta, tulonkeskeytymisturvaa, toimivuutta. Sanalla sanoen: 
jokapäiväisten pankkiasioiden hoitoon paras tili on Kultatili!


