
N:o 3 -  Lokakuu 1989 RYHMÄJULKAISU

KOSKELAINEN
JULKAISIJA: KOSKEN TL OSUUSPANKKI
Vastaava toim ittaja: Urpo Kinnala Toim ittaja: Matti Heinonen Taitto: TupaStudio/Reino Kuikka ISSN 0786-6003

Verner Kaatialan tytär 
Anna-Liisa Järvinen 
esittämässä henkilökuvaa 
isästään. Seinällä Verner 
Kaatialan muotokuva, 
pöydällä mm. hänen 
kunniamerkkinsä.

Muisteltiin Verner Kaatialaa
Syksyllä 1922 saapui 

Koskelle nuorehko 
mies nimeltään Heikki 
Verner Kaatiala. Hänet oli 

valittu Kosken Tl Osuus
kaupan toimitusjohtajaksi, 
ja samalla hän sai myös 
kaupan sisarosuuskunnan, 
Osuuskassan kirjanpitäjän 
toimen harteilleen.

67 vuotta myöhemmin,
19. 8. 89 vietettiin Kosken 
SRK-talossa lämminhen
kistä Verner Kaatialan syn
tymän 100-vuotisjuhlaa 
runsaan vierasjoukon läs
näollessa.

SRK-talon aulassa Ver
ner Kaatialan tytär Anna- 
Liisa Järvinen ja hänen 
miehensä Keijo Järvinen 
toivottivat vieraat tervetul
leiksi. Luonnollisesti myös 
Kosken Osuuspankki otti 
osaa entisen johtajansa 
muistotilaisuuteen. Pankin 
nykyinen toimitusjohtaja 
Urpo Kinnala lausui aulas
sa muutaman sanan Ver
ner Kaatialan merkitykses
tä pankille, sanoen mm.: 

” Hän on omana aika
naan tehnyt sellaisen työn 
pankissa, että jälkeen tule
villa on ollut helppo jatkaa.

Näin myöhemmin paikka
kunnalle tulleena annan 
henkilökohtaisesti erittäin 
suuren arvon sille työlle, 
jonka Verner Kaatiala on 
pankissa tehnyt.”

Pohjalaista 
talonpoikaissukua
Varsinaisen ohjelman aluk
si Anna-Liisa Järvinen esitti 
mielenkiintoisen henkilöku
van isästään. Julkaisemme 
siitä otteita.

"Hänellä oli hyvä, us
konnollinen talonpoikaisko- 
ti, Yli-Kaatiala Kuortaneella. 
Heitä oli 2 tytärtä ja 4 poi
kaa talossa, ja sehän oli 
selvää, että ainakin nuorin 
yritti eteenpäin. Vanhim
malle veljelle jäi talo, ja on 
ihana asia, että talo menee 
eteenpäin suvussa ja on 
sellainen koti, jonne on hy
vä poiketa. Isä oli erittäin 
sukurakas, ja kun täällä 
Koskella asuttiin, niin var
masti joka kesäloma vietet
tiin Pohjanmaalla Kuorta
neella sekä Töysässä Ju
hossa, äitini syntymäko
dissa.”

Verner Kaatialassa ilmeni

jo nuorena voimakasta 
opinhalua. Hän kävi kansa
koulun, mutta muut opin
not siirtyivät vähän myö
hemmäksi, kun hän 19- 
vuotiaana monen muun ta
voin lähti Amerikkaan, jos
sa jo hänen veljensä Emil 
oli.

"Isä opiskeli englantia 
saadakseen itselleen kieli
taitoa ja hän kävi töissä 
kaivoksella. Vatsa ei pysy
nyt kunnossa ja oli kiireesti 
ajateltava kotiinlähtöä. Hän 
oli 21-vuotias, kun tuli ko
tiin erittäin heikossa kun
nossa toukokuussa 1911. 
Todella niin heikkona, et
teivät kotona heti tunte
neet.”

Hieman tervehdyttyään 
Verner Kaatiala alkoi jälleen 
ajatella opiskelua. "Isällä 
oli tarkoitus valmistua 
opettajaksi. Hän pyrki Rau
man seminaariin, mutta 
lääkäri katsoi terveyden 
huonoksi ja se ala jäi. 1912 
hän aloitti Helsingissä Hel
singin Kauppiaitten kaup
pakoulun, josta päästöto
distus toukokuussa 1914. 
Tämän opiskelun jälkeen 
oli edelleen halu yrittää

eteenpäin. Nyt hän meni 
Ahvenanmaalle maamies- 
kouluun ja hyvin sekin kou
lu meni vuosina 1915-16. 
Mielessä oli silloin jo vähän 
muutakin asiaa, sillä hän oli 
jo 27-vuotias. Tyttöystävä 
löytyi Töysästä, talon tyttä- 
restä.”

Sitten tulikin kansalais
sodan aika. Verner Kaati
ala kävi Vimpelin sotakou
lun 1917 ja otti osaa so
taan kuortanelaisten pääl
likkönä Lapuan ja Seinäjo
en valtauksissa, sekä Män
tän pataljoonassa komp
panianpäällikkönä. Hän 
haavoittui lievästi Länki
pohjassa.

Sodan jälkeen hän oli 
hetken Kuortaneen Osuus
kaupan palveluksessa, sit
ten vuoden verran Messu- 
kylän Aitolahden osuus
kaupan hoitajana. Urjalan 
Maamiesten osuusliikkeen 
johtajaksi hän meni 1920 ja 
tuli sieltä Koskelle 
16.8.1922  -  päivää vaille 
33-vuotiaana.

"Pohjalaisella luonteella 
tuntui täällä menevän hy
vin. Vuodet vierivät, osuus
kaupan hoito jäi ja osuus-
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Kosken Tl Rintamamiesveteraaniyhdistyksen edustajat Torsti 
Manni ja Aamos Julia luovuttivat Verner Kaatialan omaisille 
yhdistyksensä viirin.

kassa tuli tilalle. Lisänä oli 
suojeluskunta, urheilu, 
metsästys ja laulu; hän oli 
mukana tämän uuden kir
kon rakentamisessa ja mo
nessa muussa. Vuosia ker
tyi täällä 35 ja puoli 
vuotta.”

Sitten tulivat viimeksi 
käydyt sodat. Jatkosota toi 
Kaatialan perheeseen suu
ren surun -  Antti-poika 
kaatui.

"Kaikki oli kestettävä. 
Isällekin tuli vaikea sairaus, 
joka ilmoitti voimakkaasti 
olemassaolostaan, mutta 
lääkkeet olivat taskussa 
turvana. Viimeisinä vuosina 
täällä Koskella oli isälläni 
tapana lähteä sunnuntaiaa- 
muisin klo 9 aikaan puutar
hasta otetut kukat sylissä 
ja hopeapäinen keppi kä
dessä sankarihaudalle. 
Hän sanoi lähtiessään: 
Jospa menisin tervehti
mään poikia. Samassa ri
vissä oli kuusi samana päi
vänä kaatunutta ja yksi 
niistä oli Antti.”

Huonon terveytensä ta
kia Verner Kaatiala asui vii
meiset vuotensa Turussa, 
missä olivat terveyspalvelut 
lähellä.

"Täällä Koskella käynnit 
olivat mieluisia ja täällä oli
vat vanhat, hyvät ystävät. 
Sorvaston Puistossa päät
tyivät hänen päivänsä
12. 9. 1960."

Kun oli veisattu Verner 
Kaatialan mielivirsi "M ä 
kauniin tiedän kukkasen" 
ojensivat Kosken Rintama
miesveteraanien edustajat 
Torsti Manni ja Aamos Jul
ia Kaatialan omaisille osas
tonsa viirin. Luovutuspu- 
heessaan osaston pu
heenjohtaja Manni lausui 
mm:

"Hänen selkeänä pää
määränään oli isänmaan 
puolustus ja kansakunnan 
yhtenäisyys. Kun nyt 
saamme luovuttaa tässä 
osastomme viirin, niin tämä 
on selvä osoitus siitä, että 
itsenäisyys on säilynyt. 
Tuossa laatassa lukee: 
Verner Kaatialan 100-vuo- 
tismuistotilaisuudessa 
19.8.1989.  Kosken Tl 
Rintamamiesveteraanit.' ’

Kaatialan omaisten puo
lesta Keijo Järvinen kiitti 
lahjoittajia ja vakuutti, että 
viiriä tullaan säilyttämään 
sen arvoa vastaavalla ta
valla.

Iloinen ja herkkä 
luonne
Seuraavaksi juotiin mauk
kaat kaakkukahvit. Kahvin
juonnin loppuvaiheissa ky
selin hieman lisää Verner 
Kaatialasta hänet hyvin 
tunteneilta henkilöiltä. An- 
na-Liisa Järvinen -  millai
nen hän oli perheenisänä?

"Hän oli hyvä isä koti
oloissa. Hän ei sanonut 
meille, että lukekaa ja yrit
täkää eteenpäin, vaan että 
koettakaa pärjätä täällä ja 
hankkia joku ammatti. En
sisijaisesti hänellä tietysti 
olivat pankkiasiat, mutta

niistä hän ei koskaan pu
hunut meille.

Oliko hän koskaan anka
ra isä?

"Ei, ei ollut. Olihan ne 
määrätyt säännöt, ettei 
esim. nuorena tyttönä 
menty illalla ulos, kotona 
piti olla. Siihen aikaan oli 
paljon kutsuja ja juhlia, joi
hin isä ja äiti menivät, mut
ta naapurissa asui Merian- 
derin täti, joka aina sitten 
tuli kotolaiseksi. Me sanot
tiin: Menkää vaan, jos Me- 
nanderin täti tulee tänne.

Isä oli hyvin sukurakas ja 
herkkä mieleltään; hän itki 
hyvin herkästi. Mutta sitten

kun oli iloista asiaa, hän oli 
niin riemuissaan, että se oli 
sitten aivan valtavaa. Mutta 
sitten vanhana hän oli jo 
niin heikko sydämestään, 
että ajatteli vain sitä tuon
puoleista elämää. Äiti jos
kus ehdotti että mennään 
kävelemään Turun hau
tausmaalle ja katsotaan, 
missä meidän lepopaik
kamme sitten on, mutta isä 
sanoi, ettei hän jaksa enää 
sillä tavalla kulkea: "Anna- 
Liisa päättää, missä me ol
laan." Se on sitten täällä 
Koskella, kun täällä on 
Anttikin.”

Joku vierestä muistut
taa, että Verner Kaatiala oli 
myös erittäin hyvä tikan- 
heittäjä, jonka veroista ei 
Koskella ole ollut ennen ei
kä jälkeenkään. Vaikuttaa 
siltä, että hän oli hyvä kai
kessa mitä teki.

Toivo Rinne myöskin 
tunsi Verner Kaatialan hy
vin, koska oli hänen kans
saan samanaikaisesti Kos
ken Mieslaulajissa.

"Kaatiala oli perusta
massa Kosken Mieslaulajia 
uudelleen ja minäkin pää
sin mukaan siinä alkuvai
heessa. Oli kymmenet, sa
dat harjoitukset ja esiinty
miset. Minulla on lämmin 
muisto Verneristä, kun hän 
oli aina hymyilevä ja se hei
jastui koko lauluporukkaan. 
Aina kun mentiin harjoituk
sista kotiin, oli semmoinen

Kosken Tl Osuuspankin 70-vuotisjuhlajulkaisu on lähdössä Kuortaneelle Yli-Kaatialan 
taloon. Vas. luovuttajat Keijo ja Anna-Liisa Järvinen, oik. vastaanottaja Mikko Kaatiala.
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Juhlavieraita nauttimassa hyvästä kahvista ja mukavasta keskustelusta. Pöydän takana 
vas. pitäjänneuvos Elvi Heikkilä, ennen sotaa Koskella vt-kirkkoherrana ollut rovasti Väinö 
Kivistö, sekä Kosken nykyinen kirkkoherra Antti Saarela.

virkistynyt olo -  että täm 
möisiä valoisia muistoja 
hänestä on.”

Nyt jo Marttilan Osuus
pankista eläkkeelle päässyt 
toimitusjohtaja Erkki Vilho
nen oli Kaatialan työtoveri
na helmikuusta 1953 sii
hen asti, kun Kaatiala siirtyi 
eläkkeelle 1957. Minkälai
nen esimies hän oli?

"Hän oli hyvin tuommoi
nen humaaninen ihminen 
joka suhteessa. Töissä hän 
oli jo silloin hieman poissa
olevan tuntuinen, mutta ei 
hän koskaan ollut vihainen- 
kaan. En tiedä, oliko siinä 
mukana sellaista, että mi
nulla oli tuollaista itseopis- 
kelukoulutusta, aika pitkäl
le hallitsin ne asiat; saattaa 
olla, että jos olisi ollut jotain 
sanomista, niin hän olisi 
saattanut sanoakin. Mutta 
oikein mukava ihminen hän 
oli -  molemmatkin, Heidi 
myös. Me asuttiin tuolla Si
pilän vintillä ja vaikka meillä 
oli sauna sielläkin, niin me 
kävimme silti vallan Kaati
alan saunassa."

Terveisiä 
Pohjanmaalta ja 
Pohjanmaalle
Kahvin jälkeen esitti pi
anonsoittoa Kaatialan su
vun nuori edustaja Ira Jär
vinen, jo kolme vuotta 
Forssan musiikkiopistossa 
opiskellut, minkä soiton 
varmuudestakin huomasi. 
Muuta musiikkiohjelmaa oli 
kanttori Kalevi Lahden yk
sinlaulu, sekä muutama 
yhteisesti laulettu virsi.

Etelä-Pohjanmaalta oli 
Kaatialan sukua saapunut 
tilaisuuteen melko lukui
sasti, ja heidän joukostaan 
osallistui ohjelmansuorituk- 
seen kaksi tyylikästä ja 
esiintymistaitoista rouvaa, 
joiden nimet valitettavasti 
jäivät selvittämättä. Saim
me kuulla tarinointia Verner 
Kaatialan lapsuus- ja kou
luajoilta sekä myöhemmil- 
täkin vuosilta sieltä hänen 
synnyinseutunsa näkökul
masta katsottuna, ja sitten 
kolme runoa, jotka niiden 
esittäjä itse oli kirjoittanut 
hieman aiemmin olleeseen 
toiseen vuosijuhlaan.

Juhlassa oli mukana 
myös rovasti Väinö Kivistö, 
joka oli Koskella väliaikai
sena kirkkoherrana vuosi
na 1938—40 ja silloin ystä

vystynyt myös Kaatialan 
perheen kanssa. Hän ker
toi mm. hauskan jutun, mi
ten he Kaatialan kanssa 
olivat olleet laulututkinnos- 
sa "Kuortaneen jättiläisek
si" kutsutun prof Heikki 
Klemetin luona, kun Kaati
ala oli ollut jo pitkään pois 
Kuortaneelta. Klemetti oli 
sanonut: On samanlainen 
ääni, kuin Kuortaneen Kaa- 
tialalla... Miestä hän ei 
enää tuntenut, mutta ää
nen muisti!

Sen jälkeen Anna-Liisa 
ja Keijo Järvinen luovuttivat 
Yli-Kaatialan nykyiselle 
isännälle Mikko Kaatialalle

kappaleen Kosken Osuus
pankin 70-vuotishistoriikkia 
seuraavalla omistuskirjoi
tuksella: "Luovutamme tä
män Kosken Tl Osuuspan
kin 70-vuotisjuhlahistorian 
Yli-Kaatialan talolle, josta 
on aikoinaan lähtenyt 
17. 8. 1889 syntynyt Heik
ki Verner Kaatiala. Tämän 
historian lehdiltä on luetta
vissa hänen elämäntehtä
vänsä 35 vuoden ajalta 
Osuuskaupan ja Osuus- 
kassan johtajana. Anna-Lii
sa o.s. Kaatiala ja Keijo 
Järvinen.”

Lopuksi juhlatilaisuuteen 
kokoontuneet saivat kuulla

Anna-Liisa Järvisen luke
mana hänen isänsä kirjoit
taman muistelman lähdös
tään Amerikan maihin 19 
vuotiaana vuonna 1908. 
Nykyään tuollainenkin mat
ka sujuu nopeasti ja vaivat
tomasti lentokoneella, mut
ta silloin se kesti pitkään ja 
sisälsi monenlaisia vaiheita. 
Perille silti Verner Kaatiala- 
kin pääsi sinne kun oli ai
konutkin, pieneen kaivos
kaupunkiin Chismaniin 
Minnesotan osavaltiossa. 
Pitkäaikaista kaivosmiestä 
hänestä ei kuitenkaan tullut 
-  meidän onneksemme.

MAATILAN YRITYSKORTT
M O NEN EDUN KULTAJYVÄKORTTI:
•  pankkikortti
•  luottokortti
•  etukortti

Tervetuloa konttoriimme hakemaan 
oma maatilan yrityskorttisi.

KULTAJYVÄ-LISÄETU
Hae omalla niinelläsi varustetut pankkisiirtolomakkeet meiltä.

Cf} KOSKEN TL. OSUUSPANKKI
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TENNIS -  uudempi tulokas
Nykypäivän koskelaista urheilua

Eräitä Kosken 
tunnetuimpia 
tennisaktiiveja 
Kaiun mestaruus
kisoissa
valmistautumassa 
otteluun. Vas. 
Seppo Kela, Martti 
Lappalainen ja 
Martti Tuominen, 
takana jo 
pelaamassa Jari 
Laine.

Välillä keskeytyksissä 
ollut sarjamme 
Kosken urheilun 
nykynäkymistä jatkuu. 
Viimeksi käsittelyssä 
oli ison pallon peli, 
lentopallo; nyt on 
vuorossa hieman 
pienemmän pallon peli 
-  tennis.

Koskella tennisharrastus 
on melko uutta; alun tois
takymmentä vuotta peliä 
on täällä pelailtu. Pelin pie
nempi muoto, pöytätennis 
on ollut ohjelmistossa jo 
kauemmin, ja sehän olikin 
takavuosina Kosken Kaiun 
loistolajina, kunnes sen 
harrastus pelaajavaihdos- 
ten ja muiden seikkojen ta
kia lopahti. Ehkä sen vasti
neeksi tuli sitten " iso ” ten
nis. Siihen innostaja ja al
kuunpanija oli sama mies 
kuin pöytätenniksessäkin, 
eli tunnettu urheilumies 
Martti Lappalainen. Hän oli

tehnyt yksityisen tennis
kentän talonsa takapihalle 
Tuimalaan, ja siellä koske
laiset alan harrastajat kävi
vät harjoittelemassa. Sitten 
1982 rakennettiin kunnan 
toimesta tenniskenttä kou
lukeskuksen taakse uuden 
urheilukentän läheisyyteen. 
Se lisäsi ainakin aluksi ten
niksen harrastusta Koskel
la, joskaan siitä ei vielä
kään ole tullut mitään suur
ten massojen urheilulajia. 
Mutta ne, jotka siihen ovat 
päässeet sisälle, tuntuvat 
kovin pitävän lajistaan. 
Kosken Kaiulle perustettiin 
tennisjaosto 1986. Sen pu
heenjohtajana on nykyisin 
Martti Lappalainen, sihtee
rinä Seppo Kela ja jäseninä 
Martti Tuominen, Jari Lai
ne, Jari Pakkanen ja Mika 
Lappalainen.

Kosken Kaiun tämän
vuotiset tennismestaruus- 
kilpailut pidettiin 13.8. 
Koskelaisen toimittaja kävi 
paikalla ja haastatteli eräitä 
mukanaolleita tennis- 
miehiä.

Martti Lappalainen
Tennisjaoston puheenjoh
tajalla Martti Lappalaisella 
on varsin vaikea sairaus, 
mutta siitä huolimatta -  tai 
sen vuoksiko -  hän oli itse
kin mukana pelaamassa.

— Tämä on oikeastaan 
ainoa lääke minulle, hän 
sanoo. — Tuossa toisessa 
jalassa on jatkuva särky, 
mutta pelatessa se unoh
tuu täysin.

Kuten mainittiin, alkoi 
Kosken tennisharrastus 
Lappalaisen takapihalla hä
nen yksityisellä kentällään 
n. 10 v. sitten.

- Siellä pelattiin muuta
mia vuosia, kunnes tuli tä
mä kunnallinen kenttä. Tä
mä oli ensin asfalttipäällys
teinen, mikä oli aika han
kala ja vaarallinenkin esim. 
kaatumistapauksissa. Tä
män kentän päällyste uu
sittiin tänä vuonna, se on 
nyt hiekkakenttä. Se ei ole 
vielä parhaassa mahdolli
sessa kunnossaan, mutta 
ensi vuonna sen pitäisi olla

parhaimmillaan.
Martti Lappalainen sa

noo, että mennyt kesä 
Kosken tenniksen osalta 
meni hieman pieleen ken
tän kunnostuksen takia.

- Sarjaottelut jouduttiin 
pelaamaan Someron Ker- 
kolassa opettaja Painnon 
kentällä ja harjoiteltu on 
Loimaan tennishallissa, 
josta meillä on vuokrattuna 
peliaikaa pari kertaa vii
kossa.

Kovin montaa osanotta
jaa ei näissä Kaiun tennis- 
mestaruuskisoissa ollut 
mukana. Onko tennishar
rastus täällä vähene
mässä?

- Kyllä se pikkusen on 
vähentynyt, viime vuonna
kin vielä oli enemmän osa
nottajia. Ehkä se johtuu sii
tä, kun keväällä ei kerta 
kaikkiaan päässyt kentälle. 
Keväällä kaikki ovat aina 
innostuneita, mutta kun 
kenttä oli remontin alla, 
niin varmaan se vähensi 
harrastusta. Sellaiset toista
kymmentä henkeä tässä
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nykyisin pyörii mukana.
Kaiun pelaajat ovat nyt 

parina kesänä käyneet ko
timaan kentillä tenniskilpai- 
luissa ja menestystäkin on 
ollut.

- Me olemme kilpailleet 
3-divisioonassa ja tulemme 
ilmeisesti neljänneksi, pa
himmassa tapauksessa vii
denneksi. Meillä on viisi ai
kuista rekisteröityä pelaa
jaa ja myös muutama nuo
rempikin pelaaja; kaikki
aan taitaa rekisterissä olla 
kahdeksan. Tuomisen 
Marttihan kesällä voitti jo 
toistamiseen Hangon ten
nisturnauksen C-luokan ja 
Kelan Seppo voitti Loi
maalla OP-tenniskilpailu- 
jen ikämiessarjan - ne ovat 
meillä parhaat saavutukset.

Entä naispelaajat -  heitä 
ei näy kentällä ainoata
kaan?

- Heitäkin on ollut muu
tama mukana joka vuosi 
tähän asti ja kyllä heitä ny
kyisinkin käy iltaisin pelaa
massa, mutta kilpailumie
lessä ei kukaan nainen 
täällä pelaa.

Pienestä alamäestä huo
limatta Martti Lappalainen 
uskoo tennisharrastuksen 
nousuun Koskella. Paras 
keino sen nostamiseen on 
junioritoiminnan voimista
minen ja kehittäminen.

- Junioritoimintaan oli 
tarkoitus satsata enemmän 
jo tänä vuonna, mutta tuo 
kentän kunnostus viivästyi 
niin paljon, ettei siitä tullut 
mitään. Ensi vuonna on 
tarkoitus alkaa 10-12-vuo- 
tiaitten kanssa sellaista lei
ritoimintaa; pidetään vä
hintään kerran viikossa
harjoitukset ja pikkuisen 
kilpaillutetaankin, jos lähi
seudulle tulee kilpailuja. Ja  
muutenkin pidetään silmiä 
auki; jos näköpiirissä on 
lahjakkaita nuoria, niin nä
mä vanhemmat pelaajat 
antavat täyden tukensa
heille.

Koko Suomen osalta
tennisharrastus on kovas
sa nousussa ja kansainvä
lisen tason huippupelaajia 
on meiltäkin tullut esiin. On 
siis syytä uskoa, että laji 
Koskellakin alkaa nou
sunsa.

- Tämä on pitkäjänteistä 
hommaa, eikä sitä hetkes
sä luoda, sanoo Martti 
Lappalainen. - Sitten on 
myös se vaihtuvuus - siellä

meidän takapihalla oli hy
viäkin pelaajanalkuja, mut
ta kun he saivat koulunsa 
loppuun, niin muuttivat 
pois paikkakunnalta. Se on 
aina pienen paikkakunnan 
haittapuolena. Mutta tämä 
kantajoukko on säilynyt, 
vaikka kaikki eivät enää 
asukaan Koskella.

Seppo Kela
Tennisjaoston sihteerin 
Seppo Kelan kanssa kes
kustelimme hänen koto
naan Tuimalan kosken lie
peillä. Hänkin valitteli vallin
nutta huonoa kenttätilan- 
netta Koskella.

— Kun me nyt olemme 
käyneet pelaamassa sitä 
Tennisliiton alaista divisi
oonaa, niin olemme huo

manneet, että niissä ei ke
nelläkään ole ollut niin 
huono kenttätilanne kuin 
meillä. Mutta toivottavasti 
tuo Kosken uudistettu 
kenttä aikanaan tulee hy
väksi, vielä se on hieman 
liian pehmeä. Vaikea kent
tätilanne on tietysti haitan
nut myös junioritoimintaa. 
Mielenkiintoa lajia kohtaan 
kyllä olisi, mutta tietysti jol
lakin massapohjaisella 
kentällä olisi mukavampi 
pelata. Tämä on meillä 
pyörinyt sillä tavalla, että 
aika suppealla joukolla 
olemme käyneet kilpaile
massa, mutta minä uskon, 
että mahdollisuus olisi saa
da mukaan tuota juniori- 
toimintaa ja pitäisikin saa
da. Muutenhan se loppuu

Tennisjaoston puuhamies 
Seppo Kela kotioloissaan, 
tietysti Tennislehteä 
tutkimassa. Isän polvella 
pieni Anna-tytär -  varmaan 
tuleva tennistähti hänkin.

siihen, kun me aikanaan 
lopetamme.

Niinkuin tiedetään, on 
Koskelle suunnitteilla liikun
tahalli, jonka rakentaminen 
tosin näyttää hieman siirty
vän valtionavun viivästymi
sen vuoksi. Vaikuttaisiko 
tämän hallin valmistuminen 
myös tenniksen harjoittelu
mahdollisuuksiin?

- Siitä tulee näillä näky
min 30-metrinen, ja kyllä 
siellä noin epävirallisesti 
voi pelata. Nythän me 
olemme käyneet harjoitte
lemassa siellä Loimaan 
hallissa, joka on nimeno
maan tehty tennistä varten. 
Sen pohjana on sellainen 
hiekkanurmi, mikä on par
haimpia tennisalustoja. Tä
mä Loimaan hallihomma 
onkin osaltaan nostanut 
meidän tasoa, että ollaan 
paremmin pärjätty kilpai
luissakin.

Kuten Martti Lappalai
nen jo mainitsi, voitti Martti 
Tuominen kevätkesällä 
Hangon kansainvälisissä 
tennisturnauksissa C-luo
kan mestaruuden. Seppo 
Kela oli samoissa kisoissa 
D-luokassa kolmas. Seppo 
antaa Martin suoritukselle 
täyden tunnustuksen.

- Martin voitto siellä oli 
todella arvokas. Se oli ko

Kosken Kaiun puheenjohtaja Osmo Korhonen (vas.) ja hänen poikansa Jani (ist.) osallistuivat 
myös tennismestaruuskisoihin. Keskellä Korhosen kanssa otellut Jari Laine.
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van työn takanakin, sillä 
pelaamassa oli yli 60 kave
ria ja monet heistä sellaisia 
nousevia junioreja, jotka jo 
vuoden, parin perästä pe
taavat A-sarjassa. Minua 
taas suosi hyvä arpaonni, 
kun putosin vasta toiseksi 
viimeisessä pelissä. Jos oli
sin jo alussa joutunut pe
laamaan sitä kaveria vas
taan, jolle sitten hävisin, 
niin Cup-systeemin mukai
sesti olisin heti joutunut 
katsomoon.

Martti Tuominen ilmei
sesti on Kosken tenniksen 
nykyinen tähti?

- Kyllä Martti on niin 
ylivoimainen täällä ja koko 
Loimaan alueella, ettei 
hän saa juuri minkäänlaista 
vastusta, vaikka Loimaalla 
tennisharrastus on paljon 
vanhempaakin.

Käyttekö useinkin kilpai
lemassa?

- No, kyllä me Martin 
kanssa melkein kerran 
kuussa käymme joissakin 
kisoissa. Tennislehden kil
pailukalenterista katsom
me, missä on kilpailuja ja 
kiertelemme sitten ympäri 
tätä Länsi-Suomea.

Seppo Kela myöntää, 
että aikaa tennikseen kuluu 
ehkä vähän liikaakin.

- Vaimo joskus sanoo
kin, että olen enemmän 
naimisissa tenniksen kans
sa kuin hänen. Mutta se on 
niinkin, että sen huomaa 
heti tuloksissa, jos ei tar
peeksi harjoittele.

Mikä tenniksessä vie
hättää?

- Se on semmoinen 
asia, että kun se viehättää, 
niin se todella viehättää. 
Kun sitä pelaa niin, että 
ajatus ei ole missään 
muussa kuin pelissä, niin 
silloin siihen on saanut oi
kean otteen. Kai se on sii
näkin, kun se on kamppai
lu-urheilua ja vain yksi

nään voi vaikuttaa siihen 
tulokseen.

Onko se myös kallis har
rastus?

- Ei se sinällään ole, jos 
vaan harrastuksekseen pe
laa, mutta jos paljon käy 
kilpailemassa, niin tulee
han sille silloin hintaakin. 
Hangossakin on sellaisia 
viikon turnauksia ja hotel
lissa asutaan se viikko ja 
sitten tulevat matkat pääl
le. Ja  tietysti kisojen osal
listumismaksut, jotka ovat 
100-250 mk kerralta.

Mitä sitten maksavat pe
livälineet?

- Mailat maksavat n. 
1000 mk, mutta niitä ei 
tarvitse usein ostaa, tavalli
nen pelaaja selviää parin 
mailan ostolla. Ne mailan 
jänteet saattavat mennä 
rikki muutaman kerran 
vuodessa, niiden korjaus 
maksaa satasen verran. Ei
hän tämä kustannuksiltaan 
ihan halvimpia harrastuksia 
ole, mutta kuitenkin ihan 
sopiva. Ja  kun harrastuk
sesta pitää, niin ei kaikkia 
menoja niin tule laskettua.

Näin kertoi mieliharras
tuksestaan Seppo Kela ja 
lisäsi loppuun toivo
muksen:

- Pitäisi vaan saada 
enemmän näitä kilpailuja 
ja viedä juniorejakin eri 
paikkakunnalle kilpaile
maan. Jos pelaa vaan tu
tun kaverin kanssa, niin voi 
olla, ettei osaakaan pelata 
muiden kanssa. Ja  jos har
voin käy kilpailuissa, niin 
tahtoo jännittää niin, että 
maila vaan tutisee kädessä. 
Pitää saada kilpailutottu- 
musta ja sitä saa vain kil
pailemalla.

Martti Tuominen
Kaiun parhaiten menesty
nyt tennispelaaja on siis

Martti Tuominen. Hän on 
puoliksi koskelainen, sillä 
omistaa Koivukylässä Le
von talon, vaikka vakinai
sesti asuukin Loimaalla. 
Hän kertoo, että hänen 
tennisharrastuksensa on it
seasiassa varsin uutta.

- Kolme, neljä vuotta 
olen tätä pelannut. Täällä
hän on ollut voimakas 
pöytätennisharrastus ja ai
kaisemmin minäkin pelasin 
sitä ja nyt olen siirtynyt tä
hän. Se, ettei tätä aikai
semmin ole paljon harras
tettu, johtuu kai siitä, ettei 
ole ollut talvella mahdolli
suutta pelata. Nyt kun Loi
maalle tuli se halli, niin oli 
ensimmäinen talvi, jolloin 
on voitu pelata. Nämä 
Kosken kentät eivät ole 
vielä kunnossa; kai niistä 
hyvä tulee, kun ne kovet
tuvat ja jos vielä joku hoi
taa niitä.

Miksi valitsit juuri ten
niksen?

- En oikein tiedä - ehkä 
siksi, kun olen koko ikäni 
pelannut pallopelejä. Jokin 
sellainen pelin viehätys sii
nä kuitenkin on. Mehän 
olemme kai kaikki aikai
semmin pelanneet pöytä
tennistä ja nämä pelit ovat 
aika lailla samantyyppisiä, 
pöytätenniksessä vaan on 
pienempi kenttä ja nope
ampi tempo. Ja  vaikka me 
olemme käyneet kilpaile
massa siellä 3-divisioonas- 
sa ja melko hyvin menes
tyneetkin, niin ei voi silti 
sanoa, että me täysin kil
pailumielessä pelaisimme. 
Ei se meille ole sitä, mitä 
se tosissaan kilpaileville 
on; me vaan käymme pari 
kertaa viikossa pelailemas
sa lähinnä oman kunnon 
ylläpitämiseksi. On tämä 
hieman mielekkäämpää, 
kuin että hölkkäisi tuolla 
maantiellä. Ja  kun välillä 
käy kilpailemassa, niin se

tuo vaihtelua tähän harras
tukseen.

Tässä tennisporukassa 
varmaan kaikki tuntevat 
toisensa ja tietävät kaverin
sa pelityylin. Entä kun kil
pailuissa joutuu pelaamaan 
aivan outoa pelaajaa vas
taan, onko se vaikeaa?

-Tietysti se on, kun jo
kaisella on oma tyylinsä ja 
kaikki pelaavat hiukan eri 
lailla. Se siinä onkin, että 
pitäisi olla harjoitusvastus- 
tajia enemmän, että saisi 
pelata erilaisten pelaajien 
kanssa ja tottua eri tyylei
hin. Tietysti kilpailutilanne 
muutenkin on erilainen 
kuin harjoitus.

Martti Tuominen on mies 
parhaassa iässään, mutta 
kuitenkin jo 30-vuotispäi- 
vänsä viettänyt. Ilmeisesti 
aiot vielä jatkaa pitkäänkin 
tätä tennisharrastustasi?

- Kai se nin on, että kun 
pienestä pitäen on harras
tanut urheilua, niin siitä on 
tullut jonkinlainen elämän
tapa, että vaikea siitä olisi 
luopua. Ja  jos jostakin 
syystä joutuisi jättämään 
tenniksen, niin varmaan 
joku muu laji tulisi tilalle. 
Nykyäänhän voi harrastaa 
vähän joka lajia; silloin kun 
oltiin pikkupoikia, niin 
hiihdettiin ja yleisurheiltiin, 
kun ei oikein ollut muuta.

Myös Martti Tuominen 
toteaa tennisharrastajien 
määrän Koskella vähenty
neen.

- Ennen oli näissä kil
pailuissakin enemmän pe
laajia. Siinä voi olla sekin, 
että kun nämä kentät tuli
vat, niin oli alkuun sellai
nen viehätys; ihmiset pela
sivat mielellään, kun huo
masivat, että ne alkeet op
pii nopeasti, mutta kun sen 
jälkeen kehitys tavallaan 
hidastuu, niin tulee kylläs
tyminen ja luovutetaan.

Näin siis kertoilivat lajis
taan eräät Kosken tennis- 
harrastustoiminnan kärkini- 
met. Toivotaan, että nyt 
vallitseva pieni lamakausi 
menee ohi; että aiottu juni
oritoiminnan kehittäminen 
tuottaa tulosta ja niin saa
taisiin nuoria, lahjakkaita ja 
innostuneita pelaajia kohta 
kunnossa oleville Kosken 
tenniskentille tuon nykyisen 
perusjoukon lisäksi.
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Sahanom istaja Toivo Urmas 
on poissa

Heinäkuun 28 päivänä kuoli Kosken Tl Osuuspankin 
hallintoneuvoston ensimmäinen ja pitkäaikainen 
puheenjohtaja sahanomistaja Toivo Urmas. Kun hal
lintoneuvosto Kosken Tl Osuuspankin hallintojärjes
telmään vuonna 1952 otettiin mukaan, valittiin saha
nomistaja Toivo Urmas sen ensimmäiseksi puheen
johtajaksi. Tässä toimessa Toivo Urmas toimi vuo
teen 1967. Toivo Urinaan puheenjohtajakautena hal
lintoneuvoston toiminta ja asema vakiintui. Osuus
pankki koettiin jäsenten ja asiakkaitten piirissä itse 
hallittuna paikallispankkina läheiseksi ja arvokkaaksi.

Osuuspankkiasiaa ja paikallista me-henkeä vietiin 
eteenpäin myös vuonna 1955 perustetun osuuspan
kin oman lehden Koskelaisen välityksellä, jonka jat
kuvuutta ja merkitystä sahanomistaja Toivo Urmas 
tuki sekä lehden aktiivisena avustajana että osuuspan
kin hallintomiehenä.

Omalla ammattialallaan sahamiehenä ja yrittäjänä 
Toivo Urmaalla oli mittava taival. Hän aloitti saha- 
miehen uransa Pöytyän Kolkkisten sahalla sahanhoi
tajana. Vuonna 1939 hän osti Koskelta Lahdelman 
sahan, minkä koneet sittemmin siirrettiin Santion 
tilalle Vähäsorvaston kylään. Siellä toiminta alkoi 
Santion Sahan nim ellä vuonna 1941. Toivo Urmas 
johti yritystään sukupolvenvaihdokseen saakka 
vuonna 1971. Henkisesti vireänä ja pitkäaikaisen 
kokemuksen pohjalta hän oli aktiivisesti mukana 
sahan toiminnassa aivan viim e vuosiin saakka San
tion Saha Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Toivo Urmas kuului Suomen Sahat ry:n hallituk
seen vuosina 1961-1970 ja o li yhdistyksen puheen
johtajana vuonna 1966.

Eräs Toivo Urmaan mieleisimmistä harrastuksista 
o li aina eläkevuosille saakka ampumaurheilu.

Hongiston Pöytäkivi

Tässä kohdassa, Koski -  Kuusjoki-maantien sisäkaarteessa 
Hongiston Pöytäkivi aikoinaan sijaitsi. Paikalla on vielä pari 
pientä murikkaa muistona kivestä ja menneestä ajasta.

K
oskella on eräitä
maajään aikoinaan 
tekemiä soraharjuja, 

joista eteläisin kulkee ma
talahkona, kapeana harju- 
jonona läpi Hongiston, Lii- 
polan, Tauselan ja Katte- 
luksen kylien jatkuen mata
lana hiekkaperäisenä met
säalueena Myllykylään asti. 
Tämän harjujonon varrella 
ovat Kalattoman ja Liipolan 
järvet ja useita maajään 
sinne tänne sirottamia siir
tolohkareita. Eräs niistä oli 
Hongiston nummella aivan 
maantien laidassa ns. 
"Pöytäkivi” , oli siis, sillä 
enää sitä ei ole. Tienkor- 
jaajat räjäyttivät sen pala
siksi 50-luvulla.

Pöytäkivi ei ollut mikään 
suuri siirtolohkare; noin 
metrin korkuinen, hieman 
pitempi ja leveämpi. Ni
mensä se oli saanut poik
keavasta muodostaan, se 
oli kulmikas, päältä tasai
nen kuin pöytä ainakin. Li
säksi sen kiinnostavuutta

lisäsi se vanha perimätieto, 
jonka mukaan joku Ruotsi- 
Suomen kuninkaista olisi 
joskus Suomessa matka
tessaan aterioinut tuon ki
ven päällä. Mitään kirjallisia 
todisteita ei tapahtumasta 
ole, eikä kuninkaan nimes-

täkään enää olla selvillä, 
mutta mahdollista se kui
tenkin on. Onhan tuota 
nummenselkää jo vuosisa
tojen ajan halkonut jonkin
lainen tie, joka ilmeisesti 
sitten Talolassa yhtyi Hä
meen Härkätiehen.

Upean menneisyytensä 
takia kiven olisi toivonut 
edelleenkin pysyvän pai
kallaan, mutta kun se siis 
oli aivan maantien penkal
la, niin tieherrat katsoivat 
sen olevan vaaraksi liiken
teelle ja niin he pirstoivat 
sen pieniksi palasiksi. Paik
kakuntalaiset siitä olivat 
kokolailla pahoillaan; hei
dän mielestään se olisi ai
van hyvin mahtunut ole
maan tien penkalla pikku 
nähtävyytenä, mutta hei
dän mielipidettään asiassa 
ei edes kysytty. Mutta olisi
ko niin että "kyllä herrat 
tietää". Myöhemmin nimit
täin eräs nuori mies ajoi 
autollaan pois tieltä juuri 
siinä kohdassa, missä 
Pöytäkivi aikoinaan oli seis
syt. Hänelle ei siinä sen 
pahemmin käynyt, mutta 
jos hän olisi törmännyt sii
hen tukevaan siirtolohka
reeseen, saattaa olla ettei 
hän enää joukossamme 
kulkisi. ■
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Kosken kesäi

Kosken postitoimiston 100- 
vuotisjuhla pidettiin postin tiloissa 
5. 7. Onnitteluja vastaanottamassa 
postinhoitaja Terttu Nieminen -  joka 
tämän jälkeen jäi eläkkeelle -  ja 
postialuejohtaja Matti Asunta. 
Onnitteluvuorossa Kosken 
Osuuspankin konttoripäällikkö Timo 
Määttänen.

Myös Kosken Nuorisoseura saavutti 100 
vuoden iän ja sitä juhlittiin 8 .-9 . 7. Tässä nuoret 

tanhuajat vauhdissa vanhalla urheilukentällä 
sunnuntaisessa pelimanni- ja tanhujuhlassa.
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ditumia

Tekstiilitaiteilija Leena Mäntymäki 
piti 28. 7 .-6 . 8. Liipolamuseossa 

oman tekstiilinäyttelynsä. Taiteilija 
tilaustyönä Marttilan Osuuspankkiin 

tekemänsä kuvakudoksen vierellä.

Jo perinteistä Kosken Kohausta vietettiin 
29.-30. 7. Tuimalan halki kulkenut 
kohausparaati tulossa Nuortentuvan pihalle. 
Kärjessä Kosken Nuorisoseura, sitten heidän 
vierainaan olleet tsekkiläisnuoret ja muuta 
kohausyleisöä.
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Kun ”miljoonatie” tehtiin
Koskelaisen edellisessä numerossa kerrottiin 
Tauselan tiestä ja sen varrella olevista 
pienyrityksistä. Nyt siirrymme 
kukonharppauksen itään päin, siis Liipolan 
kylään, jonka tien otamme tarkastelun 
alaiseksi. Tällä kertaa on kohteena itse tie, tuo 
nykyään melko leveä ja hyväkuntoinen 
kestopäällystie, jota sitaateissa on sanottu 
” Miljoonatieksi” . Sen liikanimen se sai 50- 
luvulla, jolloin sitä radikaalisti korjailtiin, koska 
tuo korjaus vaati melkoisen summan rahaa. 
Eikä siinä yksi miljoona senaikaista markkaa 
riittänytkään. Pääasiassa tuota 
korjausoperaatiota nyt asiakirjojen ja 
haastattelujen perusteella tarkastelemme.

Aluksi kapea ja 
mutkainen
Vuosisatamme alussa Lii- 
polat -  siis Yli- ja Ali-Liipola 
-  omistivat koko Liipolan 
kylän. Ensimmäiset palsta
tilat nykyiselle Satopään 
kulmalle eroitettiin kantati
lasta 1910. Sitä ennen sii
nä Viepjoen laitamilla oli ta
lon ja sen torppien eräitä 
niittyjä, mutta oli siellä yksi 
torppakin, Ojalan torppa, 
lähellä myöhemmin tehtyä 
Satopään koulua, joka ny
kyisin on Mikkolan veljes
ten viljankuivurina.

Kulmakunnan läpi meni 
jonkinlainen tiepahanen, 
mutta ei läheskään siitä 
kohdasta, missä Liipolan 
tie nykyisin on. Tauno Tuo
minen kertoi haastattelus
sa näin:

” Se tie on muuttunut 
paljon; se meni aikoinaan 
Koimäestä Mullivuoren 
kautta Murron mäkeen ja 
Riutanvuorelle -  kulki pitkin 
nummia kuivemmista pai
koista -  sitten meni Lehti
rantaan, siitä Peltomäen 
kohdalta Maaniityn töykäl- 
le, sitten Viepjoen yli Niini- 
koivistoon. Toinen haara 
erkani Lehtirannan läheltä 
sen Ojalan torpan pihalle ja 
jatkui Kanniston Orvonhän- 
nästä nykyiselle Vehmaan 
kulmalle.”

Kun sitten nuo palstatilat 
erotettiin ja niille ruvettiin 
rakentamaan, tuli kulma- 
kunnalle enemmän väkeä, 
jolloin tietäkin ruvettiin oi
kaisemaan ja kunnosta
maan. Kapeahan se oli vie
lä sen jälkeenkin, mutta 
kuitenkin ihan kelvollinen 
kärrytie, jota senaikaisilla 
pienillä autoillakin saattoi 
ajella. Aluksi tie oli yhteinen 
jakamaton palstatie, mutta 
20-luvulla toimitettiin tieja- 
ko, jolloin jokainen talo sai 
oman osuutensa tienkäyt- 
tötarpeen mukaan.

Intoa ja suunnitelmia
Niin mentiin eteenpäin yli 
pari vuosikymmentä. So

tien jälkeen kuitenkin herä
si ajatus tien perusteelli
sesta parantamisesta sel
laiseksi, että sen voisi 
myöhemmin luovuttaa
vaikka valtion hoitoon. En
sin asiasta tietysti käytiin 
epävirallisia keskusteluja, 
mutta ensimmäinen kirjoi
tettu tieto siitä on merkitty 
Liipolan tieosakkaiden ko
kouksen pöytäkirjaan
20. 2. 1950.

” 10 $. Valittiin toimikun
ta kehittämään ja edelleen 
ajamaan asiaa Salo -  Loi
maa maantiestä suuntaa 
Kössi -  Kirjasi -  Perko, 
edelleen Liipolan tilustietä 
myöden Hämeen maan
tielle.”

Seuraavassa kokouk
sessa 14 .4 . -5 0  tiehoito- 
kunnan puheenjohtaja 
Tauno Tuominen ehdotti, 
että Liipolan tie jatkettaisiin

ja korjattaisiin Kuusjoen 
kunnan rajalle asti, jonne 
kyllä ennenkin oli johtanut 
paremmin kinttupoluksi 
luokiteltava tiemaa. Toivee
na oli, että raatalalaiset 
puolestaan tulisivat vas
taan oman kuntansa alu
eella, niinkuin sitten tapah
tuikin. Eräs sen puolen in
nokkaimpia tienteon kan
nattajia oli liikennöitsijä 
Jooseppi Vainio, joka halu
si saada avatuksi uuden 
linja-autoreitin sitä kautta 
Kosken ja Salon välille.

Kosken puolellakin into 
tien uudistamiseen oli var
sin suuri, mutta toki pientä 
vastustustakin ilmeni. On 
kerrottu, että Yli-Liipolan 
isäntä Martti Jokinen kui
tenkin eräässä kokoukses
sa piti niin voimallisen pu
heenvuoron tienteon 
eduista, että viimeisetkin 
vastustukset väistyivät. 
Korpiniityn Mikkokin, joka 
aluksi oli ollut kovin vas
taan sanoi puheen jälkeen: 
"Voin määkin sit tulla muu- 
tamaks päiväks elukan 
kans santaa ajamaan...”  
(Elukalla hän tarkoitti he

Kun ensimmäinen silta Liipolan tien alkuun yli Paimionjoen rakennettiin vuosisadan 
alkupuolella, ei konevehkeistä ollut vielä tietoakaan, miehissä ja hevosissa vaan häärittiin. 
Mukana olivat mm. silloiset Liipoloiden isännät Vihtori Liipola ja Maurits Mikkola.
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Aloittelevan harrastajakuvaajan ottama kuva siitä tietyömaan 
äänekkäimästä työntekijästä -  tosin eivät ne useat muutkaan 
kovin hiljaisia olleet.

vosta). Sen jälkeen tie
osakkaat olivatkin niin so
puisia tässä tientekoasias- 
sa, että mukanaolleet vira
nomaisetkin sitä ihmette
livät.

Pöytäkirjoista saa sen 
käsityksen, että aluksi 
suunnitelmat ja työt oli tar
koitus tehdä tiekunnan 
omin toimin, mutta 27. 6. - 
50 pidetyssä kokouksessa 
kuitenkin päätettiin, että tie 
saatetaan kylätieksi kel- 
paavaan kuntoon ja tila
taan rakennussuunnitelma 
ja kustannusarvio alan am
mattilaiselta. Suunnitelman 
laati rak. mest. Esko Aalto 
Turusta v. 1951 ja läänin
hallitus hyväksyi sen seu- 
raavana vuonna. Korjatta
van tien kokonaispituus oli 
100 metriä päälle 10 km, 
josta Kosken alueella oli 
7360 m. Tienpinnan levey
deksi määrättiin 5 m. ja 
kustannusarvio oli
19.500.000 mk. Se oli var
sin valtaisa summa, mutta 
kun valtio sitten antoi avus
tusta 60 % kustannuksista, 
niin se mahdollisti hank
keen toteutumisen.

Suurimmat oikaisut tie
hen tulivat alkupäässä Yli- 
Liipolan kohdalla ja Sato- 
pään kulmalla Perkon luo
na. Molemmissa paikoissa 
tie oli ennen mennyt talon 
pihan läpi, mutta ohjattiin 
nyt menemään talojen si
vuitse entistä suorempaan.

Paljon tientekijöitä
Voi sanoa, että kolmen 
vuoden aikana tienteko sä
vytti koko Liipolan ja Tau- 
selan kylien elämää. Aina 
kun maatöiltä aikaa liikeni, 
häärivät tieosakastalojen 
isännät ja pojat tietöissä, 
koska sillä tavalla voi vä
hentää varsin suurien 
osuusmaksujen rahassa 
maksettavaa määrää. 
Martti Mikkola kertoi näin: 

” Se oli suuri työ se Lii- 
polantien teko. Kovin siinä 
laskettiin, kun pantiin yksi
köt kaikille, määrättiin tunti
palkat, ja jokainen osakas 
sai tehdä osuutensa työnä 
tai maksaa rahassa, miten 
vaan halusi. Niillä, kun oli
vat tien loppupäässä 
-  niinkuin Koivulinnan Aku 
ja minä -  oli iso osuus, yli 
puoli miljoonaa sen aikais
ta rahaa, mutta se helpotti, 
kun se tuli monen vuoden 
aikana työllä tehtyä.”  

Osakkaiden lisäksi tie- 
työmaalla hääri -  tai aina
kin oli -  vierastakin työvoi
maa; mm. kunta ehdotti 
sinne otettavaksi työttö- 
myystyöläisiä, kun ei näille 
ollut oikein muutakaan an
nettavana. Hoitokunnan 
puheenjohtaja Tauno Tuo
minen kuitenkin railakkaa
seen tapaansa tuumi, ettei 
hän ota niitä sinne seiso
maan, mutta kun kunta lu
pasi maksaa näiden pal
kan, niin Taunokin suostui.

Enimmillään työttömiä oli
kin siellä 35 miestä.

Toki miehiä tarvittiinkin, 
sillä esim. kaikki santa- 
kuormat tehtiin käsivoimin 
lapioilla. Konevoimaa kui
tenkin edusti iso "tankki” , 
telaketjutraktori, jonka 
mahtava pärinä kuului naa
purikyliinkin. Se töykki tie- 
maalta pois kannot ja kivet, 
levitti sannat ja siirteli maa
ta tarpeen mukaan. Kuor
ma-autoja käytettiin san
nan ajoon, milloin matka oli 
pitempi, mutta lähelle sora- 
nottopaikkoja santakin 
ajettiin hevosilla -  niitähän 
silloin vielä oli joka talossa.

Kun näin oli koolla väliin 
isokin miesjoukko, niin 
kuuleman mukaan puheet
kin olivat sen mukaisia. 
Myös politiikka löysi tiensä 
tietyömaalle, elettiinhän si
tä kiihkeän politikoinnin ai
kaa. Jotkut vierastyömie- 
histä olivat vahvasti va- 
semmistomielisiä, kun taas 
osakkaiden enemmistö 
kuului silloiseen Maalaisliit
toon, mistä johtuen syntyi 
esim. kahvitaukojen aikana 
melko kiivaitakin kinaus- 
tuokioita. Tappelua ei sen
tään milloinkaan tullut.

Tietysti työmaalla oli vas
taava mestarikin, mutta 
hän ei aina ollut paikan 
päällä. Paikallisena työn
johtajana oli Tauno Tuomi
nen tai joku muu tiehoito- 
kunnan jäsen. Tauno toimi 
myös laturina niissä pai
koissa, missä piti räjäyttää 
kalliota pois tieltä.

Sillan teko
Tien kunnostus valmistui 
määräaikaan mennessä. 
1958 tiepiiri ehdotti tien 
muuttamista paikallistieksi, 
mutta ehtona oli kuitenkin, 
että Paimionjoen yli johtava 
jo hieman rapistunut silta 
oli sitä ennen uusittava. 
Näin tuli jälleen tieosakkai
den niskoille varsin suuri 
rasite, mutta tietysti puu
haan oli ryhdyttävä. Ko
kouksessaan Isoniityssä 
3 0 .1 .1 9 5 9  osakkaat 
päättivät näin;

"Päätettiin, että kutsu
taan tieosakkaat kokouk
seen heti, kun on saatu 
Paimionjoen yli johtavan 
sillan piirustukset ja kus
tannusarvio, laatimaan 
suunnitelmaa hankkeen to 
teuttamiseksi."

Samassa kokouksessa

päätettiin, että vanha silta 
korjataan tilapäisesti, että 
se kestäisi siihen asti, kun 
saadaan tilalle uusi silta.

Yleissuunnitelman uuden 
sillan rakentamisesta teki 
dipl. ins. J. Levanto Turus
ta ja tarkemmat piirustuk
set ja tarvikelaskelmat saa
tiin TVH-n siltaosastolta. 
Kustannusarvio oli
3.600.000 mk, mikä oli ai
ka lailla alakanttiin, sillä lo
pulliset kustannukset ko
hosivat lähelle viittä miljoo
naa. Käännyttiin jälleen se
kä valtion että kunnan 
puoleen avustusten saami
seksi ja niitä luvattiinkin; 
kuntakin lupautui maksa
maan 20 % lopullisista 
kustannuksista.

Varsinaisen sillan raken
tamiseen eivät osakkaat 
kuitenkaan ryhtyneet, vaan 
19. 10. 1960 tehdyllä urak
kasopimuksella työ annet
tiin rakennusmestari Leo 
Rantaselle Pöytyältä, joka 
lupasi aloittaa työt heti. 
Niin vielä syksyllä -60 alkoi 
juntta paukutella paaluja 
maan sisään siinä Liipolan 
tien alkupäässä.

Sitä ennen tieosakkaat 
kuitenkin olivat tehneet 
melkoisen urakan -  hank
kineet siltaan tarvittavan 
puutavaran, kyllästäneet 
siitä suurimman osan ja 
sahanneet Korpiniityn sirk
kelissä. Se ei ollutkaan ai
van yksinkertainen juttu, 
sillä niskosia varten tarvit
tiin niin suuria puita, ettei 
sellaisia löytynyt kenen
kään osakkaan metsästä. 
Martti Mikkola kertoi:

"Oli tavattoman paksuja 
ne niskat, ei meinattu löy
tää semmoista puuta Kos
kelta ollenkaan. Olin silloin 
tiehoitokunnan puheenjoh
tajana ja lupasin 1000 mk 
yhdestä semmoisesta nis- 
kapuusta. Toiset pitivät sitä 
liian kalliina, mutta minä 
sanoin, että kun silläkin 
vaan saadaan. Kyllä niitä 
sitten saatiinkin, Jättälän 
Uudentalon metsästä ja 
jostain muualtakin; ne oli 
10,5 m pitkiä ja latvaläpi- 
mitaltaan toistakymmentä 
tuumaa.”

Väliaikainen kyllästämö 
perustettiin siihen Korpinii
tyn sirkkelipihalle, jossa 
puut sitten sahattiinkin. 
Siellä osakkaat vuorotellen 
päivystivät kyllästämisen 
valvojina, ja kun aines oli ►
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Siihen viimeistä edelliseen Liipolan siltaan aiotun puutavaran 
väliaikainen kyllästämö Tauselan Korpiniityn sahapihalla.

valmiina, kuljetettiin se sil- 
tapaikalle. Kun osakkaat li
säksi tekivät kaikki penger- 
rystyöt, niin kyllä heillekin 
sillanteossa puuhaa riitti.

Uusi silta valmistui 1961, 
mutta sillan tervaus ja kai
teiden maalaus jäi seuraa- 
vaan vuoteen. Vanha silta 
myytiin huutokaupalla 
26. 2. -61. Sen huusi Mart
ti Mikkola, jolla näin oli het
ken aikaa ikioma silta yli 
Paimionjoen, kunnes silta 
sitten purettiin pois.

Hetken paikallistienä
Voisi luulla, että kun tie ja 
silta nyt olivat kunnossa, 
niin tieosakasten murheet 
sen osalta olivat poissa. 
Niin ei kuitenkaan asia ol
lut. Jo v. 1963 ruvettiin 
suunnittelemaan tien uutta 
kunnostusta sen saami
seksi paikallistieksi tarvitta
vaan kuntoon. Tämä kun
nostus tehtiinkin v:n 1965 
kesällä, mutta sen työn 
osakkaat antoivat urakalla 
rakennusliike Vairalle Lie
dosta. Pian tämän korjauk
sen jälkeen tie sitten otet
tiinkin paikallistieksi; tapah
tuman tarkkaa päivämää
rää ei käytettävissä olleista 
papereista löytynyt. Nyt siis 
valtio ja kunta yhdessä al
koivat huolehtia tien kun
nossapidosta ja tieosakas- 
kunta voitiin lopettaa.

Paikallistienä Liipolan tie 
ei ollut pitkään. 1969 Varsi- 
nais-Suomen Maakuntaliit
to teetti tutkimuksen maa
kunnan tiehankkeiden kii
reellisyysjärjestyksestä, ja 
siinä todettiin mm.:

"Liikenne Salosta Koski 
Tl:ään ja sieltä edelleen 
Turku -  Hämeenlinna tielle 
on parempien ja suorem
pien tieyhteyksien puuttu
essa suuntautunut Raata- 
lan kautta ns. Liipolan pai
kallistietä, joka geometrial
taan on verraten tyydyttävä 
ja lyhin tieyhteys Salosta 
Koskelle. Tien liikenne on 
viime aikoina kasvanut yl
lättävän suureksi ja rasitta
vaksi tien kunnolle. Päivit
täin kulkee tien kautta 
useita linja-autovuoroja ja 
rekka-autoja, mm. raskaita 
puutavarankuljetusautoja. 
Tien paikoittaisen hoidon 
on todettu olevan tulokse
tonta, koska raskas liiken
ne rikkoo korjatun pinnan 
tiepohjan pehmeyden 
vuoksi jo ennenkuin korjaa

jat ehtivät paikalta poistua. 
Tie nykyisellään on jatku
vasti kustannuksia vaativa, 
kuoppainen ja käyttäjälleen 
vaarallinen.”

Silloinen kulkulaitosmi- 
nisteri Paavo Aitio vieraili 
Koskella 1969 lopulla, jol
loin asiaan kiinnitettiin huo
miota ja toivottiin tien saa
mista maantieksi, eli koko
naan valtion haltuun. Niin 
sitten 70-luvulla tapahtui
kin, mikä jälleen aiheutti 
varsin isot tietyöt Liipolan 
tiellä. Mutta nyt tekijänä oli 
valtio koneineen, eivätkä

enää tieosakkaat lapioi
neen ja hevosineen. Aika 
oli muuttunut. Korjauksen 
jälkeen tie myös kestopääl- 
lystettiin.

Niin -  se Paimionjoen 
silta. Niin vahvaksi kuin tie
osakkaat sen olivatkin ra
kennuttaneet, niin varsin 
pian TVH katsoi sen sitten
kin "amatöörityöksi" ja 
ryhtyi rakentamaan tilalle 
uutta. Osasyynä taisi olla 
se, että mahdollisten kriisi- 
aikojen sattuessa sillan olisi 
kestettävä raskaimmatkin 
maataistelukoneet, koska

siitä kulki eräs suorimmista 
reiteistä rannikolle Hangon 
suuntaan. Uusi silta valmis
tui 1978, kuten kaidepilarin 
laatasta voi nähdä.

Sellaiset ovat olleet Lii
polan tien vaiheet vuosi
kymmenien kuluessa. Nyt 
se siis on maantie, jota pit
kin entiset tieosakkaatkin 
voivat kulkuneuvoillaan 
ajella ilman huolehtimista: 
"Voi voi kun toikin paikka 
pitäis korjata...”  ■

Liipolan 
silta 
nykyi
sellään. 
Uljaitahan 
ne ovat 
nuo Ukko- 
Kruunun 
työt.
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Uusia asuntoja Koskelle
Rakennusliike Matti Laakso Oy rakentaa 
Pappilanhakaan 3-kerroksisen kerrostalon. Taloon tulee hissi. 
Seuraavat huoneistot ovat vielä vapaana:

2. Kerros
1 kpl 2 h+k+ s 60 m2 ..........................  h.
3 kpl 2 h+k+ s 54 m2 ..........................  h.
1 kpl 4 h + k + s ...................................... h.

1. Kerros
3 kpl 2 h+ k+ s  ...................................... h.
Autotalli-osake 5 k p l............................  h.

RAKENNUSPAIKAN PINTA-ALA 3300,0 M2
RAKENNUSOIKEUS e = 0.50 1650,0 M2

KERROSALA AK 1425.0 M2
TILAVUUS 4800.0 M3

AUTOTALLIT KA 225.8 M2
TILAVUUS 540 0 M3

PALOTEKNINEN LUOKKA PALOAPIDATTAVA 
TAL0TIW<AAT JA VARUSTUS F-2 MUKAAN

ASUNTOJA 22 
AUTOPAIKKOJA 22

ASUNNOT
1 H* KK»S 38,0 M2 8 KPL 304.0 M2
2 H+K+S 5*1.0 M2 6 KPL 324.0 M2
3 H+K+S 7 2,0 M2 6 KPL 432.0M2
4 H+K+S 102.0M2 2 KPL 2040M2

22 KPL 1264.0M2

1 BETO N IKA TTO T IIL I. PUNAINEN

2 POLTETTU JU L K IS IV U T IIL I,  H IEK A N VA LK O IN EN

3 BETONI

U MAALATTU LAUDOITUS, LUONNONVALKOINEN

5 OVET. IKKUNAT METALLIOSAT LUONNONVALKOINEN MAALAUS

6 LAMINOITU LASI

Esittely ja rahoitus

c b  KOSKEN t l  o s u u s p a n k k i
1 Puh. 841 311

Myynti
LOIMAAN SEUDUN 
OP-KIINTE1STÖKE3KUS OY, LKV 
Väinämöiset*, 6, 32200 LOIMAA 32535 C\

399.500-
373.000-
598.000-

368.000-
25.000-
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Historiaa Hevonlinnalta 
ja muualtakin

Yrjö Väinölä

Maapallon historiassa jääkaudet eivät ole 
mitenkään harvinainen ilmiö. Välillä on sitten 
tullut lämpimiä kausia, jolloin jää on sulanut 
napaseutuja lukuunottamatta. Suomessa ja 
muissa pohjoismaissa toistaiseksi viimeinen 
jääkausi alkoi runsaat satatuhatta vuotta 
sitten, jolloin mannerjää levittäytyi 
Skandinavian vuoristosta arviolta parin 
kilometrin paksuisena jäämassana yli koko 
Suomen ja etelässä aina keski-Euroopan 
pohjoisosiin asti.

Esihistoriaa
Nämä seudut vapautuivat 
tuon jääpeitteen alta n. 
10 000 vuotta sitten, mutta 
jäivät heti ns. Yoldiameren 
alle. Yoldiakaudella, eli noin 
10 200-9  500 vuotta sitten 
muodostui yli keski-Ruot- 
sin leveä salmiyhteys At- 
lannin valtamerelle, ja tätä 
pitkin pääsi suolaista vettä 
Itämeren altaaseen. Kausi 
on saanut nimensä suola
vedessä viihtyneen pienen 
yoldiasimpukan mukaan. 
Kaudella on ollut erittäin 
merkittävä sijansa mm. 
Loimaan savialueen savi- 
kerrostumien synnyssä.

Maan kohotessa ja ko
hoamisen välillä pysähtyes
sä paikalleen syntyi veden 
kulutus- ja kuljetusvaiku- 
tusten johdosta jo yoldi
akaudella myös näille seu
duille maastossa edelleen
kin eroittuvia muinaisranto
ja. Täällä havaittavat ranta-

muodostelmat ovat yoldi- 
avaiheen loppujaksolta. 
Tuolloin kehittyi mm. Melli- 
län ja Kosken kuntien raja
mailla sijaitsevan Hevonlin- 
nan harjun kylkiin 101-102 
metrin korkeudelle meren
pinnasta nähtävä muinais
ranta loivine terasseineen 
ja jyrkkine rinteineen. He- 
vonlinnan harjun rinteistä 
voidaan havaita toinenkin 
rantataso 94-95  metrin

korkeudelta, mutta tämä 
kuuluu jo ns. Ancylusjärven 
vaiheeseen n.
9 500-8  000 vuotta sitten, 
jolloin meren kohoaminen 
oli katkaissut Itämeren al
taan yhteyden Atlantiin.

Nämä alueet olivat silloin 
jonkinlaista ulkosaaristoa, 
jonka korkeimmat kohdat 
olivat hiljan nousseet ve
den alta pieniksi, mutta jat
kuvasti kasvaviksi saariksi.

Maan edelleen kohotessa 
tapahtui maatuminen, mikä 
todennäköisesti tuli pää
tökseen noin 8 000-7  500 
vuotta sitten. Ancylusjärvi 
puhkaisi Tanskan salmen 
kautta edelleen uuden yh
teyden suolavesiin arviolta 
8 000 vuotta sitten. Näin 
syntyneen Litoriameren 
rantoja ei enää näillä main 
esiinny, sillä tämän vaiheen 
ylin rantataso sijoittuu Lou- 
nais-Suomessa noin 50 
metrin korkeudelle meren
pinnasta. Lounais-Suomea 
rajasi tehokkaasti lounaas
ta luoteeseen kulkeva noin 
sadan metrin korkeudelle 
nouseva harjujono, joka al
kaa Koskelta ja jatkuu Mel- 
lilän, Oripään ja Virttään 
kautta Säkylään.

Esihistoriallinen aikakau
si alkoi noin 4 000 vuotta 
ennen Kristuksen synty
mää kivikaudella, jatkui 
pronssikaudella ja päättyi

Yoldiameren
aikaista
muinais
rantaa
Hevonlinnan
harjun
maastossa.
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rautakauteen 110O-luvulla 
jälkeen Kristuksen synty
män. Näillä alueilla ei silloin 
vielä asunut ketään, vain 
riistanpyytäjät ja kuljeksivat 
kauppamiehet täällä toisi
naan vaelsivat. Yhtenäinen 
erämaa-alue käsitti mm. 
suur-Loimaan ja Kosken 
alueet sekä muitakin pitäjiä 
ja oli läpimitaltaan noin 
7 peninkulmaa. Vasta 
1100-luvulla väkiluku alkoi 
lisääntyä, kun valtio ase
tuksillaan alkoi asuttaa erä
maita.

Hevonlinna kristittyjen 
turvana
Tässä erämaiden asuttami
sessa oli tehokkain Ruotsin 
kuningas Kustaa Vaasa, 
joka hallitsi 1523-1560. 
Hänen aikanaan tulivat 
käyttöön ns. maakirjat, oi
keuskäsittelyssä tehdyt 
pöytäkirjat, joista jälkipolvet 
ovat voineet saada tietoja

noista ajoista. Kuninkaiden 
Maunu Eerikinpojan laki v. 
1334 ja Eerik Pommerilai- 
sen asetus v. 1411 koski
vat myös erämaiden asu
tusta. Uudisasukkaat sai
vat muutaman vuoden ve
rovapauden korpeen teke
mistään uudistiloista ja 
myös aateliston vihat, kos
ka näiltä otettiin läänitykset 
takaisin valtiolle ja annettiin 
uudisasukkaille.

Kun kristinusko tuotiin 
ruotsalaisten toimesta 
Suomeen ja suomalaisia 
kastettiin Kupittaalla uuden 
opin alaisiksi, oli se var
maan katkera pala monelle 
kastetulle, kun piti vanha 
usko jättää ja ruveta palve
lemaan uutta jumalaa. 
Voittajat kaasivat karsikot, 
eli hauta- ja uhripaikat 
maan tasalle. Varmaan 
monet suomalaiset kuiten
kin jäivät palvelemaan enti
siä jumaliaan.

Kun ensimmäinen risti

retki 1100-luvulla tehtiin 
Turun seudulle jäi vielä pa
kana-alueeksi mm. Some
ro, jonka nuoret miehet te
kivät tappeluretkiä Koskel
le, ja se tappelupaikka oli 
juuri Hevonlinna. Sinne oli 
perustettu hirsilinnoitus heti 
1200-luvun alussa turvaa
maan maakuntaa ja kristit
tyjä pakanoiden hyökkäyk
seltä. En tiedä, oliko sen 
varuskunnan miehistö suo
malaisia, mutta päällikkö oli 
varmasti ruotsalainen am
mattisotilas, ja kerrotaan 
hänen olleen mahdotto
man suuri ja vahva mies.

Joskus 1200-luvun lop
pupuolella se varustus sit
ten hävitettiin, kun hämä- 
läisetkin oli saatu kaste
tuiksi kristinuskoon. Mutta 
sen jälkeen kansa sepitteli 
siitä hirsilinnoituksesta ja 
sen komentajasta mahdot
tomia tarinoita, jättiläisker- 
tomuksia ym. unohtaen lin
noituksen päätarkoituksen.

Niitä tarinoita kuulee vielä
kin kerrottavan. Koska niitä 
on aikaisemmin ollut tä
mänkin lehden palstoilla, 
niin jätetään ne kansantari
nat tähän.

Hevonlinna on muuten 
nykyään alennustilassa. 
Soranottajat jyrsivät sen 
rinteen kimpussa, ja on vä
hällä ollut, ettei se useam
man pitäjän rajakivikin ole 
pudonnut pois paikaltaan. 
Urho Kittilä jo aikoinaan 
sanoi, että Hevonlinnan 
seutu olisi saatava suojelu
alueeksi, että tälläkin suku
polvella olisi jotain näytet
tävää niille, jotka tulevat 
Koskea katsomaan. Asia 
jäi kuitenkin toteuttamatta 
ja nyt jo näemme seurauk
set. ■

(Lähteenä Veikko Laakso: 
Suur-Loimaan historia)

KUN TÄYTÄT 12, SAAT OMAN 
SILVERMATICIN!

KUN TÄYTÄT 15, SAAT OMAN 
SILVERMATIC VISAN!

Mimmi

OMAA RAHAA OMALLA KORTILLA 
OSUUSPANKISTA!
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Kutsu m me
jäsenemme, asiakkaamme ja ystävämme osuuspankkijuhlaan 
Kosken Tl Nuortentuvalle keskiviikkona 11. 10. 1989 kello 19.00. 
Kahvitarjoilu samassa paikassa alkaen kello 18.00.

Ohjelma ★

Musiikkia: Kalevi Rothbergin orkesteri

Tervehdyssanat: toim.joht. Urpo Kinnala

Laulelmia: Viihdetaiteilijat Mika ja Turkka Mali, jotka
myös juontavat juhlan

Juhlapuhe: Kirsti Manninen aiheesta "maalaisten kapina’

Musiikkia: Kalevi Rothbergin orkesteri ja solistit
Merja Lehtinen ja Aulis Kotaviita

Maatalouden Osastopäällikkö Esko Kiviranta OKO:n
näkymiä: maa- ja metsätalousosasto

Ajankohtaista Konttoripäällikkö Timo Määttänen ja
osuuspankista: palvelupäällikkö Ilkka Harjunpää

Laulelmia: Mika ja Turkka Mali esiintyvät toistamiseen.

Tervetuloa perinteiseen osuuspankkijuhlaan!

< t >  KOSKEN TL OSUUSPANKKI

Tanssia: Kalevi Rothbergin orkesterin ja solistien 
tahdittamana

Aulis Kotaviita


