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Jumala 
on tehnyt ihmeitä!

Vanhan testamentin pro
feettojen julistuksista me 
voimme lukea yhä uu
delleen ennustuksia tule
vasta Messiaasta. Joulun 
sanoma ilmentää näitten 
annettujen lupausten 
täyttymystä. Hyvin paljon 
näitä ennustuksia löytyy 
ennen kaikkea profeetta 
Jesajan kirjasta. Tähän 
sarjaan voidaan lukea Je
sajan 25. luvun ensim
mäinen jae: "Herra, sinä 
olet minun Jumalani; mi
nä kunnioitan sinua, kii
tän sinun nimeäsi, sillä 
sinä olet tehnyt ihmeitä, 
sinun aivoituksesi kau
kaisilta päiviltä ovat todet 
ja vakaat”. Tässä on hy
vin vapauttava sanoma: 
on tapahtunut jotain sel
laista, minkä kautta kaik
ki on muuttunut. Se, mi
tä olemme epäilleet 
mahdottomana, on kui
tenkin tullut todellisuu
deksi. Maailman historia 
ja oma elämäni kulkee 
tästä alkaen eteenpäin 
toisin kuin olin ajatellut.

Israelin kansan histori
assa ihme oli siinä, että 
tuo kansa yhä uudestaan 
selviytyi monien voimak
kaampien kansojen kes
kellä. Uhattu, ahdistettu 
pieni kansa saattoi yhä 
uudelleen hengittää va
paasti. Mutta ihmeellä on 
aina myös aivan henkilö
kohtainen puolensa. Ih
me mahdollistaa sen, että

saan sanoa ”minun Juma
lani”. Aivan samoin kuin 
voin sanoa myös puoli
soni, lapseni, elämäni, 
ammattini jne. On kysy
mys jostain sellaisesta, jo
ka kuuluu minulle ja mi
nä hänelle tai heille. Ju
mala ja minä; meidät voi
daan sanoa yhdessä, kos
ka me kuulumme yh
teen.

Miten konkreettisesti 
tässä on ajateltu, siitä 
meitä muistuttaa Jumalan 
nimi. Tietokoneeseen 
meidät on rekisteröity 
tietyin luvuin ja tunnuk

sin, mutta Jumala puhut- 
telee meitä nimeltä. Ja 
me saamme puhutella 
Jumalaa nimeltä. Jouluna 
Jumalalle on annettu ai
van erityinen nimi: "Im
m anuel”, se on: Jumala 
meidän kanssamme. Kun 
me joskus aivan tavallise
na arkipäivänä keskuste
lemme meille tuntemat
toman, mutta tärkeän 
henkilön kanssa, antaa 
hän meille ennen lähtö
ään nimensä ja osoitteen
sa. Niin meillä on mah
dollisuus ottaa häneen 
myöhemmin yhteyttä.

Joulu on Jumalan ih
me. Jumala tulee maail
maan. Hän puhuttelee 
meitä, hän kutsuu meitä. 
Hän ilmoittaa nimensä. 
Tämä kaikki muuttaa 
maailman; sen tulisi 
muuttaa myös meidät.

Joulun todellisen sa
noman ymmärtäminen 
alkaa kunnioituksella ja 
kiitoksella. Näin oli en
simmäisestä joulusta al
kaen. Se alkaa kiitoksel
la. Voiko se ilmentää 
meille jotain hyvin syväl
listä? Miten paljon pa
remmin meidän elä
mämme menisikään, jos 
me tämän perusasian 
ymmärtäisimme muul
loinkin kuin jouluna ja 
osaisimme sen myös sa
noin ilmentää: ”Siitä to
della iloitsin; siihen oli 
tyytyväinen; siitä olen kii
tollinen;...” -  Ja miten 
paljon lähempänä elä
mässämme on erään joh
tajan ennakkoon antama 
selitys sihteerilleen: ”Jos 
en puhu mitään, silloin 
olen tyytyväinen!” -  Tä
mä joulu kutsuu meitä 
muutokseen uudistuk
seen iloon ja vapauteen. 
Saamme kunnioittaa ja 
kiittää Jumalan nimeä, 
sillä meille on syntynyt 
Vapahtaja: "Immanuel,
Jumala meidän kans
samme.”

Antti Saarela
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Sorvasta sai koulun 
90 vuotta sitten

M iten Sorvasta ai
kanaan sai kou
lunsa? Siihen toi 
selvyyden opettaja Maija 

Petrimäen esittämä koulun 
historiikki, johon hän oli 
saanut tietoja Pauli Vesa
lan kirjoittamasta koulun 
50-vuotishistoriikista, sekä 
kunnan arkistossa olleista 
pöytäkirjoista. Tässä ote 
kuntakokouksen pöytäkir
jasta vuodelta 1898:

”Sorvaston koulun pe- 
rustamispyyntö. Neljännen  
kysymyksen suhteen koske
va kyläläisten pyyntöä saa
da kansakoulu vuokra
huoneissa ensi syksynä al
kavaksi, jo n ka  alusti herra 
M. Grönfors lausuen, että 
koska Sorvaston kylässä 
olevien lasten lukum äärä  
on hyvin suuri sinne jo  en
si syksynä olisi saatava 
kansakoulu vuokrahuo
neisiin, ja  ehdotti että kun
takokous tähän pyyntöön  
suostuisi. Tämän ehdotuk
sen hyväksyikin kokous yk-

Useimmat kai tietävät, että Kosken 
ensimmäinen kansakoulu on Talolan koulu. Se 
oli myös Kosken kappelin ainoa kansakoulu 
lähes 30 vuotta, kunnes Sorvasto v. 1899 sai 
oman kansakoulunsa. 3 .11 .89  vietettiin tämän 
koulun 90-vuotisjuhlia pienimuotoisena, mutta 
lämminhenkisenä tilaisuutena. Kouluun oli 
kerääntynyt joukko koulun entisiä oppilaita, 
nykyisten oppilaiden vanhempia ja tietysti 
nykyiset oppilaat opettajineen.

Tilaisuuden aluksi nämä nykyiset oppilaat 
lauloivat opettaja Timo Salmenojan säestämänä 
Juhlalaulun ja ajankohtaan hyvin sopivan 
Syyslaulun. Avaussanat lausui koulun 
johtokunnan puheenjohtaja Matti Niemi, joka 
korosti kouluopetuksen lisäksi myös 
vanhempien osuutta lasten kehittymisessä, ja 
sanoi lopuksi: "Meillä on täällä juhliva koulu, 
hyvä koulu, ilmeisesti hyvät oppilaat, 
erinomaiset opettajat ja keittäjä. Toivokaamme 
kaikki yhdessä tälle koululle monia rikkaita 
vuosia, ainakin siihen saakka, että jälleen 
saisimme kokoontua viettämään tämän koulun 
100-vuotisjuhlia.”

Kovin runsaasti ei juhlijoita ollut, mutta juuri enempää ei luokkasaliin olisi mahtunutkaan. 
Eturivissä vas. kunnanjohtaja Aimo Suikkanen, koulutoimentarkastaja Torsten Silvola ja kunnan 
koululautakunnan puheenjohtaja Riitta Honkala.

simielisesti, ja  alustajan eh
dotuksesta valittiin eri va
liokunta, johon kuuluivat 
talolliset Juho Hyhkö, Kalle 
Mattari, herra M. Grönfors 
ja  Evert M äkinen anta
m aan yhdessä kansakou
lun johtokunnan kanssa 
vuokraehdoista, tuloista ja  
menoista sekä opettajan 
palkasta ym. ehdotuksensa 
kuntakokouksen joko  hy
väksyttäväksi tai hylättä
väksi. ”

Juhla jatkui. Koulun sei
nillä oli näytteillä monia op
pilaiden kuvaamataidon 
töitä, joita -  samoinkuin 
niiden tekijöitä -  opettajat 
esittelivät. Oli mm. "viralli
nen koulun vaakuna” , jos
sa aiheena on soutelijat 
Sorvaston järvellä, sekä 
juuri valmistunut koulun 
90-vuotisjuhlaryijy, tekijöinä 
3 - 6  luokan tytöt. "O lem 
me koulun käsityötunnit 
käyttäneet koulun juhlaryi- 
jyn ompelemiseen” , selosti 
opett. Petrimäki. "Jokai
nen tyttö on tehnyt kaksi 
kappaletta siihen, keittäjä 
on neulonut muutaman ja 
jonkun minäkin. Siinä ei ole 
sen kummempaa aihetta, 
paitsi nuo kirjaimet ja nu
merot SK 90 1989." Vielä 
kävivät esittelemässä it
sensä yleisölle koulun kuu
si alaluokkalaista, jotka oli
vat tehneet koristeiksi lip
puja ja kynttilälyhtyjä.

Koulutoiminta Sorvastol- 
la alkoi siis vuokrahuoneis
sa, koska koulutalo oli vielä 
rakentamatta. Historiikki 
kertoo:

"Huoneistoja koulun  
käyttöön tarjosivat virkata
lon vuokraaja Kalle Koivu- 
nen-Mattari, tilalliset Juho 
Hyhkö ja  Evert Mäkinen. 
Huoneistoja tarkastamaan 
valittiin opettaja Blom, ti
lallinen Koskinen-Jalli ja  
agr. Grönfors.”

Toimikunnan tehtyä teh
tävänsä kirjoitettiin kunta-



N:o 4 -  Joulukuu 1989 3

Siinä he ovat -  Sorvaston koulun nykyiset oppilaat yleisön edessä valmiina aloittamaan 
lauluesityksensä. On tämä aika jännittävää...

kokouksen pöytäkirjaan: 
"Koulu alkaa toim intan

sa ensi tulevana syksynä. 
Kouluun otetaan sem inaa
rin käynyt naisopettaja. 
Kunta vuokraa viideksi 
vuodeksi huoneet Mattarin 
sotilasvirkatalosta. H uo
neisto käsittää salin, kaksi 
kamaria ja  työkin . Vuokra 
on 150 m k vuodessa. Joh
tokuntaan valittiin pastori 
L. Nikander, agr. M. Grön
fors, talolliset E. Mäkinen, 
Juho Hyhkö, vuokraaja K. 
Mattari ja  torppari A  Sil
lanpää. ”

Juhlaa jatkettiin puhallin
musiikilla. Kosken puhallin
orkesteri koulutoimenjohta
ja Erkki Roosin johdolla 
esitti pari kouluaiheista sä
velmää. Orkesterin soitta
jista osa on Sorvaston 
koulun entisiä oppilaita ja 
soittavathan siinä molem
mat nykyiset opettajatkin.

Opettajan valinta kou
luun oli tärkeä tehtävä. Uu
dessa Suometaressa ja 
Uudessa Aurassa julkaistiin 
seuraava ilmoitus:

”Opettajattaren virka 
Sorvaston ylhäisemmässä 
seka-kansakoulussa Kos
ken kunnassa Turun lää
niä on ennen tulevan ke
säkuun 24 päivää joh to
kunnalta haettavana. Vir
kaan on astuttava elo
kuun  1. päivänä. Palkka
edut ovat paitsi valtiona
pua, kunnalta  300 m ark
kaa rahassa, puolet sisään- 
kirjoitusrahoista, vapaat

huoneet kaksi kam aria ja  
kyökki, polttopuut ja  öljy- 
valo. Koulu on vuokrahuo
neissa kauniilla paikalla  
Paimionjoen rannalla. 
Koski Tl. toukokuun 9. 
p-.nä 1 8 9 9 ”

Ensimmäiseen ilmoituk
seen ei tullut yhtään vas
tausta. Virka pantiin uudel
leen hakuun ja nyt tuli pe
räti 12 hakemusta. Heistä 
valittiin koulun ensimmäi
seksi opettajaksi Siviä Her- 
mansson, myöh. Heinä
maa. Muita pitempiaikaisia

opettajia koulussa ovat ol
leet Frans Kokkinen ja hä
nen rouvansa Ester Kokki
nen, jotka olivat Koskella 
lähes 40 vuotta. Toinen 
pitkäaikainen opettajapari 
oli Sisko ja Sulo Myllyoja. 
Heidän lisäkseen on ollut 
lukuisa määrä lyhyemmän 
ajan viipyneitä opettajia. 
Nykyisistä opettajista Maija 
Petri mäki on opettanut 
Sorvastolla vuodesta 1976 
ja Timo Salmenoja vuodes
ta -82.

Uuden ajan tekniikkakin

oli mukana näissä 90-v. 
juhlissa. Op. Salmenoja oli 
kuvannut videolle koulun 
entisiä oppilaita, joita kaksi 
nykyistä oppilasta haastat- 
teli. Mukana olivat ainakin 
Torsti Manni, Sylvi ja Toivo 
Rinne, Vilho Jokela, Laina 
ja Olli Koivunen, Pirkko 
Tamminen, Antti Vesala ja 
Aulis Koskinen. Siinä kuul
tiin monenmoista muistel
maa koulunkäynnistä sen 
kaikilta puolilta kepposi- 
akaan unohtamatta. Timo 
Salmenoja tuumi videon 
päättyessä: "Tuota katsel
lessa tuli mieleen, miten 
vähän koulu itse asiassa 
on muuttunut. Samat asiat 
siellä olivat esillä kuin ny
kyisinkin. Välineet ja sys
teemit ovat muuttuneet, 
mutta ihminen on pysynyt 
lähes samana.”

Miten sitten saatiin Sor- 
vastolle oma kouluraken
nus? Ote johtokunnan 
pöytäkirjasta 13. 9. 1898:

”Saman kuun 25 päivä
nä pidettävälle kuntako
koukselle ehdotetaan, että 
Kosken kunta  kohta ryhtyi
si toim iin om an kouluta
lon rakentamista varten 
Iso-Sorvaston kylään, niin  
että täm ä koulu olisi jo  
valmis 1 päivänä elokuuta 
1901.”

Kuntakokous hyväksyi 
ehdotuksen. Monet talolli
set tekivät tonttitarjouksen 
koulun paikaksi, ja näistä

Koulun juhlaryijy ja sen tekijät esittelyssä. Ryijyn vasemmalla puolella se "koulun virallinen 
vaakuna”. ►
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Koulun entiset oppilaat Pirkko ja Toivo onnittelevat koulua ja 
sen nykyisiä opettajia Maijaa ja Timoa.

sopivammaksi katsottiin 
alue agr. Grönforsin omis
tamasta Ali-Vesalan tilasta, 
jossa koulu nyt siis seisoo. 
Pöytäkirjassa mainitaan ra
kennustarvikkeista näin: 

”5150 syltä 8  tuum an  
hirsiä, 12ÖOO kpl muuritii- 
liä kattoon, 1053 kuor
m aa santaa, 1 kuorm a  
samm alia talosta, m onet 
talot toivat myös kiveä. Tä
m än lisäksi ovat torpparit 
ja  itselliset kivien, lautain  
ja  sannan ajossa tehneet 
lukem attom an määrän
juhta- ja  ja lkapä iv iä .----------------

Komeana ja  kauniina ko
hoaa nyt täm ä rakennus 
ja  kiittää, että urakoitsija 
Wetterviik on tunnollisesti 
ja  om aa etuaan katsomat
ta urakkasopimuksen täyt
tänyt. ” 

tervehdyksen juhlivalle 
koululle esitti koulutoimen
tarkastaja Torsten Silvola, 
joka sanoissaan korosti, 
että koulussa oppilas on 
se tärkein ja pääasia on se, 
että oppilaat tekevät ja op
pivat tekemään. Kosken 
kunnan keskushallinnon 
tervehdyksen toi kunnan
johtaja Aimo Suikkanen, 
joka muistutti, että koulu
työn jatkuminen kussakin 
koulupiirissä on kiinni las
ten lukumäärästä. Erilaiset 
pienten lasten ääntelyt juh
lassa kuitenkin todistivat, 
että sekin asia taitaa Sor- 
vastolla olla hoidossa. Pu
heenvuoron käytti myös 
opettaja Kokkisen poika 
Seppo Kokkinen, joka siis 
poikavuosinaan oli asunut 
ja käynyt koulua tässä sa
massa talossa. Hän muis
teli hauskasti noita aikoja ja 
leikkejään kylän lasten 
kanssa. Myöskin entisten 
oppilaiden edustajat Toivo 
Rinne ja Pirkko Tamminen 
onnittelivat kukkien kera 
kouluaan, ja Sylvi Rinne 
ojensi kukat heitä haasta
telleille tytöille.

Ohjelman lopuksi laulet
tiin Varsinais-Suomalaisten 
laulu puhallinyhtyeen säes
tämänä. Kun näin henki
nen minä oli tyydytetty oli 
vuorossa materialistinen 
puoli -  siirryttiin toisen 
luokkahuoneen puolelle 
johtokunnan naisten tarjo
amille mahdottoman 
maukkaille kaakkukahveil- 
le. Kahvinjuonnin loppuvai
heessa kerääntyi salin kes
kellä olevan pöydän ympä

rille ryhmä niitä entisiä kou
lun oppilaita ja siinä se jut
tu kulki.

Seppo Kokkinen kertoi, 
että hänen isänsä kaiken 
muun lisäksi oli myös me
hiläishoidon alalla uranuur
taja seudulla. ” Hän koulutti 
lapsensa näillä hunajara- 
hoilla, kun opettajalla silloin 
oli suhteellisen pieni palk
ka. Tällä oli myös positiivi
nen vaikutus ympäristöön 
sillä tavalla, että meillä nyt 
on ihan mesimestari, tämä 
Toivo, joka oli isälläni mehi
läishoidon opissa.

Toivo Rinne kertoi saa
neensa ensimmäiset mehi- 
läisvahansakin Kokkiselta. 
"Siellähän minä olin oppi
tunnilla ja taisin vähän rie
sanakin olla, mutta siitä 
sain sen sysäyksen mehi
läishoitajaksi."

Kyselin, miten toiset sil
loin suhtautuivat Seppo
Kokkiseen, kun hän oli 
opettajan poika. Toivo Rin
ne vastaa, että vaikka
opettajaa kohtaan oli suuri
kunnioitus, niin hänen lap
siensa kanssa oltiin hyviä 
kavereita. "Ne olivat niin 
miellyttäviä; eivät ne kos
kaan erottuneet, eivätkä 
näyttäneet, että olivat
opettajan lapsia."

Seppo Kokkinen kuiten
kin sanoi, että hän sai siitä 
kyllä kärsiä, kun aina olisi 
pitänyt olla niin mallikelpoi
nen. Siihen sanoi Sylvi Rin
ne mielipiteensä: "Niinhän 
sinä olitkin...”

Olin kuullut, että Sepolla, 
Toivolla ja Tammisen Ar
volla olisi kouluaikanaan ol
lut laulutrio, joka kävi esiin
tymässä muuallakin. He 
todistivat, että niin oli. "Isä 
meitä treenautti", kertoi
Seppo. Arvo jatkoi: "Nuor-
tentuvallakin käytiin laula
massa; oli raittiusjuhlia ja 
maatalouskerhojuhlia ja ol
tiin nuorisoseuran juhlis
sakin.”

Arvo Tamminen muisti
myös tapauksen, kun he 
silloin koulupoikina taas oli
vat laulamassa Nuortentu- 
valla ja ohjelman lopuksi oli 
piirileikkiä. "M inua tuli ha

kemaan yksi kauhean nätti 
tyttö -  voi voi sentään -  7- 
vuotias Sarajan Aira. En 
voinut pitkiäkään antaa; 
kun en kehdannut suoraan 
katsoa, niin täytyi pitää 
päätä näin sivuttain -  oli se 
sitten kova paikka...”

Ja annapas olla -  trio 
päätti vielä kerran laulaa 
yhdessä ja kajautti uljaasti 
kahvinkaatajille ja muille 
paikalla vielä olleille naisille 
"Niin minä neitonen sinulle 
laulan". Mikä vahinko, ettei 
sitä voi tästä kuulla; niin sy
dämestä lähtenyttä sere
nadia saa harvoin kuulla.

Sorvaston koulun laulutrio yli 60 vuoden takaa muistelee noita menneitä aikoja. Oik. Toivo 
Rinne, Arvo Tamminen ja Seppo Kokkinen. Vanhoja kuvia katselevat Vilho Jokela ja Maija 
Petrimäki.
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Se on Joikin miesten 
tekemä...

Joikin miesten 
silloinen työmaa, 
Inkeri ja Niilo 
Luhtalan puolivalmis 
omakotitalo 
Liipolassa. Jostakin 
sieltä Bitulit-levyjen 
takaa kantautui 
aikamoinen pauke.

Jos Koskella kulkiessa satut menemään uuteen 
tai uudehkoon omakotitaloon ja kysyt 
talonväeltä, kuka sen on tehnyt, saat varsin 
usein vastaukseksi: Joikin miehet... On siis 
ilmeistä, että he ovat melko paljon vaikuttaneet 
koskelaiseen rakennuskulttuuriin, koska 
heidän tekemiään taloja niin usein tapaa.

Joikin rakennusporukka on pieni perheyhtiö, 
johon kuuluvat isä Lennart Jolkki sekä pojat 
Kari ja Matti. Heillä on Halikkolan kylässä pieni 
maatila nimeltään Kuusela, siinä 
maamiesseuratalon Honkamäen lähellä. 
Vanhempi poika Kari on jo kuitenkin muuttanut 
pois kotoa ja asuu Salossa, mutta on silti 
tiiviisti työporukassa mukana. Harmaana 
syyspäivänä toimittaja käväisi heidän 
työmaallaan Inkeri ja Niilo Luhtalan 
omakotitalorakennuksella Liipolan tien varrella.

Omakotitalot päätyönä
Joikin miehiä voi täydellä 
syyllä sanoa omakotitalora
kentajiksi. Lennart Joikin 
laskujen mukaan niitä on 
tähän mennessä tullut teh
tyä 34 kpl.

-  Se olisi aika kylä, jos 
ne kaikki pistettäisiin yh
teen. Ja ne on siis uusia 
taloja. Lisäksi on tehty van
hojen talojen remontteja, 
niinkuin tämä keväällä val
mistunut Lehtirannan talo- 
remontti Satopään kulmal
la ja sitä ennen Raimo 
Rannan huvila Partelassa. 
Ne oli niin isoja täysre- 
montteja -  melkein kuin 
olisi tehnyt uudet.

Koskella omakotitalojen 
rakentaminen suuremmas
sa mittakaavassa alkoi 
vuoden 1968 paikkeilla, 
jolloin niitä rupesi nouse
maan Tuimalaan kuin sie
niä sateella. Lennart Jolkki 
kertoo, että hänen osal
taan se alkoi Melliläntien 
varrelta, jonne hän ensim
mäisenä kesänä teki Ruo
hosen ja Kuusisen talot, 
sekä viimeisteli Takatalon 
Signen huvilan, jonka Mä

kisen veljekset Kuusjoelta 
olivat tehneet vesikattoon 
asti.

Siihen aikaan pojat olivat 
vielä niin nuoria, etteivät ol
leet mukana. Joku vieras 
mies tavallisesti oli Lennart 
Joikin apuna, koska yksi
nään rakentelu on aika 
hankalaa. Kari lähti mu

kaan 16-vuotiaana v. -72, 
eli hän on keikutellut vasa
raa jo 17 vuotta. Kymme
nen vuotta myöhemmin 
Mattikin liittyi porukkaan 
käytyään sitä ennen raken
nusalan ammattikoulun. 
Siitä asti on toimittu näin 
kolmen miehen perheyri
tyksenä, eikä ketään vie

rasta miestä ole enää otet
tu mukaan. Tietysti heidän 
tekemillään rakennuksilla 
muitakin ammattimiehiä on 
käynyt, muurareita ja maa
lareita, sillä näitä hommia 
ei Joikin porukka ole har
rastanut, vaan on keskitty
nyt pelkästään puutyöhön.

Vaikka omakotitalot siis 
ovatkin heidän pääartikke
linsa, niin kyllä he ovat nik
karoineet muutakin.

-  Konehalleja ja makasii
neja on tehty ja kuivureita- 
kin. Vaikka kuivurien teko 
on jo nykyään vähäistä, nii
tä tehtiin enemmän 60-lu- 
vulla. Mutta silloin ei vielä 
rakennettu paljonkaan 
asuinrakennuksia, kun niitä 
siis ruvettiin tekemään siinä 
60-luvun loppupuolella.

Vesikattojen uudistamis
töitäkin on ollut; menneenä 
kesänä Joikin miehet teki
vät uuden katon mm. Olavi 
Auran talon päälle. Kysy
mykseeni, mikähän raken
nus on mukavin tehdä, he 
vastaavat, että ilman muu
ta omakotitalo on se miel
lyttävin rakennuskohde.

-  Hallien teko on niin ly- ►
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Miehet keikkuivat matalilla telineillä rakennuksen sisällä ja löivät koolauksia välikattoon. 
Oikealla Lennart Jolkki, keskellä Kari ja vasemmalla Matti.

hytaikainen työkin; kun sen 
saa vesikattoon, niin se 
loppuu siihen ja saa men
nä pois. Eikä omakotitalo
jen rakentamisessa yleen
sä tarvitse kiipeillä niin kor
kealle kuin hallien tai kuivu

rien teoissa.
Omakotitalojen viimeis

telykin on heistä ihan mu
kavaa; vaikka se onkin hiu
kan sellaista näpräämistä, 
niin siinä tulee sitten jo se 
valmis työ esiin.

Kosken rakentajia
Hyvällä syyllä Joikin miehiä 
voi myös sanoa Kosken 
rakentajiksi. He eivät ole 
lähteneet "merta edem
mäs kalaan” , vaan lähes

poikkeuksetta ovat työs
kennelleet oman kunnan 
alueella. Pääosan rakenta
mistaan omakotitaloista he 
ovat tehneet Kosken kes
kustaan ja sen ympäris
töön, vain joitakin taloja 
haja-asutusalueille.

-  Melkein tässä 10 kilo
metrin säteellä on pyöritty, 
harvoin sen ulkopuolella. 
Rauhalan Riston talo Kan
kaalla taitaa olla kaukaisin, 
ja sitten on oltu siellä Sato- 
pään kulmalla.

Työmatkat siinä luonnol
lisesti ovat olleet mukavan 
lyhyitä. Tosin se Karilla nyt 
on pitempi, kun hän on 
vaihtanut asuinpaikka
kuntaa.

Koskella on toinenkin 
tunnettu pientalorakennus- 
porukka, Syrjälät Hongis
tolta, samankokoinen per
heyritys kuin Jolkeillakin. Il
meisesti rakentaminen on 
Koskella ollut ja on yhäkin 
niin voimaperäistä, että töi
tä on riittänyt useammal
lekin.

-  Tähän asti töitä on ol
lut vaikka kuinka paljon. 
Tänä vuonnakin on oltu jo 
seitsemässä paikassa ja li
säksi tehty muutama katto. 
Parinkymmenen vuoden

Ripeästä työntahdista huolimatta ehtivät Lennart Jolkki ja siivoustöihin tullut talon emäntä Inkeri Luhtala puhumaan hauskojakin.
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Tittelistään huolimatta 
kirvesmiehet heiluttavat 
enemmän vasaraa kuin 
kirvestä. Matti Joikin 
tyylinäyte.

ajalla meillä ei oikeastaan 
ole ollut yhtään työtöntä 
päivää; talvella joskus on 
ollut pari viikkoa sellaista 
aikaa, ettei ole tehty raken- 
nushommia. Kesälomaa ei 
ehdi pitämään viikkoa 
enempää, kesähän on kii- 
reisintä aikaa tällä alalla.

Mitään mainosta eivät 
Joikin miehet ole työstään 
tehneet, eikä ole tarvinnut
kaan tehdä. Paras mainos 
on ollut heidän tekemänsä 
työ. Heille on jo vakiintunut 
se maine, että he tekevät 
hyvän työn ja ovat ahkeria, 
mitkä ominaisuudet yhäkin 
ainakin omakotirakentami
sessa ovat arvossaan.

-  Kyllä tälläkin hetkellä 
moni isäntä painaa päälle, 
odottavat meitä rakenta
maan, kun pelkäävät tal
ven tuloa.

Kuten rakennusporukat 
yleensä, niin Joikin miehet
kin tekevät samanaikaisesti 
useampia rakennuksia.

-  Nytkin on puolivalmiina 
tämä sekä Laakkion lisära
kennus ja Munkin Markuk
selle on tehty rakennuksen 
pohja. Viime viikollakin ol
tiin ainakin viidessä paikas
sa, yhden päivän aikanakin 
kahdessa talossa. Kun nyt 
vaan pitäisi lämmintä ilmaa 
ainakin jouluun asti, niin oli
si mukavampi tehdä.

Kesällä tietysti on paljon 
parempi hääriä rakennuk
silla kuin talven pakkasilla.

Lennart Jolkki on sitä miel
tä, että talvella tehty raken
nus ei koskaan ole kesällä 
tehdyn veroinen.

-  Ei ennenvanhaan tehty 
talvella mitään rakennus- 
hommia, eikä siitä ajasta 
niin paljon aikaa olekaan. 
Silloin 60-louvulla se muut
tui, kun omakotitaloja ru
vettiin rakentamaan.

Miehet pohtivat, mitä tuo 
"vähemmän tärkeän ra
kentamisen" lainakorkojen 
korotus vaikuttaa raken
nustoimintaan.

-  Kyllä se varmaan vai
kuttaa, kun se nousi niin 
paljon. Tuskin se Koskella 
sentään ihan korkeimmalle 
tasolle nousee, kun se on 
vähän pankeistakin riippu
vainen, mutta joka tapauk
sessa se täälläkin nousee. 
Ja nykyään on tehtävä aika 
iso velka kun rupeaa ra
kentamaan, harvalla sitä it
sellä niin paljon rahaa on. 
Sitten sen näkee, jos työt 
alkavat loppua.

"Sukuvika”
Joikin suvussa on jo en

nenkin ollut rakennusmie- 
hiä. Lennart Jolkki kertoo, 
että hänen isänsäkin teki 
samaa hommaa.

-  Hän oli mukana silloin, 
kun vielä hirsitaloja tehtiin, 
siis paikan päällä alusta 
loppuun, mikä olikin sel
laista mestarismiesten 
hommaa. Nykyäänkin taas

hirsitaloja tehdään, mutta 
ne valmistetaan tehtaissa 
ja kootaan vain paikan 
päällä.

Pojat ovat siis jo ainakin 
kolmannen polven raken- 
nusmiehiä.

-  Se on sukuvika, sanoo 
Kari. Matti kuitenkin vihjai
see, että hän saattaa jon
kun vuoden päästä lopet
taa. Hän sanoo, ettei pidä 
itseään tämän alan am
mattimiehenä, vaikka on jo 
niinkin pitkään ollut muka
na. -  Nuo rakennustarvik
keetkin nykyisin muuttuvat 
niin nopeasti, ettei tahdo 
olla niistä selvillä.

Miehet kuitenkin sano
vat, ettei mitään pahem
paa kyllästymistä työhön 
ole tullut. -  Kun aina välillä 
vaihdetaan paikkaa, niin se 
ei tule yksitoikkoiseksi. Ja 
ovathan rakennuksetkin ai
na hiukan erilaisia, että on 
aina tapaus kerrallaan.

Joikin miehet työskente
levät lähes aina tuntipalkal
la. Se on tavallaan selvem
pää, siinä jää joskus vaike
akin urakan arviointi ja las
keminen pois.

-  Kyllä urakkahommissa 
joskus voisi tienata parem
min, arvelee Lennart Jolkki.

Ehkä myös jonkin raken
nusliikkeen palveluksessa 
voisi päästä paremmille 
palkoille, mutta Joikin mie
het ovat kuitenkin pitäyty
neet omaehtoisessa raken

tamistyössä.
-  Yksityisyrittäjällä on 

omat etunsa jos on hait
tansakin. Voi pitää rokulia, 
jos on jotain sellaista ettei 
voi tulla, eikä siitä tule 
enempää kyselemistä. 
Mutta joitakin etuuksia jää 
pois; ei ole palkallisia va
paapäiviä ja kesälomatkin 
tahtoo jäädä pitämättä.

Heillä on Luhtaloiden ra
kennuksella parhaillaan 
meneillään välikaton koo- 
lausten teko. Kyselen, kau
anko tässä talossa vielä 
menee aikaa, ennenkuin 
se on valmis?

-  Kyllä tässä puolen 
vuoden verran voi mennä, 
kun välillä ollaan muissakin 
paikoissa. Aina siinä muu
tama kuukausi menee yh
den talon teossa, vaikka 
yhtämittaakin tehtäisiin.

Ahkeroida siinäkin var
maan pitää. Hetken seurai
len heidän häärimistään 
haastattelun päätyttyä. 
Ammattinsa osaavien ih
misten työntekoa on aina 
mukava katsella. Heiltä ei 
mene edes nauloja vää
rään, ei Matiltakaan, vaikka 
hän väittikin potevansa ko
vaa esiintymiskuumetta 
haastattelun takia. ■
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Osuuspankki 
muisti

Liisa Uusitalo ja Eeva Nurmi olivat huomion kohteena Kosken Tl 
Osuuspankissa. Liisa Uusitalo on ollut 20 vuotta pankin 
palveluksessa ja Eeva Nurmi on päässyt ansaitulle eläkkeelle.

Kosken Tl Osuuspankin preinteistä pankkijuhlaa vietettiin 
Nuortentuvassa 11.10. 89. Juhlijoiden joukko oli tavan mukaan 
varsin suuri -  tuvan täysi.
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suuspankki-illassa

i turkulaiset Merja Lehtinen ja Kalevi Rothberg 
ämässä Emä Tauron Syyslaulua. "Syksyn tuulet 
anaan vie kesän muistotkin...” Ei kai sentään.

...ii K ale■uissa. O ik .
•o e  p ian o n  ääressä , s ittv  ,..o ti M e rja  L eh tin en , p u h a ltim ia  *■ -rK k i V ä lilä  sekä  to in e n  lau lu sr>|:A u lis  K o ta v iita . T akan a ' '  s e lv in n y t.

V e lan 01'1"  j a h ^ -van

i puhuttiin myös ajankohtaisia pankki- 
yssanat lausui toimitusjohtaja Urpo 

ai iloisen uutisen: ” Noin kolme viikkoa 
ukset ylittivät 140 milj. markan rajan.” 
näkymistä puhui osastopäällikkö Esko 
. "Maatalouden tulotasoa on viime 
nasti supistettu.”

) Timo Määttänen kertoi pankin 
a. "Osuuspankillemme on kertynyt 
äistä rahoituspääomaa.”

\ likka Harjunpään puheenaiheena oli 
i aiheuttaneet palvelumaksut. "Kosken 
oni sellainen palvelu on ilmaista, mikä 
i maksaa.” Kannattaa siis käydä 
nkissa.
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Yleisurheilussa ytyä
Nykypäivän koskelaista urheilua

Kosken urheilun nykytilaa käsittelevässä 
sarjassamme olemme ehtineet nyt 
yleisurheiluun saakka. Se sopiikin hyvin, sillä 
yleisurheilukausi kesän kovine koitoksineen on 
hiljattain päättynyt. Tosin tuo päättyminen ei 
nykyisin ole niin selväpiirteistä kuin joskus 
aiemmin. Yleisurheilukin alkaa olla 
ympärivuotista urheiluhallien ansiosta. Pianhan 
vuodenvaihteen jälkeen ovat ohjelmassa 
yleisurheilun hallimestaruuskisat, mitä varten 
tiivistä harjoitustahtia on pidettävä yllä. Samoin 
myös jo tulevaa kesää varten, jos aikoo pysyä 
huipun tuntumassa.

Yleisurheilu on Koskella suosituimpia 
urheilulajeja, vain lentopallo vetää 
harrastajamäärissä sille vertoja. Varsin monet 
kuitenkin harrastavat näitä molempiakin lajeja.

Yleisurheilutoiminnasta Koskella vastaa 
pääasiassa Kosken Kaiun yleisurheilujaosto, 
joka on varsin suuri, kymmenjäseninen. Mutta 
kuuluuhan yleisurheiluun oikeastaan monta 
lajiakin. Jaoston puheenjohtajana on nykyisin 
Taisto Lehti ja jäseninä Maila Anttila, Tuomas 
Sallinen, Pirjo Aho, Jaakko Laakkio, Arja 
Tuominen, Heikki Aalto, Tauno Lehti, Vilho 
Salonen ja Niilo Virta. Myös Kosken kunnan 
liikuntalautakunta on mukana 
yleisurheilutoiminnassa järjestäen mm. 
jokavuotiset yleisurheilumestaruuskisansa.

Hyviä saavutuksia
Kaiun yleisurheilijat viettivät 
kauden päättäjäisiä
Osuuspankin kerhotiloissa 
16. 10. jolloin innokasta 
joukkoa oli mukana tuvan 
täydeltä. Avaussanoissaan 
jaoston puheenjohtaja 
Taisto Lehti ilmoitti olevan- 
sa erittäin tyytyväinen 
päättyneen kauden saavu
tuksiin. Suurin ilonaihe oli 
Tuomas Salisen Suomen 
mestaruus kolmiloikassa, 
joten aivan oikeutetusti 
Tuomas jo kolmannenker- 
ran sai seuran parhaan 
yleisurheilijan pokaalin. Li
säksi palkittiin parhaana 
veteraaniurheilijana Niilo 
Virta, sekä ikäkausinuorista 
vanhimmasta nuorimpaan 
seuraavat: Anne Anttila, 
Jouni Lehti, Juha Lehti, 
Jarno Koivunen, Anna-Kai- 
sa Väinölä, Juha Knuutila, 
Janne Aho, Oskari Pelto- 
Lampola, Marika Salonen, 
Katri Suominen, Martti 
Tuominen, Heli Kakko ja 
Jukka Lehti.

Tuomas Sallisen lisäksi 
SM-mitaleille ylsivät Jouni 
Lehti, joka otti pronssia 
18-v. poikien seiväshypys
sä, sekä Niilo Virta samoin 
pronssia veteraanisarjassa 
seiväshypyssä ja 5-ottelus- 
sa. Pistesijoille pääsivät 
Anne Anttila, Juha Knuutila

ja Jarno Koivunen.
Piirimestaruuskisoissa 

Kaiun yleisurheilijajoukko 
menestyi erinomaisesti. Mi
taleja kertyi peräti 36 kpl, 
niistä kultamitaleja 14. 
Näissä on mukana siis 
myös hallimestaruuskisat. 
Enimmin PM-kisoissa ura
koi Anne Anttila, joka napsi 
8 mitalia, niistä puolet kul
taisia. Jouni Lehti otti 7 mi
talia ja Juha Knuutila 6. 
Muut mitalistit olivat sar
joissaan Tuomas Sallinen, 
Juha Lehti, Jarno Koivu
nen, Janne Lehti, Katri 
Suominen, Antti Lehti, Heli

Kakko, Jukka Lehti ja Timo 
Koivunen.

Osittain nämä samat ni
met olivat kärjessä myös 
kaiun omissa mestaruuski
soissa, samoin kunnan 
mestaruuskisoissa, mutta 
useita muitakin nimiä listo
jen kärkipäässä komeili, 
mikä osoittaa yleisurheilu- 
joukon laajuutta Koskella 
tällä hetkellä. Myös muita
kin yleisurheilun piiriin kuu
luvia tilaisuuksia Koskella 
on pidetty; on mm. kilpailtu 
maastojuoksumestaruuk- 
sista ja juostu puulaakivies- 
tiä, sekä järjestetty aivan

pienimmille omia ” nappu- 
lakisojaan” , joiden osallis
tujamäärä on ollut varsin 
valtaisa.

Hyppykarnevaalit
Kesän huomattavin urhei
lutapahtuma Koskella oli 
13. -  15. 7. järjestetyt hyp
pykarnevaalit, joten niistä 
pieni muistelma. Kuten ni
mikin ilmaisee, oli mukana 
ainoastaan hyppylajeja, 
poisotettuna seiväshyppy, 
joka jo perinteisesti kuuluu 
somerolaisille. Karnevaa
lien järjestelyistä huolehti 
toimikunta, johon kuuluivat 
Osmo Korhonen pj:na, 
Taisto Lehti, Tuomas Salli
nen, Jaakko Laakkio ja 
Maila Anttila, sekä tiedotta
jana Esko Heikkinen.

Kisojen ensimmäisenä 
päivänä olivat nuorten kol
miloikan ja korkeushypyn 
kilpailut, perjantaina nuor
ten pituushyppy ja samalla 
valmennusleiri ja lauantaina 
sitten varsinainen pääkil- 
pailu. Nuorten karnevaa
leissa koskelaisista pärjäsi
vät parhaiten Anne Anttila, 
joka pituushypyssä T 18- 
sarjassa oli toinen ja Kirsi 
Aalto hänestä seuraavana. 
Korkeushypyn T 12-sarjas- 
sa Marika Salonen oli nel
jäs sekä Katri Suominen ja 
Maria Tuominen viides ja
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Sarjoissaan parhaat yleisurheilijat yhteiskuvassa. Takana 
olevat "päätään pidemmät” vas. Tuomas Sallinen, Anna-Kaisa 
Väinöiä, Juha Knuutila, Juha Lehti, Jarno Koivunen, Anne 
Anttila ja Jouni Lehti. Nuoremmat vas. Jukka Lehti, Martti 
Tuominen, Oskari Pelto-Lampola, Heli Kakko, Janne Aho, Katri 
Suominen ja Marika Salonen.

kuudes. Oskari Pelto-Lam
pola oli P 12-sarjassa nel
jäs sekä kolmiloikassa että 
korkeushypyssä; Kimmo 
Aalto oli kuudes saman 
sarjan korkeudessa ja Jan
ne Aho seitsemäs kolmiloi

kassa. 14 v. poikien kor
keushypyssä Mikko Silta- 
saari oli neljäntenä ja Jari 
Lammela kuudentena.

Lauantain pääkilpailuissa 
oli nimekkäitä hyppääjiä 
sekä kotimaasta, että jopa

Bahama-saarilta asti. Suu
rimpana vetonaulana oli 
kuitenkin pituushyppääjä 
Ringa Ropo-Junnila, joka 
odotetusti voittikin lajinsa. 
Koskelaisia kuitenkin ilah
dutti se, että Anne Anttila 
oli tässäkin lajissa toisena 
venyttäen T 18-sarjan tu
loksestaan lisää 31 senttiä. 
Miesten lajeissa vieraat jyl
läsivät, mutta korkeushy
pyssä Koskelta pois muut
tanut, mutta yhäkin koske
laisena pidetty Mikko Le
vola oli toinen ja Tuomas 
Sallinen kolmiloikassa nel
jäs. Sade hieman häiritsi 
kisojen alkupuolta, mutta 
yleisöä oli paikalla kuitenkin 
varsin hyvin, yli 700. Kuu
luttajana puheli hauskoja, 
mutta toki myös asiaa 
Anssi Kukkonen.

Nousua, sanoo 
puheenjohtaja
Kuten alussa kerrottiin, oli 
Kaiun yleisurheilujaoston 
puheenjohtaja Taisto Lehti 
päättäjäisissä tyytyväinen 
mies. Ilmeisesti Kaiussa on 
yleisurheilun osalta ollut 
nousukautta jo jonkin 
aikaa?

-  Ainakin luottamus 
nousuun meillä on, vasta

Lehti. -  Tänä vuonnakin on 
nuoria ollut paljon mukana. 
Ohjatuissa harjoituksissa 
heitä oli 82 ja lisäksi sellai
sia kävijöitä, jotka eivät ai
nakaan vielä halunneet 
tehdä mitään. Jos vaan 
jaksavat olla mukana, niin 
kyllä heidän joukostaan 
vielä SK-mitalisteja tulee. 
Myös toimitsijavoimat ovat 
tänä vuonna olleet hyvät, 
aikuisporukkaa on kentälle 
tullut lisää vallan paljon. 
Kun tulee nuoria, niin sa
malla vanhemmatkin tule
vat mukaan. Juniorihomma 
onkin juuri vanhemmista 
kiinni; jos heidät saadaan 
innostumaan, niin kyllä he 
sitten lapsiaan kuljettavat 
ja ovat muutenkin mukana. 
Yleensä jokainen omien 
lastensa harrastuksia 
tukee.

Koskella on vielä nuor
ten sarjoissa olevia jo kuu
luisuuttakin saavuttaneita 
urheilijoita, kuten Anne 
Anttila ja Taisto Lehden 
omat pojat Jouni ja Juha. 
Jounihan pari vuotta sitten 
otti 16-vuotiaitten poikien 
sarjassa seiväshypyssä 
Suomen mestaruudenkin. 
Pientä jobinpostiakin Tais
to Lehdellä on kerrotta
vana.

-  Tulokset heillä eivät ole

Hyppykamevaalit 15. 7. keräsivät Kosken urheilukentän 
pääkatsomon aivan täyteen yleisöä. Kuulujen hyppääjien 
lisäksi Koskella vierailivat myös Ylen kuvausauto ja Anssi 
Kukkonen -  sadekin pistäytyi, mutta onneksi kyllästyi ennen 
kuin yleisö.
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JaS
Kaiun tämän vuoden parhaan yleisurheilijan valinta oli varmaan helppo tehtävä. Kolmiloikkaaja 
Tuomas Salliselle palkintoa luovuttamassa Kaiun puheenjohtaja Osmo Korhonen ja 
yleisurheilujaoston puheenjohtaja Taisto Lehti. Onnittelumme Tuomakselle.

tällä kaudella kehittyneet 
aivan toivotulla tavalla, ja 
he kaikki putosivat pois lii
ton valmennusrenkaasta. 
Mutta nyt on nuoremmista 
tulossa tosi hyvä tyyppi, 
tuo Knuutilan Juha, josta il
meisesti tulee seuraava 
kova sana Kaiussa, jos hän 
nyt vaan jaksaa harjoitella. 
Hän on vasta 13-vuotias, 
ja hänellä on ainakin kunni
anhimoa, mikä on urheilijal
le erittäin tärkeä ominai
suus.

Ne muutamat Suomen 
mestaruudet -  Mikko Le
volan aiemmin tuomana, 
se mainittu Jouni Lehden 
seiväshyppymestaruus ja 
nyt tämänvuotinen Tuomas 
Sallisen loikkamestaruus 
-  ovat varmaankin osal
taan nostaneet Kosken 
Kaikua muun Suomen tie
toisuuteen.

-  Kyllä Kaiku on ollut hy
vin näkyvillä näin pieneksi 
seuraksi, myöntää Taisto 
Lehti. -  Ei niitä mestaruuk
sia ihan helposti saada. 
Mutta meidän Pudjettikin 
on vähän isomman seuran 
tasolla; rahaa pyöri tänä 
vuonna 120 000 mk. Siitä 
meni hyppykarnevaaleihin 
90 000 mk ja siis vain 
30 000 mk tähän muuhun 
toimintaan.

Sekin jo todistaa, että 
hyppykarnevaalit olivat yli
voimaisesti suurin urheilu
tapahtuma Koskella. Avus
taako Kosken kunta myös 
Kaiun yleisurheilua?

-  Kyllä se avustaa, mut
ta kunnan osuus tulee ko
ko seuralle yhtenä pottina 
ja Kaiun johtokunta jakaa 
sen jaostoille. Siinä on ollut 
aika mukava yksimielisyys, 
ettei siinä mitään. Sitten 
saatiin sellaisena ylimääräi
senä avustuksena näihin 
karnevaaleihin 10 000 mk. 
Mutta sen vastineena oli 
sitten kunnan mainos siinä 
meidän karnevaaliuutisten 
etusivulla ja kunnan esite- 
taulu kentällä. Se oli muu
ten hyvä, mutta hiukan liian 
pieni, ja kameramies tuntui 
tahallaan väistävän sen 
näyttämistä.

Nyt on siis yleisurheilu- 
kausi päättynyt. Onko nyt 
nuorten harjoituksissa tau
ko, vai jatkuuko se talvel
lakin?

-  Näillä nuorilla on har
joituksia joka viikko; meillä 
on harjoitusvuoro koulu
keskuksessa keskiviikkoi

sin. Sitten nämä muutamat 
enemmän edistyneet ovat 
käyneet meidän muka
namme hallissa. Jos aikoo 
esim. seiväshyppyä tehdä, 
niin silloin on talvella käytä
vä Turussa harjoittelemas
sa. Nyt on tarkoitus käydä 
kerran viikossa; viime tal
vena kokeiltiin sitä, ettei 
käyty, mutta se oli huono 
systeemi. Kyllä sitä on hy
pättävä ympäri vuoden.

Ilmeisesti talviharjoitte- 
luolot Koskella eivät ole ai
van parhaat, kun se tuleva 
liikuntahallikin on vielä 
suunnitteluvaiheessa.

-  Saliharjoitteluolot meil
lä tosiaan ovat aika puut
teelliset; punttisalilla kyllä 
on yleisurheilijoille riittävä 
välineistö, mutta tuollainen 
telinevoimistelu on huonoa, 
kun ne telineet pitäisi aina 
pystyttää tuonne koulun 
juhlasaliin ja taas purkaa 
pois, kun on pieni sali ja 
siellä myös pelataan lento
palloa. Salin käyttö on 
muutenkin niin tiivistä, että 
on vaan tunnin vuorot ker
rallaan. Liikuntahallin ra- 
kentamisaika ei vieläkään 
ole varma, mutta toivotta
vasti pian. Hallin myötä 
harjoitusolot paranevat 
monelta osin, joista tär
keimpänä pidän harjoitus- 
vuorojen lisäystä. Ei halliin 
seiväshyppypaikkaa saa
da, mutta paljon muuta.

Onko Kosken yleisurhei
lussa muitakin puutteita

saliharjoitteluolojen lisäksi?
-  Sanoisin, että valmen

tajan tapaisia kouluttaja- 
ohjaajia tarvittaisin lisää. 
Kyllä niitä valmentajakurs- 
seja onkin aika moni käy
nyt, mutta ei niitä vaan tah
do olla tarpeeksi. Se kou
luttajan homma vaatii aikaa 
niin paljon, että siinä täytyy 
muista asioista tinkiä. Meil
läkin koko perheen touhu 
on sellaista, että me oike
astaan eletään urheilulle, 
se on ensin ja sitten vasta 
muut -  kylässä ei ehditä 
käymään missään. Tämä 
on niin pitkäjänteistä hom
maa, että kun se vuoden 
alusta lähtee, niin on pak
ko olla loppuun saakka, 
muuten tulee huono oma
tunto, että jotain jäi kes
ken. Se on sama Kaiun jo
ka jaostossa, että valmen- 
nusporukkaa on vähän. Tai 
ei niiden niin valmentaji
akaan tarvitsisi olla, kun 
olisivat vaan sellaisia hol- 
hoajia ja pitäisivät järjestys
tä, kun lasten kanssa tuolla 
koulullakin ollaan.

Näin tarinoi Kaiun yu-ja- 
oston puheenjohtaja Taisto 
Lehti "katraastaan”  sekä 
yleisurheilun nykytilantees
ta Koskella.

Jatketaan, sanoo 
Tuomas
Jututin myös Kosken ylei
surheilun tämänhetkistä 
kirkkainta tähteä Tuomas

Sallista, joka -  kuten jo on 
mainittu -  otti kesällä Tu
russa kolmiloikan SM-kul- 
taa. Tuomas on syntyisin 
Riihimäeltä ja aloittanut ur
heilu-uransa Riihimäen Kis
kon riveissä. Koskelle hän 
tuli vuoden 1983 alusta, eli 
kohta 7 vuotta sitten. Hän 
on kiireinen mies, joten 
haastattelu tehtiin punttisa
lilla hänen harjoittelunsa lo
massa.

-  Katson aloittaneeni 
urani v. 1970. Silloin olin 
kolmiloikassa 12-vuotiaana 
tilastoissa ihan parhaita. 
Hyppäsin myös korkeutta, 
mutta kyllä kolmiloikka jo 
silloin oli leipälajini. Mutta 
oikein tosissani olen harjoi
tellut siitä asti, kun tänne 
Koskelle tultuani Levolan 
Mikko alkoi valmentaa 
minua.

Entä tällä hetkellä? Suo
men mestaruus tietysti oli 
kesän kohokohta ja maa
ottelutkin menivät aika mu
kavasti, Ruotsi-ottelu ehkä 
ei aivan odotusten mukai
sesti.

-  Suomi-Puola ottelussa 
me suomalaiset olimme ai
ka tasaisia; parin kolmen 
sentin sisällä oltiin Markun 
kanssa. Puolan huippu- 
miehet olivat hypänneet yli 
17 metriä, joten heidän 
voittamiseen ei ollut mitään 
mahdollisuuksia. Euroop- 
pa-cup meni ihan säälli- 
sesti -  olin toinen -  se olisi 
ollut voitettavissa, mutta oli
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tärkeintä pitää tanskalainen 
ja norjalainen takana. 
Ruotsi-maaottelu jäi sikäli 
kaivelemaan, että tämä oli 
kolmas kerta, kun olin Tuk
holmassa maaottelussa ja 
olen joka kerta ollut viimei
nen. Siellä kuitenkin tuli pa
ras tulos ja viimeiselläni 
tein aika pitkän yliastutun, 
että sillä sijoitus olisi vielä 
parantunut, mutta niitähän 
aina tulee.

Tuomas Sallinen sanoo 
joka tapauksessa olevansa 
ihan tyytyväinen kau
teensa.

-  Oli mielekästä, että 
pääsin jokaiseen edustus- 
tehtävään, eivätkä ne olleet 
kyseenalaisinakaan. Ehkä 
parasta kaudessa oli se, 
että pääsin hyppäämään 
yhtämittaisesti kesäkuun 
alusta elokuun loppuun; oli 
eheä kilpailukausi ja paljon 
kilpailuja, mikä myös tyy
dyttää -  kilpailemista var
tenhan sitä harjoitellaan.

Tuomas on nyt 31-vuoti
as. Hän on jossakin haas
tattelussa sanonut, että 
jatkaa ainakin ensi kauden 
ja keskittyy kesän EM-ki- 
soihin.

-  Minä sanoin, että en 
pidä ensi kauttakaan vii
meisenä, hän oikaisee. 
-  Kyllä minä jatkan niin 
kauan kuin tunnen sen 
mielekkääksi, kun vielä ke
hitystä tulee. Kyllä tässäkin

iässä pystyy kehittymään, 
asenteista se oikeastaan 
on kiinni. Ei se kunto mi
tenkään dramaattisesti las
ke jossakin tietyssä iässä, 
siitä on paljonkin esimerk
kejä.

Suomalaisittain huipulla 
olevan urheilijan on tietysti 
harjoiteltava ympäri
vuoden?

-  On tietysti ja se tuntuu 
vaan kiihtyvän. Tämän kil
pailukauden päätteeksi 
sentään kaksi viikkoa niin 
sanotusti lepäsin; tosin si
nä aikana pelasin lentopal
loa, nostin puntteja ja hiu
kan juoksinkin, mutta en 
varsinaisesti harjoitellut. Se 
oli hermolepoa, kun ei ollut 
pakko tehdä mitään. Mutta 
kun parikymmentäkin päi
vää on harjoittelematta, 
niin tulee jo sellainen olo, 
että jotakin on pakko 
tehdä.

Joutuuko ihan joka päivä 
harjoittelemaan, vai voiko 
pitää joskus välipäiviä.?

-  Välipäiviä on pakko pi
tää. Tämä on niin herkkyyt
tä vaativa laji, että jos sitä 
aina vaan tekee, niin vetää 
niin sanotusti jumiin. Silti 
kovimpina viikkoina tein 
kymmenenkin harjoitusta ja 
kuitenkin pidin vähintään 
yhden lepopäivän, eli oli 
harjoiteltava kaksi kertaa 
päivässä. Tällä viikollakin 
on muistaakseni yhdeksän

harjoitusta.
Huippu-urheilija ei tieten

kään harjoittele miten mie
leen juolahtaa, vaan harjoi
tukset on tarkkaan ohjel
moituna paperille.

-  Levolan Mikko tekee 
nämä ohjelmat ja määrää 
tarkkaan, mitä teen. Jos
kus ihan vähän sovellan si
tä, muttla hyvin pitkälle 
noudatan Mikon tekemää 
suunnitelmaa.

Tuomas valmentaa itse
kin Rokalan Markkua ja 
Anttilan Annea. Eikö itse
ään pysty valmentamaan?

-  Kyllä minullakin tieto il
meisesti riittäisi, mutta se 
on niin, ettei itse osaa seu
rata itseään riittävän kriitti
sesti. Ulkopuolisen silmin 
sen näkee eri tavalla ja sik
si valmentajana on oltava 
joku toinen. Kestävyysur- 
heilussa se ei ole niin tär
keää, mutta kaikki äkkiä 
tehtävät ja herkät lajit vaati
vat sen; se harjoittelu niis
sä on hyvin monimutkaista. 
Ja -  päinvastoin kuin mo
net luulevat -  minä hyp
pään aika vähän harjoituk
sissa. Erilaisia loikkayhdis- 
telmiä teen; muutama as
kel vauhtia ja sitten 6 tai 
8 loikkaa. Parin viikon 
päästä hyppään ensi ker
ran tällä kaudella ja sitten 
hallikilpailukauteen saakka 
säännöllisesti kerran viikos
sa. Ja hyppy määrätkin on

pieniä, harjoitusta kohti 
sellaiset 10 hyppyä vaan. 
Se on tietysti tärkein harjoi
tus, mutta kolmiloikka on 
niin kova laji, että jos sitä 
hyppää hirveästi, niin pai
kat ei kestä.

Sitten tuollainen oman
tunnon kysymys: Oletko 
edelleen aikonut pysyä 
Kaiun edustajana?

-  Ilman muuta. Kun vas
ta tänne muutimmekin, niin 
on se mukava edustaa sitä 
paikkakuntaa, missä asuu. 
Ja kyllähän tässä seitse
män vuoden aikana on jo 
ihan koskelaiseksi tullutkin.

Urheiluun tietysti uppoaa 
aika paljon rahaa, matkat 
ja leiritykset sitä vievät. 
Tuomas sanookin mietti
neensä, mistä saisi varoja 
lisää, ja esittää Urheiluliit
toa kohtaan aika kärkevää
kin kritiikkiä.

-  Nyt on sellainen tilan
ne, että Mikko ja minä pu- 
dottiin oikeastaan koko
naan pois liiton stipendeil
tä. Ilmeisesti ne katsoivat 
meidät jo liian vanhoiksi. 
Kolmiloikkaajilla kävi niin, 
että Hervan Heikki sai sti
pendin, mutta toiset eivät 
oikeastaan mitään. Minä 
hyppäsin Heikin kanssa 
neljä kilpailua viime kesänä; 
kolme niistä voitin ja kerran 
hävisin. Ilmeisesti se Ruot
si-Suomi maaottelu sen 
ratkaisi, missä Heikki kyllä 
hyppäsi tosi hyvin, en minä 
sitä sano. Mutta kesän jäl
keen lähdin siitä, että meitä 
oli kolme tasaväkistä loik- 
kaajaa, Rokala, Herva ja 
minä, mutta nyt sitten vain 
yhdelle annettiin mahdolli
suudet. En minä oikein kä
sitä sitä liiton urheilupolitiik- 
kaa; tasapuolinen sentään 
pitäisi olla. En minä nyt kyl
lä hirveän suurta yhteistyö
halukkuutta tunne liittoa 
kohtaan.

Hanskojen, tai parem
minkin piikkarien nostami
nen naulaan ei silti käy 
mielessäkään, vaan Tuo
mas tuumailee:

-  Sitä on meillä sitten 
ensi kaudella kovat näytön 
ajat... ■

Yleisurheilukauden päättäjäisissä niin nuoret kuin vanhemmatkin viihtyivät yhdessä hyvässä 
sovussa ja rauhanomaisessa rinnakkaiselossa.
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Opettaja Saraja Virtasen 
veljesten muistoissa

Jututin v. 1983 Yrjö ja Eero Virtasta Talolan 
Tuulosessa. Juttu kiertyi mm. Talolan koulun 
entiseen opettajaan Anton Sarajaan, ehkä siksi, 
että Saraja asui viimeiset vuotensa juuri siinä 
Tuulosen talossa. Tässä tulevat veljesten 
muistelukset opettajastaan juuri sellaisina kuin 
he ne nauhalle kertoivat. En halunnut muuntaa 
niitä kirjakielellekään, koska näin tarinasta tuli 
paljon ilmeikkäämpi. Ja varmaan koskelaiset 
pystyvät lukemaan omaa murrettaan.

Vuosisadan alkupuolella otettu kuva opettaja Anton Sarajan 
kodista Talolan koulussa. Opettaja ja rouva Saraja lapsineen 
oikealla, keskellä rouvan sisar Maria Mäkinen, vasemmalla op. 
Sarajan vanhemmat.

Mistä opettaja Saraja oli 
kotoisin?

Yrjö: Se oli Vehmaalt.
Eero: Sen isä oli kans 

tääl ja oli kova miäs viäl; 
kun pojat kouluu käve ja 
vähä jylläsivät, ni isä meni 
sakkiin ja sano et: "Kyllä 
minä teidät opetan!”  vaik
ka oli jo liki kahdeksankym
menen.

Millainen Saraja oli opet
tajana?

Eero: Se oli aikanas hy
vinkin vaativainen ja kova. 
Sen tuppas niin äkkiin veri 
kiahahtamaan. Kun se tau- 
lulkin oli ja oppilaat piti hiu
kankin supinaa, niin siilon 
se löi karttaköpin kans tau
luun ja koppi meni mun-

teen kappalaan. Se sit niit 
liimaili ja osti uusiikin.

Yrjö: Juu, kyl se tavatto
man tunnontarkka ja hu- 
alellinen opettaja oli, mut 
se oli, ettei se voinu ittees 
pirättää, kyl se kiivastus 
vähä äkkiin. Kyl hän sen it- 
tekkin tiäsi.

Eero: Hän sanokin, et 
hän meinaa olla niin ettei 
kiivastuis, mut kyl vaan ain, 
niin sano.

Yrjö: Mut kyl se muuten 
hyvä opettaja oli -  parhai 
se oli. Rovasti Närvikin 
-  niittein kävi Sarajan kans 
jutut vähä ristiin -  ja jos 
jossain juhlis oikeen muka- 
vii puhhei pirettiin, ni kyl 
kaikkein täytys tunnustaa,
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et Saraja piti kaikkein pa
remman puhheen. Sil oli 
tavattoman hyvä taito.

Eero: Mut kyl se valmisti 
ja hunteeras sitä kans. 
Mää olin kerran kuulemas 
kun se sano Kittiläl: "M itäs 
kyllä sinun kelpaa, kun si
nulta tulee puhe suoraan, 
mutta minun täytyy valmis
taa ja karsia siitä aina 
poiskin” .

Hänellä taisi olla hiukan 
peltoakin?

Yrjö: Kaksi hehtaarii
kuuskymment aarii. Siin oli 
paljon tota turnipsii, sitä oli 
joka laaki.

Eero: Sitä oli simmost 
keltastkin, kun oli joksikin 
pual metrii pitkää.

Yrjö: Ja paksui kun äm- 
pärei. Sarajal oli oikeen tai
to saara ne kasvamaan.

Eero: Mitäs kun pantiin 
sontaa paljon ja hiukan 
apulantaa viäl. Perunaa sil 
kans oli, ja se kerran sano
kin oppilail: "Eikö ketään 
perunamaalle huvittaisi tul
la, että saisi perunat ylös?” 
Siäl oli jo toi Saarliini, ja 
määkin menin Tolvin Uu
non kans sinne ja otettiin 
oikeen kovin, mei otettiin 
vähä munta säkkii tavalli
sen pian. Uuno oli hyvä 
noukkimaan ja mää talikon 
kans avasin. Meis saatiin 
sen muutaman tunnin ai- 
kan enemmän kun Saarliini 
koko päiväs. Saraja ihmet
teli et: "Kas kun saitte niin 
paljon sillä aikaa” .

Yrjö: Sit sil oli heinää 
kans vähä, kun hänel leh- 
mii oli. Ja sen lehmät lypsi- 
kin aika hyvin, kun ei sihen 
aikaan lehmät yleensä pal- 
joo lypsänee -  kyl Sarajan 
lehmät tais olla parhai 
paikkakunnal.

Eero: Joskus kun täytys 
uus lehmä ostaa, ni kyl sil 
oli selvät tuntomerkit, mikä 
oli hyvä lehmä, et väljänah- 
kanen, kun se sitä koitteli 
ja maitosuanet aikamoiset.

Kuka ne lehmät hoiti?
Yrjö: Palvelija sil oikeen 

vakituisest oli. Appelsiinin 
Hilma -  se Koiton Kallen 
muija -  oli munta vuatta si
äl, ja sit oli Sorvastolt sim- 
monen Helmi, muutaman 
vuaren Hilman jälkeen. Ja 
toi Nokkalan Rauha siäl oli 
kans ja Rahkiostkin oli joku 
likka.

Tekikö Saraja itse ne 
maatyöt?

Yrjö: Toi Tolvi siäl ain oli

äestämäs ja kyntämäs; en 
mää muista et kenenkään 
muun hevoset siäl koskaan 
olis ollu. Mää muistan kun 
kouluu käytiin ja Saraja sa
no Tolvin Erkil ja Uunol: 
"Kyllä se olisi hyvä, kun te
kisitte koulutyöt yhtä huo
lellisesti kun isännekin te
kee maatyöt.”  Se oli Sara
jal kovin mialuist se Tolvin 
maatyä, kun Tolvi teki tar
kan tyän.

Eero: Sit se hoiti mehi- 
läissii, sil oli tual koulun ta
kan toistakymment mehi- 
läispessää. Ja mää löysin 
kerran tualt saunan vintist 
tilikirjan. Saraja oli tarkkaan 
pitänyt kirjaa, mitä tuli 
opettajan hommast ja 
muista, ja mehiläishoirost 
oli kerran vuarel tullu 
enempi kun opettajan 
hommast.

Y rjö : Saraja sitä kerran 
seiväskin, et hunaja on 
simmost, et noist apila- 
maista tullee aika valkost ja 
syksynpuala tullee kaner- 
vist aika tummaa hunajaa. 
Ja kun hän kerran vei hu
najaa Helsinkiin, niin oli sitä 
valkost ja tummaa huna
jaa, ja Saraja sano, et se 
tumma hunaja meni pa
remmin kaupaks. Ne sano, 
et kyl tämä valkoinenkin 
kaunist on, mut kun se on 
sokeril pilattu. Hän koitti 
selittää niil sitä asjaa, mut 
ei hän niit ostajii saanu us
komaan; ne oli sitä miältä, 
et se tumma vaan oli puh- 
rast hunajaa.

Saraja siis asui myös 
täällä Tuulosessa?

Yrjö:Tämän hän rakensi 
niinkun vanhan vaarin pai- 
kaks, mut ei hän ollu täsä 
kun pari vuatta, kun jäi au
ton alla, kun oli pyärän 
kans Sorvastol menos.

Eero: Oli Mäkilän Han- 
neksel kirjoi viämäs luetta- 
vaks. Mää muistan sen 
päivän hyvin; hänel oli koko 
tää puutarha ohral, hän 
niitti sen ja rouva haravoitti. 
Sit se toi tualt suasta pa- 
junvittaa, etä hän meinas 
kaivoo kattoo, kun kaivo oli 
viäl tekemätä, ett jos täsä 
olis vesisuanii. Mää sanoin
kin, et täytyyks ne kaikki 
tyät yhrel päiväl tehrä. Mää 
menin sit Sepäl ehtool ja 
pappa tuli kans sinne tost 
naapurist. Sit ei ollu kauaa- 
kan, kun tuli Knaapi. Knaa- 
pi sano: "Sarajakin sit jäi 
auton alle.”  Pappa sano:

"Älä simmottii puhu, kun 
se juur kotti jäi, kun mää 
lährin." "Juu, mut kyl se 
tual jäi -  Kirkkosillal", sano 
Knaapi. Se oli simmottoon 
käyny, et se meinas paita- 
hihasillas mennä sinne 
Vanha-Mäkilään, sit tulikin 
pikkanen satteenkropaus, 
hän kiärsi ympärs ja tulikin 
sammaa reunaa takasin, 
vaikka ain sano kuin täytyy 
oikeen kulkee ja ittel kävi 
simmonen et tuli väärää 
syrjää. Siin tuli auto vas
taan -  Kirkkosillan tääl 
pääsä -  siin oli hianoo san
taa, ja hän peljästys kun 
väärää pualta tuli ja kaatus 
päin autoo ja pää sattus 
lokasuajaan, sihen tuli oi
keen aika kuappa. Siin au- 
tos olikin lääkäri, mut ei se 
hänest parantunnu; mei

nas, et kyl se täytyy sairaa
laan viärä. Heikkilän Bruu- 
no sen sit vei, mut kesti 
kolme viikkoo, ennenkun 
Sarja tuli vähä tajuisiis. Mut 
ei hän sittenkän ennää kä- 
velemmään päässy -  ne 
naiset kun hänt hoiti kävel- 
lytti hänt. Ja rouva kans 
suri sitä niin, et sai sokeri- 
taurin ja meni viäl ennen
kun Saraja itte. Ja Bruuno 
vei sit taas rouvan sairaa
laan, kun lääkäri oli mää- 
ränny; ja oliks se 28 mi- 
nuuttii kun se täält lähti ja 
oli Turus sairaalan tykön. 
Kun rouva sit kuali, niin ne 
hoiti Sarajaa tääl, mut ei se 
ennää tullu entiselläs, ei 
pelannu järkikän ennää.

Yrjö: Eikä Saraja sit en
nää kauvaa rouvan jälkeen 
elänykkän. ■
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Joulu 50 vuotta sitten
Joulu tuli sinä vuonnakin.

Silloin olivat "hanget korkeat nietokset” 
ja varsinkin "kylmät paukkuvat pakkaset” 
talvisodan kuuluisat pakkaset.

Väki kylästä oli ensin vähentynyt 
nuoret miehet lähteneet jonnekin pois. 
Sitten väki taas lisääntyi 
tuli outoja ihmisiä -  karjalaisia 
"evakkoja”, puhuivatkin aika oudosti. 
Koulu täyttyi niistä evakoista, 
syksyllä alkanut koulunkäynti keskeytyi 
ei tullut kuusijuhlaakaan.

Illalla verhottiin ikkunat
ettei valonpilkahdustakaan näkynyt -
kyllä osasikin olla pimeää.

★ ★ ★

Joskus jyrisi kuin ukkonen kesällä 
savuviirut jäivät taivaalle.
Laskettiin -  kaksikymmentä, kolmekymmentäkin 
vihollisen surmanlintua, pommikonetta 
menossa kohti asutuskeskuksia.
Joskus tuntui jaloissa outoja hytkähdyksiä. 
Pudottivat pomminsa, sanottiin.
Sota ei riehunut vain rintamalla.

Joulu tuli sinä vuonnakin
rauhan juhla keskelle sodan melskettä.
Tuotiin joulukuusi tupaan
siihen kynttilöitäkin, viime joulusta jääneitä
uusia ei enää saanut.
Annettiin joululahjojakin, lapsille ainakin 
lähetettiin paketit sinne jonnekin.
Joululaulut kaikuivat paremman ajan toivona. 
Toivottiin että sota pian loppuisi.

Sataviisi ankaraa päivää 
niiden joukossa joulu -  silloinkin.

ILOUUTINEN TALLETTAJALLE!
24 KK:N KULTA- 
SÄÄSTÖN 
UUSI KORKEIN 
VEROTON KORKO 
ON NYT


