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Nykyisin uskotaan varsin 
yleisesti, että tämä taivaan
kappale, jolla tallustelem
me, on pallonmuotoinen. Ei 
kuitenkaan ole vielä paljon
kaan aikaa siitä, kun uskot
tiin sen olevan pannukakun 
kaltainen. Kumpa olisikin; 
Silloin ei olisi ainakaan ruo- 
kaongelmia.

★ ★★

Ihmiset voidaan älykkyysta- 
soa ajatellen sijoittaa hyvin 
hevosenkengänmuotoiseen 
kaareen. Toisessa hokissa 
olisivat tyhmimmät, toises
sa nerokkaimmat ja me 
muut siinä välissä kukin 
omalla paikallamme. Huo
maamme helposti, että 
matka suorinta tietä hokista 
hokkiin on varsin lyhyt. Sen
pä vuoksi onkin toisinaan 
hyvin vaikea erottaa kum
mat ovat niitä huippuviisai- 
ta, kummat taas seinähul- 
luja.

★ ★ ★

• •

(tai sanottaisiko peräti aforismeja?
Kaikki muuttuu. Taikasanat
kin. Ennen oli paras ja vai
kuttavin taikasana "Simsala- 
pim." Viehkeä TV-kuuluttaja 
Tyyne käyttää hyvällä me
nestyksellä sen eräänlaista 
muunnosta vieläkin. Nyky
ään tarvitaan kuitenkin te
hokkaampia sanoja, tarvi
taan perestroikaa. Se on ny
kyajan taikasana.

joita avaruus- ja tietokone
alalla on jo saavutettu, ei 
muutama vuosikymmen 
sitten kukaan olisi osannut 
edes uneksia. Ikiliikkujan 
keksimisestä sitävastoin ih
miset ovat unelmoineet jo 
vuosituhansia. Vieläkin se 
on keksimättä; ''Tuntemat
toman" Honkajoeltakin se 
jäi hiukan kesken.

Olemme varmaan kaikki sitä 
mieltä, että maassamme ta
pahtuu paljon sellaista, mitä 
ei tapahtuisi, jos edes vä
hänkään käytettäisiin järkeä. 
Siitä taas, mikä missäkin ta
pauksessa olisi järkevintä, 
olemme tietenkin suoma
laiskansalliseen tapaan tiu
kasti eri mieltä. Silti en pidä 
ollenkaan suositeltavana si
tä, että järjen käyttö koko
naan kiellettäisiin.

Ihminen kehittyy, vai kehit
tyykö? Sellaisista ihmeistä,

Haluaisimme olla sillä puo
lella, joka voittaa. On vaan 
niin vaikea sitä etukäteen 
tietää, kumpi se on. Jos sit
ten sattumalta olemme sillä 
puolella, joka voittaa, niin 
meitä sanotaan viisaiksi, jos 
häviäjien, niin tyhmiksi ja 
kuitenkin olemme edel
leenkin ihan niitä samoja 
pulliaisia.

Asioita voidaan tarkastella 
monesta eri näkökulmasta 
(sanoi Havukka-ahon ajatte
lija) ja sen mukaan voi myös

arvostuksemme muuttua. 
Asian havainnollistuttami- 
seksi piirtäkäämme edes
sämme pöydällä olevalle 
paperille numero kuusi. Jos 
siirrymme pöydän vastak
kaiselle puolelle, niin nume
ro näyttääkin nyt 50 % suu
remmalta. Kun siirrymme 
takaisin entiselle paikalle, 
niin kas kummaa, numero 
onkin nyt äskeistä 33 ja 1/3 
% pienempi. Tämä on pro
senttilaskua, eikä ole yksin
kertaisia varten.

★ ★ ★

Jos olisit elänyt 50 vuotta 
sitten ja olisin silloin sano
nut sinulle, että ei kulu kol- 
meakaankymmentä vuotta 
siihen, kun ihminen jo käve
lee kuun pinnalla, niin olisit 
varmaan arvellut, ehkäpä 
sanonutkin, että olen ihan 
sekopäinen. -  Et sinä siinä 
kovin paljon olisi erehtynyt
kään.

arvelee Pekka Holkeri.
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Kosken Maamiesseura-
perinne iso-isoisän ajalta

Hieman historiaa
Aluksi kuitenkin käsittelem
me hieman seuran histori
aa. Sanoohan sananlasku
kin: 'Joka ei vanhaa tunne, 
ei uuttakaan ym m ärrä.”
Luonnollisesti ei kukaan 
seuran perustajajäsenistä 
ole enää keskuudessamme, 
joten seuran alkuvaiheet on 
katsottava pöytäkirjoista. 
Ne kertovat perustavasta 
kokouksesta näin:

”Vuonna 1900 huhtikuun 
1 p;nä klo 4 i.p:llä kokoontui 
Talolan kansakoululla Kos
ken kappelissa noin 30 kan
salaista selvittämään yhteis
toim intaa maataviljelevän  
väestön keskuudessa pa ikka
kunnalla maamiesseuran pe
rustamiseksi kuntaan. Otet
tiin esille kysymys, katsotaan
ko tarpeelliseksi perustaa  
kuntaan maamiesseura. Kun 
yleensä kaikki olivat yksim ie
lisiä tällaisen seuran hyödys
tä maatalouden kohottami
selle, niin valittiin  5-henki- 
nen komitea, jonka tulee laa
tia  säännöt perustettavaa  
maamiesseuraa varten.”

Toimikunta teki tehtävän
sä ja laati säännöt, joista 
otamme tähän otteen kos
kien seuran tarkoitusperiä:

”Kosken Maamieseuran
tarkoituksena on:
1. Kohottaa maataloutta kai
killa aloilla.
2. Koettaa kunnassa saada

Meistä nykyisistä koskelaisista 
tuntuu, että Maamiesseura on täällä 
ollut aina. Kauanhan se on ollutkin 
-  esi-isämme perustivat sen jo 90 
vuotta sitten. Mutta jos tarkkoja 
ollaan, niin aivan yhtä kauan se ei ole 
toiminut, sillä välillä oli aikoja, jolloin 
toiminta syystä tai toisesta oli 
pysähdyksissä. Olemassa seura 
kuitenkin on ollut tuon 90 vuoden 
ajan, joten kuluvaa vuotta on syytä 
pitää Kosken Maamiesseuran 
juhlavuotena. Ainakin näin 
sivullisesta tuntuu, että 
ikävuosistaan huolimatta seura tällä 
hetkellä on voimissaan ja 
toimintakykyinen. Otetaanpa selvää, 
onko niin.

aikaan osuustoimintaa ja  
kaikenlaista yhteistoimintaa 
eri kansankerroksien välillä  
j a  maalaiselämän kaikilla 
aloilla.
3. Vaikuttaa siihen, että  si
veellinen j a  raitis henki vah
vistuisi kuntalaisten keskuu
dessa.
4. Edistää kunnallisen itse
hallinnon oivaltam ista ja  
harrastam ista. ”

Kosken Maamiesseuran 
ensimmäisenä esimiehenä 
eli puheenjohtajana toimi 
agr. Selim Liipola ja muut 
johtokunnan jäsenet olivat 
kartanon vuokraaja J. Ny
berg sekä talolliset Oskar 
Puras ja Kustaa Virtanen- 
Seppä. Varajäseninä olivat 
talolliset Elis Kesälä ja Juha 
Kittilä.

Ensimmäinen varsinainen 
kokous oli vajaat pari kuu
kautta seuran perustamisen 
jälkeen. Ote kokouksen 
pöytäkirjasta:

”Esitelmän lannan ja  apu
lannan käytöstä p iti  Selim 
Liipola. Esitelmässä hän 
esitti lantavarojen lisääm i
seksi turvepehkun käyttöä ja  
sitä  varten perustettavaksi 
tänne turvepehkutehtaan.

Tämän johdosta virisi p itkä  
keskustelu, jossa  lämpimästi 
kannatettiin turvepehkuo- 
suuskunnan perustamista  
paikkakunnalle.”

Pehkutehdas saatiinkin, 
mutta vasta viiden vuoden 
kuluttua. Siitä hieman 
enemmän tuonnempana.

Agr. Liipolan lisäksi seural
la oli käytössään useita mui
takin esitelmätaitoisia mie
hiä, kuten Elis Kesälä, Mag
nus Grönfors, Joh. Nyberg, 
Juha Kittilä ym. ja kokous
ten aluksi yleensä joku heis
tä pitikin esitelmän jostakin 
ajankohtaisesta aiheesta.

Jo heti ensimmäisenä 
vuotena päätettiin ottaa 
seuran palvelukseen ”kier
tävä  karjakko”, joka vastasi 
suunnilleen nykyistä mai- 
dontarkkailijaa. Vielä saman 
vuoden syksynä toimeen 
valittiin 9 hakijan joukosta 
neiti Alma Kölli Orivedeltä. 
Hän oli kuitenkin virassaan 
vain vuoden verran, kun 
hänelle kävi niin, kuin on ai
na ollut "uhkana" nuorille 
kiertäville karjakoille -  joku 
isäntä ihastuu ja vie emän- 
näkseen. Tässä tapauksessa

se isäntä oli Elis Kesälä. Uu
deksi karjakoksi valittiin
”monesta hakijasta” neiti
Laina Kontu Uudeltakirkolta 
Tl.

V. 1901 perustettiin seu
ran alaosastoksi sonniyhdis
tys. Suomen Talousseura lu
pautui maksamaan sonnin 
hinnasta 2/3, kunhan Ta
lousseuran karjakko oli en
sin tarkastanut sonnin ja to
dennut sen mm. tuberku
loosista vapaaksi.

Vielä suurempi hanke oli 
samana vuonna alkuunpan- 
tu osuusmeijerin perusta
mishanke. Koskella oli täl
löin jo kaksi nk. ostomeije- 
riä, kartanossa ja Alikulmalla. 
Kun Matkuun oli juuri pe
rusteilla SUUri ”sentraalimei- 

j e r i”, niin aluksi aiottiin liit
tyä siihen, mutta sitten 
-  onneksi kai -  koko suur- 
meijerihanke raukesi. Asia 
oli aloitettava uudelta poh
jalta. Pöytäkirja kokouksesta 
11 pv tammikuuta 1902 
kertoo:

”Ainoa mahdollisuus on 
vuokrata Kosken kartanon 
meijeri, jossa  tapauksessa 
kartanon vuokraaja J. N y
berg myös liittyisi osuuskun
taan.”

Nyberg suostuikin vuok
raamaan meijerinsä Maa
miesseuralle 2000 markan 
vuosimaksusta. Näin oli
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osuusmeijeritoiminta Kos
kella lähtenyt alkuun. Muu
tamia vuosia myöhemmin 
meijeri siirrettiin kartanosta 
joen toiselle puolelle, jossa 
se vieläkin on, ei kyllä enää 
meijerinä, vaan paloasema
na ja muidenkin toiminto
jen paikkana.

Osuuskunta toisensa jäl
keen sai Maamiesseuran toi
mesta perustamiskirjansa. 
Samana vuonna 1902 pe
rustettiin myös viljanlajitteli- 
jaosuuskunta ja seuraavana 
vuonna osuuskunta Mellilän 
tien parantamiseksi.

”Perustettaisiin osuuskun
ta, joka  omalla vastuullaan 
lainaa tien korjaukseen tar
vittavan summan, joka  kuo
letetaan 10 vuoden kulu
essa.”

Seuran tarkoitusperissä 
mainittua "siveellistä j a  ra i
tista henkeä”  myös tosiaan
kin yritettiin kohottaa. Ko
kouksien yhteydessä kes
kusteltiin mm. kinkerien jäl
keen usein pidetyistä lukus-

pidoista, jotka tahtoivat 
muodostua ns. rymyjuhliksi. 
Pöytäkirja kertoo:

” Yleensä myönnettiin nii
den pitäminen pahaksi ta 
vaksi, mutta keinoista, millä 
Maamiesseura voisi niiden 
poistamiseksi vaikuttaa ol
tiin montaakin mieltä. Yleen
sä kannatettiin sitä, että ko
etetaan vaikuttaa yleiseen 
mielipiteeseen. Maamiesseu

ran nimessä päätettiin  lähet
tää  lentokirje kaikille niille, 
jo tka  tänä vuonna lukusia 
talossaan p itä vä t j a  otetaan  
lentokirje myös kirkossa luet
tavaksi.”
Eräässä toisessa kokoukses
sa taas:

”Lausuttiin paheksunta
niistä paikoista, joih in  nuo
ret miehet kokoontuvat kort
tia  lyömään ta i jo tka  tarjo
avat asuntoa mustalaisille 
tai muille jouten eläville ih
misille, ja  toivottiin, että  
kunnallislautakunta ja  kirk
koneuvosto sekä isännät ti
loillaan kukin koettaisivat 
asiaa paran taa .”

Kerran keskusteltiin työ- 
ajoistakin.

”Herra Nyberg sanoi, että 
työteko maalla on yleensä ko
vin laimeaa ja  arveli syyksi 
pitkän työpäivän. Jos pä ivä  
lyhennetään, valvoo isäntä 
paremmin työtekoa j a  työ su
ju u  paremmin. Toiset vä itti
vät, että lyhyt työpäivä antaa 
liiaksi jou toaikaa, joka viete

tään velttoudessa ja  paheis
sa. J . Tuomola sanoi jo  työ
päivän olevan kyllin lyhyen, 
noin 11-tuntisen. Lopuksi ol
tiin kuitenkin yksim ielisiä  
siitä, että kesäisin ei mennä 
työhön ennen kello kuutta aa
mulla, eikä olla työssä jä l 
keen klo 8 illalla.”

Eihän sellaisen työpäivän 
jälkeen paljon iltapuhteita 
jäänyt, mutta niidenkin

viettämisestä keskusteltiin:
”Alustaja p iti  suotavana, 

että kaikki talossa ta rv itta 
vat kalut, m itä suinkin voi
daan kotona valm istaa, teh
täisiin puhdetyönä. Yhtenä 
syynä iltapuhteiden jä ä m i
seen luultiin sitäkin, että  s ii
tä lähtien, kun väen palkat 
ovat tulleet kalliimmiksi, on 
tullut huonompia renkejä, 
jo tka  eivät ju u ri mihinkään 
käsityöhön pysty, eikä käsi
työstä välitäkään.”

Asian auttamiseksi ehdo
tettiin käsityönopettajan 
palkkaamista seuraan, mut
ta se ehdotus taisi jäädä to
teuttamatta.

Pöytäkirjoista katsoen 
näyttäisi siltä, että Maamies
seuran toiminta lähti ripeäs
ti käyntiin ja monia isojakin 
hankkeita toteutettiin. Siksi 
hiukan ihmetytti, että seu
ran sihteeri oli laatinut var
sin pessimistisen toiminta
kertomuksen ajalta
1904-1906.

”Tapausten ja  harrastus

ten moninaisuus liekö vaikut
tanut sen, että M aamiesseu
ran toiminta on ollut verra
ten vähäistä. Kokouksia on 
silloin tällöin pidetty, kun jo 
ku tärkeäm pi, tavallisesti ul
koapäin tullut asia on sitä  
vaatinut. Jäsenkokouksia on 
ollut perin vähän, milloin ei 
lainkaan, joten  seuralla ei 
ole ollut laillisia virkamiehi- 
äkään. Näin raihnaiselta

seuralta ei voi suuria odot
taa. Kuitenkin seura on pys
tynyt synnyttämään jo  kauan 
odotetun pehkuosuuskunnan. 
Lokakuun 31 p v  1905 va lit
tiin valiokunta — ties kuinka 
mones — laatim aan suunni
telmaa ja  kustannusarviota 
pehkutehdasta varten. Tal
vella aloitettiin rakennustar
peiden hankinta ja  seuraa
vana keväänä ruvettiin ra 
kentamaan ja  nostamaan 
pehkua. Suo pysyi kuitenkin 
jäässä  juhannukseen asti ja  
loppukesä oli sateinen, joten  
vain vähän kuivaa pehkua 
saatiin .”

Ilmeisesti seuran toiminta 
ei tosiaankaan vastannut 
odotuksia, koska 16.1.1910 
pidetyssä kokouksessa kes
kusteltiin vakavasti toimin
nan virkistämisestä. Esitet
tiin ajatus oman neuvojan 
palkkaamisesta, mutta vasta 
kolmen vuoden päästä aja
tus toteutettiin ja kesän 
1913 aikana neuvoja Kalle 
Koskimäki opasti Kosken 
isäntiä. Mutta se oli vain se 
kesä, ja seuraavana vuonna 
Maamiesseuran toiminta lo
pahti lähes kokonaan. Hiljai
seloa kesti yli 1. maailman
sodan ja hieman pitem
päänkin; vasta 1935 toimin
taa alettiin jälleen herätellä 
henkiin -  pöytäkirjassa pu
hutaan suorastaan uudel
leen perustamisesta. Nyt oli 
toimintaa parin vuoden
ajan, sitten jälleen nukah- 
dus ja uusi herätys vasta 
1945.

Silloin herättäjänä oli 
Maanviljelysseuran neuvoja 
Emil Heikkilä, joka aikanaan 
haastattelussa kertoi näin:

”Oli jo  vanhoja miehiä 
johtokunnassa, ei oltu vaih
dettu pitkään aikaan. Oli en
simmäinen työ — vaikka se 
kipeätäkin oli — vaihtaa nuo
rempia miehiä johtokuntaan. 
Sitä vaihdettiin kolme kertaa 
melkein kokonaan, mutta 
vasta kun tuli tuo M artti J o 
kinen Liipolaan ja  hän oli 
semmoinen touhukas poika, 
j a  minä hoitelin sihteerin 
hommia Turusta käsin, niin 
sitten se rupesi pyörim ään.”

Samana vuonna perus
tettiin myös Maamiesseuran 
sisarjärjestö, Kosken Maata- 
lousnaiset, joka siis voisi 
viettää tänä vuonna 45- 
vuotisjuhliaan. Siitä asti 
Maamiesseuran toiminta 
onkin ollut varsin voimape
räistä, järjestihän seura 1949 
-  toki muiden koskelaisten ►

Kosken maamiesseuran eroavaa puheenjohtajaa Hannu Levosta kiittävät hyvin suoritetusta 
työstä seuran varapuheenjohtaja Juhani Hörkkö ja Kosken Maatalousnaisten puheenjohtaja 
Terttu Saari.
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räistä vilkkaampaa.
Aulis: Aika mukavasti on 
toimintaa ollut. Meillä on 
kaikki nämä koneiden vuok
raukset ja on tämä lajittelija, 
joka minun mielestäni on 
hyvä asia, varsinkin kun sitä 
juuri on uusittukin. Sitten 
on tämä Honkamäki, jota 
vuokrataan pienempiä pito
ja varten: se on ihan viihtyi
sä paikka sellaisiin tarkoituk
siin.

Eräs Maamiesseuran pää
tarkoituksia sitä perustetta
essa oli maanviljelijöiden 
neuvonta ja opastus. Var
maan ne vieläkin ovat ohjel
mistossa?
Hannele: Ovat kyllä. Ko
kouksissakin on aina ollut 
mukana jokin esitelmä. 
Kursseja on joka vuosi; vii
me vuonna oli traktorin ajo- 
korttikurssi ja sellainen sel- 
käkurssi, ja maatalousnäyt- 
telyihin on myös osallis
tuttu.
Aulis: Nytkin on tarkoitus 
lähteä Jyväskylän maata
lousnäyttelyyn.

Maamiesseurojen valta
kunnallisena kilpailulajina on 
muutaman vuoden aikana 
ollut Taidossa talonpito-kil- 
pailu, johon Kosken Maa
miesseurakin on ottanut 
osaa jo ainakin kolmena 
vuotena. Hannele kertoo, 
että kilpailu alkaa kuntata
solla teoreettisena, mutta 
jo maakuntatasolla on käy
täntöä eli sitä taitoakin mu
kana.

Kun nykyään monilla 
maatiloillakin on apunaan 
tietokoneita, niin onko 
Maamiesseura jollakin taval
la kouluttanut viljelijöitä nii-

►

Kosken maamiesseuratoiminnan uudet vetäjät, puheenjohtaja Aulis Sintonen ja sihteeri 
Hannele Mäkitalo selvittelevät tulevaa työsarkaansa.

Uusi aika -  
uudet vetäjät
Voisi sanoa, että Kosken 
Maamiesseurassa on juuri 
tapahtunut "veretön val
lankumous". 10 vuotta seu
ran puheenjohtajuutta hoi
tanut Hannu Levonen ja

Maamiesseuran koneiden 
hoitaja Lasse Reiman 

vierellään "puhelias 
apulaisensa”, jolla hänet 

tavoittaa melkein mistä 
tahansa.

järjestöjen tuella -  sellaisen 
voimannäytteen kuin oman 
maatalousnäyttelyn. Kun sii
tä on aiemmin kirjoitettu 
tämänkin lehden palstoilla, 
niin siitä ei nyt enempää.

1957 seuran toiminnassa 
oli myös varsin huomattava 
tapahtuma. Edellisenä 
vuonna oli Yhteiskoulun 
kannatusyhdistys ilmoitta
nut myytäväksi omistaman
sa Honkamäen talon Halik- 
kolasta, entisen suojelus
kuntatalon, jossa myöhem
min oli opetettu yhteis- ja 
kansalaiskoululaisia. Maa
miesseura tarjosi talosta 
1.200.000 mk senaikaista ra
haa, mihin Yhteiskoulun 
kannatusyhdistys suostui ja 
niin Maamiesseura sai Hon
kamäestä tukikohtansa ja 
mukavat tilat pienimuotoi
sia juhlia varten. Niistä ajois
ta asti on ollut tapana pitää 
syyskokouksen yhteydessä 
Honkamäessä pikkujoulu- 
juhla, jossa on ollut monen
laista ohjelmaa ja tietysti hy
vät tarjoilut Maatalousnais- 
ten toimesta. Se on ollut si
tä virkistyspuolta, mutta 
tietysti pääasiana on ollut 
toiminnallinen puoli -  neu
vonta ja maatalouden edis
täminen.

vieläkin kauemmin sihteeri
nä toiminut Olli Mäkitalo 
saivat vuosikokouksessa 
pyynnöstään eron näistä 
luottamustoimistaan. Uu
deksi puheenjohtajaksi valit
tiin mv. Aulis Sintonen ja 
sihteeriksi Kosken kunnan 
maataloussihteeri Hannele 
Mäkitalo.
-  On haasteellinen vuosi 
aloittaa nämä hommat, sa
noo Aulis Sintonen, tarkoit
taen seuran juhlavuotta ja 
siihen liittyviä toimintoja.
-  Pikkasen tuntuu vastuu 
painavan hartioita.
-Kyllä minulla vähän sama 
on, myöntelee Hannele Mä
kitalo. -  On sellainen olo, 
ettei ihan tarkoin tiedä, mi
tä pitäisi tehdä, että kaikki 
tulisi ajallaan tehdyksi.

Aulis on ollut johtokun
nassa jo neljä vuotta. -  Hie
man liian vähän, hän sanoo, 
mutta on silti toiveikas.
-  Kyllä minä uskon, että on 
helppo olla puheenjohtaja
na, kun on ammatti-ihmi- 
nen sihteerinä.
-S in ä  teet minulle kauheita 
ennakkopaineita, kauhistuu 
Hannele, mutta ei kuiten
kaan kovin kauhistuneelta 
näytä. Toimittaja ainakin us
koo, että kaikki sujuu ihan

hyvin. Onhan heillä tuke
naan johtokuntakin, jossa 
on kokeneita maamiesseu- 
ralaisia mukana.

Tämän jutun alussa lu
eteltiin Kosken Maamies
seuran perustamisvaiheessa 
sääntöihin liitetyt seuran 
tarkoitusperät. Nykyiset 
säännöt ovat v:lta 1973, ja 
ilmenee, että ne ovat mel- 

■ ko samanlaiset kuin ne alku- 
peräisetkin, hieman vain ly-
hemmät ja ”siveellinen ja  
raitis henki” On Vaihdettu 
”valistuneisuuteen”. Siis Sa
mat asiat kuin silloin alussa
kin ovat nykyisinkin toimin
takohteina, nykyaikaisessa 
muodossa tietenkin. Ilmei
sesti toiminta on myös tällä 
hetkellä varsin voimakasta. 
Hannele: Yleisesti ottaen 
se varmaan on keskimää
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den käyttöön?
Aulis: Sellaista toimintaa ei 
Maamiesseuralla ole ollut. 
Hannele: Se on ollut niin
kuin Maatalouskeskuksen 
toimintaa.
Aulis: Vaikka kyllä Koskella 
nytkin annetaan ATK-ope- 
tusta, mutta se on kansalai
sopiston piirissä. Ja kun täs
tä mennään muutama vuo
si eteenpäin, niin varmaan 
on joka maatilalla oma tie
tokone.
Hannele: Ja kun vielä tulee 
ohjelmia lisää, että sitä pys
tytään hyödyntämään -  ei
hän sillä pelkällä koneella 
tee mitään.

Perinteinen on myös jo 
yhdessä Maatalousnaisten ja 
Maataloustuottajain kanssa 
pidetty kevätiltama, jonka 
yhteydessä jaetaan ansi
omerkkejä ja sukupolven- 
vaihdoskellot tilojen uusille 
isännille.
Aulis: Se on nytkin ohjel
massa, ja uusia isäntiä on 
viime vuodelta ilmaantunut 
toistakymmentä. Kyllä Kos
kella tuntuu tulevan nuorta 
isäntäväkeä, se on ihan hy
vä, kun on sellaista uskal
lusta.

Kun te molemmat nyt
olette uusia näissä luotta
mustoimissanne ja "uusi 
luuta lakaisee parhaiten”, 
niin onko mielessänne jota
kin aivan uutta alaa seuran 
toimintaan?
Aulis: Meille tämä on niin 
uutta, ettei ole ehditty niin 
pitkälle ajattelemaan. 
Hannele: Ei ole ehditty 
kaikkia vanhojakaan selvittä
mään. Mutta ei tuossa toi
mintasuunnitelmassa aina
kaan ole sellaista.

Puhe kiertyy siihen Kos
ken Maamiesseuran suu
reen voimannäytökseen 
1949 eli maatalousnäytte
lyyn. Olisiko sellaisen järjes
tämiseen vieläkin mahdolli
suuksia?
Aulis: En minä usko, kyllä 
sellainen on nykyään niin 
valtava ruljanssi.
Hannele: Tuskin sellaisen 
laajuisena, kuin ne nykyään 
ovat, mutta kyllä niitä on 
sellaisia kylänäyttelyjäkin, 
ihan pieniä.

Maatalousnäyttelyjä tai
detaan muutenkin järjestää 
aivan tarpeeksi?
Hannele: Tavallisesti on 
kolme kesänäyttelyä vuosit
tain Suomessa.
Aulis: Niin, ja nyt ovat tul
leet muotiin nämä talvi-

näyttelyt. Kaksi vuotta sit
ten oli Seinäjoella, mutta 
sinne ei saatu porukkaa läh
temään täältä, oli kaukana 
ja pelkäsivät, että on kylmä. 
Hannele: Viime vuonna oli 
Turussa -  siellä olikin paljon 
kaikkea sisätiloissa.

Kuten jo on kerrottu, 
täyttää Kosken Tl Maata- 
lousnaiset tänä vuonna 45 
vuotta. Myös on tullut esille 
yhteistyö näiden kahden 
järjestön kesken, mille haas
tateltavat antavat tunnus
tusta.
Aulis: Meillä on hyvä ja vah
va yhteistyö. Maamiesseura 
ja Maatalousnaiset toimivat 
niinkuin käsi kädessä. Niin 
pitää ollakin; tarvittaessa on 
apua saatu molemmin 
puolin.
Hannele: Täällä maatalous- 
naiset ovatkin niin tehokas

ta porukkaa, että harvassa 
paikassa on sellaisia.
Aulis: Maamiesseura pääsee 
monessa paikassa helpom
malla, kun Maatalousnaiset 
toimivat niin tehokkaasti.

Entä sitten juhlavuoden 
tapahtumat, onko jotakin 
erikoista suunnitelmissa? 
Aulis: Kyllä kai jotain juhlia 
pidetään, mutta niistä ei ole 
vielä tarkemmin päätetty. 
Hannele: On tarkoitus vali
ta toimikunta näitä juhlia 
järjestämään, Maatalousnai
set ovat siinä mukana.

Siispä pidetään silmällä ja 
mennään mukaan, kun se 
aika tulee. Lopuksi -  onko 
seura yhä 90-vuotiaana tar
peellinen, niin ettei sen lo
pettamista kannata ajatella
kaan?
Hannele: Missään tapauk
sessa ei kannata lopettaa. 
Aulis: Lopettaa ei kannata, 
mutta jossakin kai on yhdis
tetty Maamiesseura ja Maa
taloustuottajat. Sellainen 
yhdistyminen voisi olla 
mahdollista.

Vuokrakoneet ja 
niiden hoitajat
Lasse Reiman 
Kuten puheenjohtaja Sinto
nen mainitsi, kuuluu eräi
den maatalouskoneiden 
vuokraus Kosken Maamies

seuran toimialaan. Seuralla 
on tällä hetkellä omistuk
sessaan neljä konetta; lan- 
nanlevitin, klapituiko, olki- 
mylly ja kalkinlevityskone. 
Näillä koneilla on tietysti ol
tava asemapaikkansa ja hoi
tajansa. Kolmen ensiksimai- 
nitun koneen etappipaikka
na on Tapalan Haapasuo ja 
niistä huolehtii talon nuori 
isäntä Lasse Reiman.

Kovin pitkään ei Lasse Rei
man vielä ole huolehtinut 
Maamiesseuran koneista, 
sillä tämä virka lankesi hä

nelle vasta viime vuoden 
alusta, joten nyt on toinen 
vuosi menossa. Hän ottaa 
vastaan tilaukset ja luovut
taa koneet tilausjärjestyk- 
sessä käyttäjille, vastaanot
taa ne jälleen käytön jälkeen 
ja rahastaa seuran asetta
mat vuokramaksut, joista it
sekin saa määrätyn 
osuuden.
-M inä saan 20 % tulosta, 
huollosta ja säilytyksestä, 
Lasse Reiman kertoo.

Koneidenhoitajan tehtä
viin kuuluu luonnollisesti 
huolehtia siitä, että koneet 
pysyvät käyttökunnossa. On 
joskus sanottu, että yhtei
sesti käytettävät koneet 
tahtovat aina olla epäkun
nossa. Onko näissä ilmennyt 
vikoja, kun ne on palautettu 
asemapaikkaansa?
- E i  mitään isompia vikoja,

jotain pientä korjaamista 
joskus on ollut ja rasvailua 
tietysti on aina. Tuohon lan- 
takoneeseen kaikkein her
kimmin tulee vikoja, ei 
muissa ole oikeastaan mi
tään ollutkaan. Olkimylly 
meillä onkin nyt ihan uusi, 
se tuli seuralle vasta tämän 
vuoden alussa. Lannanlevi- 
tin on ollut pari vuotta.

Lannan levitys on koske- 
laisittain sanottuna "rähkä- 
läistä" hommaa ja siinä var
maan levitinkin likaantuu. 
Puhdistavatko käyttäjät ►

Lasse  Reimanin sirkkelisaha toiminnassa. Apumiehenä Pentti Virtanen, tukkeja kierittelemässä 
Veikko Nurmi.



6 KOSKELAINEN

Esa Nieminen, veljesten mahtava Ursus-Finn ja Maamiesseuran yhtä mahtava kalkinlevitin 
odottelemassa pakkassäätä päästäkseen taas pellolle.

yleensä sen ennen palautta
mista?
-  Yleensä se on melko hyvin 
puhdistettu. Joskus talvella 
saattaa olla, kun on pakka
nen ja lanta jäätyy pohjaan 
kiinni, niin sitä on silloin aika 
vaikea puhdistaa. Mutta nyt 
tuli tämän vuoden alusta 
taksoihin sellainen muutos, 
että voidaan lisätä vuokraan 
150 markan puhdistuslisä.

Kun haastattelua tehtiin 
oli olkimylly käytössä jossa
kin, mutta muut koneet 
säilytyspaikallaan.
-Täm ä olkimylly kiertääkin 
läpi vuoden, mutta näillä 
muilla se on kausiluontoista. 
Lantakärryt kiertävät kevääl
lä ja syksyllä ja klapituikon 
sesonkiaika on keväällä. Sil
loin se onkin liikkeellä joka 
päivä ja aika pitkälle kesään
kin. Ja kyllä näitä joku käyt
tää talvellakin.

Koneet ovat pääasiassa 
tarkoitetut koskelaisten vil
jelijöiden käyttöön, mutta 
koskelaisuus ei siinä ole eh
doton vaatimus.
-  Kyllä ne ovat käyneet täs
sä lähikunnissakin. Mellilässä 
ja Somerolla; olkimylly on 
ollut käytössä Kuusjoella, 
varsinkin Raatalassa. Tämä 
uusi olkimylly onkin niin ke
vyt, että sen voi hyvin kul
jettaa auton peräkärryillä
kin, niin että sen voi muka
vasti viedä kauemmaksikin.

Näin Lasse Reiman kertoili 
hallussaan olevista Maa
miesseuran koneista. Mutta 
hän on myös omaehtoinen 
koneurakoitsija; on jo use
ana vuotena tehnyt sirkkeli- 
sahausta niin kotoaan käsin 
kuin myös kiertelemällä sa- 
hoineen maakuntaa. Haas
tatteluhetkellä -  helmikuun 
alkupäivinä -  sirkkeli ei vielä 
pyörinyt, vaikka usein on 
aloitettu jo tammikuun 
puolellakin.
-  Nyt on olleet kelit sellaisia, 
ettei ole oikein saatu puuta 
ulos metsästä. Mutta kyllä 
tilauksia jo on tullut ja ensi 
viikolla on tarkoitus aloittaa 
käyttö.

Montako päivää vuodessa 
sahan kanssa puuhatessa 
kuluu?
-Jaa-a, mitähän siihen sa
noisi? Jos kaikki sahan kans
sa touhuamiset otetaan 
mukaan, niin kyllä siihen 
varmaan 100 päivää vuo
dessa kuluu, voi sekin olla 
alakanttiin laskettu. Viime 
vuonna se aika oli tammi

kuusta yli juhannuksen; kyl
vöt siinä välillä tehtiin ja jo 
tain muutakin, mutta lähes 
joka päivä sen kanssa jotakin 
tehtiin.

Kuten mainittiin, Lasse 
Reiman myös kiertelee sirk- 
kelinsä kanssa lähiseudulla, 
missä milloinkin tarvitaan. 
Nykyisinhän on paljon käy
tössä se systeemi, että tukit 
telataan mahdollisimman 
lyhyen matkan johonkin 
metsäautotien laitaan, sa
hataan siellä ja vasta valmis 
puutavara tuodaan raken
nuspaikalle. Sahauttajan 
kannalta se on mukava sys
teemi, mutta siinä ollaan 
kyllä enemmän säiden ar
moilla, kuin että jossakin va
kinaisessa sahakatoksessa 
sahattaisiin.

-  Keväällä usein tahtoo olla 
niitä räntäsateita ja sellaisen 
sattuessa työ on aika han
kalaa.

Viekö sahan paikoilleen 
asentaminen pitkän ajan? 
-Semm oinen tunti -  tai 
puolitoista siinä menee.

Oletko käynyt muuallakin 
sahaamassa kuin vain Kos
kella?
-  Livonsaari on kaukaisin 
paikka -  se on Askaisissa. 
Kuusjoella ja Suomusjärvellä 
on tullut käytyä ja Ypäjäl- 
läkin.

Sirkkelisahaus ilmeisesti 
sopii hyvin tuollaisen pie
nehkön maatilatalouden li
säansioksi, ja sahan pyörit
täjänä tilan traktorillakin on 
enemmän työtä. Lasse Rei
man on hankkinut myös nk.

suoto-ojakoneen, jolla puh
kaistaan kovettuneisiin sala- 
ojapeltoihin ojapätkiä pinta
veden johtamiseksi salaojiin. 
-S itä  varten hankin myös 
Sora-Maran. Se aukaistu oja 
täytetään pintaan asti soral
la tai hakkeella, jolloin ve
den pitäisi siitä mennä.

Kun talossa lisäksi on ko
tieläimiäkin, isännän sano
jen mukaan "muutama 
emakko", on siinä varmaan 
työtä ihan tarpeeksi.
-O n  ne siinä aina tullut 
tehtyä, tuumii Lasse Rei
man. Nuorena sitä on yri
tettävä.

Esa Nieminen 
levittää kaikkia
Kun ajelen Mäkilän taloon 
Partelan kylässä löytyvät 
Niemisen veljekset Hannu ja 
Esa verstashuoneesta re- 
monttihommista. Ison neli- 
veto-Valmetin lämmityslaite 
on alkanut reistailla.
-  Ne tekee itse tuollaiset 
pienet remontit ja huollot, 
kertoo poikien isä Eino Nie
minen.

Verstaan seiniä kiertävät 
monenlaiset työvälineet ja 
koneet; on hitsausvehkeet
-  niin kaasu- kuin sähkö- 
käyttöisetkin -  on kompres
sori, on porakone ja muita. 
Verstas on aika pieni; tuo 
iso traktori vie lähes kaiken 
lattiapinta-alan. Tilalle o n ^

Niemisen veljekset traktorin kimpussa pienessä verstaassaan. 
Ylhäältä Hannu, joka nykyisin vastaa Maamiesseuran 
lajittelijatoiminnasta, traktorin vierellä Esa.
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kuitenkin juuri valmistu
massa isompi verstashalli jo 
ennestään 30-metrisen ko
nehallin jatkeeksi. Siellä sit
ten on tilaa huoltaa vaikka 
useampiakin koneita sama
naikaisesti.

Veljeksistä kumpainenkin 
on ajanut ja hoitanut Maa
miesseuran kalkinlevitintä, 
mutta nykyisin Hannu huo
lehtii seuran lajittelijasta ja 
kalkinlevitys on ollut Esan 
huolena, joten menemme 
hänen kanssaan katsomaan 
sitä mahtavaa konehärveliä 
ja keskustelemaan hom
maan liittyvistä asioista. 
Normaalitalvina kalkinlevitys 
olisi parhaimmillaan, mutta 
nyt liian aikaisen kevääntu- 
lon takia kone on ollut ro- 
kulissa jo jonkin aikaa. Pellot 
eivät yksinkertaisesti kestä 
ajelua. Aikaisemmin talvella 
levitystä kylläkin suoritettiin, 
vaikka silloinkin joissakin pai
koissa pinta petti. Levitys 
saattaa tältä talvelta olla 
ohi, jos ei piakkoin tule 
isompia pakkasia. Silloin kyl
lä märkä maa piankin jäätyi
si kestäväksi.

Milloin aloititte velipojan 
kanssa nämä kalkinlevitys- 
hommat?
- S e  oli kai 1981, tulee siis 
pian 10 vuotta täyteen.

Aivan ensimmäisiä kalkin- 
levittäjiä Koskella he eivät 
kuitenkaan olleet. -  Oli jo 
ennen jotain pienempiä ko
neita; Saarisen Eino ajeli ja 
Vaparantakin taisi olla.

Nykyinen kone on varsin 
mahtava laite. Esa kertoo, 
että kun siitä levitetään 'sii
vet", eli ne putket, joiden 
reiistä kalkki valuu maahan, 
tulee kylvöleveydeksi 15 
metriä. Koneen alla on 
kummallakin puolella eri- 
koisleveät paripyörät, joten 
aivan helposti se ei maahan 
uppoa ja pysyy pystyssä 
melko kaltevassakin maas
tossa. "Siivet supussa" le
veys on n. 3,5 metriä, joten 
kapealla tiellä saattaa olla 
vaikeuksia, jos joku tulee 
vastaan autolla tai trakto
rilla.

Mahtava on koneen veto- 
pelikin, nelivetoinen Ursus, 
jossa on toistasataa hevos
voimaa ja jo sen äänikin ker
too tosiaan karhun voimis
ta. Traktori on Niemisen 
veljesten oma, eikä siis 
seuran.

Kalkkikoneen takapäässä 
on iso säiliö, joka lasketaan

maahan, täytetään suoraan 
auton lavasta ja nostetaan 
levityksen ajaksi taas ylös. 
Sitä varten kulkevat hydrau- 
liikkaletkut traktorin ja ko
neen välillä, samoin "sii
pien" liikuttelua varten. Pal
jonko koneen säiliöön ker
rallaan mahtuu kalkkia?
-  Sitä mahtuu reilut 10 ton
nia, mutta yleensä ei laiteta 
kuin 7,5 tonnia, koska au
ton lavalla on 15 tonnia ja 
se laitetaan kahdessä erässä.

On jo todettu, että tämä 
talvi -  samoin edellinenkin
-  on ollut varsin kehno kal- 
kinlevityksen kannalta. Mel
ko paksukaan lumi ei pa
hemmin haittaa, jos se ei 
ole oikein kovana hankena. 
Haittaako kova tuuli?
-  Se voi haitata, jos on iso 
peltolakeus ja kova hanki. Ei 
me oikein kovalla tuulella 
ajetakaan.

Paljonko normaalina tal
vena kalkkia levitetään? 
- N o  jos kiloissa sanotaan 
niin noin 5 milj. kiloa, sen 
molemmin puolin. Joskus 
voi olla enemmänkin, mut
ta näinä vuosina on jäänyt 
sen alle.

Kosken Maamiesseuran 
kone on käynyt kalkinlevi- 
tyksessä myös joissakin lähi
kunnissa. -  Melkein kaikissa 
näissä lähipitäjissä on käyty, 
ei paljon ole levitetty, mut
ta muutamia kuormia.

Kesällä ei paljonkaan kalk
kia levitetä ja silloin kone 
viettää hiljaiseloa Mäkilän 
isossa konehallissa. Kesää 
varten pojat ovat hankki
neet kaivurin, jonka kanssa 
pääasiassa Esa käy tekemäs
sä kaikenlaisia kaivuuhom- 
mia. Hannu tuuraa silloin 
kalkkikoneen ajoa, jos sitä 
tulee samaan aikaan.

Hannu Nieminen 
lajittelee viljaa
Kosken Maamiesseuran vil- 
janlajittelutoiminta pyörii 
nykyisin vuonna 1974 val
mistuneessa viljankäsittely- 
laitoksessa Liipolan kylässä. 
Samassa rakennuksessa on 
myös Salon Seudun Osuus
kaupan viljavarasto. Viljan 
lajitteluja peittaus on nykyi
sin Hannu Niemisen huole
na, kuten jo edellä todet
tiinkin.

Tätä juttua tehdessä lajit- 
telulaitos vietti vielä talvilo
maa. Kevään edistyessä on

toiminta kuitenkin kohta al
kamassa. Hannu Nieminen, 
milloin on lajittelijalla seson
kiaika?
-  Se on tietysti keväällä, al
kaa maaliskuussa, huhtikuu 
on kaikkein vilkkainta aikaa 
ja jatkuu se hieman touko
kuun puolellekin. Lajittelija 
on käytössä noin 200 tuntia 
vuodessa.

Paljonko sinä aikana viljaa 
käsitellään?
-N iin , tämän lajittelijan te
ho on 2000 kiloa tunnissa, 
joten vuotuinen määrä on 
siinä 200 tonnia viljaa. Siitä 
viljasta noin puolet peita
taan ja toinen puoli vain laji
tellaan.

Maamiesseuran puheen
johtaja Aulis Sintonen ker
toi, että lajittelija olisi viime 
vuonna uusittu. Aivan ko
konaanko?
-  Lajittelijakone on kyllä en
tinen, mutta se on muutet
tu sellaiseksi, että kun vilja 
ennen kulki elevaattorilla, 
niin nyt se kulkee ilmalla, jo 
ten esim. hukkakauran levi
ämisvaara on pienempi. Sa
malla lajittelukone ja peit- 
tausrumpu siirrettiin viljava
raston pääoven kohdalta 
rakennuksen maantien 
puoleiseen päähän, joten 
nykyään ei viljavaraston toi
minta häiritse lajittelutoi-

mintaa -  tai päinvastoin.
Näin Hannu Nieminen 

Maamiesseuran viljanlajitte- 
lutoiminnasta. Voisi vielä 
mainita, että Niemisen vel
jeksillä on kotonaan melkoi
sen suuri mullinavetta ja jy
kevät tukkiperäkärrytkin nä
kyivät pihalla olevan, joten 
on todettava, että serkkun
sa Lasse Reimanin tavoin 
hekin ovat yritteliäitä poikia 
ja vallan päteviä konemie- 
hiä. Sopivat siis hyvin Maa
miesseurankin koneiden 
hoitajiksi.

90 vuotta siis on Maa
miesseura paikkakunnalla 
toiminut, välillä enemmän, 
välillä vähemmän voimape
räisesti. Monen monta isän
tää -  ja emäntääkin -  on 
sen riveissä sinä aikana ollut 
ja saanut neuvontaa ja oh
jausta melko vaikeaan ja 
haasteelliseen ammattiinsa. 
Mitään toiminnan lopahta
misen uhkaa ei tällä hetkellä 
ole, vaikka jäsenmäärä on
kin ollut aivan pienessä las
kussa, mutta se johtuu ylei
sestä maanviljelijäväestön 
vähenemisestä. Eiköhän 
päätetä, että ainakin kym
menen vuoden päästä jäl
leen palataan asiaan, kun 
Kosken Maamiesseura täyt
tää pyöreät ja komeat 100 
vuotta. ■

VEROTON
24 KK KULTASÄÄSTÖ

Veroton 24 KK KULTA- 

SÄÄSTÖ antaa Sinulle kor

keimman mahdollisen verotto

man koron. Se on U2.1989 

lukien peräti 7,5 %!

Jos satut tarvitsemaan talle- 

tusaikana käteistä, saat koska 

tahansa talletuksesi verran 

edullista lainaa.

Tallettaminen on nyt kunni

assaan. Tule meille avaamaan 

24 KK KULTASÄÄSTÖ!
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Osuuspankin
hallintoneuvosto koolla

Kosken Tl Osuuspankin hallintoneuvosto  
kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen  
22.2.1990. Hallintoneuvoston 
puheenjohtajana jatkaa maanviljelijä Alpo Yli-Liipola, 

hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin 
piirikonsulentti Pentti Suominen ja 
hallintoneuvoston sihteerinä toimii toimitusjohtaja 
Olli Urmas. Osuuspankin talletuskasvu vuonna 1989 
oli 15,3 % ja talletukset vuoden 1989 päättyessä 143 
Mmk. Osuuspääomalle esitetään maksettavaksi 
korkoa 11 %.

allintoneuvoston kokouksessa puhui 
maanviljelysneuvos Toivo Haapakoski 
paikallispankkitoiminnan tulevaisuuden  

näkymistä. Tarkkaavina kuuntelivat 
hallintoneuvoston puheenjohtaja Alpo Yli-Liipola ja 
johtokunnan puheenjohtaja Keijo Toivonen.
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Uusia asuntoja
Koskelle

■ Asunto Oy Kosken Pappilanhaan 
rakennus on noussut 
harjakorkeuteen. Taloon tulee 

kaikkiaan 20 huoneistoa, joista 14 on tähän 
mennessä myyty. Kaksiotyyppisiä asuntoja 

on myymättä 6 kappaletta. Taloon tulee 
mm. hissi. Talon rakentamisesta vastaa 
Rakennusliike Matti Laakso Oy. Huoneistoja 
myy Loimaan Op-kiinteistökeskus Oy ja 
niitä esittelevät Urpo Kinnala ja Timo 
Määttänen Kosken Tl Osuuspankista.
Kosken Tl osuuspankki vastaa myös 
huoneistokauppojen rahoituksesta.
Asunnot valmistuvat kesällä 1990.

«m m
' I t l i
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Muistelmia
Kankaan kulmalta

Yrjö Väinölä

"Mekastaja”

K
ankaan kansakoulu 
valmistui 1915 ja 
koulu aloitti toimin
tansa 15 pv elokuuta sama

na vuonna. Jo edellisenä 
vuonna Kosken Tl rovasti 
Närvi oikein virallisesti otti 
kirkonkirjoista ylös kouluiäs
sä olevat lapset Kankaalla. 
Mutta sitten oli 10 kpl sellai
sia ylimääräisiä, jotka eivät 
kouluun kelvanneet, jolloin 
koulun opettaja, koskelais- 
syntyinen Kustaa Molin eh
dotti, että perustetaan ilta- 
kurssi yli-ikäisille ja hän kyllä 
rupeaisi opettajaksi. Tämä il

takuusin pitäminen oli op. 
Molinille aikamoinen uh
raus, sillä hän ei saanut siitä 
penniäkään palkkaa.

Tuumasta toimeen. Opet
taja pani kuulutuksen kyläl
le, että iltakurssi alkaa. Ha
lukkaita oppilaita ilmaantui 
koululle 13, mm. veljeni 
Lauri. Opinhalu oli kova 
kurssin aloittaessa toimin
tansa. Lauantaina ja sun
nuntaina ei kurssia pidetty, 
mutta kaikkina muina vii
konpäivinä. Opetus alkoi klo 
6 illalla. Lukuaineisiin pantiin 
pääpaino, mutta myös las
kento ja laskukirja käytiin 
perusteellisesti läpi.

Halikkolan eteläpäässä lä
hellä Pietilän taloa asuva 
Jussi Kujala tuli myös kurs
sille. Hän lähti maanantaisin 
kotoaan ja palasi kotiin lau
antaina. Viikon hän oli Väi- 
nölässä kortteeria. Muistitie
don mukaan hänen piti päi
visin olla töissä Väinölän sa- 
vikuopalla, mutta vähäiseksi 
taisivat jäädä ne hommat, 
kun opettaja antoi paljon 
kotilaskuja kurssin alettua.

Opetus koululla kesti noin 
10 saakka illalla, toisinaan jo 
pa klo 11 asti. Pojat siis tuli
vat myöhään kotiin, ja kun 
he olivat saaneet kotitehtä
väksi esim. 2-ehtoisia pää-

töslaskuja, jotka olivat aika 
visaisia ratkaistaviksi, he me
nivät heti pöydän ääreen ja 
ratkaiseminen alkoi. Kun 
Jussi sitten luuli saaneensa 
jonkun laskun ratkaistua, är
jäisi hän suurella äänellä 
"aahatipojat!" ja herätti 
näin kaikki tuvassa nukkujat, 
sillä siinä samassa huonees
sa kaikki nukkuivat. Eikä tä
mä ollut se ainoa kerta, 
vaan se toistui useamman
kin kerran, Jussi oli ratkai
sustaan niin iloinen, ettei 
saanut itseään pidätettyä. 
Ja jos lasku vielä kaiken li
säksi oli oikein, niin Jussi oli 
sitäkin iloisempi.

Kankaan kansakoulun ensimmäinen, 1915 valmistunut koulurakennus, joka paloi juhannusaattona 1920. Tässä rakennuksessa  
myös tuo varttuneiden oppilaiden iltakurssi toimi.
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Näiden muistelmien kirjoittaja Yrjö Väinölä Linnankorven pellolla juurikasveja kylvämässä.

Kurssilla oli mukana yksi 
ainoa tyttö, ja hänetkin sit
ten erotettiin kurssilta. Hän 
oli kotoisin Mellilän rajoilta, 
nimi jääköön tässä mainitse
matta. Hän oli Loimaan kir
jakaupasta ostanut lasken
non tuloskirjan ja siitä otta
nut vihkoonsa laskujen vas
taukset. Pojista kaksi erosi 
muuten vain, mutta yhdek
sän poikaa suoritti kurssin 
loppuun.

Keväällä, vakinaisen kan
sakoulun päätöksen jälkeen 
seurasi yii-ikäisten kurssin 
vuoro. Tarkastaja Laurila 
suoritti kurssin tarkastuk
sen. Laurila oli erittäin tyy
tyväinen siihen, mitä nämä 
iltakurssilaiset osasivat; hän 
antoi siitä arvosanaksi 9. 
Kurssin aikakin oli vain yksi 
talvi ja sillä ajalla mentiin läpi 
koko kansakoulukurssi. Ah
keruudesta tuli täysi 10. 
Opettaja Molin sai myös 
runsaasti kiitosta kurssin 
opettajan työstä, ja siihen 
kiitokseen oli todellakin ai
hetta.

Näin siis 9 poikaa, mutta 
ei yhtään tyttöä sai kurssista 
kansakoulun päästötodis
tuksen.

Olen tavannut tämän 
"mekastajan" eli Jussi Kuja
lan monta kertaa tämän 
kurssin jälkeen, ja aina hän 
on muistanut mainita siitä 
iltakurssista, että "se oli sit
ten mukava kurssi!"

Linnankorven 
ensimmäinen 
possu
Kyllä me niitä sikoja kasva
timme paljonkin; Helmi oli 
halukas kasvattamaan niitä 
jatkuvasti sitten kun saim
me omat rakennukset, mis
sä niitä sai pidettyä. Tämä 
possu, mistä nyt on kysy
mys, oli kuitenkin ensim
mäinen laatuaan -  mutta 
aloitetaanpa alusta.

Mellilän pitäjän Isoperän 
kylässä piti Lammin tilaa Ha- 
kala-niminen mies. Hän oli 
poikamies ja ainaisessa ra
han tarpeessa. Sen kyllä 
ymmärtääkin, kun tilaa ra
sitti suuri velkataakka. Isäntä 
oli kuitenkin mukava kaveri, 
maamieskoulun ja kansano
piston käynyt -  mutta se 
velka.

Kerran hän ilmaantui Väi- 
nölään, sanoi että hän on 
kovassa rahan tarpeessa ja 
halusi myydä 10 kpl kahden 
kuukauden ikäisiä porsaita. 
Tämä tapahtui heinäkuussa 
1937. Asuimme siihen ai
kaan Helmin kanssa Väinö
län porstuakamarissa, kun 
oma saunakamari Linnan- 
korvessa ei ollut vielä val
mis. Koska Hakala oli muka
va mies, tilasinkin häneltä 
yhden possun, kun Eero sa
noi, että possu saa kasvaa 
heidän navetassa, kunhan 
vaan joku ruokkii sen. Nave
tassa ei ollut ahdasta, kun

karja oli vähentynyt.
Eerokin tilasi muutaman 

possun Hakalalta, joka lähti 
tyytyväisenä kotiin ja sanoi 
tuovansa possut huomen
na. Seuraavana päivänä hän 
ne toikin ja oli kovasti tyyty
väinen kauppaansa.

Meille tuli kuitenkin prob
leema, kun sitten muutim
me 26. 8. 37 Väinölän pors- 
tuakamarista Linnakorven 
saunakamariin, ja se ostettu 
possu asui Väinölän nave
tassa. Helmikin touhusi, että 
kun saisi jonkun ruokki
maan sitä. Sainkin sille sitten 
ruokkijan, kun sisareni Hellä 
lupasi hoitaa ruokkimisen, 
koska hän ei vielä silloin ol
lut muuttanut Haapasa
loon.

Linnankorven navettara
kennus valmistui. 12.10. 37 
saatiin lehmät sisälle ja 
myös se possu omaan karsi
naansa; se olikin jo kasvanut 
aika suureksi.

Kun tuli talvi, teki Rajamä
ki (Lähteenmäki) meille suu
ren lihatiinun, että siihen 
sitten mahtuisivat lihat, kun 
se possu teurastetaan.

Linnankorven asuinraken
nus oli vielä tekemättä. 
Naapurin isäntä Frans Sipilä 
kävi usein meillä ehtooky- 
lässä ja saipas minut siihen 
uskoon, että sementtitiilistä 
tulee hyvä asuinrakennus. 
Kysyin sitä asiaa Tasangon 
Yrjöltäkin, joka myös va
kuutti, että hyvä tulee.

Aloinkin sitten vetää tiilisan- 
taa Väinölän kuopasta ra
kennuspaikalle. Koiviston 
pojat lupasivat tulla teke
mään niitä tiiliä keväällä. 
Eräästä huutokaupasta Loi
maalta huusin tiilikoneen ja 
aluslautoja.

Keväällä 1938 Koiviston 
pojat sitten tulivat tiiliä te
kemään. Meillä oli jo edelli
senä syksynä teurastettu se 
Hakalalta ostettu possu. Se 
oli kasvanut niin isoksi, että 
kaikki lihat eivät mahtuneet 
siihen Rajamäen tekemään 
lihatiinuun, vaan loput piti 
säilyttää kellarissa. Lihatiinu 
oli halkovajassa, josta olikin 
sopiva käydä lihaa hakemas
sa. Koiviston pojatkin ostivat 
sitä lihaa ja liottivat sitä ve
dessä ennen syömistä, ettei 
ollut liian suolaista. He teki
vät kaikkiaan 2200 tiiltä, joi
den sanottiin riittävän 
asuinrakennuksen tekoon.

Mutta sitten tuli Nurmi
sen Matti Väinölän metsiä 
laskemaan. Hän sanoi, että 
olisi parempi jos tekisit 
asuinrakennuksen puusta, 
kun sinulla kerran metsää 
on, mahtaako se sementti- 
tiilistä tehty rakennus olla 
terveellinenkään. Kun sitten 
uudelleen kyselin Tasangon 
Yrjöltä asiaa, tunnusti hän
kin, ettei toista kertaa se- 
menttitiilirakennusta tekisi.

Asia sai näin uuden kään
teen. Myinkin ne valmiit tii
let Takamaan Paavolle, joka 
teki niistä navetan.

Vielä hiukan jälkijuttua sii
tä Hakalasta ja hänen vai
heistaan. Eihän se talo sillä 
pystyssä pysynyt, jos jonkun 
sianporsaan sai myytyä. Ha
kalan oli lähdettävä siitä 
Lammin talosta. Talo myy
tiin ja pidettiin irtaimen 
huutokauppa. Hakala pyysi 
minua toimitusmieheksi. 
Rupesinkin siihen Hakalan 
tähden, vaikka ei se toimi- 
tusmiehen homma siihen 
aikaan ollut mikään helppo 
juttu, koska silloin olivat ne 
pulavuodet, eikä rahaa ollut 
kenelläkään. Kirjeistä ei ollut 
apua, ja niin Hakala otti las
kut itselleen ja häipyi paik
kakunnalta.

Vielä hiukan siitä possun 
lihasta; se maistui suussa to
dellakin lihalta, mutta sitä 
possua ruokittiinkin ohra-ja 
kaurajauhoilla sekä kuoritul
la maidolla. Tämän ajan siat 
ruokitaan muilla litkuilla ja 
siitä sitten meneekin ruoka
halu. ■
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Sääennustusta

Säätila ja sen muutokset ovat aina 
olleet kiintoisia puheenaiheita ja 
erityisesti viimeisten talvien 
poikkeuksellisen lämpimyyden takia.

vaikka kolme viimeistä talvea ovat 
olleet epätavallisia, niin mitenkään 
ainutkertaisia ne eivät ole. 
Lämpimämpiä on lähihistorian aikana 
ollut ennenkin. Vuonna 1925 esim. 
Koskella oli rekikeliä vain pari viikkoa 
helmikuussa, 1930-luvun alussa oli 
monta nykyistä vastaavaa, 1934 
marraskuu on tähän asti tilastojen 
lämpimin, viime marraskuu on 
toinen. Historia kertoo viime 
vuosisadan suurten nälkävuosien 
aikana joskus kevään tulleen jo 
maaliskuussa, jolloin puihin tuli lehti 
ja ruoho alkoi kasvaa, mutta 
vastaavasti lunta ja pakkasta tuli jo 
heinäkuussa.

Talven sään erikoisuuksiin 
Suomessa vaikuttaa ainoastaan 
pohjoisella Atlannilla syntyvät 
matalapaineet ja niiden 
kulkusuunnat, Kasvihuoneilmiöllä ei 
ainakaan vielä ole mitään vaikutusta.

Kaikki tapahtuu näin; keski- 
Atlantilla 20° leveyspiiriä 
päiväntasaajan molemmilla 
puolilla on ns. kuumuusa- 
lue, jossa merivesi on hyvin 
lämmin kautta vuoden. Tä
mä alue on noin 3 kertaa 
Suomen pituinen ja koko 
Atlantin levyinen. Täältä al
kaa lämmin merivirta, joka 
kulkee Etelä-Amerikan ran
nikkoa pitkin Meksikon lah
teen. Lisäksi Kalaharin ja Sa
haran autiomaista tulevat 
kuumat pasaatituulet ajavat 
alueelta jatkuvasti lämmintä 
pintavettä samaan suun
taan Meksikon lahteen. 
Täältä se sitten purkautuu 
Floridan salmesta pohjoisel
le Atlantille ja muodostaa 
Golf-virran, joka kulkee At
lantin yli Norjan rannikolle ja 
loppuu Kuolan niemimaalla 
Vienan meren suulla. Tämä 
Golf-virta on Suomellekin 
ns. elämän virta, ilman sitä 
Suomen ilmasto olisi sa
manlainen kuin nyt on 
Grönlannin sisämaassa. Jat
kuva talvi ja hyvät hiihto- ja 
laskettelukelit kautta vuo
den. Norjan Bodössä on 
tammikuun keskilämpö 
2 -astetta ja samalla leveys
piirillä Siperian Verhojanskis- 
sa 5 0 -° , kun Golf-virta ei

Kirjoituksesta toivottavasti 
selviää, miksi talvet jo parin 
vuoden aikana ovat olleet 
tämän näköisiä. Kuva on 
napattu Paimionjoen yli 
vievältä Tauselan sillalta 
Jättälän Uudentalon 
suuntaan maaliskuussa 1989.

sinne enää vaikuta.
Talvella pohjoisella pallon

puoliskolla on aina kor
keapaineen vyöhyke, jonka 
keskukset ovat mantereilla. 
Merialueella korkeapaine on 
heikompi. Kun Golf-virta 
noin 45-60 leveyspiirin koh
dalla kohtaa tämän kor
keapaineen alueen, niin sen 
tuoma lämmin ilma liikkuu 
korkeapaineen päälle, nou
see ylöspäin ja näin muo
dostuu matalapaineen alue. 
Ylösnouseva ilma jäähtyy ja 
kosteus tiivistyy pilviksi. Sa
malla alueella kohtaavat 
pohjoiselta Jäämereltä 
Grönlannin molemmilta 
puolilta tulevat kylmät me
rivirrat lämpimän Golf-vir- 
ran ja tämä lisää edelleen il
man kosteutta. Puhutaan 
Lontoon ja pohjois-Atlannin 
sumusta, joka talvella on 
miltei jatkuvaa.

Kun nyt Pohjois-Ameri- 
kan mantereella on kor
keapaineen keskus, jossa 
kylmä ja painava ilma las
keutuu maata kohti ja virtaa 
tuulina viereisille alueille 
matalapaineiden suuntaan, 
se edelleen lisää ilman kos
teutta. Maapallon pyörimi
nen aiheuttaa sen, että 
tuulet pohjoisella pallon- ►
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Koskelaisen”sääruutu”

puoliskolla kulkevat lännes
tä itään, sekä myös sen, et
tä ilmavirrat saavat suurien 
pyörteiden muodon, syntyy 
liikkuvia matalapaineita. Mi
tä voimakkaampia nämä 
liikkuvat matalat ovat, sen 
voimakkaampia ovat tuulet 
merellä. Tuulten tullessa 
mantereelle, mantereen 
kitka jarruttaa ilmavirtauksia 
ja aiheuttaa alempiin ilma
kerroksiin taas laajoja pyör
teitä (turbulensseja), jotka 
sitten katkovat puita ja ha
jottavat kattoja.

Tämän ja muiden lämpi
mien talvien aikana nämä 
liikkuvat matalat ovat olleet 
erikoisen voimakkaita. Ma
talan keskuksia on ollut jo 
nossa pohjoisella Atlantilla 
aina Barentsin merelle asti 
40 pituusasteen itäpuolella. 
Nämä ovat sitten tehok
kaasti pitäneet Jäämeren 
kylmät ilmat takanaan. Osa 
matalapaineista on tullut 
Englannin, Pohjanmeren, 
Tanskan ja Itämeren yli Suo
meen lounaisrannikon 
kautta. Nämä merten yli 
tulleet kosteat ilmat ovat 
kohdatessaan Suomessa vii
leämmän ilmaston tiivisty
neet vedeksi ja aiheutta
neet ne vesisateet, joita nyt 
sydäntalvella on ollut. Liik-

Tämän taulukon mukaan 
ennustaa käsitykseni mu
kaan Viikkolehti ja epäon
nistuu surkeasti. Tämä sen 
vuoksi, koska taulukko on 
laadittu Saksan säitä seuraa
malla ja siellä ilmastoon vai
kuttavat eri tekijät kuin 
Suomessa.

Kuulla on kuitenkin oma 
vaikutuksensa pohjoisen At
lantin oloihin, esim. vuoro
vesi-ilmiö on kuun vetovoi
man aikaansaama. Yhdessä 
suurten planeettojen veto-

kuessaan Suomen yli itään 
ovat ne muodostaneet sin
ne uusia matalan keskuksia 
ja työntäneet kylmät kor
keapaineet kauas sisämaa
han. Näin on keskitalvesta 
tullut se, mikä se on ollut.

Matalapaineiden liikkeitä 
Atlantilla voidaan jossain 
määrin ennustella seuraa
malla taivaankappaleiden 
liikkeitä. Näitä ovat kuu ja 
viisi maata lähinnä olevaa 
planeettaa, joiden esiinty
minen löytyy almanakasta. 
Näiden merkkien ja oman 
kokemuksensa perusteella 
säätieteilijät sitten laativat 
ennustuksia, joita saadaan 
mm. lukea lehdistä.

Viime vuosisadalla elänyt 
saksalainen meteorologi 
professori Hartzell ilmastoa 
työkseen seuratessaan huo
masi, että säänmuutokset 
sattuivat usein kuun eri vai
heiden vaihtumisen aikaan. 
Tätä ilmiötä hän tutki pitkän 
aikaa ja totesi, että kuun 
neljänneksen vaihtuminen 
määrättynä kellon aikana ai
heutti aina samanlaisen sää- 
tyypin. Tällä perusteella hän 
laati seuraavanlaisen ns. 
Hartzellin taulukon, jota 
käytti ennustuksissaan. Ai
kalaistensa mukaan se oli 
hämmästyttävän tarkka.

voiman kanssa ne saattavat 
vaikuttaa matalapaineiden 
kulkusuuntiin ja ohjailla niitä 
eteläistä tietä Suomen ohi 
ja tämä aiheuttaa erilaiset 
talvet.

Seuraamalla säätä ja al
manakan merkkejä, sekä 
taulukkoa ja yhdistelemällä 
eri tapahtumat oppii kyllä 
ennustamaan vuoden sään, 
niin että se ainakin itselle 
riittää.

H  K

Edellä on nimim. H. K:n kir
joittama tarina siitä, miten 
säitä voi ennustaa. Kun hän 
ei kuitenkaan antanut varsi
naista sääennustetta kulu
valle vuodelle, vaan mallin, 
miten ennuste tehdään, 
niin laitamme tähän perään 
Jukka Heinosen laatiman 
sääennusteen tulevalle ke
sälle ja syksylle. Jukka Hei
nonen on entinen koskelai
nen, vaikka asuukin nykyisin 
Turussa. Hän harrastaa ast
rologiaa, eli seuraa planeet
tojen liikkeitä ja niiden suh
teita toisiinsa ja sen perus
teella laatii horoskooppeja 
ja sääennusteita. Katsotaan
pa ensi vuoden puolella, 
miten oikeaan hänen en
nusteensa on osunut.

Sääennuste 
touko -  
joulukuulle 1990
Yleistä: Kesälle on ominais
ta matalapaineiden oleskelu 
etelä-Suomessa. Tämä tie
tää vaikeuksia heinänteolle 
ja viljan lakoutumista, mut
ta syksyn korjuusäät ovat 
tyydyttävät ja sienisato on 
erinomainen. Aurinkolomaa 
hakevan on parasta mennä 
koillis-Suomeen, jossa on 
runsaasti helteisiä päiviä eri
tyisesti heinäkuussa. 
Ennuste lounais-Suo- 
meen: Vappu ja toukokuun
1. viikko ovat melko kesäi
siä, mutta sitten alkaa epä- 
vakaisempi sää viileine tuuli- 
neen. Toinen paremman

sään jakso on toukokuun 
viimeinen viikko ja kesä
kuun ensimmäiset päivät. 
Sen jälkeen sää on taas epä
vakaista ja ajoin viileääkin ju 
hannukseen asti.

Juhannuksesta heinä
kuun puoliväliin on vähän 
parempaa säätä, mutta pit
kiä poutajaksoja ei tule. Täs
tä eteenpäin aina elokuun 
10 päivän tienoille on läm
mintä, mutta varsinkin uk
koskuuroja saadaan usein ja 
liikaa.

Elokuun toisella viikolla 
läntiset virtaukset saavat 
voimaa ja sateet menevät ja 
tulevat nopeasti, mutta ei
vät enää jää taloksi. Myös 
sademäärät pienenevät. 
Syyskuussa sää kuivuu edel
leen ja kuun loppupuolella 
sekä lokakuun alussa on hy
viä sadonkorjuuilmoja.

Myöhemmin lokakuussa 
korkeapaineet ovat yleisiä, 
mutta sää voi usein olla su
muista. Lokakuun viimeinen 
ja marraskuun ensimmäi
nen viikko ovat tuulisia ja 
lauhoja, mutta marraskuun
11. päivänä saadaan ensilu
mi ja sitä seuraa poutainen 
pakkaskausi. Itsenäisyyspäi
vän tienoilta lähelle joulua 
on epävakaisempaa ja lumi 
peittää jäätyneen maan. 
Joulukuun loppu on aika 
poutaista pakkassäätä.

Laadittu Turussa 4 pv 
helmikuuta 1990

Jukka  Heinonen

Kuun neljänneksen vaihtuessa on odotettavissa
TalvellaKesällä

kello
0 - 2 kaunista

2 - 4 kylmää, tiheitä sadekuuroja 
4 -  6 sadetta 
6 - 8 tuulta ja sadetta 
8-10 vaihtelevaa

10-12 tiheitä sadekuuroja 
12-14 hyvin sateista 
14-16 vaihtelevaa 
16-18 kaunista
18-20 kaunista, jos tuuli on pohj. 
sateista jos etelä tai lounas

20-22 sama kuin edellä 
22-24 kaunista

kovaa pakkasta, ellei tuule etelästä 
tai lännestä lunta ja myrskyä

sadetta
myrskyä
kylmää ja sadetta, jos tuuli on län
nessä, lunta jos tuulee idästä 
kylmää ja kovaa tuulta 
lunta tai sadetta 
selkeää ja lauhaa 
kaunista
selkeää ja pakkasta jos tuuli pohj. 
tai koill., sadetta ja lunta jos et. tai 
lounas
sama kuin edellä 
selkeää ja kylmää
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Kiljaani -  
hevosnylkyri

Elämänmenossa saattaa joskus 
tapahtua merkillisiä keikauksia. 
Jostakin eläessään mitättömästä 
henkilöstä voi hänen kuoltuaan 
kehittyä persoona, jonka teot ja 
sanomiset muistetaan pitkään. Eräs 
tyypillinen esimerkki tästä on 
hevosnylkyri "Kiljaani”, joka vaikutti 
näillä main vuosisadan vaihteesta 
ensimmäisen maailmansodan 
aikoihin. Hänen vakinainen 
asuinpaikkansa oli Someron 
Kerkolassa, mutta koska hän paljon 
liikkui ja harjoitti ammattiaan myös 
Koskella, on varmaan paikallaan 
kertoa hänestä tämänkin lehden 
palstoilla. Koko tämä tarina perustuu 
niihin tietoihin, jotka Kerkolan 
"Torppari” Bruno Aalto on Kiljaanista 
koonnut, ja jotka hän ystävällisesti 
on antanut käyttöömme.

Halveksittu 
mutta 
tarpeellinen 
ammatti
Aluksi on syytä kertoa hie
man tästä hevosnylkyrin 
ammatista. Useimmat käsi
työammatit -  suutarin, rää
tälin, sepän, puusepän jne 
-  olivat entisaikaan erittäin 
arvostettuja, mutta hevos
nylkyrin ammatti ei ollut. Se 
oli ala-arvoisin, mitä ajatella 
saattaa. "Viheliäisenä he- 
vosnylkyrinä hän kuoli vii
mein", sanotaan Seitsemäs
sä veljeksessäkin. Mistä tä
mä halveksunta johtui?

Se johtui siitä, että hevos
ta pidettiin sielullisena olen
tona. Se oli jo iät ja ajat ollut 
ihmisen paras työtoveri, se 
ymmärsi ihmisen puheen ja 
jopa ajatuksetkin. Katsottiin, 
että sillä oli sielu, eikä sitä 
voinut lopettaa ja nylkeä 
kuin vain pirun kanssa liitos
sa oleva ihminen. Yksinker
taisinta olisi ollut antaa he
vosen kuolla luonnollisen 
kuoleman, mutta kun rehu- 
varat aina olivat vähissä, niin

työkyvyttömäksi tullut van
ha hevonen oli pakko lopet
taa. Siihen tarvittiin tätä pi
run kanssa liitossa olevaa 
henkilöä, jota sen vuoksi

halveksittiin ja suorastaan 
kammoksuttiinkin. Hevosen 
lihaa ei missään tapauksessa 
voitu syödä, mutta nahka 
otettiin talteen, koska siitä

saatiin mänttiä eli valjasnah- 
kaa. Karvarin parkkitiinun 
hapot ajoivat nahasta pois 
nylkyrin siihen jättämät pi
run vaikutukset. Ruho hau
dattiin; edes metsästäjät ei
vät huolineet sitä ketun 
haaskaksi, koska katsottiin, 
että kettu vaistosi paholai
sen vaikutuksen ja kiersi sel
laisen haaskan kaukaa.

Nylkyrin palkka kuitenkin 
oli varsin hyvä. Noin 1910 
palkkio oli 2 markkaa hevo
selta, kun normaali miehen 
päiväpalkka silloin oli selvästi 
alle markan. Lisäksi nylkyrille 
kuuluivat hevosen häntä- 
jouhet ja harja, jotka myös 
olivat melko hyvässä hin
nassa. Ruokaakin taloista 
annettiin, mutta pöydän 
ääreen nylkyriä ei päästetty, 
vaan hän sai syödä oven 
suussa, monasti ulkona ta
lon rappusilla. Ruokailuasti
aksi saatettiin antaa vanha 
puulautanen ja -lusikka, jot
ka sen jälkeen poltettiin. Sa- 
vivatikin voitiin antaa, jos se 
oli ennestään kolhopuoli, ja 
nylkyrin ruokailun jälkeen se 
rikottiin. Jos astia kuitenkin ►
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oli niin hyvä, ettei sitä raas
kittu rikkoa, niin se jätettiin 
talveksi pakkaseen, keväällä 
keitettiin tuhkalipeässä, ja 
ensimmäinen ateria siitä 
tarjottiin koiralle. Jos koira 
jäi henkiin eikä edes sairas
tunut, niin astia voitiin ot
taa jo muuhunkin käyttöön.

Matkoillaan hevosnylkyri 
joskus yöpyikin taloissa, 
mutta harvoin hän asuinra
kennukseen pääsi nukku
maan. Hänen luonnollisia 
yöpymispaikkojaan olivat 
saunat, koska katsottiin, et
tä savusaunan kuumuus ja 
savu poistivat sinne tulleen 
saastan. Siis näin halveksit
tavana jopa pelottavana pi
dettiin hevosnylkyrin am
mattia, vaikka se oli perin 
tarpeellinen ja siitä tienasi- 
kin senaikaiseksi varsin 
hyvin.

Ronskipuheinen 
Kiljaani
Kiljaani oli syntynyt Evijär- 
vellä torpparin poikana 18 
pv tammikuuta 1852. Kir
konkirjoissa hänen nimensä 
oli Kilian Erkinpoika Söder- 
kultalahti -  siis varsin komea 
nimi -  mutta näillä main 
häntä kutsuttiin etunimen- 
sä mukaisesti vain "Kajaanik
si". Valtionarkistostakin hä
nen nimensä löytyi, mutta 
siellä hänen virallisena suku- 
nimenään oli Lehtola -  tuo 
Söderkultalahti oli ilmeisesti

hänen syntymätorppansa 
nimi.

Kiljaani oli pienikokoinen 
mies, suomalaiseksi tum
maihoinen, ääni oli kimittä
vä, mutta puhetta vahvisti
vat karvaiset kiroukset, ja 
muutenkin hänen juttujen
sa kerrottiin olleen perin 
ronskintapaisia. Siihen hän 
ehkä oli tottunut ratatyö- 
mailla, joihin hän nuorena 
joutui, kun kotitorppa me
netettiin. Siitä hän itse oli 
aikoinaan kertonut näin: 
"Mein talosta ei koskaan lei
pä loppunut, mutta sitten 
tulivat ne suuret nälkävuu- 
et, nälkävuuet, ja sitte tuli
vat velkamiehet ja veivät 
kaiken minkä saivat, eivät 
jättäneet nurkkakiveäkään, 
ja minä jouvuin rautateille, 
rautateille..." Kuten huo
mataan, Kiljaanilla oli tapana 
toistaa puheensa tärkeim
mät kohdat.

Tälle seudulle Kiljaani il
maantui aivan viime vuosi
sadan lopulla. Hän oli kuok- 
kamiehenä eräissä Someron 
taloissa, mutta toimi jo täl
löin myös hevosnylkyrin 
ammatissa. Sellaisen asuin
paikan, jossa hän enimmäk
seen oleili hän sai Kerkolan 
Ilolan saunasta. Ilolan isäntä
väki Maija ja Roope olivat 
ennakkoluulottomia ja hy
väsydämisiä ihmisiä, jotka 
eivät kaihtaneet hevosnyl- 
kyriäkään.

Kerkolan pojat huomasi
vat pian, että seudulle oli

tullut hieman kummallinen 
äijä, ja kun pojat olivat poi
kia, niin he myös kiusasivat 
eri tavoin Kiljaania. Joskus 
Kiljaani erehtyi ajamaan poi
kia takaakin, mutta mitenkä 
hän olisi heitä kiinni saanut. 
Hän kuitenkin puhisi kiu
kuissaan: "Jumalauta, minä 
lyön sinut nelijalkaiseksi!" 
Kiljaani asui jonkin aikaa 
myös Kerkolan Nummilan 
luhtiaitassakin, kun oli talos
sa kuokkimassa peltoa. Ai
tassa sanottiin kummittele- 
van, ja nämä kylän pojat ha
lusivat vahvistaa tätä mai
netta ja menivät yösydännä 
koputtelemaan seinään. 
Mutta Kiljaani tuumali vain. 
"Jyskää mitä jyskäät, olet 
piru tai perkele, mutta kyllä 
minä luhtini pidän, kun olen 
ihteni levolle siunannut..."

Kiroilemisestaan ja hurjis
ta puheistaan huolimatta 
Kiljaani olikin oikeastaan us- 
konnollismielinen mies. Ke- 
säsunnuntaisin hän Ilolan 
mäen laidassa luki Postillaa 
kovalla äänellä, että puoli 
kylää sen kuuli.

Sattumuksia 
Koskella
Hevosnylkyrin ammatin se
sonkiaikaa oli myöhäissyksy, 
jolloin kynnöt oli saatu teh
dyksi ja tarpeettomat hevo
set poistettiin. Kiljaanin re
viiriin eli hyötyalueeseen

kuuluivat Somero, Koski, 
Kuusjoki, Pertteli ja Marttila. 
Jonkun mukana aina kulki 
sana, että nylkyriä tarvittiin 
siellä ja siellä ja sinne oli kii
ruhdettava -  olihan ole
massa muitakin nylkyreitä, 
jotka olisivat saattaneet vie
dä tienistit itselleen.

Kiljaani siis kävi Koskellakin 
ja hänet tunnettiin hyvin 
täällä. Eräs talo, jota hän 
varmaan muisteli lämmöllä, 
oli Talolan Seppä, jossa hän
tä pidettiin niin "ihmisenä", 
että hän pääsi pöydän vie
reen syömäänkin. Lisäksi Se
pän isäntä piti huolen, ettei 
kukaan tehnyt Kiljaanille mi
tään koiruutta, kuten joissa
kin muissa paikoissa tehtiin. 
Kerrotaan esim. että Tapa- 
lan Takatalossa ollessaan Kil
jaani keitti itselleen kahvit 
omassa pannussaan, joka 
hänellä oli mukana reisun 
päälläkin. Tavan mukaan 
hän laittoi kahvin joukkoon 
runsaasti suolaa ja käväisi it
se ulkona, antaen kahvin sil
lä aikaa selvitä. Silloin talon 
isäntä lisäsi suolaa Kiljaanin 
kahviin saman määrän kuin 
Kiljaanikin, isännän veli Erkki 
puolta enemmän ja Eskoli- 
nin Nikolaikin oman osansa. 
Kiljaani tuli sisään, joi kahvin, 
ei ollut millänsäkään, vaan 
tuumi: "Suolaistahan siitä 
tulikin, suolaistapa
niinkin..."

Talolan Knaapilla kävi vielä 
huonommin, kun Kiljaani oli 
siellä yötä. Talossa oli hie
man villikko tytär, joka halu
si pelleillä Kiljaanin kustan
nuksella ja kuiskasi tälle: 
"Tul yälä mun sänkyyni kun 
kuu on noussu." Hän näytti 
Kiljaanille, missä nukkui, 
mutta se olikin talon raila- 
kasotteisen piian vuode. Kil
jaani sitten kuun noustua 
hiipi piian vuoteeseen, 
mutta ei ehtinyt tekemään 
paljon mitään, kun piika he
räsi ja alkoi läimäytellä tun
keilijaa ympäri korvien. Hä
keltynyt Kiljaani hoki: "Ju
malauta -  toinen kuu, toi
nen kuu kuin illalla."

Kun Kiljaanin kuolemasta 
on jo 72 vuotta, on Koskella 
enää hyvin vähän niitä ihmi- 
sä, jotka ovat hänet näh
neet. Näitä ovat ainakin 
Joose ja Kaisa Levonen, ja 
on Kaisa Torpparille kerto
nut antaneensa joskus Kil
jaanille ruuaksi piapoakin. 
Kiljaanin muisto kuitenkin 
on säilynyt, koska joskus sa- ►

"Kiljaanin lähde” Someron Kerkolan Nummilan talon peltojen päisteessä, tässä jääpeitteen 
suojassa. Takana näkyy niitä peltoja, joita Kiljaani kesäisin kävi kuokkimassa.
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notaan railakaspuheisesta 
ihmisestä: On se aika Kil- 
jaani...

Kiljaani ei 
nirsoillut
Entä Kiljaanin ruokapuoli? 
Entisaikaan ei yleensäkään 
oltu ruuan kanssa niin tark
koja kuin nykyisin, mutta 
kyllä Kiljaani vei muista voi
ton silloinkin. Kahvipannun 
lisäksi hänellä oli kolmijalkai
nen konttipannu, jonka hän 
keitti puuroa täyteen -  ta
vallisesti kaurapuuroa -  ja 
söi sitten siitä niin kauan 
kuin se tyhjeni. Kerran hän 
jälleen oli syömässä puuroa 
tästä kattilastaan, kun Ilolan 
Maija toi hänelle perunasa
laattia, jossa oli mukana pu
najuurta ja porkkanaa. Kil
jaani alkoi syödä sitä, mutta 
kesken kaiken tuli tieto, et
tä Häntälässä tarvittiin he- 
vosnylkyriä. Kiljaani lähti he
ti, löi vain salaatin kontti- 
pannuun puuron päälle, et
tä Maija sai oman astiansa 
takaisin. Kiljaani viipyi mat
kalla muutaman päivän, pa
lasi nälkäisenä ja rupesi syö
mään sitä kattilassa ollutta 
sekoitusta, jossa oli valkea 
home päällä, sisusta kävi ai
ka lailla ja punajuuri oli vär
jännyt puuronkin punaisek
si. Ilolan Maija oli sitä mieltä, 
ettei sitä voi enää syödä, 
mutta Kiljaani tuumi vain: 
"Kyllä minä vaan syön, vaik
ka päällä käärmeitä kävelisi 
käärmeitä kävelisi..." Ja söi 
myös.

Hän oli kova kahvinjuoja, 
ja kun hän kesäisin oli kuok
kimassa peltoa oli kahvipan
nu tietysti aina mukana. 
Edellämainitun Kerkolan 
Nummilan suota raivates- 
saan Kiljaani otti kahviveden 
suon laidalla olevasta luon- 
tolähteestä, jota sitten ru
vettiin kutsumaankin "Kil
jaanin lähteeksi". Kovin suu
ria aloja Kiljaani ei kesän 
mittaan saanut raivatuksi, 
noin satasyltäisen (180 m) 
saran, mutta se oli kuiten
kin perusteellisesti kuokittu, 
kannot syvemmältäkin kis
kottu pois.

Välillä hän hakkasi myös 
pellonreunojen lepistä leh
deksiä kupikkakaupalla. Tä
mä kupikka oli 180 sentti
nen kuutio, riukurakentei- 
nen aitaus, joka hakattiin 
täyteen lehdeksiä, ja kun ne 
kesän aikana siinä mätäni-

vät, niin seuraavana kevää
nä ne vietiin lannoitteeksi 
kesantopellolle. Yhdestä ku- 
pikasta Kiljaani sai markan, 
ja häneltä meni sen täyttä
miseen useita päiviä, joten 
se ei ollut kovin hyvää tie
nestiä.

Kovia 
kaupunkimatkoja
Myöhäissyksy oli siis hevos
ten nylkemisen sesonkiai
kaa. Joskus silloin oli jo var
sin kylmääkin, ja kun Kiljaa
nin vaatetus ei ollut par
haimpia, niin kerrotaan, et
tä hän usein -  saatuaan 
osan nahasta irti -  pistäytyi 
hetkeksi sinne nahan alle 
lämmittelemään vielä hie
man lämmintä hevosenru- 
hoa vasten. Hänen yllään ol
lut sarkapomppa olikin ras
vasta ja talista kiiltävä. Ilmei
sesti täit pitivät siitä, koska 
niitä sanottiin pompassa ol
leen suuret määrät. Ilolan 
Maijakin usein levitti ryysy- 
vaatteen tuolin alle, kun Kil
jaani tuli tupaan istuskele
maan -  pudonneet täit sai

vaatteen avulla mukavasti 
vietyä ulos.

Palkaksi kertyneet jouhet 
Kiljaani talvisaikaan vei myy
täväksi vesikelkassa joko 
Turkuun tai Helsinkiin. Se oli 
melkoinen reissu, mutta oli
han hänellä aikaa. Jouhista 
tuli hyvin rahaa, ja kun Kil
jaani oli myös hieman vii
naan menevä, niin kaupun
kimatkoista tahtoi tulla aika 
railakkaita. Niinpä hän ker
ran Turusta palattuaan valit
ti Ilolan Maijalle, jolle oli ai
konut tuoda tuliaisiksi kah
vipaketin: "Voi Maija kulta, 
kun ei ole yhtään kahavia. 
Hurjasti minä olin, hurjasti- 
pa niinkin, kaikki rahani me
netin ja naiset ne veivät. Tu
russa minä aloitin ja Liedos
sa vielä petrasin, petrasin..."

Eräällä Helsinkiin suuntau
tuneella matkallaan hän pa
lellutti jalkansakin melko pa
hoin, mutta somernieme- 
läinen kansanparantaja Pel- 
lonpään Miina kuitenkin pa
ransi jalat siansappiviinalla ja 
muilla yrttilääkkeillä. Kiljaani 
itse oli myös kertonut, että 
kun hän kaupungissa hoip-

puroi tuppipuukko oikealla 
kupeella ja hevosen häntä- 
tupsu vasemmalla kupeella 
roikkuen, niin rauhassa sai 
olla, vaikka olisi ollut miten 
paljon humalassa. Ei edes 
poliisi uskaltanut käydä kiin
ni hevosnylkyriin.

Kiljaanin 
loppuvaiheet
Kun Kiljaani tuli vanhaksi, 
niin Someron vaivaishoito- 
lautakunta keksi, että lähe
tetään hänet takaisin synty- 
mäpitäjäänsä Evijärvelle, et
tei tule Someron kunnan 
elätettäväksi. Mäki-Lampo
lan isäntä lähti kunnan puo
lesta viemään häntä juna- 
kyydillä kotiseudulleen. 
Mutta Kiljaani oli päättänyt, 
että Kerkola on hänen oikea 
kotipaikkakuntansa, ja kas 
-  Kiljaani oli hieman ennen 
saattajaansa taas jo Kerko- 
lassa. Entisenä radanraken- 
tajana hän osasi käyttää hy
väkseen junamatkustuksen 
kaikki mahdollisuudet. Tois
ta häätöä eivät kunnan mie
het enää antaneetkaan.

Huhtikuun 17 pv 1917 Kil
jaani sitten päätti maisen 
matkansa Ilolan saunassa 
tuntemattomaan tautiin 
vain muutaman päivän sai- 
rasteltuaan. Mäki-Lampolan 
isäntä Viljam Nummelinin 
kanssa laittoi vainajan yksin
kertaiseen arkkuun. Se täitä 
kuhiseva sarkatakki pantiin 
päänaluseksi, kun ei oikein 
muutakaan löytynyt. Arkku 
nostettiin kaksipankkoisen 
rankareen päälle ja tavasta 
poiketen vainajan pää me
nosuuntaan päin. Viimeinen 
matka kirkolle alkoi. Ajomies 
istui arkun kannella ja lauloi 
rohkaisukseen puolihävyt- 
tömiä juomalauluja, kun ko
vin pelkäsi pirun kanssa ka
verina ollutta vainajaa. Siu
nattuun multaan Kiljaani 
kuitenkin haudattiin, ja 
myöhemmin Kerkolan työ
väenyhdistys puuhasi muis
tomerkkiäkin hänen haudal
leen, mutta tämä hanke 
kuitenkin raukesi.

Kiljaani kuoli, mutta muis
to hänestä jäi elämään. Jäi
vät myös ne monet hänen 
lausahduksensa, joista kaikki 
eivät oikein sovi näin leh
den palstoille. Ja se kirkas
vetinen lähdekin on yhä 
siellä Nummilan suon laidas
sa -  Kiljaanin nimikkolähde.
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