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Kosken ensim m äinen urheilukenttä valm istum isvaiheissaan syksyllä 1929. Paviljonkikin uutuuttaan hohtavine pärekatto ineen on 
jo  valm iina. y

Vanhan urheilukentän vaiheita kirjoitusten valossa
Koskelle perustettiin v. 1925 urheiluseura, joka sai nimekseen

"Kosken Kauhu”.
Viisi vuotta myöhemmin, siis 1930 Koskelle valmistui urheilukenttä 

Nuortentuvan läheisyyteen. Tämä kenttä on nyt siis 60-vuotias, 
ja on edelleenkin osittain käytössä.

10 vuotta sitten Kosken kunnanvaltuusto päätti uuden 
urheilukentän rakentamisesta. Se rakennettiinkin ja vihittiin

käyttöönsä 1982.
Yli 50 vuotta vanha urheilukenttä toimi Kosken 

urheilutapahtumien keskuspaikkana -  lisäksi monien muidenkin 
juhlien, varmaan lähes jokainen koskelainen on siellä syystä tai

toisesta käynyt.
On siis paikallaan katsoa, miten tuo kenttä sai alkunsa 60 vuotta 

sitten. Tarinan pohjana ovat dokumentit, joita on aikoinaan 
kirjoitettu k.o. kentän tiimoilta.
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Kosken vanha urheilukenttä siinä varsinaisessa 
tarkoituksessaan. M enossa on poikien 1500 m, joskus 50- 
luvun alkupuolella, jolloin vanha Nuortentupakin oli vielä 
pystyssä.

"Kauhu" 
kauhistutti
Tuskin on edes syytä ky
syä, oliko urheilukenttä 
Koskella tarpeellinen. Ur
heiluseura oli siis jo perus
tettu, urheilua harrastettiin 
vilkkaasti ja urheilijoita kun
nasta löytyi. Urheiluseura 
oli aloittanut toimintansa 
melko reippaasti, mutta 
"Kauhu” se ei enää ollut, 
vaan nimi oli muutettu 
'Kosken Kaiuksi” . Tästä 
muutoksesta Kaiun senai
kainen tähtiurheilija Yrjö 
Väinölä kertoi joitakin vuo
sia sitten näin:

”Olin Turussa kansal
lisissa kilpailuissa -  en 
enää muista, oliko se 
Riennon tai Urheiluliiton 
järjestämä. Olin toinen 
3 000 metrillä ja  kun 
kuuluttaja kuulutti: ”Toi
nen Väinölä, Kosken 
Kauhu”, niin kaikki ru
pesivat nauramaan. Sil
loin sanoin, etten enää 
juokse sen nimisessä 
seurassa, vaan sen nimi 
on muutettava. Ja se 
muutettiinkin, vaikka ei 
vielä sillä vuodella.”

Kaiun lisäksi tuolloin jär
jestivät urheilukilpailuja 
myöskin suojeluskunta se
kä nuorisoseura. Nuoriso
seuratalon -  Nuortentuvan
-  pihallahan siihen aikaan 
kenttälajit kisailtiinkin ja pi
demmät juoksumatkat ra
vattiin kirkonkylän teillä.

Urheilutoimintaa siis oli
-  urheilukenttää vain ei ol

lut. Tai ei aivan niinkään voi 
sanoa, sillä pieniä kylä- 
kenttiä oli eräiden kulma- 
kuntien toimesta tehty ai
nakin Alikulmalle, -  nk. 
"Kesälän stadion” -  sa
moin Sorvastolla siinä kylä- 
taajaman risteyksen lähellä 
oli tasainen kenttä urheilu
toimintaa varten. Aron Raf- 
fu aikoinaan muisteli, että 
myös Patakoskella Yli-Si- 
molan lähettyvillä olisi ollut 
jonkinlainen kenttä. Mutta 
sellaista keskuskenttää, 
jossa olisi ollut oikein kun
nolliset juoksuradat ei kun
nassa vielä ollut.

Kolmen 
vuoden "souvi"
Vuonna 1982 -  siis sama
na vuonna kun Kosken uu
si urheilukenttä vihittiin 
-  kirjoitti Yrjö Väinölä Kun
nallisessa Viikkolehdessä 
ensimmäisen urheilukentän 
perustamisesta näin:

”1928 otti suojelus
kunta asian hoitaakseen 
ja kenttää alettiin puu
hata pitäjään. Koska 
Nuortentuvan tontti
maat eivät riittäneet 
kentän tekoon saatiin
naapureilta apua, Stähl- 
bergin maasta saatiin
yksi sarka lisää ja  loppu 
tarvittavasta maa-alu- 
eesta Knaapin tilan
maista.

Sille, että suojeluskunta 
toimi hankkeen päävetäjä- 
nä on luonnollinen syynsä. 
Kosken kunnalla ei ollut

vielä urheilulautakuntaa ja 
muutenkin kunta koetti 
elää mahdollisimman sääs
teliäästi. Urheiluseura oli 
vasta hiljattain perustettu ja 
oli lähes varaton. Nuoriso
seura oli vanhempi, mutta 
varoja ei silläkään liiemmälti 
ollut. Mutta Suojeluskunta 
oli jo varsin varakas ja sille 
oli luotu vahva organisaa
tio, jonka avulla oli helppo 
saada esim. tarvittava työ
voima kokoon. Perustettiin 
tosin erityinen kenttätoimi- 
kuntakin, mutta suojelus
kunnan voimalla ja tuella 
sekin toimi.

Suunnitelmat ja alkuval
mistelut tehtiin vuoden 
1928 puolella. Kun alue 
punnittiin, huomattiin että 
eteläpää oli melko paljon 
pohjoista päätä alempana. 
Oli siis siirrettävä maata 
toisesta päästä toiseen. 
Yrjö Väinölä jatkaa kirjoi
tuksessaan:

”1929 alkoivat talkoot 
kentällä kovalla rytinällä 
maan tasoittamiseksi. 
Toimikunta oli laatinut 
etukäteen suunnitel
man, mikä porukka mil
läkin päivällä joutuu töi

hin, mikä jalkamiehenä, 
mikä hevosmiehenä. 
Maansiirtoon käytettiin 
hevosia. Oli multapohti- 
mia, sontakärryjä ja re
kiä, kun maata kuljetet
tiin lähelle Turku-tietä.”

Mitään konevoimaa ei 
vielä ollut käytössä, mies- 
ja hevosvoimin vain häärit
tiin. Ja naisvoiminkin, sillä 
suojeluskunnan lotat huo
lehtivat talkoolaisten muo
nituksesta. Sen vuoden 
1929 aikana kenttäalue 
saatiin vaakasuoraan ja 
muutenkin tasaiseksi.

Suunnitelmien mukaan 
kentän piti olla valmiina 
seuraavan vuoden 1930 
kesään mennessä. Sen 
vuoden kevät ja kevätkesä 
olivatkin hyörinän aikaa 
kentällä. Tehtiin valmiiksi 
hyppy- ja heittopaikat ja 
rakennettiin "paviljonki” eli 
sauna-pukuhuoneraken- 
nus. Kaikki oli valmiina hei
näkuun 13 päivään men
nessä, jolloin oli määrätty 
pidettäväksi kentän juhlalli
set vihkiäiset urheilukilpai- 
luineen. Kunnallisessa Viik
kolehdessä oli luettavana 
näin kuuluva ilmoitus:

”URHEILUKENTÄN VIHKIÄISET JA SUURET 
URHEILUKILPAILUT KOSKELLA TL.

Sunnuntaina t.k. 13 pnä vvihitään Kosken T.l. 
Suojeluskunnan urheilukenttä tarkoitukseensa 
suurin juhlallisuuksin. VVihkiäisjuhla alkaa klo 13 ja 
on sen ohjelmassa torvvisoittoa, kenttähistoriikki, 
juhlapuhe, jonka pitää piirin kenttäpappi rovvasti 
Juho Päivviö, juhlaruno, jonka on tilaisuutta vvarten 
kirjoittanut tohtori Martti Jukola, päättyen tilaisuus 
Porilaisten marssiin.”

Mainitusta torvisoitosta 
vihkiäisissä huolehti Kajaa
nin sissipataljoonan soitto
kunta, ja historiikin kenttä- 
teon vaiheista esitti Martti 
Urmas. Myös tunnettu lau
lajatar Ritva Aro esiintyi, 
vaikka sitä ei ilmoituksessa 
mainitakaan. Syynä oli se, 
että laulajatar esitti aluksi 
niin suuren palkkiovaati- 
muksen, ettei toimikunta 
halunnut sitä maksaa. 
Mutta viime hetkellä Ritva 
Aro pudotti hinnan puoleen 
ja niin hänet voitiin ottaa. 
Martti Jukola, Yleisradion 
ensimmäinen varsinainen 
urheiluselostaja sensijaan 
kirjoitti juhlarunon varsin 
halvalla. Laitetaanpa tuo 
runo tähän näytteeksi sen 
ajan isänmaallisista julis- 
tusrunoista. Juhlassa sen 
lausui joht. Edvard Aalto
nen Vehmaalta.

Nurmi 
vetonaulana
Klo 15 samana päivänä al
koivat juuri vihityllä kentällä 
sen ensimmäiset urheilukil
pailut. Itse Paavo Nurmi oli 
saatu mukaan vetonaulaksi 
ja hyvin hän taisi yleisöä 
vetääkin, sillä kilpailuja 
seuraamassa oli n. 3 000 
katselijaa. Kilpailijoita mu
kana oli kaikkiaan 58.

Joitakin aikoja myöhem
min nimim. Antipas, eli Ur
po Ahola pakinoi Turun- 
maa-lehdessä näistä kilpai
luista ja erityisesti Nurmen 
osuudesta niissä seuraa
vasti:

"Kun nyt tulimme 
panneeksi omiakin 
muistumisiamme mu
kaan tästä tarunomai
sesta ”Lentävästä suo
malaisesta” naputelles-



N:o 2 -  Heinäkuu 1990 3

Sarkaisin mekoin ja  kirvehet myötä 
saapuivat miehet merien yli. 
Vastassa pakkasta, routaa ja  yötä, 
käymätön korpi ja  erämaan syli. 
Huuhkaja huusi ja  ulvoi ilves: 
tänne, tänne ei tulla saa, 
järvet on jäässä ja  taivas on pilves, 
tämä on Ruijan noitien maa.
Sarkaiset mekot jykevin rivein 
astuvat maahan ja  iskevät piitä 
surmaksi aarnion hautoin ja  kivein, 
tappara auttaa, miss käsi ei riitä. 
Väisty vi korpi ja  kaatuvi kaski, 
siemen tuhkahan kylvetään.
Joku jo  paaden vaskisen laski 
tueksi töllinsä portaanpään.
Täättä on taisteltu, kärsitty, lyöty 
verissä otsin vierasta miestä, 
hammasta purren pettua syöty,

SUOMEN SUKU

kiroten kannettu vierasta iestä, 
salassa hyväilty miekan kahvaa, 
käytetty jousta ja  tapparaa, 
nostettu sukua nuorta ja  vahvaa, 
jolla ois kerran vapaa maa.
Miehistä kuntoa, jäntereen voimaa 
täällä on palvottu vuossadat sitten, 
raudan ja  teräksen aateloimaa 
tahtoa nuorien sydämitten.
Siitä on kasvanut uljas kansa 
metsihin suuren Suomenmaan. 
Laskenut ei ole uhrejansa 
vapaata maata se ostaessaan.
Meillä on isiltä perintö kallis: 
tervehet kädet ja  rohkea rinta. 
Kenpä nyt vierahan polkea sallis 
isien peltoa rakkahinta!
Meidän on tehtävä tiliä siitä 
ansaitsemmeko maamme tään.

Kaunihit sanat ei kauaksi riitä. 
Työtä ja  tekoja kysytään!
Meidän on luotava voimakas suku 
lihaksin väkevin, nuorin ja  sitkein, 
joka ei taistossa koskaan huku, 
joka ei armoa kerjää itkein.
Jolla on kättä, mill asetta kantaa 
suojaksi kotien rakkahien, 
jolla on isku iskusta antaa 
puolesta siskoin ja  veikkojen.
Kentällä tällä me nostamme uutta 
polvea käymähän voitosta voittoon, 
pelvotta vastahan tulevaisuutta, 
astumaan kerran voimien koittoon. 
-  Tulkohon vaino, myrsky ja  hätä! 
Väkevät kädet ne maahan lyö. 
Suomea emme me suojatta jätä! 
Suomea koskaan ei peitä yö.

samme, niin jospa ker
romme vielä siitäkin, 
kun hänet kerran saatiin 
juoksemaan vanhan ko- 
tipitäjämme Kosken Tl 
urheilukentän vihkiäis- 
kilpailuissa. Olimme 
siellä katselijana muka
na mekin ja olimme ollut 
jo etukäteen jännää
mässä, että saadaanko- 
han Paavo Nurmi mu
kaan. Kun häntä pyydet
tiin, niin Nurmi sanoi: 
Sehän on Kalle Tuomi
sen urheiluseura, kyllä 
sitä pitää tulla autta
maan.

Sitten itse kilpailupäi
vänä olivat koskelaiset 
eturivin kansalaiset 
Nuortentuvan portilla 
vartoomassa linja-au
toa, jonka oli määrä tuo
da Nurmi Turusta pai
kalle. Linja-auto tuli, 
mutta ei siellä Paavo 
Nurmea ollut. Sitä sur
tiin jo kovasti, mutta sit
ten yksi pikkupoika sa
noi, että Nurmi jäi tuos
sa Talolan koulun koh
dalla pois autosta, hyp
päsi ketterästi yli urhei
lukentän aidan ja meni 
kentällä olevaan sau
naan.

Näin oli todella tapah
tunutkin. Ja kun juokse
misen aika oli jo  käsillä, 
niin Nurmi puki siellä ur
heiluasun päälleen ja 
sanoi saunassa olleelle 
Tuomisen Kallelle, että 
käskepäs pistämään 
toimeksi. Näin myös ta
pahtui. Ja sitten Nurmi 
juoksi kentällä Suurena

Yksinäisenä sekä jatkoi 
maalinauhan katkaistu- 
aan suoraa päätä sau
naan peseytymään ja 
pukeutumaan.

Tämän jälkeen koske
laiset juhlien järjestäjät 
jälleen odottelivat vie
däkseen kunniavieraan
sa juhlapäivällisille. 
Mutta taaskin kävi niin, 
ettei Nurmea löydetty 
mistään. Ja lopulta 
muuan pikkupoika tiesi, 
että Nurmi oli mennyt 
johonkin pikkuautoon, 
joka lähti kohti Mellilän 
asemaa, josta pääsee 
junalla Turkuun.

Voittajan komea pal
kinto jä i voittajalle luo
vuttamatta ja  ”matka
kustannukset” hänelle 
suorittamatta. Urmaan 
Martti pantiin matkaan, 
viedäkseen palkinnon 
voittajalle ja  maksaak
seen juhlakilpailun suu
ren yleisömenestyksen 
hakijalle ne "matkaku
lut”. Martti jännäsi, että 
onkohan hänellä var
masti kylliksi paljon ra
haa matkassaan. Mutta 
se oli turhaa jännäämis
tä, sillä tilinteon hetkellä 
Paavo Nurmi sanoi: Lin- 
ja-automaksu Turusta 
Koskelle maksoi 15 
markkaa ja samanver- 
ran maksoi junakyyti 
Mellilästä Turkuun. Kun 
minä pääsin ilmaiseksi 
erään miehen pikkuau
tossa M  eliil ään, niin ko
ko lasku olisi sitten 30 
markkaa. ”

Näin muisteli Antipas

tuota historiallista hetkeä. 
Nurmen lajina kilpailuissa 
oli 1 500 m ja hänen voit- 
toaikansa 4.03. Seuraavina 
olivat Turun Urheiluliiton 
Pilpola ja Suomela, jotka 
jäivät Nurmesta n. 10 se
kuntia. Nurmi oli ilmoittau
tunut ehdollisena myös 
3 000 metrille mutta sitä 
hän ei kuitenkaan juossut. 
Sillä matkalla vei voiton 
Kosken oma poika Kalle 
Tuominen, joka tosin tuol
loin edusti Turun Urheiluliit
toa. Hänen voittotuloksen- 
sa oli 8.51,6. Tästä juok
susta kertoo paikalla ollut 
tuntemattomaksi jäänyt 
lehtimies seuraavasti:

”3 000 metrin juoksu 
oli kilpailujen jännittävin 
laji. Potila lähti varsin 
kevyesti matkaan ottaen

johdon käsiinsä. Toise
na oli Turun Urheiluliiton 
Tuominen ja kolmante
na L. Koivunalho. Toi
sella kierroksella yritti 
loimaalainen Tähtinen 
johtoon, mutta Tuomi
nen ei päästänyt häntä 
ohitseen vaan menikin 
itse tiennäyttäjäksi. Po
tila pääsi kuitenkin pian 
ohi, pysyen johdossa 
suurimman osan aikaa, 
mutta Tuominen oli ai
van hänen kintereillään. 
Viimeisellä kierroksella 
oli kaikkien huomio kiin
tynyt näihin kahteen, 
jotka miltei rinnatusten 
ja hyvän matkaa muista 
edellä tekivät taivalta 
kevein askelin. Noin sa
dan metrin päässä maa
lista alkoivat molemmat

Vanha urheilukenttä on myös jokaisessa Kosken Kohauksessa 
ollut m uutam ien toim intojen paikkana. Tässä Kosken yrittäjien  
ja  kunnan edustajat m ittailevat voim iaan köydenvedossa 
v. 1983.
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tiukentaa vauhtiaan, 
mutta Tuomisella oli 
enemmän voimia ja hän 
meni jo selvästi Potilan 
ohi. Lähempänä maalia 
rako vielä suureni."

Aivan kaikkia lajeja ei 
suoritettu uudella kentällä, 
sillä ohjelmassa oli myös 
15 km maantiejuoksu, jos
sa koskelaisia edustivat Yr
jö Väinölä ja Arvo Kurjen- 
oja. Heistä veti kuitenkin 
voiton Nummen Kipinän 
Martti Marttelin, joka voitti 
Väinölän puolellatoista mi
nuutilla ja tämä taas Kur- 
jenojan yli minuutilla. Oli 
sitten tietysti muitakin laje
ja, joissa koskelaisista oli 
mukana 100 metrillä Martti 
Tamminen ja keihäänhei- 
tossa Heikki Heikkilä.

Niin oli kisat kisailtu ja 
yleisö poistui kentän laita
malta tyytyväisenä, kun oli 
nähnyt henkilökohtaisesti 
"Paavo Suuren” juoksevan. 
Mutta juhlinta ei vieläkään 
loppunut. Yrjä Väinölä kir
joitti:

"Illalla oli juhlailtamat 
Nuortentuvassa ja Al
haisten makasiinissa. 
Nuortentuvan iltamassa 
esitettiin näytelmä ”Ka
sarmin pihalla”. Kajaa
nin sissipataljoonan po
ja t soittivat. Alhaisten

makasiinissa soitti Kos
ken orkesteri muun oh
jelman jälkeen tanssi
musiikkia.”

Monien 
juhlien paikka
Näin mieliinpainuvasti juh
littiin siis 60 vuotta sitten 
Kosken ensimmäisen ur
heilukentän valmistumista. 
Aikanaan kenttä siirtyi Kos
ken kunnan omistukseen, 
mahdollisesti silloin, kun 
suojeluskunnat sodan jäl
keen lopetettiin -  siihen en 
kunnan arkistosta löytänyt 
selvää vastausta. Mutta ai
nakin 1949, jolloin kunnan 
liikuntalautakunta aloitti toi
mintansa, kenttä jo oli kun
nan omistuksessa.

Monen monta urheilukil
pailua kentällä vihkiäisten 
jälkeen on pidetty, mutta 
saattaa olla että vihkiäiskil- 
pailut yleisömäärässä vei
vät voiton. Paavo Nurmea 
ei enää toistamiseen saatu 
juoksemaan kentälle, vaik
ka seuraavana kesänä 
1931 olivatkin neuvottelut 
käynnissä hänen tulostaan 
suojeluskunnan kansallisiin 
kutsukilpailuihin, jotka sa
malla olivat Kaiun piirikun- 
nalliset kilpailut. Niihin hän 
ei siis saapunut, mutta mu

kana olivat kuitenkin mm. 
Harri Larva, Martti Marttelin 
ja Kalle Tuominen.

Mutta ei kenttä ole ollut 
yksistään urheilujuhlien pi
topaikkana. Monenlaisia 
muitakin juhlahetkiä sillä on 
vietetty, jopa sellaisia, että 
vihkiäiskilpailujen yleisö
määrä on selvästi ylitetty. 
Sellainen tilaisuus oli aina
kin Kosken maatalousnäyt
tely 1949, jolloin kenttä ja 
sen lähiympäristö oli näyt
telyjen keskuspaikkana, ja 
jolloin väkeä oli todella pal
jon. Myös Varsinais-Suo- 
men nuorisoseurojen laulu
juhlat ovat keränneet pai
kalle suuret määrät yleisöä. 
Kosken Nuorisoseura yksi
nään piti aiemmin lähes jo
ka kesä kentällä kesäjuhli- 
aan, joiden ohjelmassa 
usein oli myös urheilukil
pailut, myöhemmin myös 
lentopallo-otteluja tämän 
lajin tultua muotiin. Ja siellä 
kentällähän on pidetty 
myös ne kuuluisat kruunu- 
häät, jotka ovat olleet jo 
kaksi kertaa Kosken Nuori
soseuran vuosijuhlien yh
teydessä. Siellä myös vii
me kesänä vietettiin seuran 
toistaiseksi viimeiset vuosi
juhlat tanhujen ja peliman
nimusiikin merkeissä, kun 
seura täytti pyöreät 100

vuotta.
Lentopallon lisäksi on 

tietysti muitakin palloilulaje
ja kentällä harrastettu. Pe
säpallo oli jo ennen sotia ja 
niiden jälkeenkin Koskella 
suosittu laji ja sitä pelattiin 
yleensä juuri tällä kentällä. 
Jalkapalloa on myös pelat
tu ja pelataan edelleenkin; 
ovathan siellä yhä ne maa- 
likehätkin paikoillaan.
Enimmin kai kuitenkin on 
harrastettu yleisurheilua.
Lukemattomat ovat ne yk
sityiset ja ohjatut harjoitte
lut, kuin myös ne pienem
mät kilpailut, joita kentällä 
tuon 60 vuoden aikana on 
pidetty.

On ilmeistä, että Kosken 
vanha urheilukenttä ei 
enää ole pitkäikäinen. Kun 
kohta sen pohjoiselle lai
dalle rakennetaan uusi Ta- 
lolan ala-asteen koulu, on 
ilmeistä, että kenttä muut
tuu koulun pihaksi ja auto
jen paikoitusalueeksi. 
Unohdu se ei kuitenkaan 
pitkiin aikoihin; sillä ne jot
ka siellä ovat aikoinaan ur
heilleet, esiintyneet muuten 
tai olleet katsomassa mui
den esityksiä säilyttävät 
mielissään muiston siitä 
kentästä niin kauan kuin 
elävät. ■

KOSKEN TL OSUUSPANKKI HYVITTÄÄ 
11 %:N KORON OSUUSPÄÄOMALLE

Kosken Tl Osuuspankin osuuskuntakokous pidettiin 26. 4. 1990. Kokouksen avasi osuus
pankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Alpo Yli-Liipola ja kokouksen puheenjohta
jaksi valittiin piirikonsulentti Pentti Suominen. Esitetystä vuosikertomuksesta ilmeni, 
että osuuspankin talletukset olivat olleet vuoden 1989 päättyessä runsaat 143 Mmk, 
missä lisäystä vuoden aikana 15,3 %. Tilivuoden voitto oli 426.058,01 markkaa, josta 
osuuspääoman korkoina maksetaan jäsenille 11 %:n mukaan 253.092,75 markkaa. 
Vararahastoon päätettiin siirtää 86.482,63 markkaa sekä käyttörahastoon sama summa 
eli 86.482,63 markkaa.

Hallintoneuvostoon vuosiksi 1991-1993 valittiin Kauko Ilvola, Arto Kattelus, Terttu 
Kattelus, Perttu Laine, Voitto Lammela, Taisto Lehti, Hannu Levonen, Raili Petters
son, Heikki Rantanen, Seppo Raunio, Reijo Salminiemi, Markku Tamminen ja Alpo 
Yli-Liipola.

Tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 1991 tilejä ja  hallintoa valittiin 
Matti Mikkola ja Juhani Hörkkö sekä varalle Lasse Mattila ja Osmo Korhonen.
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Elettiin vuotta 1946 -  jatkosota 
oli juuri päättynyt. Koskelle 
saapui hevospelillä ajaen 
Viipurin läänin Uudeltakirkolta 
kotoisin oleva nuori mies 
nimeltään Sulo Kakko. Hän tuli 
tekemään kevätkylvöjä pika- 
asutuslain nojalla Kakon 
perheelle Kosken kartanosta 
lohkaistulle tilalle. Silloin hänellä 
ei vielä ollut autoa, mutta 
myöhemmin on ollut, voisi 
sanoa että on ollut paljonkin, 
sillä kun hän aikanaan pääsi 
armeijasta, hän ryhtyi autoalalle.
Jo kohta 40 vuotta ovat 
koskelaiset ja muutkin 
suomalaiset voineet nähdä 
liikenteessä kuorma-autoja, 
joiden ohjaamon kyljessä lukee:
S. Kakko, Koski TL Valtavat 
määrät erilaista tavaraa on 
näillä autoilla siirretty paikasta 
toiseen -  pääartikkelina on 
kuitenkin ollut suomalainen puu.

— Kuljetusliike — 
Sulo Kakko ky:n

tarina

Sukupolven
vaihdos
Mahtava rivi mahtavia au
toja seisoo Koskenkylän 
Kakkolan pihalla, kun me
nen sinne haastattelumat
kalle. On lauantai; sahat ja 
muut puufirmat seisovat ja 
niin on kuljetusliikkeelläkin 
vapaapäivä. Ei kuitenkaan 
täysin, sillä erään auton 
ohjaamo on keikautettu 
etukenoon ja pari miestä 
tekee sille jotain pikku re
monttia. Ja kun haastattelu 
on ohi, pistää liikkeen ny
kyinen toimitusjohtaja Kari 
Kakko erään autoista 
käyntiin ja lähtee hake
maan jotain pientä puuta- 
varaerää -  on kuulemma 
jonkun pellon päässä es
teenä. Onhan kylvöaika.

Niin tosiaan -  kuljetus
liikkeessä on vuonna 1988 
tapahtunut sukupolven
vaihdos. Liikkeen perustaja 
Sulo Kakko jäi eläkkeelle ja 
myi osuutensa pojilleen 
Karille ja Reijolle. Vastuu 
liikkeestä hänellä kuitenkin 
oli viime syksyyn asti, jol
loin rekisteröintipaperit val
mistuivat. Aiemmin liike oli 
yksityinen, mutta nykyään 
kommandiittiyhtiö, eli siinä 
voi olla ulkopuolisiakin ra
hoittajia ilman päätösvaltaa 
yhtiön asioihin.

Entinen ja nykyinen toi
mitusjohtaja kertovat, että 
tällä hetkellä liikenteessä 
on viisi isoa Volvoa; kuu
deskin on ostettuna, mutta 
vielä rekisteröimättä. Kun 
tuollaisen 26-pyöräisen 
puutavara-auton hinta nos- 
tureineen alkaa pian lähen
nellä puoltatoista miljoo
naa, niin voi laskea, että 
melkoinen omaisuus niissä 
on kiinni. Näitä autoja kul
jettavat kuusi vierasta kul
jettajaa ja lisäksi omistaja- 
pojat; Sulo itse ajelee enää 
vain pienemmillä autoilla. 
Talon emäntä Helvi Kakko 
on huolehtinut liikkeen 
konttoritöistä alusta asti ja 
huolehtii edelleenkin kun ei 
isännän tavoin ole vielä 
eläkkeellä. On selvää, että 
hänenkin osuutensa on ol
lut erittäin merkittävä liik
keen menestymiselle. Sillä 
menestynyt liike Kakon 
kuljetusliike on; ainakin mi
nulle tuli sellainen vaikutel
ma siellä käydessäni.

Perinteitä jo 
Karjalasta
Sulo Kakon liikemiesomi- 
naisuudet ovat ilmeisesti 
perua jo Karjalan ajoilta, 
vaikka Kakot siellä olivatkin 
maanviljelijöitä. Sulo Kakko 
kertoo:

-  Mutta meillä on aina 
ollut myös tuo pieni bisnes 
mukana. Isällä jo oli sem
moinen "pysty” -  siis kantti 
kertaa kantti - ,  oli äidin sis
kon miehen kanssa poru
kassa ja ajoivat kalaa sata
masta Kyyrölään ja Muo- 
laan puoleen ja toivat tul

lessaan savipotteja Kyyrö- 
lästä rantapuoleen. Ja 
marjoja isä osti suoraan 
poimijoilta; kiersi hevosen 
kanssa metsässä määrät
tyyn aikaan ja otti kuor
maansa poimitut marjat. 
Kotona 4 -5  muijaa perkasi 
ne marjat, jotka sitten lähe
tettiin junalla Viipuriin. Sitä 
tehtiin niin kauan kuin 
muistan.

Sulo Kakko on syntynyt 
1930, joten hän oli 9-vuoti- 
as kun talvisota syttyi.

-  Muistan sen kuin eili
sen päivän. 7 aikaan aa
mulla rupesivat tykit jytise

mään. Menin aamulla isän 
kanssa myllyyn, ja kun eh
dittiin kotiin, niin puoli 9 ai
kaan tuli linja-auto sinne 
mäelle ja sanottiin, että oli 
puoli tuntia aikaa lähtöön; 
mukaansa sai sen, mitä 
sylissä sai pidettyä. Mentiin 
Perkjärvelle ja oltiin siellä 
koko loppupäivä, kun ne 
pommitteli, ja päästiin vas
ta illalla junaan.

Perhe ohjattiin Tyrväälle 
ja majoitettiin erääseen ta
loon, jossa samassa pirtis
sä oli asumassa 40 hen
keä, niin että liikaa tilaa ei 
ollut. Kesällä tuli siirto Loh-



Sulo Kakon toisen auton, 48-m allisen Chevroletin nokalla 
seisovat Sulo itse, sekä liikkeen nykyinen toim itusjohtaja Kari, 
joka kuvaa otettaessa oli hieman toisella vuodellaan.
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jalle ja vuonna 41 Halik
koon. Seuraavana vuonna 
he monien muiden tapaan 
lähtivät takaisin Karjalaan. 
Kylästä oli kaikki talot pol
tettu, joten piti rakentaa 
uusi koti. Mutta -  kuten 
tiedetään -  pian oli lähdet
tävä uudelleen. Lähtöhet- 
kellä isä oli Mikkelin puo
lessa ostamassa lehmää, 
joten Sulo, joka lapsesta 
asti oli ajellut hevosta, toimi 
ajomiehenä, kun äitinsä ja 
sisarensa kanssa lähti; leh
mät kävelivät rattaiden pe
rässä. Isä yhdytti heidät 
Perkjärvellä, ja niin mentiin 
Kangasniemelle, jossa ol
tiin se kesä 44. Syksyllä tuli 
siirto Ruskolle, josta piti 
saada maatakin, mutta 
sieltä sitä ei kuitenkaan 
saatu, vaan Koskelta. Kos- 
kenkartanon pellolta loh
kaistiin pika-asutuslain no
jalla tila Kakoille, niinkuin 
usealle muullekin siirtolai
selle. Kun näin paikalle 
muodostui ikäänkuin uusi 
kylä, ruvettiin sitä sano
maankin Uusikyläksi, vaik
ka virallisesti se nykyään 
on Kosken kylää.

Autohommat
alkoivat
Sulo Kakko jatkaa:

-  12 päivä toukokuuta 
46 tultiin tänne tekemään 
kylvöt, vaikka asuttiin silloin 
vielä Ruskolla. Olin silloin 
hevosen kanssa Ruskon 
lentokenttää tekemässä ja 
palattiin heti kylvötöiden 
jälkeen takaisin Ruskolle 
jossa oltiin se kesä. Syksyl
lä viljankorjuuaikaan muu
tettiin tuonne Kosken pap

pilaan, jossa asuttiin seu- 
raava talvi. Kaadettiin tal
vella papan kanssa raken
nustarpeet ja 47 sitten ra
kennettiin nämä molemmat 
rakennukset:

Sulo oli silloin varsin 
nuori mies -  17 kieppeillä. 
Hän oli Santion sahalla 
töissä ja rakennushommis- 
sakin mm. Turussa aina 
sotaväkeen menoonsa 
asti.

-  Sitten armeijan jälkeen 
olin tässä -  välillä taas olin 
sahalla töissä -  ja katselin, 
että mitä tässä oikein rupe
aa tekemään. Sitten vuon
na 51 aloitin tämän auto- 
homman, ensimmäinen 
auto oli 39-mallinen Letuk
ka. Siitä ei tullut otettua ku
vaa, mutta rekisterikirja 
löytyy. Toinen auto oli 48- 
mallinen bensiini-Letukka 
ja siitä löytyy kuvakin. Ajelin 
ensin maitoa, mutta kyllä 
puu on ollut koko ajan mu
kana. Alkuun ostin itse hal
koa ja ajoin sitä Turkuun. 
Oltiin ensin Puutorilla, ja jos 
ei siellä tullut kauppoja, niin 
kuorma vietiin Turun Hal
kosahalle. Kyllä alkuaikoina 
ajettiin kuitupuutakin; Paa
volan rantaan Ypäjälle vie
tiin ja myös junavaunuun 
Ypäjän asemalle, niin ja 
Saloon, jossa purettiin ve
teen.

Vuonna 53 Sulo Kakko 
vaihtoi Chevroletinsa Borg- 
vvardiin. Nämä kaikki olivat 
olleet jo ennen käytettyjä, 
mutta 54 hän osti ensim
mäisen uuden autonsa, 
saman vuoden mallia ole
van Vanajan.

-S e n  kanssa ajettiin öl
jyä Naantalin Tupavuoresta

Tampereelle ja vähän joka 
puolelle. Voiton Martti oli 
toisena kuskina; me ajettiin 
sillä samalla autolla puolen 
vuoden aikana 120 t. km, 
eikä silloin ollut uutta tietä
kään Turun ja Tampereen 
välillä. Tehtiin niin, että toi
nen soitti, että on nyt tu
lossa Tampereelta ja toi
nen käveli tuosta pellon 
poikki tien viereen. Auto ei 
jäähtynyt moneen viikkoon; 
vaikka öljyt vaihdettiin, niin 
ei se varmaan alle 60 as
teen päässyt. Ja joskus 
pyhän aikana otettiin rek- 
kaperä pois, laitettiin lava 
päälle ja ajettiin 2 -3  kertaa 
tiiliä Helsinkiin. Kyllä silloin 
oli viitseliäs! Me ajettiin sillä 
Vanajalla tammikuuhun 55, 
jolloin myin sen Anttilan Er
kille ja Nurmin Onnille, kun 
ne rupesivat öljynajoon.

Seuraavaksi Sulo Kakko 
osti uuden Sisun, jolla ajoi 
mm. lautaa Santion sahalta 
Turkuun. Kun Santio siihen 
aikaan osti myös kuitupuu
ta ajettiin se Salon Kokki- 
laan. Ja sama kiivas tahti 
jatkui.

-  Siihen aikaan ehti pal
jon, kun välillä ajettiin viisi
kin kuormaa lautaa Tur
kuun -  käsin tehtiin kuor
mat -  ja kahdella kertaa 
tuotiin takaisin sementti- 
kuorma. 3 kertaa lautaa ja 
2 kertaa sementtiä oli va
kio, ja pari kertaa vielä 
Kokkilassa pöllireissulla; 
mutta se päivä oli kyllä sel
lainen, että viideltä aloitet
tiin ja kahdelta yöllä lope
tettiin, ja paita ei ehtinyt 
kuivumaan ollenkaan, että 
oli se hikistä aikaa.

Kova työ ja valvominen 
vaativat kuitenkin veronsa. 
Sulo Kakko itse kertoo:

-  Siinä tuli sitten sem
moinen vaihe, että väsyin 
oikein todella, kun ajelin 
tuonne Vaasaan ja Jyväs
kylään; päivällä tehtiin ja 
purettiin kuormat ja yöllä 
ajettiin. Meinasin, että vaik
ka ei ikinä leipää saisi, niin 
tämä on pakko lopettaa, 
kun Turustakaan ei pääs
syt kotiin, kuin 5 -10  km 
kerrallaan, kun piti pysäh
tyä ja mennä kävelemään. 
Ja talvella lyötiin lakki täy
teen lunta ja kesällä oli ve
sipullo, josta kaadettiin vet
tä niskaan, että pysyi he
reillä -  siitä oli pieni pakko 
heivata.

Ei Sulo Kakko kuiten
kaan täysin autohommia
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Sulo Kakon ensim mäisen  
kuorm a-auton rekisterikirjan  
etusivu. Kuten näkyy, ei 
autolla kovin suuria kuormia 
voinut kuljettaa.

lopettanut, mutta "heivasi” 
sillä tavalla, että meni 
ajoon tietyömaille, missä oli 
säännöllisemmät työajat. 
Ensin hän oli tekemässä 
Paraisten tietä, ja kun sit
ten uusi kymppitie tehtiin, 
niin oli mukana alusta aina 
Rengon Perähuhtaan asti. 
Niissä hommissa meni 
7 vuoden verran. Jos tuli 
väliaikaa hän ajoi saha- ja 
muitakin ajoja.

Autohommistaan huoli
matta Sulo säilytti koko 
ajan tuntuman myös 
maanviljelykseen. Hän teki 
joka vuosi Kakkolan kylvöt, 
vaikka talo olikin isän ni
missä. Sitten pappa kuoli 
58 ja Sulo lunasti talon it
selleen viisi vuotta myö
hemmin.

-S itte n  innostuin maan
viljelyksestä niin että 65 
ostin Sorvastolta Valtosen 
paikan ja 66 tuon Soonin 
paikan naapurista. Nyt ei 
enää ole niin paljon; myin 
Valtosen paikankin pois, 
kun sinne oli täältä 8 km 
matkaa, ja sitten rupesivat 
taas nuo autohommat li
sääntymään.

Puunajo
päätyöksi
-  65 me aloitettiin tämä 
puunajo, mikä nyt on pää
asiana, vaikka on se puu 
siinä sivussa ollut aina, että 
lähes joka vuosi jossain 
muodossa sitä on ajettu, 
mutta nyt ei ajeta oikeas
taan mitään muuta, kertoo 
Sulo Kakko.



Sulo Kakon luopuessa 1988 kuljetusliikkeen ohjaksista oli 
autoja -  nyt nokattom ia Volvoja -  pihalla jo kuusi.

Kakon miesväki haastattelussa liikkeensä uudessa 
toim istohuoneessa. Vas. liikkeen perustaja Sulo Kakko, kesk. 
nykyinen toim itusjohtaja Kari Kakko ja oik. toinen om istaja  
Reijo Kakko.
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- J a  se on pääasiassa 
näiden koskelaisten saho
jen puuta, lisää Kari.
-  Koski onkin meidän kan
naltamme hyvä kunta siinä 
suhteessa, kun täällä on 
sahateollisuutta. Normaa
lissa maalaiskunnassa ei 
paljon kuljetustarvetta olisi, 
mitä nyt maataloustavaroi- 
ta ja viljaa voisi ajaa.

On ilman muuta selvää, 
että sahateollisuuden kes
kittyminen Koskelle on ollut 
erittäin suuri tekijä Kakon 
kuljetusliikkeen toiminnalle 
ja menestymiselle.

-  Saa nähdä, miten se 
tästä jatkossa kehittyy. 
Mutta vielä ainakin Kosken 
sahoilla menee suhteellisen 
mukavasti, tuumailee Sulo 
Kakko.

Koskelta ja lähiseudulta 
löytyy muutamia muitakin 
puutavaran ajajia, mutta il
meisesti silti työtä on riit
tänyt.

-  Sitä on ollut yllättävän 
hyvin, Sulo Kakko kertoo.
-  Kyllä me olemme ihan 
täystyöllistettyjä. Jos rai
sunkin ottaa jostain muual
ta niin se on liikaa. Kyllä si
tä on koetettukin ajaa niin 
paljon, kuin meidän sielu 
on sietänyt, on ajettu niin 
ettei kelirikkoakaan ole 
tunnettu, ympäri vuoden.

Kysyn Kari Kakolta, mi
ten viranomaiset ovat suh
tautuneet, esim. liikennelu
pia myöntäessään?

-T o tta  puhuen, se on 
ollut hyvinkin hankalaa. 
Niillä on lääninhallituksessa 
se tarveharkintasysteemi, 
ei niitä lupia saa niinkuin 
luulisi. Siksi me olemmekin 
ostaneet muilta täällä auto
ja lupineen; kun joku paik
kakunnalla lopettaa, pysyy 
lupien määrä samana kun

se siirtyy toiselle ja silloin 
sen saa helpommin. Tähän 
on kyllä tulossa muutos 
ensi vuoden alusta, se tar
veharkinta poistuu ja se ta
vallaan helpottuu. Kyllä se 
edelleenkin lääninhallituk
sesta anotaan, mutta ne 
pitkälliset lausuntokierrok
set jäävät pois.

-  Kyllä meillä olisi paljon 
enemmän autoja, jos niitä 
vaan saisi, lisää Sulo. -  Jo
ka vuosi on anottu ainakin 
kerran, mutta ne tahtovat 
tulla takaisin sellaisenaan.

Vuonna 1980 Kakon 
kuljetusliike osti Kalevi Ku
pilta kaksi kuorma-autoa ja 
88 Heikki Vaparannalta yh
den; ne olivat juuri niitä lu
pineen ostettuja autoja. 
Uusia autoja vanhoihin lu
piin on tietysti ostettu use
amminkin.

-  Joka vuosi on ostettu, 
parhaalla kaksikin, sanoo 
Sulo. -  Yhteensä niitä au
toja on kyllä ollut paljon, ei 
150 varmaan riitä. Tein sii
nä välillä hiukan autokaup
paakin.

On selvää, että Koskep 
kunnalla on syytä suhtau
tua myötämielisesti Kakon 
kuljetusliikkeeseen, koska 
se varmaan saa tältä ison 
potin verotuloina. Lisäksi 
liike on myös työllistänyt 
kuntaa.

-  Meillä on vuodesta 53 
lähtien ollut ainakin yksi 
mies töissä, kertoo Sulo 
Kakko. -  Ajoin silloin mai
toa meijeriin ja piti olla apu
mies siinä. Nythän näitä 
vieraita miehiä on siis kuusi 
meidän hommissamme.

- J a  ne ovat kaikki aina 
olleet koskelaisia, lisää Ka
ri. -  Jaa, Salmisen Kalle on 
nyt muuttanut Marttilaan, 
mutta koskelainen hänkin

syntyjään on. Meillä on 
koskelaisia pidetty aina 
etusijalla.

Siinä Kuljetusliike Sulo 
Kakko ky:n tarina kohtalai
sen lyhyesti kerrottuna. Mi
ten tulevaisuudessa -  toi
minta ilmeisesti jatkuu ja 
ehkä vielä laajeneekin?

-  Ei siitä tulevaisuudesta 
koskaan tiedä, mutta aina
kin näillä näkymillä homma 
jatkuu, toteaa Kari Kakko.

Haastattelu tehtiin uu
dessa toimistossa, joka 
sukupolvenvaihdoksen jäl
keen rakennettiin entisen 
karjarakennuksen nurk
kaukseen. Sitten Sulo Kak
ko lähtee näyttämään mui
takin paikkoja. Toimiston 
sivulla on uusi, tilava pesu
huone; entinen, melko tila
va navetta on nykyisin kor
jaamona, johon mahtuu 
kaksi isoa autoa rinnatus
ten. Sen toisella sivulla on 
koppi työkaluja varten ja

sitten rengasvarasto.
-  Meillä pyörii aina tois

tasataa rengasta autojen 
alla.

Päädyssä olevat isot 
ovet ovat kiinni, mutta pie
nestä ovesta pujahdamme 
sinne autopihalle, jossa au
tot seisovat sepelimurskan 
päällä.

-T ä m ä  oli ennen pelto
na, piha oli vain tuossa 
asuinrakennuksen edessä, 
mutta kun autot suurenivat 
ja niitä tuli enemmän, niin 
täytyi tehdä pihaa lisää, 
kertoo Sulo Kakko.

Kukapa tietää, vaikka pi
haa joutuisi vieläkin laajen
tamaan. ■

60-luvulla, jolloin puu tuli Kakon kuljetusliikkessä 
pääasiallisem m aksi ajokohteeksi, ajeltiin siellä tällaisilla 
"nokka-Volvoilla” .
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ELVI HEIKKILÄ

ja  hänen ystävänsä
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Kun nuori neiti Lyydi 
Elviira Lindgren 
vuonna 1928 saapui 
Koskelle, niin tuskin ku

kaan -  ei varmaan hän it
sekään -  osannut aavis
taa, että hän 62 vuotta 
myöhemmin olisi täällä juh
linnan kohteena täyttäes
sään 85 vuotta kaikkien 
koskelaisten tuntemana ja 
kunnioittamana. Tosin hä
net nykyään tunnetaan pa
remmin Elvi Heikkilän ni
mellä. Hän toimi Kosken 
kunnansihteerinä n. 40 
vuotta, oli monen monissa 
luottamustoimissa ja eläk
keelle päästyään kunnan
valtuustossakin. Näistä an
sioistaan hänelle on myön
netty pitäjänneuvoksen ar
vonimi.

7. 4. 90 kokoontui Kos
ken SRK-taloon runsaslu
kuinen Elvi Heikkilän ystä- 
väjoukko juhlimaan hänen 
em. vuosipäiväänsä. Tosin 
pirteä ja energinen päivän- 
sankari paremmin vaikutti 
60-vuotiaalta, mutta onhan 
kirkonkirjoihin uskottava.

Syntymäpäivävieraita tul
vi sisään kukkineen ja on- 
nitteluineen. Kosken Maa- 
talousnaisten ja Maamies
seuran edustajat onniteli
vat peräti laululla Elviä, 
erästä aktiivisinta jäsen

tään. Laulu oli teemaan 
erittäin hyvin sopiva Synty- 
mäpäiväserenadi. Mainitta
koon, että Maatalousnaiset 
olivat myös järjestäneet tal
koovoimin juhlan tarjoilu- 
puolen, mistä me kaikki 
mukanaolleet heitä kii
tämme.

ELVI: Olin Maatalous- 
naisten puheenjohtajana 
sen perustamisesta lähtien 
yli 30 vuotta. Ja hienointa 
on se, että Maamiesseura 
valitsi minut siihen. Martti 
Yli-Liipola sanoi, että tuo 
Elvi sitten ottaa puheenjoh
tajat tehtävät. Eikä meistä 
kukaan edes tiennyt, millai
nen yhdistys se oli. Mutta 
hyvin se alkuun lähti, ja 
nythän se toimii niin kovin 
aktiivisesti.

Koskelaisseura, eli Kos
ken kotiseutuyhdistys kävi 
tietenkin myös onnittele
massa perustajajäsentään, 
ensimmäistä puheenjohta
jaansa ja nykyistä kunnia
puheenjohtajaansa. Tämän 
vuoden alusta on seuran 
puheenjohtajana ollut Matti 
Mikkola, joka esitti onnitte- 
lupuheen edeltäjälleen.

ELVI: Hän on erinomai
nen puheenjohtaja Koske- 
laisseuralle. Sanoin hänelle 
kerran -  olikos se jo pari 
vuotta sitten -  että otatkos

sinä tämän homman hoi
taaksesi, kun sääntöjen 
mukaan ei yksi saa olla ko
vin pitkään. Jos vaan tilai
suus tulee, sanoi Matti. Ja 
sehän sitten tulikin.

Tässä on eräitä Elvi 
Heikkilän parhaimpia ystä
viä, tosin vain pieni osa 
heistä. Yli 60 vuoden aika
na heitä onkin täällä kerty
nyt seuralliselle Elville lukui
sat määrät.

Tietysti myös Kosken 
kunta muisti entistä pitkä
aikaista työntekijäänsä ja 
luottamushenkilöään. Kun
nanjohtaja Aimo Suikkanen 
puhui ja kunnansihteeri 
Osmo Korhonen ojensi El
ville muistoksi Koski-aihei- 
sen lasimaljan.

ELVI: Enhän minä hei
dän kanssaan samaan ai
kaan ollut virassa, mutta 
luottamustoimissa kylläkin; 
olin valtuustossa ja sitten 
olin kunnan tilintarkasta
jana.

Myös Kosken seurakun
nan toimintaan Elvi Heikkilä 
on osallistunut merkittäväl
lä panoksella. Nykyinen 
kirkkoherra Antti Saarela 
esittikin siitä hänelle lämpi
mät kiitokset pikku pu
heessaan.

ELVI: Tulihan niissäkin 
oltua, kirkkovaltuustossa

olin ja neuvostossakin. Ja 
tilintarkastajana olin myös
-  vuosia en enää muista
-  ja sitten olin diakoniatoi- 
mikunnan puheenjohtajana 
aivan näihin asti.

Musiikkiakin kuultiin tilai
suudessa runsaasti. Muu
tamia virsiä laulettiin yhtei
sesti ja Sanna Hokka soitti 
selloa. Nuoria pianisteja oli 
peräti kaksi, Sannan sisar 
Minna Hokka, sekä Elvin 
sukulaistyttö Laura Isotalo 
Helsingistä.

ELVI: Minä olen hänen 
isoäitinsä täti. Kun sisareni 
on ollut Laura, niin tehtiin 
tästä pikku-Laura. Heti kun 
hän tuli tänne hän sanoi: 
Minä soitan sitten Elvi-tä- 
dille. Hän on perheen ai
noa lapsi ja musiikkiluokal
la oppinut soittamaan. Mi
nä sain monta iloista yllä
tystä, kun sitä musiikkia tu 
li. Kysyin Hokan tyttöjen äi
diltä, mistä osasittekin ot
taa tytön soittimen mu
kaan? Anja sanoi, että joku 
pikkulintu vaan lauloi, että 
sinä pidät musiikista. Niin 
minä pidänkin.

Ennen kotiinlähtöä nau
tittiin maukkaat kaakku- 
kahvit. Päivänsankari tie
tysti aloitti kakun leikkaa
misen ja henkisenä tukena 
tälle tärkeälle toimitukselle 
oli Talolan koulun entinen 
opettaja Aili Pihlaja.

ELVI: Me tulimme Kos
kelle samoihin aikoihin 
1928 ja olemme lisäksi sa
mana vuonna syntyneitä; 
hän täyttää samat vuodet 
syksyllä. Sen vuoksikin me 
olemme tulleet niin hyviksi 
ystäviksi.

Miellyttävä ja lämmin
henkinen juhlatilaisuus siir
tyi muistojen joukkoon. Nii
tä muistoja Elvi Heikkilällä 
luonnollisesti onkin valtavat 
määrät niin Koskelta kuin 
muualtakin. Hän sanoikin, 
kun juhlan jälkeen näitä ku
via katselimme: Kyllä ne on 
olleet niin hyviä aikoja ja 
muistissa pysyneet kaikki.
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URHEILUMUISTOJA
TURUN KILPAILUT 1928

2 pv syyskuuta 1928 sai 
Turun Riento järjestet- 
täväkseen Turussa 
Suomen mestaruuskilpailut 

25 km ratajuoksussa. Työn
johtaja Frank, joka oli Turun 
Riennon puheenjohtaja, il
moitti minulle jo aikaisin ke
väällä asiasta ja antoi ohjeita 
harjoitteluun. Edustin siihen 
aikaan Turun Rientoa, ja aloi
tin jo maaliskuun alussa kovat 
harjoitukset juuri tätä kilpailua 
varten ohjeiden mukaan.

Siihen aikaan kuului juoksi
jan pääharjoitukseen kävele
minen aamuisin ja juoksua il
tapäivisin. Aloitin kävelemisen 
10 krrm matkalla ja iltapäivi
sin juoksin vähintään saman 
matkan. Harjoitusta lisättiin, 
kun kesä ehti lämmetä; juok
sin 20 km:n matkoja iltapäi
visin.

Tämä kova harjoitus ei mi
nua estänyt kototöistä, tein 
niitä yhä kuten veljenikin. Har
joitus pudotti painoa useita 
kiloja, niin että jo syyskesällä 
olin kovassa kunnossa.

Seuran puheenjohtaja 
Frank sanoikin, että kyllä nyt 
pystyt vaikka parantamaan 
piirin ennätystä, joka olikin 
varsin alhaalla. Lupasin yrit
tää, jos vaan olen kilpailujen 
aikaan kunnossa.

Vaikeni sitten syyskuun toi
nen päivä, jolloin Turun urhei
lukentällä järjestyttiin riviin 25 
km juoksua varten. En siinä 
silloin tuntenut montaakaan 
poikaa, enkä ollut koskaan 
juossut kilpailussa niin pitkää 
matkaa. Melkein kaikki Suo
men pitkänmatkan juoksijat 
olivat mukana.

Kilpailu alkoi hiljaisella 
vauhdilla, mutta kiihtyi sitten, 
kun Marttelin Nummen Kipi
nästä lähti vetämään. Minä 
säntäsin perään ja juoksin sii
nä toisena 20 kierrosta. Mart- 
telinin perässä oli vaikea juos
ta, poika kun juoksi nykimällä 
-  yritti sillä tyylillä saada kave
ria jäämään. Mutta minä en 
jäänyt nykimälläkään, ja seu
rauksena siitä oli, että sain 
pudotettua piirin ennätystä 10 
minuutilla. Ajakseni tuli 
1.27,38 ja olin koko kilpailus
sa neljäs. Palkintoja tuli usei
takin siitä samasta juoksusta.

Kilpailun jälkeen tuli puku
huoneeseen joukko Tampe
reen Pyrinnön poikia, jotka 
pyysivät minua Tampereelle 
30 krrm juoksuun, joka oli

tarkoitus pitää kansallisena 
kilpailuna 16. 9., eli kaksi viik
koa Turun kilpailujen jälkeen. 
Lupasinkin tulla Tampereelle, 
josta kilpailusta tulee tähän 
perään toinen juttu. Sen kaksi 
viikkoa käytin vain nopeuden 
parantamiseen juoksemalla 
suolla ja pehmeillä kangas
mailla. Sillä tavalla palauduin 
näistä Turun kilpailuista.

Tampereen 
kansallinen 
30 km juoksu
Kaksi viikkoa Turun kilpailujen 
jälkeen, eli 16. 9. olivat sitten 
Tampereella ne 30 km kan
salliset juoksut, joihin kokoon
tuivat Suomen parhaat pit
känmatkan juoksijat. Lähdin 
Tampereelle jo lauantaina eli 
kilpailujen edellisenä päivänä. 
Yötä olin hotelli Emmaukses
sa, joka oli varattu kilpailijoi
den majoitukseen. Kaikkiaan 
11 miestä asettui riviin Tam
pereen vanhan urheilukentän 
radalle, joka oli 350 metrin pi
tuinen. Kilpailujen toimitsijan 
ilmoitettua, että juostaan mel
kein 86 kierrosta, tuumi siihen 
Sipilä, että eikö 100 kierrosta.

Kilpailijat olivat seuraavat: 
Sipilä, Tampereen Pyrintö. 
Laaksonen, Helsingin Polii- 
siurheilijat. Kuokka, Viipurin 
Urheilijat. Talja, Enson Kisaili
jat. Marttelin, Nummen Kipi
nä. Kauppinen, Helsingistä. 
Y. Väinölä, Turun Riento. 
Kaksi miestä oli minulle tunte
mattomia.

Lähtölaukaus pamahti ja 
miehet lähtivät matkaan. Al
kuvauhti oli mielestäni sopi
vaa ja pysyin hyvin mukana. 
Marttelin asettui kärkeen ja 
toiset letkaksi perään. Niin 
mentiin kymmenisen kilomet
riä, jolloin Sipilä nykäisi ja 
harppoi komealla askeleella 
toisista eroon. Sipilää sanot- 
tiinkin "Pälkäneen oriiksi” , kun 
hän oli Pälkäneeltä kotoisin. 
Tampereen plikat jo kiljahti
vat, mutta suurempaa ääntä 
ei vielä sentään syntynyt, kun 
Laaksonen vanhana maraton- 
kettuna otti Sipilän kiinni ja 
vauhti tasaantui. Juoksin siinä 
kolmantena aina kahteen
kymmeneen kilometriin asti, 
mutta silloin minua rupesi pis
tämään. Se oli minulle niin 
outoa, että rupesin kävele
mään; hetken jo ajattelin, että

Keskipitkien m atkojen  
juoksija Yrjö Väinölä 
Koskenkankaan kulmalta. 
Kuvattu Tam pereella 1928.

keskeytän tähän. Mutta puoli 
kierrosta mentyäni jatkoin 
taas juoksuani. Ohitseni pai
neli muiden mukana Kuokka
kin, mutta sitten voimaa tuli 
uudelleen, kun jatkoin ja ohi
tin Kuokan.

Oli vielä useita kilometrejä 
jäljellä, kun kilpailujen kuulut
taja torvellaan ilmoitti, että Si
pilä uhkaa tehdä uuden maa
ilmanennätyksen, jos jatkaa 
siihen vauhtiin. Ja siitäkös 
tamperelaiset innostuivat. 
Suorastaan huutomyrskyyn 
puhkesi lehtereillä ollut viisitu- 
hatpäinen yleisö ja sitä huu
toa riitti aina maaliin saakka. 
Eikä siinä turhaan huudettu
kaan; uusi maailmanennätys 
syntyikin, mutta sen aikaa en 
enää muista. Oma aikani oli 
1.48,12, jolla olin neljäntenä. 
Jollei minua olisi ruvennut pis
tämään, olisi kärjen järjestys 
ehkä ollut toinen, mutta hyvä 
näinkin.

Kilpailussa putosi painoni 
kolme kiloa, minkä totesin 
Tampereen aseman auto- 
maattivaa‘ssa. En enää ollut 
Tampereella yötä, vaan ostin 
asemalta junalipun Mellilään. 
Sieltä ajoin pyörällä kotiin, 
jonne saavuin puolenyön tie

noilla.
Juoksin tässä Tampereen 

juoksussa mukana olleiden 
kaverien kanssa sitten useis
sakin kilpailuissa eri puolella 
Suomea, mutta mikään kilpai
lu ei ollut niin kova, kuin oli 
Tampereella.

Jos verrataan toisiinsa eri 
kilpailupaikkoja, täytyy sanoa 
että Enso oli yliveto. Enson 
tehtaiden puolesta sitä piti 
kesäisin hyvässä hoidossa 
2 -4  miestä, ja kenttä oli sen 
näköinenkin, että sitä oli hoi
dettu. Vieraspaikkalaisista ur
heilijoista pidettiin hyvää huol
ta, ruoka oli ilmaista herrojen 
klubilla, makuuhuoneitten 
vuoteet oli varustettu höyhen- 
patjoilla ja ilmatyynyillä. Talja 
oli työssä Enson tehtailla ja 
näytteli niitä mielellään. Teh
taat kävivät joka päivä riippu
matta siitä, oliko pyhä vai arki; 
ne pysähtyivät vain kaksi ker
taa vuodessa koneitten kor
jauksia varten.

Paljon on vuosien saatossa 
unohtunut, mutta sentään 
vieläkin voi sanoa, että niitä 
hauskoja paikkoja oli kaksi; 
toinen oli Enso ja toinen Teri
joki.

Asevelvollisuusai kanani 
näin Perkjärven kilpailuissa 
miehen, jonka nimi oli Karls
son. Hän oli pitkien matkojen 
juoksija ja voitti siellä 20 km 
matkan. Hän oli komealla as
keleella juokseva kaveri ja 
erittäin mukava sellainen. 
Näin hänet useissakin kilpai
luissa Kannaksella, mutta hän 
lopetti kilpailemisen muutamia 
vuosia näiden Perkjärven kil
pailujen jälkeen. Jussila-nimi- 
nen pitkän matkan menijä 
Pälkäneeltä lopetti myös var
sin aikaisin.

Mutta mies, jonka aina Vii
purin kilpailuissa näki oli Vii
purin Urheilijoita edustava kei
häänheittäjä Kaivola, jolla riitti 
hauskoja juttuja. Hänellä oli 
huumoria vaikka muillekin ja
kaa. Vähän saman tyylinen oli 
viisiottelija Kurevitsh, Viipurin 
Urheilijoista hänkin, juutalai
nen rodultaan. Ei hänenkään 
seurassaan koskaan ikävä 
tullut. Tässä tulikin kerrottua 
ne hauskimmat kaverit, mitkä 
ovat jääneet mieleen.

Mutta mikä on jäänyt mie
leen urheilukentistä, oli Terijo
en urheilukenttä. Se oli ihan 
tavallinen kenttä 300 m ratoi- 
neen, mutta siellä kentän si
säpuolella oli eräs erikoisuus. 
Siinä vaiheessa kun kenttä oli 
tehty, oli istutettu kentän pe
rälle tammipuu, joka vuosien 
saatossa oli kasvanut suurek
si, eikä sitä oltu hennottu tu- 
hotakaan.

Kaikille urheilua harrastavil
le terveiseni!

Yrjö Väinölä ■
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Suomenherra

1800-luvulla eläneistä kan- 
sanmiehistä Koskella Tl on 
Heikki Ylitalo, eli kuten hänen 
liikanimensä kuului "Suomen
herra” ollut mielenkiintoisem
pia persoonallisuuksia.

Kuvitelkaa mielessänne 
miestä, jolla on "mittaa kolme 
kyynärää ja kämmenenen le
vy ja niska ko syömäril -  rinta 
ko ryövärit’, kuten hän itse ta
pasi itseään kehaista. Pitkät 
ja vanhuuttaan lumivalkeat 
hiukset, niska ja kaula valta
vien nahkapoimujen uurtami
na, todistaen todellakin syö
märin (entisajan talon tuvan 
kannattajaparrun) niskaa. Sil
mät verestävät ja tuikeasti lä
vitse katsovat. Käynti oli va
kavaa ja jalat leveästi astuvat. 
Saanette siten jonkinlaisen 
käsityksen hänen ulkoisesta 
olemuksestaan.

Mutta Heikin ääni ja varsin
kin hänen mehevä ja rytmilli
nen puheensa -  niitä kelpasi 
kuunnella. Jos Heikki lapsena 
olisi joutunut lukutielle, mikä 
kaunopuhuja tai runoilija hä
nestä olisi tullutkaan -  ainakin 
hän olisi ollut parhaita baryto- 
nilaulajia.

Itse puhe oli voimakasta ja 
mukaansa tempaavaa, sekä 
täynnä sattuvia sanasutkauk- 
sia. Heikillä oli harvinainen ky
ky kertoa tavallisimmistakin 
asioista sellaisella kansan
omaisella taituruudella, jotta 
sitä oli nautinto kuunnella. Ei 
hän koskaan nauranut sukke
luuksilleen -  edes koomilli- 
simmillekaan. Hän laski pu
heensa perään ja lomaan ku
mean köräyksen, mikä suu
resti antoi pontta hänen pu
heensa iskulauseille.

Kun näki Heikin komeine 
vartaloineen kylän raitilla aste
levan, oli kuin vanhan Väinä
möisen haamu tai muinais
ajan heimopäällikkö olisi 
noussut "kumpujen yöstä” tä
hyämään jälkimaailman levo
tonta hyörinää.

"Suomenherra" syntyi v. 
1811- Katteluksen Ylitalon ai
noana poikana. Isänsä jäl
keen hän tuli kotitalonsa halti
jaksi, mutta isännän tarkka ja 
edesvastuullinen asema ei ol
lenkaan sopinut Heikin hui- 
kentelevalle ja vapautta ra
kastavalle luonteelle. Syystä
pä Heikki pian myi talonsa 
vanhemmalle sisarelleen 600 
riikintaalerista. Kauppaehtoi
hin kuului myös vapaa asunto 
valoineen lämpöineen talon 
vinttikamarissa, sekä vapaa 
ruoka aina valmiina talon pöy
dän päässä, silkinmusta he
vonen aina valmiiksi ruokittu
na talon tallissa Heikin huvi- 
ajelujen varalle, sekä pari sini
siä verkahousuja joka vuosi.

Heikillä oli harvinaisen hyvä 
muisti sekä palava tiedonja
no. Kun siihen aikaan eivät

Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran Kansanrunous
arkistoon kirjoittanut

vielä olleet sanomalehdet ja 
kirjallisuus kansan saatavissa, 
käytti Heikki uutis- ja tiedonja
nonsa sammuttamiseksi mu
kavaa keinoa.

Kun "Ylimaan äijät” (hämä
läiset) saapuivat pitkin Hä
meen Härkätietä pellava- ym. 
markkinoille Turkuun ja yöpyi
vät ikivanhalla kauppapaikal
laan Jättälän kylässä, niin jo 
hyvissä ajoin saapui Suomen
herra krouvitalon pöydän 
päähän ja kokosi sukkelasui- 
semmat matkamiehet pöydän 
ääreen istumaan, maistele
maan ja tarinoimaan. Heikki 
itse istui isäntänä pöydän ta
kana -  oikealla puolella pen
killä oli setelinippu "talonhin- 
taa” ja vasemmalla puolella 
ryssänlehtinippu sapuskaksi 
ryyppyjen päälle poskeen 
käärittäväksi.

Heikki tilasi viinaa, ryypättiin 
joko punssina tai raakana ja 
tarinoitiin, kerrottiin kaskut ja 
kuulumiset kahdenpuolen. 
Kun yksi tilaus loppui, nappa
si Heikki oikealta sivultaan ni
pusta setelin emännälle huo
mauttaen ”Tavoi toista”. Sit
ten otettiin vasemmalta puo
lelta nippu ja haukattiin hyvä 
pala toista lajia väkevää pos
keen. Kerran olivat seteli- ja 
tupakkanippu syystä tai toi
sesta vaihtaneet paikkaa. Kun 
Heikki otti oikealta puolelta 
tupakkalehden ja tarjosi sen 
emännälle, oli tämä halveksu
en työntänyt sen pesään. Tä
mä otti jo hieman Heikin aata- 
mille. Kun hän tempasi .nipun 
vasemmalta puolelta ja väänsi 
siitä palan poskeensa, oli 
"ryssänlehti” Heikin hampais
sa tuntunut sangen sitkeältä 
ja mauttomalta. Lähemmin 
tarkastettuna tupakkanippu 
olikin setelinippu, josta oli ai
mo pala päästä pois. Kiivas
tuksissaan oli Heikki noussut 
ylös ja työntänyt koko seteli- 
nipun pesään virkkoen: "Me
ne saman tien pannun lämpy- 
miksi.” Oli luonnollista, että 
Heikin tietovarasto tällaisissa 
seurapiireissä karttui, mutta 
samassa suhteessa hupeni 
myöskin talon hinta, viimein 
olemattomiin.

Kun Heikki tällaisilta opinto
kerhoilta kotiutui joskus aa
muyöstä ei hän viitsinyt Kat
teluksen puolella olevaan ko
tiinsa kiertää Alitalon kohdalla 
olevien lauttojen kautta, vaan 
saavuttuaan joen lähellä ole

vaan maantien ahteeseen, 
jonka kohdalla ylempänä Yli
talo sijaitsi, astui Heikki joen 
rannalle, halkoi käsillään kais
lat ja potkaisi itsensä parilla 
sammakonuintiliikkeellä yli le
veähkön joen. "Siihen ai
kaan”, puheli Heikki, "oli nuo- 
ril miehil pitkävartiset syös- 
kummit suus ja poltettiin Viit- 
täveljest ja Viipurinkasakkaa 
ja liivintaskus naksutti hopja- 
nen engelsmannin ankkuri
-  eikä piippu hampais sam- 
munu, eikä kello kastunu, kun 
poika joest äyrääl nousi.”

Myös kuljeksivia kisällejä 
ym. Heikki "veivasi”, saaden 
yhä tietovarastonsa -  varsin
kin maantieteelliset -  suuresti 
paisumaan.

Heikki tiesi nyt tarkkaan, 
missä oli Konstanttinoopeli
-  se Turkin keisarin fästinki 
missä oli Lissapooni -  mikä 
niin surkiast Herralt hävitettiin 
- ,  missä Saksan Hampuri tai 
pohjan Tornio.

"Se on juur tost suoraan, 
kun peukalo osoittaa -  katto 
ny...”

Krimin sodan syttyessä oli 
Heikki kolmena sunnuntaina 
kirkossa, kun pappi luki pit
kän sotarukouksen -  ja sitten 
vielä vanhana ukkona kylän 
raitilla vastaan tullessa Heikki 
tästä mainitsi, ja sitten yht äk
kiä tempaistiin lakki lujaan 
pihtiin ristiytyneiden kämme
nien väliin ja verestävillä silmil
lä syvää hartautta osoittaen 
luettiin komealla ja väräjävällä 
äänellä koko pitkä sotaru- 
kous.

Kun pastori Taxell, joka oli 
komearyhtinen ja -ääninen 
mies, mutta ei läheskään yhtä 
hyvä saarnamies, piti tulo- 
saarnansa kirkossa, oli Heikki 
myös käynyt sitä kuulemassa. 
Kotiin tullessa oli Alitalon isän
tä tullut ulos ja Heikiltä kysy
nyt: "No, mitäs tykkäsit uu
desta papista?” Heikki tokaisi 
hieman tyytymättömänä: 
"Haaskattu pirun hyvä up
seeri.”

Luonnontieteellisissä asi
oissa Heikki seisoi omalla var
malla pohjallaan. Kerran met
sässä käydessään oli naapuri 
kysynyt Heikiltä, näyttäen pe
rin kieroksi kasvanutta män
tyä: "Koska kaikki asjat tierät, 
niin sanos mikä puut kieroks 
kasvattaa.” "Annas olla” , sa
noi Heikki puuta tirkistellen, 
"perkele niit vääntelee väli-

töikses oksist.”
Pikkupoikana löysin naapu

ritalon pojan kanssa metsäs
sä juostessamme eräästä 
kannon kolosta leppälinnun 
pesän, mihin käki oli myös 
munansa laskenut. Me seura- 
simme joka päivä mielenkiin
nolla asiain kehitystä linnun 
pesässä. Eräänä aamuna‘oli 
pesästä kuoriutunut poikasia, 
joista yksi oli muita suurempi 
ja häijysisuinen. Parin päivän 
päästä oli se tappanut kaikki 
kanssasisarensa ja uhkasi pa
hasti äitipuoltaan, joka kur
kotti sille matoja suuhun. Pe
lästyneinä juoksimme yhtei
sen ystävämme Heikin mökil
le asiasta kertomaan ja moi
sesta tapahtumasta selvyyttä 
saamaan. Heikki kuunteli asi
aamme sängyn reunalla istu
en ja mälliään pureskellen. 
Sitten hän nousi ylös, asteli 
verkkaan ihan eteemme ja piti 
meille seuraavansisältöisen 
esitelmän lintubiologiasta:

"Jaa, se on simmonen as- 
ja, et kon lintu munnii pesään 
perätyksin seittemän vuotta 
samaan pesään, niin on se 
pesä silloin pahennettu. Seit- 
tämännen kesän seittämäs 
muna tullee silloin suurempi 
muita ja siit munast tullee ulos 
pelsepuupi -  ja se tappaa toi
set pojat ja äitis päälkauppaa 
ja tekkee ikimailmaset riimeet 
jolsei sitä vaan ajois tapeta... 
Mut mennään ja otetaan se 
henkilt.”

Heikki lähti sitten tavallista 
vikkelämpänä ulos tuvastaan 
ja me pojat perässä. Poiket
tiin ensin puuvajasta otta
maan "tölliin" luja pihlajainen 
halkonuija ja näin varustettu
na käytiin linnun pesälle. Tääl
lä asetettiin kovin sylkevä ja 
pahennusta synnyttänyt kä- 
enpoikanen "poukkulaudalle” 
ja mäjäytettiin kaikella hartia- 
voimalla kohti keväistä tai
vasta.

Mutta kyllä Heikki oli tosi 
tietomieskin oikein sitä entis- 
kansan juurta. Verenjuoksun 
hän aina varmasti tyrehdytti ja 
kivut myös haavasta. Sen 
voin vakuuttaa, kun itse jou
duin kokeilun alaiseksi. Oli Yli
talossa rukiin elopäivä muis
taakseni v. 1888 ja minä pik
kupoikana olin myös sirpillä 
opettelevainen leikkaajien ri
vissä (viikatetta ei silloin vielä 
täällä käytetty kuin heinässä, 
kaurassa ja osaksi ohrassa). 
Leikkasin rinnan hyvän ystä
väni Heikin kanssa (ikäeroa 
tosin meillä oli 64 vuotta), 
kunnes yht äkkiä eräässä la- 
kopaikassa leikkasin ammot
tavat haavat kahteen sormee
ni. Silloin Heikki ottaa sirppini 
ja kysyy: "Mikä kohta terästä 
leikkasi?” Kun näytin, painoi 
Heikki sillä terän kohdalla kol
masti molempia haavoja ja
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purasi joka kerralla veristä te
rää, verestävät silmät sala
moivat ja huulet hapuilivat sa
laperäisiä sanoja. Oitis myös 
veri tyrehtyi. "Veri on tyrytetty 
ja kivut myös poiss -  ei tartte 
troppii ei tukkoo”, julisti tieto- 
mies. Haava ei sidettä tarvin
nut -  vaikkapa alituiseen haa
voja sänget ja oljet pistelivät 
ja kuuma mätäkuu vallitsi.

Sitten taisi Heikki lumota 
vaappiaiset pistoksilta ja teh
dä kyyn eli miten kansa täällä 
ennen sanoi "maron” suun 
mutinalla aivan tunnottomak
si, jotta käärmeen voi aivan 
huoletta pistää paidan po
veen paljaaseen ihoon. Mutta 
jos jokin syrjäinen silloin huusi 
"perkele”, kyllä paikalla kyy oli 
seitsemän kertaa kiukkui- 
sempi.

Erittäin taitava Heikki oli 
myös "suonen iskijänä”. Var
sin kauas kantoi maine kuu
lusta parantajasta, joten pe
ninkulmien takaa kävi potilaita 
Heikin luona. Kyllä Heikin 
"näppäri” aina osui oikeaan 
laskimoon, josta tumma "sär
kynyt" veri suihkui. Sitten ei 
muuta kuin rautalehtiä (rata
mo) päälle ja pian oli suoni- 
haava parantunut.

Vaimonsa, hiljainen ja hyvä
sydäminen Annaliisa oli etevä 
ja paljon käytetty hieroja, joka 
monen taudin runteleman tai
si jälleen hieroa (eli hivuttaa, 
kansan murteella) terveeksi ja 
nuorteaksi. Aina se Heikin 
pieni, salaperäinen sauna 
siellä vesiojan varrella savusi 
ottaen vastaan potilaita sekä 
läheltä että kaukaa.

Entisaikaan, kun ei ollut 
rautateitä, kulkivat kaikki mat
kustajat, kurilit, postinajajat 
ym. vain maanteitä; se olikin 
maatilojen pahimpia rasituksia 
se "hollikyyti” . Kun hollivuoro 
tuli, piti talosta hevosen ja 
miehen olla valmiina hollitu-

vassa "herroi” odottamassa ja 
kuskaamassa naapuripitäjän 
hollitupaan.

Heikillä kun oli verraton "sil- 
kinmusta”, joka juoksi Turusta 
Hämeenlinnaan "yhtrytkyy” 
ettei karva kastunut, oli holli- 
kyyti nuorempana varsin mu
kava souvi. Monet tarinat hän 
kertoili ja monet tiedot onki 
maleksiessaan hollituvan pit
killä penkeillä kyydittäviä 
odottaessaan.

Kerran Heikin istuessa 
eräänä kovin räiskyvänä pak
kasiltana hollituvan penkillä 
Siutilan Pihkolassa, illallista 
syöden ruokavakkansa ää
ressä, reväistään vinhasti tu
van ovi auki ja tuikeakatsei- 
nen turkkiniekka herra pistää 
sisään huurteisen päänsä 
huudahtaen: "Onko miestä, 
ko tullee kyytiin Hovirintaan 
(kyytitalo Somerolla), ja pai
kalla, mulla on reki joka kes
tää!” "Mul on hevonen, joka 
juoksee ja täsä miäs, joka tar- 
kenee!” huusi Heikki. Samaan 
rytmiin hyppäsi ylös, iski nyr
killä vakan kannen mahtavasti 
lukkoon ja oli parilla harp
pauksella ovella herran edes
sä. Heti oli myös silkinmusta 
aisoissa ja Heikki herroineen 
pyrynä kiitämässä kohti Hovi- 
rintaa.

"Ja minä kun oikein laskin 
silkinmustan menemään, niin 
joka häntäjouhi eri äänellä ul
vo ja ilma soi, eikä herra siel 
reen persees ko myrisi ja 
paikkojas piteli, kun reki il
masta joskus järskähti ahteen 
krotis maahan ja silloin oltiin 
Hovirinnan kartanol. Silloin 
helpotin herran rekines karta- 
nol ja kun kyyti oli sovittu hyp
päsin silkinmustan selkään ja 
oikopäätä taas maantiet ja ai
sat laahasivat tietä. Kun kerit
tiin Koskenkartanon aaval 
pellol, ryntäs susilauma, 
7 nälkäistä sutta "vaunutien”

kohtaa suut auki meittii päin. 
Ei sit mittään muuta kun minä 
simautin saappaani korkoil 
silkinmustaa kylkeen ja kyl 
maa jäi ja sudet jäi kuin seiso
maan. Kolme komeaa trö- 
mäyst vaan, kun silkinmusta 
paino tulla täyttä lentoo yli 
"hausillan". Taas istuttiin Pih
kalan tuvas. Taas kortteli kuu
mennettua viinaa nahkaan ja 
taas tarinoitiin vahvastas.”

"Kun mei oltiin nuorii miehii 
Ylhäisten Jaakon kanssa”, 
puheli Heikki kerrankin, "oli 
siin pari, jota ei joka kylä kus
tanna. Virsikirja verettiin ulkoo 
pärmästä pärmään ja arkkivir
ret ja matkalaulut pääl kaup
paa. Kun mei Jaakon kans 
astuttiin rinnan Partelan toril 
(Ennen oli Partelan kylän kuu
si taloa rakennettu rinta rin
nan ja kylki kylkeen joen ja 
maantien välille, jotta vain ah
taat "kaalipurut” jäivät joen 
äyräälle. Toisella puolella tietä 
oli pitkä ja hauska aittarivi sie- 
vine lakkoineen ja ovineen ai
van maantien poskessa nuor
ten illanviettopaikkana -  sa
nottiin toriksi.) niin maantie 
notkus jalkojen alla, hartiat oli 
voimasta kankeat ja niska pu
notti. Oli valkoiset liivin napit 
ja valkoinen takapuoli ja lau
lettiin toi nuotil "Osta sä poika 
kullalles toi tuoli” ja se laulu 
kuulus ain Morsiusmäkeen 
asti.”

Morsiusmäki oli lähes pe
ninkulman päässä Sorvastolla 
oleva mäki. Mäki oli saanut 
nimensä tarun mukaan nuija
sodan ajoilta, jolloin Daniel 
Hjord siihen mäkeen surmasi 
petollisen morsiamensa ja tä
män rakastajan. Kylän pojat 
kun istuivat aittarivin piislailla, 
sanoivat että katsokaas noita 
miehiä. Heikki oli mestari tari
noita kertomaan.

Useat monituiset kerrat is
tuin Ylitalon Kustin kanssa 
puoliyöhön Heikin matalassa 
mökissä kuulemassa hänen 
sulavia ja meheviä juttujaan, 
mitkä ylettyivät hänen omasta 
elämänkokemuksestaan pit
kin historiamme merkkitapah
tumia ja -henkilöitä kuvaten 
aina esihistoriaan ja satumaa- 
ilman hämäryyksiin asti.

Meni siinä päre poikineen 
tottopihdissä karreksi, kun 
matalalla tottokivellä (avara, 
tasapintainen paasi oli ennen 
aina toton kulmauksen vah
vistaja, josta kohosi joko 
puusta tai myöhemmin rau
dasta tottotanteri kannatta
maan muurin otsaa eli sau- 
hunkokoojakuuppaa) istuim
me ja kuuntelimme usein 
henkeä salpaten. Heikki istui 
tapansa mukaan sängynsä 
reunalla, väänsi ryssänlehdis- 
tä aimo mällin poskeensa ja 
kertoili taruja hiisistä ja met
sän neidoista ja jättiläisistä,

sekä näiden toivottomista 
taisteluista kirkkoja ja vierasta 
valtaa vastaan, mikä tunkeu
tui heidän rauhallisille asuinsi
joilleen. Pitkät tarusikermät 
mahtavista Hevonlinnan hii
sistä, sekä Lotikon ja Tuo- 
marmäen haltioista, Kaupin 
herrasta ym. sekä heidän mo
nista edesottamuksistaan, ne 
olivat jännittäviä juttuja. Saa
tiin myös kuulla Laiska-Jaa- 
kosta, Ruottin riikin suuresta 
sotaherrasta ja sen kummalli
sista seikkailuista. Satu syn
kästä Aukaro Strömistä, joka 
kolmannen Kustaa kuninkaan 
murhasta tuomittiin piikkityn- 
näriin, jota kaksi rakkaria tyn
nyrillä istuen ajelivat pitkin 
Stokholmin kivikatuja, kunnes 
mies oli vellinä. Sitten seurasi 
sangen haikea hyräily: ”Ah 
kuinka armias kuningas oi 
Kustaa eläissänsä. Nyt sielu 
on taivaan kunnias, vaikk ruu
mis mätänee maassa.” 

Valoisampi oli kuva Kaija- 
keisarinnasta, joka oli niin val- 
tavaruhoinen frouva, että kun 
'Kaija Peetespurin haminas 
astui laivan täkill, niin pantiin 
laivan syrjän alla hirmuiset pu
kit, muuten olis kiekahtannu 
huut helkkariin kyljelläs.”

"Mut kyl seilas aikanas 
Huhtamo-vainaakin: astus
Turus haminas friikaaren pääl 
(vapaaehtoisesti) engelsman- 
nin seililaivaan ja seilas meril 
kakstoista vuotta kerrallas 
-  kävi pikimmin kotona ja lähti 
taas. Kerrankin seilasivat koi 
kuukautta yötä päivää, päin 
aurinkoa ja joutuivat juur au
ringon alle. Kuuma oli kun h- 
vetis, aurinko paistoi pitkin 
mastoa, täkit, hiukset ja sil- 
mäkarvat kärventys ja krapisi 
kaikki pois. Sitten tuli vastaan 
itte ison meren portti, jonka 
päällä seisos hirmumies Ko- 
rajahiisi, käres piteli suurta 
faanaa, jossa oli präntätty: 
"Joka minun käteni alatte sei- 
laa, ei hän ikinä takaisin pal- 
laa”, ja silloin he käänsivät 
laivan.”

Mikäs olisi tullut eteen por
tin tuolla puolen? kysyimme.

”Ens olis tullut pohjaton 
meri, sit olis tullut ruoppameri 
ja sit maailman syrjä. Kum- 
monen on maailman syrjä? 
Jaa, se on just ko vaappiais- 
pessää.”

Heikki Ylitalo kuoli v. 1897 
ja lepää unohdettuna Kosken 
kirkonmaalla, mutta monet 
monet puheensa ja kaskunsa 
elävät vielä paikkakunnan 
kansan suussa.
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Suomen Herrasta ei luonnollisesti ole valokuvaa, mutta  
laitetaan kuva Katteluksen Ylitalon luhtiaitasta, joka hyvinkin 
saattoi olla talon pihalla jo  silloin, kun Suom en Herrakin siellä 
asteli. Kuva kuitenkin on uudem m alta ajalta, eihän silloin vielä 
ollut autoja. Pieni poika auton edessä on Allan Kattelus, joka  
myöhem min oli mm. useita vuosia kunnanhallituksen  
puheenjohtajana.
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