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Koskelaisessa oli jokin aika sitten 
rva Eila Tiurin kokoama tarina- 
sarja Ida Dikertin päiväkirjoista, 
joissa kuvattiin Kosken kirkonky
län elämää noin 100 vuotta sit
ten. Nyt tavallaan jatkamme tätä 
sarjaa, mutta siirrymme muuta
man vuosikymmenen lähem
mäksi omaa aikaamme, vuonna 
1981 rouva Alli Hurmerinta kertoi 
nauhalle Tuimalan elämänme
nosta vuosisadan alkupuolella. 
Kun kysyin lupaa näiden muistel
mien julkaisemiseen joskus Kos
kelaisessa, hän sanoi: Mikäs siinä, 
kun kauniisti kirjoitat...

Alli Hurmerinta vietti lapsuutensa 
ja nuoruutensa sillä alueella, jota 
nykyisin hienosti sanotaan "myl- 
lymiljööksi”. Olihan hänen isänsä 
Tuimalan ylisen myllyn mylläri 
Oskari Saari, joka perheineen asui 
siinä myllyn vierellä. Nyt tuo alue 
on hiljainen ja rakennukset rap
peutuneita, mutta silloin siellä oli 
eloa lähes yötä päivää, sillä myl- 
lyihin tultiin jo aamuöistä ja illalla 
saattoi mennä myöhäiseksikin 
-  varsinkin syksyaikaan, jolloin 
runsaammin oli käytettävää.

Alli Hurmerinta 
muistelee
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Suku 
satakunnasta
Alli Hurmerintaa voi sa
noa lähes paljasjalkaiseksi 
koskelaiseksi, sillä hän oli 
kolmevuotias tullessaan 
Koskelle.

-Isopappa tuli jo  en
nen, muutama vuosi, ja 
me tulimme sitten jo u 
lun aikoihin, kun olin kol
men vuoden vanha. Kun 
olin niin pieni, en muista 
kaikkea alkuajoilta, mutta 
kyllä ne myllyt ja sahat 
muistan, ja pajakin oli sii
nä kantilla kun sahakin. 
Ja siinä, missä sitten oli 
Lehdon asuinrakennus, 
oli meidän sauna, mutta 
se piti siirtää, niinkuin se 
pajakin, kun tuli sellaiset 
määräykset, ettei niitä 
saanut pitää sahan lähel
lä, koska niistä voi lähteä 
tuli ja palaa kaikki.

Suku oli kotoisin eteläi
sestä Satakunnasta, Hon- 
kilahdelta, jossa sillä oli 
melkoisen suuri maatila 
-  sen pinta-ala oli n. 250 
ha.

-  Mutta se oli melkein 
vallan metsää ja se olisi 
pitänyt raivata pelloksi. 
Isä oli raivannut lähes pa
rikymmentä hehtaaria, 
mutta kun Nikolai-setä 
lähti seminaariin ja toi
nen isän veli Kalle Ame
rikkaan, niin jäi vaan isä ja 
pappa; eikä siihen aikaan 
ollut sellaisia koneita, jo il
la olisi äkkiä saanut maata 
raivattua.

Näin siis Allin isoisä en
sin jätti maanviljelyksen ja 
muutti Kosken Tuimalaan 
alisen myllyn ja sahan 
hoitajaksi. Muutama vuo
si sen jälkeen Allin isä 
seurasi isänsä jälkiä ja tuli 
Tuimalan ylisen myllyn 
mylläriksi.

-  Ne alinen mylly ja sa
ha olivat ensin isopapalla 
ja sitten hän myi ne isäl
leni, niin että isälläni oli 
jonkin aikaa ne kaikki Tui
malan puoleiset, mutta 
kun Lehton setä sitten 
tuli Amerikasta, niin isä 
myi sen toisen myllyn ja 
sahan hänelle. Kävin rip
pikoulua silloin kun he 
tulivat Amerikasta; niillä 
oli kaksi poikaa, joista Ar
mas oli syntynyt Suomes
sa, mutta Urho Amerikas
sa. Urhon piti ruveta lu
kemaan ylioppilaaksi, lu

kemaan kaikkia kieliä; 
englantia hän tietysti pu
huikin ja ruotsia, mutta 
sitten hän joutui sotaan 
ja niin se jäi. Sitten hän 
lähti takaisin Amerikkaan 
ja siellä hän kuolikin
-  tuhka vaan tuotiin 
tänne.

Remonttia riitti
Kun Saaret tulivat Koskel
le, olivat Tuimalan myllyt 
menneet hieman huo
noon kuntoon, joten heti 
aluksi oli ryhdyttävä niitä 
korjaamaan.

- Jo k u  sukulaisista, kun 
oli käynyt täällä katso
massa, oli sanonut isopa
palle, että mitäs tämmöi
seen paikkaan tulit, kun 
myllykin on niin huono, 
mutta isopappa sanoi: 
Olen lähempänä tietä 
kuitenkin. Ja Lagerlundin 
Feliks, joka minulle toisi
naan soittaa Turusta
-  kun meitä sen nurkan 
ihmisiä on enää oikeas
taan kaksi jäljellä -  hän 
aina sanoo isästä ja se
dästä, että ne olivat niin 
kovia tekemään töitä ja 
pystyivät kaikkeen ja teki
vät kaikki remontit itse. 
Ja isopappa teki myllyn ki- 
vetkin itse; hän oli jossa
kin käynyt sen opin, että 
tiesi ne aineet mitä siihen 
tarvittiin.

Siihen aikaan sillä koski- 
alueella jyristeli neljä myl
lyä, joista kolme on vielä
kin pystyssä, mutta vain 
yksi enää jonkinlaisessa 
käyttökunnossa.

-Patakosken mylly oli 
sillä kohdalla toisella puo
lella jokea, missä minä 
lapsena olin, ja oli siinä 
silloin sahakin. Se oli ni
meltään Lindgren, joka 
sitä silloin piti, mutta siinä 
on ollut monta mylläriä 
sen jälkeen. Ja sitten tä
mä Koskisen mylly -  tai 
silloin kun me tultiin, oli 
siinä se vanha Tuominen 
ennen Koskisia; ja isä jo s 
kus kertoi, että Tuomi
nen ja isopappa olivat 
aluksi kateellisia toisilleen 
ja huutelivat kaikenlaista 
yli kosken, mutta kun ne 
siitä pääsivät, niin ei sen 
parempia naapureita voi 
ollakaan; ne eivät teh
neet mitään ilman, että 
toinen myös otti osaa, ja 
kaikki korjaukset suunni
teltiin yhdessä.

Myllymiesten 
tarinoita
Myllyissä siis riitti jauhat- 
tajia, eikä niitä tullut yk
sistään Koskelta; esim. 
Somerolta Längsjön ja 
Lahden kartanoista kävi
vät miehet Koskella myl
lyissä, samoin Ypäjältä 
käytiin paljon ja muista
kin rajapitäjistä -  tosin 
marttilalaiset samoin kuin 
Kosken alikulmalaiset kä
vivät tietysti Alikulman 
myllyissä.

-  Kun siellä myllytuvas
sa oli aina niitä myi ly mie
hiä lämmittelemässä, niin 
niitä oli hauska kuunnel
la. Siellä oli sellainen sän
ky, johon mahtui kaksikin 
miestä makaamaan, ja 
penkeillä ja missä ojente- 
Iivat; ja sitten siellä oli iso- 
papan sänky, ja me lapset 
istuttiin siinä ja kuunnel
tiin, kun niillä oli niin 
hauskat jutut. Ja niillä oli 
semmoiset rasiat, joista 
söivät eväitään, ja kun 
niillä tietysti oli nälkä ja 
söivät hyvällä halulla, ja 
kun sitä katseli, niin ajat- 
teli, että tuon täytyy olla 
hyvää, ja tuli itsellekin 
nälkä ja piti mennä omal
le puolelle jotain hauk
kaamaan.

Täysin omien eväitten- 
sä varassa ei myllymies
ten kuitenkaan tarvinnut 
olla.

-  Isomammalla oli siinä 
kahviakin kaupan, vaikka 
ei siitä varmaan suuria 
tienauksia saanut; kyllä
hän miehet sitä ostivat, 
että saivat lämmintä; 
mutta hänellä oli niin pal
jon tuttavia, joille hän an
toi kahvin ilmaiseksi. Ja 
sitten oli tapana, että niil
le, kun siellä sahalla kävi
vät, niille vietiin kaksi ker
taa päivässä kahvia; ei 
niille mitään leipää viety, 
mutta kahvia vietiin, että 
saivat juoda lämmintä 
eväittensä kanssa.

Pieniä ilveitä
Paitsi niitä myllymiesten 
hauskoja juttuja, niin Alli 
Hurmerinnan mieleen on 
jäänyt joitakin pikku koi
ruuksiakin noilta ajoilta.

-  Semmoistakin ne jo s
kus tekivät, että kun joku  
nukkui penkillä, eikä ollut 
muilla tilaa istua, niin ne 
kantoivat penkin miehi

neen ulos, kaatoivat las
tin sinne ja toivat penkin 
takaisin.

Kävi myllyissä sellaisi
akin ihmisiä, joilla ei ollut 
mitään viljaa käytettävä
nä, mutta ne hakivat ns. 
myllytomuja, joita tuli 
varsinkin ryynikivestä. Ei
väthän ne paljon akanoi
ta parempia olleet, mut
ta joukkoon saattoi saada 
joitakin lakaisujätteitä ja 
ellei muuta, niin ainakin 
jauhojen hajun.

-  Sellaiset niitä myllyn- 
tomuja hakivat, joilla oli 
porsaita, mutta ei mitään 
omaa maata -  tulivat 
tyhjä säkki kainalossa. 
Muistan, kun kerran pää
tin tehdä isälle pientä 
jekkua; vaatetin ja mas
keerasin itseni saunan 
eteisessä, laitoin sellaisia 
vaatteita päälle, ettei isä 
tuntenut ja liinan päähän 
niin ettei paljon naamaa 
näkynyt ja säkin kaina
loon ja menin kysymään, 
että mahtaako yhtään 
tomuja olla? Isä sanoi, e t
tei ole nyt, kun juuri vie
tiin pari säkkiä. Minä sa
noin, että jo s jätän sitten 
säkin tänne valmiiksi; 
mutta sitten minulta 
pääsi nauru ja isä tunsi 
minut ja sanoi: 01 vai 
siin...! Siellä myllyssä oli 
muutenkin aina hauska 
kulkea; me joskus pikku- 
muksuina laitettiin erilai
sia vaatteita päälle ja kä
veltiin siellä, niinkuin ol
taisi jotakin tarkastettu, 
vaikka ei tiedetty mistään 
mitään; ja myllymiehet 
katsoivat ihmeissään, että 
mitä nuo tuollaiset mah
tavat olla. Siellä kävikin ai
na paljon tulijoita ja me
nijöitä; meijerikuskitkin 
käväisivät usein tuomassa 
tai hakemassa yhden sä
kin maitokuormansa li
säksi.

Näin Alli Hurmerinta 
kertoili muistojaan Tui
malan myllyalueen tii
moilta. Sarja jatkuu seu- 
raavassa numerossa 
muistoilla kirkonkylän 
muista silloisista asuk
kaista.
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Koskelaisia henkilökuvia:

Olavi Aura 
traktorimies

Jos joitakin vuosia sitten lumisa
teen jälkeen aamulla lähti ”Nap- 
salaan", Kosken keskustaan, niin 
aivan varmasti näki siellä trakto- 
rimiehen peleineen siirtelemässä 
viimeisiä lumia syrjään kulkuväy
liltä -  varsinaiset pihat jo olivat
kin puhtaina. Yleensä kaikki kos
kelaiset tunsivatkin tuon varhai
sen häärijän; hän oli Olavi Aura, 
traktoriurakoitsija Kosken Talo- 
lasta. Millaista tuo puuha oli, siitä 
hän itse kertoo näin:
-  Kyllä se paljon teetti talvella 
töitä. Nyt sitä tekee kymmen
kunta traktoria, kun minä tein 
yksi ne kaikki. Talvisin oli aina 
kello soimassa siinä kahden 
maissa, kun ei tiennyt koska tuli 
lunta. Niiden pihojen piti olla 
auki, ennenkuin liikkeet aukeni
vat. Ja kun tavaraa tuli kauppoi
hin jo 6-7 maissa, niin ei siellä sit
ten enää voinut pihaa puhdistaa. 
Kun aamulla aikaisin meni, niin 
sen sai tehdä rauhassa. Päivällä 
sitten vielä hiukan paikkailin.
Siinä suhteessa se oli ikävää, kun 
ei koskaan yölläkään voinut olla 
rauhassa. Mutta tottui siihenkin, 
ja oli sentään jo sellaiset vehkeet, 
että ne pysyivät kunnossa. Ja sit
ten kun tuli etukuormaaja, niin se 
oli jo iso apu.

Kun Olavi Aura on jo eläk
keellä, ei hänellä ole enää 
sellaista kiirettä kuin työssä- 
oloaikoinaan, joten hän ehtii 
kaikessa rauhassa lek o te le 
maan viihtyisällä pihallaan 
kesäauringon paisteessa.

■

Melkoisen
tyytyväinen
mies
Olavi Auraa voi pitää lä
hes paljasjalkaisena kos
kelaisena. Tosin hän on 
syntynyt Turussa, mutta

jo 4-vuotiaana tuli Kos
kelle, kasvatiksi Jussi 
Laaksolle, jonka koti oli 
Talolassa, lähellä nykyistä 
Talolan alakoulua. Tämän 
mökkinsä, missä hän nyt 
Marjatta-vaimonsa kanssa 
asuu, hän osti Arkkilasta

1949.
Enää Olavi Aura ei ajele 

pihoja puhtaiksi eikä tee 
paljon muitakaan trakto- 
rihommia, vaan viettää 
rauhallisia eläkepäiviään 
mökissään. Ei hän silti toi
mettomana ole, onhan

omakotitalossa aina jota
kin tehtävää. Noin 1 500 
neliön tontille mahtuu 
pieni puutarha ja kasvi
maitakin, joiden hoidossa 
ja kastelussa kuluu aika 
mukavasti.

-Alkuun tässä ton
tilla ei ollut multaa 
lainkaan, se kaikki on 
tänne tuotu, kertoo  
Olavi. -  Silloin, kun 
traktori jo  oli, sai maa
ta aika helposti. Kun 
oli jossain maata siir
telemässä sai aina it
sekin jonkin kuorman, 
ja joku muukin toi, 
kun ei saanut muualle 
sopimaan. Sitten Kuja
lan Viljo, kun oli sellai
nen puutarhuri, hän 
istutti tähän nuo en
simmäiset omena
puut

Olavi Aura tuntuu ole
van varsin tyytyväinen 
nykyiseen asuinpaikkaan
sa ja myös olotilaansa.

-  Kyllä tämä on hyvä 
paikka. Naapuritkin 
ovat loistavia, ei ole 
tarvinnut koskaan rii
dellä mistään. Eikä tuo 
lähellä oleva koulu
kaan mitään häiritse. 
Ja sitten on vielä tuos
sa tuo iampikin, mistä 
saa kasteluvettä. Ei 
tässä muuten puutar
haa kannattaisi pitää- 
kään, on niin kuiva 
paikka, mutta tuo vesi 
auttaa. Meillä on 
pumppu tuolla vajassa 
ja vesi tulee siihen 
suoraan lammesta. Sa
malla siitä on nautin
toa, kun on jotain te
kemistä, olen sellainen 
vilkas luonne. Kyllä mi
nun olisi vaikea asua 
jossakin rivitalossa, 
missä ei ole mitään te
kemistä. Täällä sen
tään on aina jotakin.
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Pakolla 
traktorikuskiksi
Nuorena miehenä Olavi 
Aura oli mm. renkipoika- 
na ja seppä Aarne Ojan
perän apulaisena. Mutta 
traktoria hän hieman ajeli 
jo ennen sotiakin.

-S e  oli Saaren Ar- 
maksen Oliver, hieno 
peli kylläkin. Jouduin 
sitä ajamaan hiukan 
niinkuin pakosta, kun 
Armas joutui sotaan. 
Enimmän ajan kyllä 
olin sen kanssa ojassa, 
kun en saanut kenel
täkään opetusta ja 
ojia oli silloin niin pei- 
jakkaasti. Mutta kyllä 
siihen sitten vähitellen 
oppi.

Sotaan sitten joutui 
Olavi itsekin. Kun hän oli 
jo ollut traktorihommis- 
sa, niin hänet määrättiin 
panssarijoukkoihin, hän 
oli siis niitä kuuluja "La
guksen poikia". Hän toimi 
vähän kaikissa tehtävissä; 
oli panssarivaunun kuljet
tajana, ampujana ja joh
tajanakin. Utelen, millais
ta oli ajaa tuollaista isoa 
"rumilusta"?

-Mukavakin sitä oli 
ajaa, jos ei linjoilla ol
tu, mutta kyllä se tosi
tilanteessa oli kolkko 
peli -  niinkuin ruumi
sarkku. Mutta se siellä 
oli kiva, kun ei tarvin
nut koko aikaa olla lin
jassa; sinne mentiin 
silloin vain kun tarvit
tiin. Lagus piti kyllä 
kovan kurin, ihan so
taväen kuri siellä oli; 
oli aamuvoimistelut, il
tahartaudet ja kaikki 
-  putkaankin joutui, 
jos teki jotain sellaista. 
Se oli ankara mies, se 
Lagus. Sen joukoissa 
oli vain nuorta poruk
kaa, niin se sai pidet
tyä paremman kurin. 
Ei vanhat jerm ut olisi 
siihen alistuneet.

Olavi Aura selvisi sodas
ta hengissä, mutta haa
voittui melko pahasti ja 
jäi pysyvästi osittaiseksi 
invalidiksi. Sodan jälkeen 
oli tietysti selviteltävä mi
tä rupeaisi tekemään. Hä
nelle kuitenkin elämän
ura oli tavallaan jatkoa 
entisille tekemisilleen.

-K u n  pääsin sodas
ta, niin rupesin itse os

tamaan traktoriveh- 
keitä, kun täytyi saada 
tuollainen istuva hom
ma. Paulan Einolta os
tin ensimmäisen trak
torini; se oli piikkipyö- 
räinen International. 
Eino oli ostanut sen 
Hongiston Purhaalta 
ja minä ostin Einolta, 
kun olin hänellä aja
massa.

Tämä vanha, mahta
vasti pärisevä vetopeli oli 
Olavi Auralla jonkin aikaa. 
Mutta "eteenpäin elävän 
mieli".

-Sain sitten ostaa Sa
losta uuden Fordson Ma
jorin monen mutkan 
kautta, kun silloin olivat 
traktoritkin kortilla. Vaik
ka ei itselläni ollut peltoa, 
niin sain sen sillä perus
teella, kun olin invalidi ja 
lisäksi keräsin maakun
nasta toistasataa nimeä 
isänniltä, jotka lupasivat 
antaa minulle ajoja. Ne 
lähetettiin Maatalouskes
kukselle, ja niin sain sen 
traktorin.

Siihen aikaan olivat ku
mipyörät juuri tulossa 
traktoreihinkin. Myös 
Olavi tilasi sellaiset uu
teen traktoriinsa, vaikka 
ei niitä ensin arvostanut
kaan.

-Ajattelin silloin, et
tei kumipyörillä ole 
traktoreissa mitään 
virkaa, mutta tilasin 
molemmilla pyörillä, 
kun tuumin, että käy

tän piikkipyöriä ja 
myyn kumipyörät hy
vällä hinnalla, mutta 
kun sitten huomasin, 
että niillä menikin pa
remmin kuin piikki- 
pyörillä, niin myinkin 
ne piikkipyörät pois.

Töitä traktoriurakoitsi- 
jalla siihen aikaan oli vaik
ka miten paljon. Työko
neiden kanssa vain tahtoi 
olla hieman vaikeuksia.

-Kyllä se uusi trak
tori kesti, mutta kun ei 
tahtonut saada mi
tään kunnon työväli
neitä. Jotain vanhoja 
hankmojakin sai, mut
ta niistä tahtoi aina 
mennä akselit poikki, 
kun kiviä oli silloin pel
loilla niin paljon. Ei oli
si tullut mitään, mutta 
kun olin sepän opissa 
ollut, niin osasin hiu
kan tehdä remonttia; 
yökaudet niitä laitet
tiin kuntoon.

Olavi Auran ensimmäi
sessä Majorissa ei vielä ol
lut hydraulisia nostolait
teita, mutta kun hän sit
ten osti toisen traktorin, 
niin siinä sellainen uudis
tus jo oli.

-  Se nostolaite olikin 
erinomainen uudistus, 
vaikka olivat nekin al
kuun sellaisia, etteivät 
oikein tahtoneet kes
tää. Minulla oli sitten 
siinä kaksikin trakto
ria; velipoika ajoi 
toista.

Tietyötkin 
tuttuja
Sitten tulivat markkinoille 
Nuffield-merkkiset trak
torit ja Olavikin siirtyi tä
män merkin käyttäjäksi.

-  Minulla oli niitä 
kaiken kaikkiaan 23. 
Noin vuosi ja peli -  kai 
se verotuskin vaikutti, 
ja sitten sai aina ajaa 
lähes uudella traktoril
la, eikä tarvinnut pal
jon maksaa välirahaa 
uuteen vaihdettaessa.

Kesäisin siis töitä oli 
niin paljon, kuin ehti te
kemään, mutta talvella 
tuli välillä työttömyysai- 
koja. Kun sitten ruvettiin 
tekemään uutta 10-tietä, 
hakeutui Olavi Aurakin 
talvikausiksi tietöihin. 
Palkka niissä kuitenkin oli 
varsin pieni, jos toki raha
kin silloin oli vielä enem
män arvossaan.

-  Se oli aluksi trakto
rin kanssa 4 markkaa 
tunti. Mutta ei nafta
kaan kyllä maksanut 
kuin 8 penniä litra. Ei
hän siitä mitään tie
nannut, mutta sai kui
tenkin olla siellä mies
ten porukassa. Penkal
la levittelin santaa, 
kun ei silloin vielä ollut 
parempiakaan vehkei
tä. Mutta kun sitten 
ostin nelivetoisen ja 
laitoin paripyörät, niin 
sitten sai jo  7 markkaa 
tunnilta. Minulla taisi 
ollakin ensimmäinen 
neliveto Koskella.

Monina keväinä kuiten
kin antoivat lisäansiota 
sirkkelihommat. Olavilla 
oli omakin halkaisusirkke- 
li, jonka hän osti Leposaa- 
ren Toivolta, ja sillä hän 
teki rahtisahausta apu- 
miehenään mm. Joikin 
Aamos. Erääseen aikaan 
heidän sahauspaikkansa 
oli Honkamäen vieressä, 
ja kun siellä silloin kävi 
yhteiskoululaisia opiskele
massa, niin miehet teki
vät kaikenmaailman has- 
sutuksia koululaisten ilok
si. Olivatpa kerran krava
titkin kaulassa, ehkä 
työnsä arvoa korostaak
seen.

Myös oli Olavilla katkai
susirkkeli, jolla kävi katko
massa monen talon polt
topuut. Siinä hänellä ta
vallisesti oli apunaan vai

Sirkkelimiehet Olavi Aura ja Lennart Jolkki työn touhussa 
v. 1966. Ed essä  istuu Marjatta Aura, mutta hänen vieressään  
istuvan pikkupojan, samoinkuin sirkkelin takana olevan mie
hen nimet eivät enää muistuneet mieleen.
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Kuten tekstissäkin kerrotaan, ajeli Olavi Aura useita vuosia 
kunnan tielanaa. Tämä kuva on otettu 1983, jolloin Olavi luo
vutti sen homman muiden haltuun.

monsa Marjatta. Kunnan 
tielanaa hän myös trak
torillaan kiskoi monen 
vuoden aikana, joten sii
nä kyllä lähes kaikki tiet 
tulivat tutuiksi.

Maatöissä ei Olavi Aura 
käynyt muualla kuin Kos
kella, mutta täällä hänellä 
oli useitakin sellaisia taloja 
joissa hän joka vuosi kävi 
tekemässä tarvittavat 
traktorityöt.

-  Sorvastollakin oli
vat nuo Hyhkö, Vanha- 
Mäkilä ja Uusi-Mäkilä. 
Näistä taloista olin vii
meksi Hyhköllä. Jou
duin niissä tekemään 
kaikki kylvötyöt ja sii
nä oli usein aika kiire, 
kun äesti ja vei sieme
net pellolle ja vaihtoi 
koneita. Sitten hiukan 
helpotti, kun Hakola 
myös rupesi ajamaan 
traktorisouvia. Hyhkö 
sitten annettiinkin 
vuokralle -  Mikkolan 
pojat sen ensin vuok
rasivat. Olisin minäkin 
sen saanut vuokrata, 
mutta en sentään ot
tanut. Olisi pitänyt olla 
muitakin vehkeitä 
kuin vain traktori ja 
aurat ja äkeet; niitä

olisi sitten pitänyt 
muilta lainailla.

Olavi Auran viimeinen 
varsinainen työskentely
paikka oli Halikkolan Kit
tilä.

-Minä sitten myin
kin sinne kaikki veh- 
keeni, kun lopetin. Tai 
olen ollut siellä joskus 
vieläkin hiukan jelp- 
paamassa, talkoissa 
ajankulukseni, ettei 
ihan unhoitu. Sinne 
menee nyt huvikseen, 
kun se ei enää ole sou- 
via. Ei tarvitse pitää 
mitään kiirettä; ehtii 
syömäänkin ihan rau
hassa. Ja professori 
Väänänen on sellainen 
mukava, kansanomai
nen mies.

Varmaan olikin niin, et
tei silloin kiireimpinä ai
koina aina tahtonut löy
tyä aikaa syömiseen. Ja 
vaikka työ pääasiassa oli 
sitä istumatyötä, niin il
meisesti se oli melko ras
kastakin. Vasta nyt myö
hemmin ovat tulleet 
traktoreihin ne monet 
työntekoa helpottavat 
uudistukset ja lisälaitteet. 
Olavi Aura valittaakin, to
sin pilke silmäkulmas

saan:
-  Olen syntynyt hiu

kan väärään aikaan. 
Kun nyt katselee trak
toreita, niin kaikki toi
mii sähköllä, napista 
vaan painellaan, vaik
ka toisaalta, siinä pi

täisi olla aina huolto
mies mukana. Jos jo 
kin menisi epäkun
toon, niin en minä sitä 
pystyisi korjaamaan, 
on ne jo  niin monimut
kaisia vehkeitä. u

,«Väinöin Koskelaisten
Amerikan reisut

En tiedä, mistä sellainen 
amerikankuume sai al
kunsa, että piti lähteä 
pitkälle ja raskaalle mat
kalle sinne maapallon toi
selle puolelle. Laivalla 
matka kesti kaksi viikkoa, 
kun ei siihen aikaan ollut 
vielä lentokoneita, joilla 
matka olisi taittunut no
peasti. Ehkä suurin syy 
reissuun oli kotimaan 
suuri työttömyys ja sen 
myötä rahapula. Lähdet
tiin dollarin kiilto silmissä 
hakemaan niitä rapakon 
toiselta puolen. Takaisin 
tultiin ehkä pettyneinä. 
Kaikilla ei ollut yhtä hyvä 
tuuri niiden dollarien saa
misessa. Mutta toisilla oli, 
kuten Kittilän Vaitollakin,

jolla oli sitä tuuria vaikka 
muille jakaa.

Kosken Kankaan kul
malta lähti Amerikkaan 
tietojeni mukaan ainakin 
seuraavat miehet: Vaito 
Kittilä, Jalmari Rauhala, 
Eemeli Uutela eli Lammi, 
Armas Uusitupa, sekä Ta
kamaan vanhin poika, 
jonka etunimeä en tiedä. 
Katselemme nyt, miten 
heidän matkallaan kävi. 
Ensimmäiseksi kohteeksi 
otamme Vaito Kittilän.

Muistan isäni Oskari 
Väinölän, joka oli alkujaan 
Halikkolan Kittilän poikia, 
kertoneen seuraavan ju 
tun: Hän meni kerran Kit
tilään, jossa miehet olivat 
savenajossa, tulleet sitten

syömään ja jättäneet sa- 
virekensä pihalle. Pihalla 
oli vastassa viisivuotias 
Vaito-poika, joka pisteli 
lusikalla savea suuhunsa 
savireen laidasta. Syntyi 
seuraava keskustelu:

-  Syäks teitä kukkaan 
savvee? kysyi Vaito, jo
hon isä vastasi:

-  Kukas meiiä nyt sav
vee sois...

- Mää syän vaan, sanoi 
Vaito.

Selitykseksi sanotta
koon, että Vaitoa vaivasi 
silloin kova raudan puu
te, johon parannukseksi 
tuntui saven syönti aut
tavan. Ja taisi tosiaan 
auttaakin, koska hänestä 
vahva mies tuli.

Mieheksi vartuttuaan 
hän osti veljensä Väinön 
kanssa Kittilän takamailta 
Kankaalta raivaamatonta 
maata, jota ryhtyivät 
kuokkimaan pelloksi. Pie
nen tuvan he rakensivat 
asunnokseen. Molemmat 
pojat olivat nuorisoseura- 
henkisiä, ja usein heidän 
tuvassaan pidettiin paik
kakunnan nuorille illan
viettoja, joiden päätteek
si Vaito aina antoi tahtia 
kaksirivisellä hanurillaan.

Sitten pojat rupesivat 
rakentamaan tilalleen na
vettaa, aikoen ottaa leh
miä, ettei maidon saanti 
olisi ollut vallan Väinölän

jatkuu sivulla 8
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Toukokuun 20 pv vietettiin Kosken paloasemalla palokunta- 
sunnuntaita, joka samalla oli nuorten palo- ja pelastuskurssin 
päätöstilaisuus. Nuoret palokuntalaiset paloauton edessä riviin 
järjestäytyneenä valmiina vastaanottamaan kurssin todistuk
sia. Sitten he esittelivät taitojaan ja muitakin esittelyjä ohjel
massa oli -  kahvitarjoilukin.

Menneen kesän Kosken Kohaus oli jo 
ken Puhallinorkesteri töräytti ensimn 
kasen avauspuhetta. Oikealla tämänk 
-  ehtymätön vitsien kertoja.

KUVIA
Kosken VPK antoi Kohauk- 
sessa  näytteen toiminnastaan 
ja sammutti autopalon varsin 
pikaisesti, kunhan oli ensin 
liikenneruuhkan takaa pääs
syt palopaikalle.

Toukokuuhun mahtui myös Liipolan järven ympärikävely-niminen kuntotapahtuma Kosken seu
rakunnan lähetysseuran järjestämänä. Tapahtuman puuhanaiset Liparimajan verannalla, vas. 
Hellin Kärri, Mirja Rautavuori-Lehtinen ja Tellervo Pakkanen.

20. 5. oli myöskin valtakun
nallinen urheilutapahtuma 
"Kunniakierros", jolla kerät
tiin varoja SUL:n urheilutoi
mintaan. Se juostiin osaltaan 
myös Kosken urheilukentällä 
ja tässä on juoksijoiden jouk
ko pinkomassa takasuoraa.

Myös Kosken Osuuspankki osallistui) 
lapsille ja myös aikuisillekin. Näitä i 
kohausaluetta.
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Koskelaisseura oli järjestänyt kohaussunnuntaiksi Nuortentuvalle entisten koskelaisten tapaa- 
mistilaisuuden, jonka yhteydessä Eläkeliiton Kosken Tl yhdistyksen näyttelijät esittivät kuvael
man Talolan koulun syntyvaiheista. Tässä koko näyttelijäjoukko loppukumarruksessaan.

ä yhdeksäs. Tavan mukaan Kos- 
ennen kunnanjohtaja Aimo Suik- 
uksen juontaja Reino Markkula

Jo perinteeksi muodostuneen tavan mukaan oli Kahviaitan ylä
kerrassa Kosken Maatalousnaisten keräämä koko kesäajan 
kestänyt näyttely. Tänä vuonna olivat näytteillä vanhat, hienot 
pitsiliinat ja kahvikupit.

Suomen Armeijakin oli tuonut kalustoaan Kohaukseen ja esit
teli sitä vanhalla urheilukentällä. Ajoneuvot ja aseet kiinnosti
vat tietysti enimmin miehiä ja poikia, jotka saivat kokeillakin, 
miltä tuntui istua amfibioauton ohjaamossa.

Kesään kuuluu tietysti lasten uimakoulu. Kosken uimakoulua 
pidettiin kahdessakin paikassa, Liipolan järven uimarannalla ja 
Tarvasjoen uimahallissa. Kuvassa uimaopettaja Päivi Peuranto 
antaa intensiivisesti ohjeita vedessä pulikoiville oppilaille.



Vanha studiokuva Amerikkaan lähteneestä ja sinne jääneestä 
Vaito Kittilästä nuorena miehenä.
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tinkimaidon varassa. 
Mutta kävikin niin, että 
rahat loppuivat ja navetta 
jäi kesken. Silloin pojat 
päättivät, että Vaito läh
tee Amerikkaan dollareita 
tienaamaan ja lähettää 
niitä sitten Väinölle ko
tiin, että saadaan navetta 
valmiiksi.

Vaito Kittilän lähtö 
Amerikkaan tapahtui 
1912 keväällä, kun lumi 
oli jo sulanut maasta, 
mutta lehmät olivat vielä 
navetassa. Olin siihen ai
kaan sellainen pikkupoi
ka, kun Vaito tuli Väinö- 
lään hyvästelemään. En
simmäiseksi hän meni 
navettaan, jossa kaksi pii
kaa hoiti lehmiä. Mitä 
siellä tapahtui, siitä mi
nulla ei ole tietoa, mutta 
nauru suussa Vaito sieltä 
palasi. Hän olikin aina ko
vin tyttöjen suosiossa.

Amerikassa Vaito pääsi 
hyvin palkattuun toi
meen erään firman pal
velukseen, ja niin dolla
reita alkoi tulla säännölli
sesti kotiinkin. Asiat olisi
vat siis olleet hyvin, mut
ta sitten Väinö kotona 
sairastui keuhkotautiin. 
Hän myi talonsa pois, 
muutti Karinaisiin ja kuoli 
siellä tautiinsa.

Vaito jäi Amerikkaan, 
perusti kuljetusliikkeen ja 
hedelmäfarmin ja myi 
myös autoja. Hän meni 
siellä naimisiin erään Suo
mesta lähteneen tytön

kanssa.
Ensimmäisen loma

matkansa Suomeen Vaito 
teki 1926. Olin silloin läh
dössä Kuopioon juokse
maan Turun Riennon pai
dassa, kun pihaan ajoi ko
mea Studebaker. Autosta 
nousi Vaito ja nuori nai
nen, jonka hän esitteli 
rouvakseen. He olivat aja
neet ensin Kaliforniasta 
2 000 km:n matkan New 
Yorkiin ja tulleet sitten 
laivalla Suomeen. Vaito 
siinä aluksi näytti, miten 
autolla voi ajaa pitkin 
metsääkin, niin että mei
tä ihan hirvitti. Isäkin sa
noi: Älä simmottoon aja, 
menet päin puuta! Vaan 
eipä mennyt.

Sillä Bakerillaan Vaito 
sitten ajeli Keski-Suomes- 
sakin, josta hänen rou
vansa oli kotoisin. Syksyllä 
Vaito vaimoineen palasi 
takaisin Valtoihin ja myi 
ennen lähtöään Studeba- 
kerinsa täällä uuden hin
nalla, kun sellaisia autoja 
ei Suomesta saanut.

Vaiton toinen loma- 
reissu Suomeen tapahtui 
1962, jolloin hän kävi 
myös Linnankorvessakin 
Urho Kittilän kanssa. Hän 
ei nytkään jäänyt Suo
meen, vaan palasi Kalifor
niaan, jossa sitten myö
hemmin kuolikin.

Seuraavana kohteena 
on Uudentuvan Armas, 
jonka lähtövuotta Ame
rikkaan en tiedä, mutta 
kotimaahan hän palasi 
1935. Hän tuli Helmille ja

minulle varsin tutuksi sil
loin kun teimme Linnan- 
korven asuinrakennusta. 
Oikeana pankkiirina Ar- 
makselta sai rahaa, eikä 
siinä papereita ja takuita 
tarvittu. Armas luotti ih
misten rehellisyyteen. 
29.12.1940 hän kävi kat
somassa Linnankorven 
uusia rakennuksia, kun 
ne olivat tulleet valmiiksi. 
Armas ei enää mennyt 
Valtoihin, vaan kuoli Suo
messa.

Kankaan kulman Taka
maaltakin lähti mies 
Amerikkaan -  talon van
hin poika -  jonka nime- 
äkään en tiedä, enkä 
muista. Hän ei enää pa
lannut kotimaahan takai
sin. Takamaassa oli useita 
poikia, joten ei yhden 
lähtö paljon vaikuttanut 
perheen elämään.

Siellä rapakon takana 
kävivät myös Rauhalan 
Jalmari ja Lammin Eeme
li, jotka lähtivät yhdessä 
1913 ja palasivat koti
maahan 1918. Koska mi
nulla ei ole tietoa, mitä 
miehet Valloissa puuhasi
vat, niin puhun vain siitä, 
mitä he kotiintulon jäl
keen tekivät.

Kun Lammin Eemeli vii
si vuotta Amerikassa ol
tuaan palasi takaisin, 
olimme Mellilän maan
tien vieressä tekemässä 
kerppua, kun hän pysäh
tyi siinä ja sanoi isälle: Hy
vää päivää. Isä vastasi 
niinkuin vieraalle vasta
taan, jolloin Eemeli sanoi, 
että eikös naapuri tun
ne? En tunne, sanoi isä, 
ja niin Eemeli jatkoi kohti 
kotiaan. Eemeli oli osta
nut jo ennen Amerikkaan
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menoaan maata Uutelas
ta ja rupesi palattuaan ra
kentamaan sinne raken
nuksia. Tehtiin asuinra
kennus ja suuri makasiini. 
Muistan, että kesäiltaisin 
siellä makasiinissa soi kak
sirivinen hanuri.

Jalmari Rauhala oli ko
va kauppamies, ja hän ra- 
kensikin Amerikasta tu
lonsa jälkeen Kankaalle 
kauppatalon. Sinne hän 
toi Mellilästä tavaraa, en
sin polkupyörällä, kunnes 
sitten osti kuorma-au- 
ton. Hänen rouvansa, jo
ka oli kotoisin Keski-Suo- 
mesta, oli myös Jalmarin 
apuna kaupassa. Myö
hemmin Jalmari muutti 
kauppiaaksi Tapalaan, ja 
meni sitten viettämään 
vanhuuden päiviään Tu
run puoleen.

Myöskin Kosken Selän 
kulmalla oli muutamia 
amerikankävijöitä. Sellai
seksi voisi mainita Pietin 
pappan, joka nyt on ollut 
kuolleena jo useita vuo
sia. Kotoisin hän oli Melli
lästä, ja oli käynyt Ameri
kassa jo ennenkin, kun 
muutti Koskelle, joten 
hän teki täältä jo toisen 
matkansa Valtoihin. Pie
tin isäntänä on nykyisin 
hänen poikansa Reino, 
joka varmaan osaisi ker
toa isänsä matkoista 
enemmänkin.

Tässä jutussa on pu
huttu vain miehistä, 
mutta Selän kulman Koi
vulasta lähti kaksi tytärtä
kin sinne rapakon taakse. 
Toinen heistä jäikin sinne, 
mutta toinen palasi takai
sin kotimaahansa ja asuu 
nykyisin Kosken Kirkko- 
puiston kerrostalossa. ■

Tässä hieman hämärässä kuvassa myös Amerikassa käynyt 
Pietin pappa Emil Heinonen (oik.) istuskelee naapurinsa Kalle 
Leppäsen kanssa tupakkatauolla.
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MUISTOT OVAT 
PYSYVIÄ...

KOSKEN ENSIMMÄISET YLIOPPILAAT TAPASIVAT

26 päivä toukokuuta tänä vuonna ei ollut mikään läm
min kevätpäivä; kolea tuuli puhalsi pohjoisen suun
nasta ja aurinkokin pilkahti vain toisinaan näkyville. 
Mutta Kosken Halikkolassa maamiesseuratalo Honka- 
mäessä tunnelma oli säätilasta huolimatta lämmin ja 
aurinkoinen. Ystävät vuosien takaa tapasivat toisensa 
-  Kosken omasta lukiosta valmistuneet ensimmäiset 
ylioppilaat vuosimallia 1960. Se oli halausten ja muiste
lu iden päivä niin näille oppilaille kuin myös muutamille 
mukanaolleille opettajille.

Paikkansa
löytänyt
jokainen
Silloin "suurena keväänä" 
-60 kirjoitti Kosken luki
osta ylioppilaaksi 17 
nuorta, joista nyt 13 oli 
saapunut tähän luokka- 
kokoukseen. Joukko on 
hajaantunut ympäri Suo
men, jopa ympäri maail
man, sillä heitä asuu Eng
lannissa, USA:ssa, Brasili
assakin. Koskelle ovat jää
neet vain Maija Tuomi
nen ja Maija-Liisa Urmas, 
o.s. Kivikallio, jotka toimi
vat tilaisuuden kokoon
kutsujina ja emäntinä. 
Molemmat valmistuivat 
opiskelunsa jälkeen far
maseuteiksi, mitä tointa 
Maija yhäkin hoitaa Kos
ken apteekissa, jossa on 
ollut jo yli 25 vuotta. Mai- 
ja-Liisakin oli aluksi sa
massa apteekissa, mutta 
on ollut vuodesta 1966 
lähtien maatilan emäntä
nä Sorvaston Puistossa. 
Kokouksen muut osanot
tajat olivat satunnaisessa 
esittelyjärjestyksessä:

Paula Huhtala o.s. Nur
minen on valmistunut 
sairaanhoitajaksi ja toimi
nut siinä ammatissa 
TYKS:ssä jo 27 vuotta.

Jukka Tamminen on

koulutukseltaan ekono
mi, ollut export man eli 
vientimies jo 25 vuotta ja 
asuu nykyisin VVakefiel- 
dissä Englannissa.

Heikki Viironen esitteli 
itsensä näin: Valmistuin 
aikanaan Suomen kielen 
ja historian opettajaksi ja 
toiminkin 3 vuotta niissä 
tehtävissä, mutta sitten 
siirryin vapaan sivistys
työn puolelle rehtoriksi 
Haukiputaan työväeno

pistoon ja siellä olen 
edelleenkin.

Aino Hämäläinen o.s. 
Sipi ei ole eksynyt kovin 
kauas, sillä hän asuu Pöy- 
tyällä ja on ollut siellä 24 
vuotta Kansaneläkelaitok
sen paikallisjohtajana.

Ritva Heikkilä o.s. Vähä- 
talo valmistui farmaseu
tiksi ja on nykyisin ter
veyskeskuksen lääkekes
kuksen hoitajana Ulvi
lassa.

Hilkka Uusitupa on
hänkin farmaseutti ja on 
ollut töissä Forssan van
hassa apteekissa jo 27 
vuotta.

Hilkka Kontio o.s.
Mäntsälä asuu nykyisin 
Espoon Tapiolassa ja on 
työssä sairaanhoidon 
opettajana Helsingin sai
raanhoito-opistolla.

Kaija Taponen o.s. Aal
to on koulutukseltaan 
yo-merkonomi. Nykyinen

Siinä he ovat -  lähes kaikki ensimmäiset Kosken lukiosta 1960 valmistuneet ylioppilaat. 
Järjestys on vasemmalta alkaen sama kuin tekstin esittelyssä.
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toimi on toimistosihteeri, 
ja hän on ollut Liedon 
kunnan palveluksessa 15 
vuotta.

Ulla-Maija Salviander 
o.s. Luhtala on ollut 
opettajana 25 vuotta. 
Hän valmistui aluksi ala- 
asteen opettajaksi ja eri
koistui myöhemmin eri
tyisopettajaksi. On nykyi
sin Nousiaisissa erityisluo
kan opettajana.

Rauno Kattelus on 
koulutukseltaan raken
nusinsinööri, asuu nyky
ään Hämeenlinnassa ja 
hoitaa rakennushallinnan 
Hämeen piirin rakennus
päällikön virkaa.

Leena Montin o.s. Ris- 
tolainen asuu nykyisin 
Turussa, hän valmistui ai
kanaan kirjeenvaihtajaksi 
ja toimii sihteerinä Muna- 
kunnassa Kaarinassa.

Siinä kokouksessa mu- 
kanaolleet Kosken ensim
mäiset ylioppilaat. Heitä, 
jotka eivät päässeet tule
maan ovat seuraavat
neljä:

Ritva Aaltonen o.s. 
Rauhala. Asuu Eurassa ja 
on valmistunut teolo
giksi.

Pekka Ojanen on kou
lutukseltaan insinööri ja 
on nykyään Brasiliassa
Valmetin traktoritehtai- 
den johtajana.

Risto Siikarla on myös 
insinööri, toimii radioalal- 
la ja asuu Kaliforniassa 
USA:ssa.

Heimo Holsti on val
mistunut kieltenopetta
jaksi. Hänen nykyisestä
olinpaikastaan ei kukaan 
ollut täysin selvillä.

Oppilaat kokoontuivat 
Honkamäkeen jo ennen 
puolta päivää, joivat kah
vit, vaihtoivat kuulumisia 
ja muistelivat menneitä. 
Myöhemmin saapui 
myös opettajia, ensin 
lehtori Hilkka Manni ja 
jonkin ajan kuluttua reh
torit Tellervo ja Seppo 
Pakkanen. Kutsut oli lä
hetetty myös lehtori Ir
ma Virtaselle Toijalaan, 
joka oli vastannut, että 
saattaa tulla jos tervey
dentilansa niin sallii, sekä 
heidän silloiselle rehtoril
leen Pekka Koistiselle, jo
ka ei hänkään tullut, eikä 
lähettänyt mitään tiedo
tettakaan. Maija-Liisa Ur
mas kertoi:

-  Me olisimme kovin

tykänneet, jo s hän olisi 
myös tullut. Olemme vii
meksi kokoontuneet 
1970, kun oli 10 vuotta 
kirjoituksista. Silloinkaan 
hän ei tullut, joten em
me ole nähneet häntä 
sen jälkeen kun koulusta 
pääsimme.

Jukka Tamminen kui
tenkin kertoi kerran ta
vanneensa rehtori Koisti
sen Helsingissä ja muiste
li, että tämä olisi ollut jo
tenkin sairas.

Muistoja 
ja kepposia
Keskustelussa ilmenee, 
että luokka oli käynyt 
koulua täällä Honkamäes
säkin, missä nyt pitivät 
tätä tapaamistilaisuut- 
taan.

- E i  täällä kovin kauan 
oltu, puoli vuotta. Kol
mannen luokan syysluku
kausi oltiin täällä. Myös 
kouluunpääsykokeet oli
vat täällä.

Olitteko omasta mie
lestänne hyvä luokka?

Hetken hiljaisuus. Sit
ten Jukka Tamminen tuo 
julki oman mielipiteensä, 
että ainakin tytöt olivat 
hyviä, ne olivat kaikki pin
koja ja Liudentuvan Hilkka 
on täyspinko. Tähän kui
tenkin tytöt pistävät var
sin äänekkään vastalau
seensa, eli eivät hyväksy 
kohdalleen tätä määritet
tä. Hilkkakin sanoo, ettei 
hän koskaan paljon lu
kenut.

-Eikös me kaikki oltu 
aika hyviä, päättelee joku.

Sitten saapuu tilaisuu
teen lehtori Hilkka Manni, 
joka tällekin luokalle 
opetti ainakin englantia 
ja ruotsia. Jälleennäkemi
sen riemu on vilpitön, 
vaikka lehtori Manni sa
nookin, ettei enää tar
koin muista kuka kukin 
on, mutta kyllähän se sii
nä selviää.

Kun tilanne taas rau
hoittuu, kysyn lehtori 
Männiltä, minkälaisena 
opettajat pitivät tätä ky
seistä luokkaa?

-  Minulla on heistä pel
kästään valoisia muistoja. 
Kyllä he olivat ahkeria ja 
mukavia ja minusta meil
lä oli aika hyvät suhteet 
-  en tiedä, miten oli hei
dän mielestään.

-Ainakin meillä oli val
tava kunnioitus -  Hilkka 
oli aina niin "jämpti", sa
noo Jukka Tamminen. 
Kaikki ovat sitä mieltä, et
tä sillä kielten opetuksel
la, minkä Hilkka Manni 
heille antoi, on erinomai
sesti pärjännyt maailmal
la. Tytöt muistelevat li
säksi ihailleensa lehtori 
Mannin hienoja villatak
keja ja -puseroita, joita 
tämä itse kutoi.

Lehtori Manni kertoo, 
että Kosken ensimmäis
ten ylioppilaiden valmis
tuminen oli opettajillekin 
suuri tapaus, ja kovasti 
niitä kirjoituksia jännitet
tiin opettajainhuoneessa
kin. Sen jälkeen ylioppilai

ta on siis tullut Kosken lu
kiosta jo 30 vuoden ajan, 
joten tapahtumalle on jo 
kertynyt rutiinia, mutta 
onhan se silti aina jännit
tävää. Nyt lehtori Manni 
on jo eläkkeellä, mutta 
tietysti on aina hengessä 
mukana uusien ylioppilai
den valmistuessa.

Muistellaan, että penk- 
kareitaan nämä ylioppi
laat pitivät Hilkka Kontion 
kotona Marttilan Mäntsä- 
lässä. Hilkka Uusitupa 
muisti hauskan tapauk
sen sen tiimoilta:

-  Tultiin aamuhämäris
sä sieltä pois, ja kun siinä 
tien vieressä on se nuija
sodan muistomerkki, niin 
Jukka, joka aina oli sellai
nen vitsiniekka tarkasteli 
Mäntsälän maitolaituria ja 
sanoi: Onks se tämä...?

Jukka Tamminen itse ei 
enää muista tapausta, 
mutta vitsiniekka hän on 
vieläkin, koska siinä esit
telyn yhteydessäkin ker
toi toisille hauskan kas
kun. Ilmeisesti hän oli ol
lut kepposten tekijäkin, 
koska lehtori Manni 
muisteli, että Jukka oli 
kerran tunkenut sano
malehtiä vesiränniin ja sy
tyttänyt palamaan, jolloin 
kauhea savu oli pelästyt
tänyt ainakin opettajat. 
Olipa Jukka kerran joutu
nut rehtori Koistisen pu
hutteluunkin, kun oli juh
linut teinihipoissa hieman 
isojen poikien tyyliin.

Monenlaisia muitakin 
muistoja kohosi esiin.

Kun sitten rehtorit Tellervo ja Seppo Pakkanenkin olivat saapuneet järjestäydyttiin vielä yhteis- 
kuvaan.
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Keskusteltiin mm. opet
tajien ja oppilaiden väli
sestä sinuttelusta, sekä 
nousemisesta seisomaan 
vastattaessa opettajille.

Sitten saapuivat rehto
rit Tellervo ja Seppo Pak
kanen. Uusi halauskierros 
ja muistelu, kuka kukin 
on. Juotiin tervetuliais

malja, jonka jälkeen Heik
ki Viironen piti opettajille 
ja tovereilleen puheen, 
jonka lopuksi julkaisem
me kokonaan, koska se

varmaan parhaiten ku
vastaa niitä tunnelmia, 
joita luokkakokouksessa 
nousi esiin.

Kunnioitetut, rakkaat 
opettajamme ja hyvät 
luokkatoverit vuosi
kymmenien takaa!

On todella vaikea uskoa 
sitä, että siitä on jo  kol
mekymmentä vuotta, 
kun tiemme erosivat. On 
kolmekymmentä vuotta 
siitä, kun yhteinen kah
deksanvuotinen taipa
leemme päättyi. Toiset 
meistä jäivät tänne, mut
ta useimmat lähtivät 
muualle, osa hyvinkin 
kauas.

Aika on ihmeellinen kä
site. Haluaisin verrata sitä 
nyt valtamereen. Yleensä 
katseemme kiinnittyy 
pintaan, suuriin ja pieniin 
aaltoihin. Ne tulevat ja 
menevät, kuin yö seuraa 
päivää ja päivä yötä. Välil
lä aalto kostuttaa rannan 
hiekkaa vain kapean kais
taleen. Välillä se nousee 
korkeammalle. Mutta ai
na se palaa takaisin.

Aallot ovat päiviemme 
pieniä ja suuria tapahtu
mia, ilojamme ja suru
jamme. Me olemme niin 
tottuneet seuraamaan 
tätä toistuvaa liikettä, et
tä vain harvoin näemme 
syvemmälle. Kuitenkin 
pintavaahdon ja -väreilyn 
alla on syvempi, johdon
mukainen liike. Se on val
tameren nousu- ja lasku- 
vesi, vuoksi ja luode, joka 
vääjäämättä jatkaa omaa 
suuntaansa; aika kuluu.

Mutta joskus elämäs
sämme on suvantoja, 
ikäänkuin hetkiä jolloin 
pysähdymme ja näemme 
ajan vaihteen. Tai on ju h 
la, joka nostaa meidät 
pinnan yläpuolelle. Nyt 
meillä on tällaisen juhla 
aika. Yhtäkkiä saatamme 
nähdä, miten paljon 
olemme muuttuneet. 
Näemme, että lähes kaik
ki on muuttunut. Onko 
vain muutos pysyvää?

Tällainen kokemus voisi 
olla pelottava. Mutta me

saamme myös kokea, e t
tä ajan muutoksen alla 
on luja pohja, ikäänkuin 
peruskallio, joka on sy- 
vimpienkin pohjamutien 
alla.

Kotimme, koulumme 
-  muistot niistä ovat py
syviä. Ja joskus on hyvä, 
jo s se vain on mahdollis
ta, aivan näin käytännölli
sesti palata lähtökoh
tiinsa.

Syksyllä puolitoista 
vuotta sitten vietimme 
koulumme 40-vuotisjuh- 
laa. Kuljin silloin tutun 
koulutien kotoa kirkon 
ohi jalan, kuten niin mo
nina syksyn, talven ja ke
vään aamuina. Silloin 
mieleeni nousi heimovel
jiemme unkarilaisten 
kaunis sananparsi: "Min- 
denutt jö, de leggjob 
otthon . "

Suomalainen käännös 
"kaikkialla hyvä, mutta 
paras kotona" ilmaisee 
vähemmän kuin alkukieli
nen. Unkarissa on nimit
täin kaksi sanaa, joita 
suomessa vastaa "koto
na": otthon ja itthon. 
Näiden taustalla ovat ott 
ja itt, "tuossa, tuolla" ja 
"tässä, täällä". Voimme 
päätellä, että etäinen su- 
kulaisemme, joka joskus 
ehkä vuosituhansia sitten 
sanoi "Mindenut jö, de 
leggjobb otthon" oli 
poissa kotoansa. Mutta 
hänen muistoissaan koti 
oli paras paikka.

Tässä muutoksen maa
ilmassa yhä useampi on 
poissa kotoansa, mones
sakin mielessä. Sitä tärke
ämmiksi tulevat ne kiin
nekohdat, joita nuoruu- 
temme aikana saimme. 
Todella: ehkä vain muis
tot säilyvät. Ne ovat 
"tuolla kaukana oleva ko
timme".

Kaikki eivät voi meidän 
laillamme taas kerran kä
vellä koulun pihamaalla ja 
lattialla. Ajattelen pakolai
sia ja siirtolaisia, joiden eri 
syistä on jätettävä koti
seutunsa.

Me täällä olemme 
etuoikeutettuja. Me 
olimme etuoikeutettuja 
jo  lapsuudessamme. Sil
loin oli hyvin harvoissa 
kodeissa ymmärrystä tai 
varaa lähettää lapsia kou
luun. Ja vaikka olisi ollut
kin, niin kaikkialla ei ollut 
kouluja. Sodasta toipuva 
valtio ei niitä niin nopeas
ti pystynyt perustamaan 
kuin sivistystarve vaati. 
Onneksi oli toimekkaita 
emäntiä ja isäntiä, naisia 
ja miehiä. He perustivat 
koulut itse. Niin täällä 
Koskellakin. Meillä on täy
si syy muistaa heitä kun
nioituksella ja kiitoksella.

Koulun jokapäiväinen 
työkin vaati uhrautu- 
vuutta ja omatoimisuutta 
kenties enemmän kuin 
nykyisin. Näin jälkeenpäin 
ymmärrämme, että 
opettajat olivat paljon 
muutakin kuin opettajia. 
He eivät eläneet vain 
koulusta, vaan myös kou
lulle.

Yhteiskoulu oli ainakin 
minulle jo  käsite ennen 
kouluaikaa. Mieleeni ovat 
lähtemättömästi painu
neet "yhteiskoululaisten 
juhlat". Ymmärtääkseni 
ne järjesti koulun naistoi
mikunta. Tällä tavoin se 
hankki varoja kalustoon, 
opetusvälineisiin ja kaik
keen, mikä teki koulun 
viihtyisäksi. Opettajat uh
rasivat vapaa-aikansa lu
kemattomia tunteja mitä 
moninaisimpiin juhliin ja 
tilaisuuksiin. Erityisesti 
minuun teki vaikutuksen 
joskus 1940-luvun lopulla 
näytelmä "Prinsessä Ruu
sunen". Muistan vieläkin 
aivan elävästi synkän hal- 
tiattaren, jota esitti nuori 
opettaja Hilkka Manni.

Olen sittemmin katso
nut ja tehnytkin miltei

työkseni teatteria. Mutta 
onko mikään muu rooli
suoritus tehnyt niin järi
syttävää vaikutusta kuin 
tuo?

Sitten myöhemmin 
kun jo  olin yhteiskoululai- 
nen, tuli opettajaksem
me nuori ja ujo mate
maatikko Seppo Pakka
nen. Samaan aikaan tuli 
myös uusi uskonnon
opettaja Tellervo Mänty
lä. Seposta tuli luokanval
vojamme. Pidimme hä
nestä ja Tellervosta. Sit
ten huomasimme, että 
he pitivät toisistaan ja 
kihlautuivat ja solmivat 
avioliiton. Mikäpä olisi ol
lut meille sen parempaa 
perhekasvatusta!

Voi olla, että aika kultaa 
muistot. Se valikoi. Tuuli 
puhaltaa akanat pois ja 
jättää jyvät. Tai: aika on 
valtameri. Se huuhtoo 
päiviämme, hioo ja ta
soittaa muistojamme. Se 
muovailee myös meitä it
seämme.

Toivoisin, että aika kai
vertaa esiin ydintä, paras
ta, mitä meissä on. Toi
voisin, että kaikki se hyvä, 
jota kouluvuodet meihin 
kylvivät, olisi voinut kas
vaa, varttua ja vahvistua. 
Tätä voimme sisällämme 
tutkia täällä toisiamme 
tavatessa ja sitten kun 
taas palaamme arkeen.

Sen tiedän ja uskon, 
että te opettajamme, 
nuoruutemme puutar
hurit, teitte rakkaudella 
työtänne. Siitä osaamme 
kiittää vähemmän kuin 
ansaitsisitte. Mutta yri
tämme.

Toivon ja uskon, että 
tästä päivästä jää hyvä 
muisto meille kaikille. 
Voin lopuksi sanoa kau
kaisten sukulaistemme 
kielellä: Most itthon va- 
gyunk, "nyt olemme ko
tona" tai aivan tarkasti 
"nyt täällä kotona 
olemme".
Heikki Viironen, rehtori

m
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TARVITSEEKO OMAISUUTESI PANKKIHOLVIN SUOJAA?
Osuuspankissa on vapaana tallelokeroita 

Koko 7x2 8x4 3  cm 
Vuosivuokra 90 mk 

Yhdyshenkilöt: Timo Määttänen Anneli Suojoki

c£) KOSKEN T.L. OSUUSPANKKI

Kiljaanista
Vielä muutama sana Kiljaanista ja vähän muustakin. 
Minä, joka tätä kirjoitan, olen entinen Eskolinin Lauri, 
nykyinen Lauri Kaljola ja entisiä koskelaisia. Olen synty
nyt 5. 4.1901 ja käynyt kansakoulun Isosorvastolla.

Kosken kartanossa oli paljon torppia ja torppareiden 
lehmät kävivät samalla kartanon metsälaitumella. Mäki- 
haalilla oli 3 lehmää, samoin Järvenpäässä ja Ojalassa, 
Koskisella 2, samoin meillä ja Lindstenillä, Vesselillä 1, 
Sulkalammilla 10, Tiehaarassa, Virtasella ja Syrjälässä 
5 sekä Lehtisellä 4. Pellonperän, Kaskisen ja Nummen- 
pään lehmät kävivät eri laitumella Kaltohakan puolella. 
Laitumen ja kartanon pellon välillä oli pakko aina pitää 
vahti. Jokainen lehmä aiheutti yhden vahtipäivän vuo
rollaan. Kun kaikissa torpissa ei ollut sopivaa vahdinpi- 
täjää, minä hoidin paljon muidenkin vahtivuoroja saa
den ylimääräisistä vahtipäivistä 10 penniä. Eväänä 
minulla oli leivänpuolikas ja puolen litran verran 
piimää.

Vahtipäivät olivat pitkiä, aamu-seitsemästä usein ilta- 
kymmeneen. Joskus, kun lehmät olivat kauempana, 
menin tiehaaran torppaan aikaani tappamaan. Siellä oli 
Jussi, Kalle, Alppe ja Manda, kaikki sisaruksia, eikä 
kukaan naimisissa. He olivat kovin ystävällisiä lapsille.

Kerran, kun menin torppaan, oli Kiljaani siellä. Järven
pään Kustaa tuli myös sinne. Kustaa sanoi Kiljaanille, 
jaha täällä sinä olet, Vanhalla Hyhköllä kuoli viime yönä 
vanha valkoinen hevonen, vartoilevat siellä sinua sitä 
nylkemään. Kiljaani vastasi hyvin kimakalla äänellä, 
totta jumalauta minä Valkolta paijan riisun ja lähti heti.

Kului joitakin aikoja ja Kiljaani istuskeli taas Tienhaa
rassa ja Kustaa sattui taas tulemaan sinne. Kiljaani kis
kaisi puukon tupestaan ja heitti sen seinään, hyvin 
lähelle Kustaata. Kustaa vaikeni. Kiljaani sanoi, jos vielä 
valehtelet, niin puukko osuu kylkiluitten väliin.

Kerran ollessani vahtipaikalla, kaverini Väinö ja Aku 
tulivat minua katsomaan. Minä sanoin pojille, jos ette 
ole ennen Kiljaania nähneet, niin mennään katsomaan, 
hän on Tienhaarassa. Menimme sisälle. Kiljaani siellä 
puhua palpatti kovalla ja kimakalla äänellä ja murteella, 
jota pojat eivät olleet ennen kuulleet. Meitä alkoi 
kovasti naurattamaan. Kiljaani sanoi, kyllä minä teidän 
naurun lopetan. Hän laittoi puukon hampaittensa 
väliin, lähti meitä kohden ja uhkasi kuohita joka klopin. 
Me tietenkin lähdimme ovesta ulos ja äijä perässämme. 
Juoksimme pellon poikki metsään, äijän edelleen seu
ratessa meitä. Väinö heitti kiven osuen Kiljaanin rin
taan. Kiljaani lensi selälleen. Minä sanoin, että taisimme 
saada äijästä eron, johon Aku tuumasi, ettemme voi 
olla varmoja. Se voi olla oikein pohjanmaan noitia ja voi 
vaikka lentääkin. En ole sen koommin Kiljaania nähnyt 
mutta tiettävästi hän Kerkolan puolessa asusti ja siellä 
sittemmin myös kuoli.

Lauri Kaljola


