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Alli Hurmerinta 
muistelee

■  Olemme seuran
neet jo muutamassa 
Koskelaisen numeros
sa Kosken kirkonkylän 
elämänmenoa vuosi
sadan alkupuolelta 
rouva Alli Hurmerin
nan kertoman pohjal
ta. Sarja päättyy tässä 
tässä numerossa. Nyt 
on aiheena vanha 
Nuortentupa, sekä 
siellä pidetyt juhlat ja 
muut harrastustoimin
nat. Alli Hurmerinta oli 
tuolloin eräs innok
kaimpia nuorisoseura- 
laisia Koskella; varsin
kin näytteleminen oli 
hänen sydäntään lä
hellä.

Kirjastosta alku
Joku vanhempi koskelai
nen vielä saattaa muistaa, 
että Kosken Nuorisoseu
ralla oli Nuortentuvalla 
myös oma kirjasto, joka 
myöhemmin liitettiin kun
nan kantakirjaston yhtey
teen. Nuoren Alli Saaren 
mielestä kirjasto oli kiehto
va paikka.

-  Minusta N uortentupa 
oli kovin jännittävä paikka. 
Rupesin käym ään siellä 
niihin aikoihin, kun Molinit
-  sen Kankaalla opettajana 
olleen Mulon vanhem m at
-  olivat siellä vahtim esta
reina. Se mies oli satula- 
seppä, ja he olivat tulleet

Kosken nuorisoseuran kansantanssiryhmä ensimmäisen Nuortentuvan edustalla joskus 20-luvun loppupuolella. 
Ensi silmäyksellä voi kuvassa nähdä miehiäkin, mutta tarkemmin katsoen voi huomata, että asuista huolimatta 
kaikki ovat kauniimpaa sukupuolta.

Turusta. Kävin siellä sen 
takia, kun Nuortentuvan 
m aat olivat meillä vuokral
la, kun isä ei ollut ostanut 
vielä näitä Marttisen maita 
ja meillä pidettiin lehmää. 
Kävin siellä niin mielelläni 
viemässä m aitoa tai muuta, 
kun pääsin sinne kirjastoon 
ja sain lukea siellä. Se oli 
m ukavaa, mutta hiljaa piti 
olla. Se Kustaakin -  tuleva 
opettaja -  siinä oli, mutta 
oli jo vanhem pi, eikä se 
tämmöisiin mukuloihin mi
tään huom iota kiinnittänyt.

Paitsi kirjastoon, sai Alli

tietysti tutustua koko Nuor- 
tentupaan ja pääsi kurkis
tamaan Molinien asun
toonkin.

-  Minä joskus katselin, 
kun niillä oli niin kivan nä
köisiä kaupungista tuotuja 
tavaroita siellä kamarissa. 
Siinä sitten totuin niihin 
Nuortentuvan meininkei- 
hin. En tarkkaan muista, 
miten ne kaikki harjoituk
sissa käynnit saivat alkun
sa; oli tanhuharjoituksia ja 
näytelmäharjoituksia, ker
ran oli kutomakurssitkin 
joulun jälkeen ja siellä oli

kivaa myös. Ne kestivät 
kuusi viikkoa; ja siellä salin 
katossa oli pum pulia, kun 
oli joulujuhlaa varten ko
risteltu, ja ne pumpulit 
muuttui ihan mustiksi, kun 
oli se kamiinalämmitys ja 
viikkokaupalla lämmitettiin 
kovin.

Niinkuin mainittiin, oli 
näytteleminen Alli Hurme- 
rinnan mieluisimpia harras
tuksia. Alun siihen saatu
aan ja päästyään "sisälle” 
siihen hän olikin mukana 
varsin usein.

-  Kerran niitä laskin ja ►
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huom asin, että olin m uka
na seitsemässäkymmenes- 
sä näytelmässä -  sitten oli 
monenlaista m uuta kotko
tusta siinä lisänä. Nuorten- 
tuvalla oli aina keväisin ne 
Marianpäivän iltamat, sit
ten oli palokunnan ja 
osuuskaupan iltamia ja 
niissä olin m ukana ja lot- 
tien ja suojeluskunnankin 
juhlissa. Isäkin joskus sa
noi: ”Ei suu kans paljon 
näe, kun ain jom paan 
kum paan suuntaan ahdet 
olet m enos.” Mutta en  sii
nä kovin kauan ehtinyt ol
la, kun niin nuorena m enin 
naimisiin, eikä sitten enää 
niin paljon voinut m ennä. 
Vaikka kyllä sitten vieläkin; 
kun olimme kai jo 10 vuot
ta oltu naimisissa, niin joku 
sanoi: "Eikös noilla lapsia 
ollenkaan ole, kun ne aina 
on jossain?” Olihan meillä, 
m utta taisi olla myös hyvät 
lastenhoitajat.

Ohjaajia ja 
näyttelijöitä
Kun Koskella ei ollut omia 
näytelmäohjaajia -  aina
kaan sellaisia, jotka olisivat

ohjanneet vaativampia 
näytelmiä -  niin täällä kävi 
useitakin vieraita ohjaajia, 
pääasiassa nuorisoseura- 
järjestön palveluksessa 
olevia.

-  Ainakin Viljami Tam 
misto kävi -  hän oli oikein 
johtohenkilöitä nuoriso
seurajärjestössä. Muistan, 
kun olimme kerran näytel- 
mäkursseilla Paattisilla, 
niin hän oli siellä myös, 
mutta ei ehtinyt ensin alus
sa, oli sitten vasta loppu
puolella. Virtasen Marttikin 
tuli vasta loppuun. Siellä 
oli monenlaisia kurssin pi
täjiä ja m onenlaista ohjel
maa. Salmin Eero oli myös 
ohjaajana, oli kaikkein 
enemm änkin. Hän olikin 
hyvä näyttelijä, ollut Turus
sa ammattinäyttelijänäkin.

Monet Kosken nykyisis
täkin nuorisoseuralaisista 
muistavat vielä Aili Heickel- 
lin, koska hän 70-luvun 
alussakin kävi Koskella oh
jaamassa. Hän oli ohjaa
massa myös jo "Allin aikoi- 
hinkin” .

-  Aili Heickell asuikin 
kerran täällä meillä viikon 
verran, kun oli Koskella

ohjaam assa. Eräs ohjaajista 
oli Aarne Laine, joka oli 
myös hyvä näyttelijä. Hän 
ohjasi mm. Nummisuutarit, 
joka esitettiin jossakin lau
lujuhlilla, ja täällä Koskella 
yksillä laulujuhlilla esitettiin 
ulkoilm anäytäntönä Roini- 
lan talossa.

Sota-aikanakin -  jatko
sodan aikaan -  näytelmä- 
kursseja pidettiin, vaikka 
seuran jäsenistö olikin hie
man yksipuolista.

-  Kun m iehet olivat so
dassa, niin naiset joutuivat 
miestenkin osiin; olin mi
näkin m iehenä m onessa 
osassa. Eräs nainen, nimel
tään H onkavaara oli sodan 
aikana ohjaajana, ja mitä 
heitä olikaan. Rautom an 
Veikkakin sitten m yöhem 
min ohjasi, vaikka enem 
m än olikin näyttelijänä. Mi
nä täisinkin olla kaikkein 
enimmin näytelmissä, niin 
ettei olisi ilman osannut ol- 
lakkaan.

Joinakin aikoina ei Nuor- 
tentuvalla ollut vahtimesta
riakaan ja sisällepääsy har
joituksiin saattoi tuottaa 
vaivaa.

-  Aina ei ollut avaimista

tietoa, eikä tiedetty kuinka 
pääsisi sisälle, m utta sieltä 
verannalta sai avattua yh
den ikkunaruudun, ja kun 
olin silloin pieni ja laiha, 
niin pääsin m enem ään siitä 
sisälle ja avasin oven muil
le. Näyttelijöinä oli siihen 
aikaan Virtasen Martti ja 
Yrjö, ne oli hyviä m olem 
mat ja Jallin Seimi oli oi
kein hyvä. Sam oin Tuo
molan Kai ja Myllymaan 
Sulo, mikä oli Kain serkku. 
Olimme jossain kauem pa
nakin näyttelemässä; se 
näytelmä taisi olla Huhti
kuun Manta. Juuri Seimi 
Virtanen ja minä oltiin p ää
osissa siinä.

Alli Hurmerinnan lisäksi 
toinen innokas Kosken 
Nuorisoseuran naisnäytteli- 
jä oli Saima Simola, myöh. 
Saima Männistö.

— Saim an kanssa m e ol
tiin paljon samoissa näytel
missä. Hänellä oli kyllä hy
vä muisti, mutta hän tahtoi 
joskus panna vähän omi
aan joukkoon, niin että sii
tä oli vaikea toisen jatkaa 
eteenpäin. Kyllä minäkin 
siihen aikaan muistin, että 
voi toisiakin auttaa, jos jo 

Kosken vanhassa Nuortentuvassa otettu ryhmäkuva jonkin näytelmäkurssin päättäjäisistä. 
Vanhempi mies takarivissä on muistelmissakin mainittu ohjaaja Viljami Tammisto.
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ku unohti vuorosanansa. 
Saaren Armaskin oli joskus 
hiukan juovuksissa -  ei 
koskaan paljon, mutta jos
kus tahtoi unohtaa. Joku 
sitten auttoi, kuka taas 
muisti ja oli lähellä. Tolvin 
Uuno meillä oli kuiskaaja
na aika paljon.

Kommelluksia ja 
urheilua
Vanhassa Nuortentuvassa 
oli näyttämön etureunassa 
sellainen rakennelma kuin 
kuiskaajan koppi, mutta 
uuteen Nuortentupaan sel
laista ei enää laitettu -  taisi 
olla jäänyt jo pois muo
dista.

-  Minä en ollut uudessa 
talossa enää paljonkaan; 
minä olin tottunut siihen, 
että kuiskaajan koppi oli 
siinä edessä, vaikka ei sitä 
koppia näytellessä saanut 
katsoa, piti vaan kuunnel
la. Kerran kävi niin, että 
kuiskaajankopin ovi oli 
jäänyt auki, että salista näki 
sinne, vaikka kaikki piti ol
la paikoillaan. Ja  samalla 
kertaa tarvittiin näytelm äs
sä kuviteltua koiraa varten 
lihanpala, ja eikös vaan 
käynytkin niin, että todelli
nen koira oli jostakin pääs
syt sinne lavalle. Alhon 
Matti oli m ukana silloin ja 
me olimme Matin kanssa 
pöydän alla ja nähtiin koi
ran kävelevän siellä lavan 
takana ja meinattiin, että 
nyt se syö sen lihanpalan. 
Minä sanoin: ”Voi Matti 
parka meittii, kun kaikki 
hakkaa vastaan.” Se Alho 
oli myös hyvä näyttelijä; 
oli sen Olli Alhon isä, Ali- 
kulmalla oli kaupanhoita
jana.

Näytelmäharjoitukset 
saattoivat monasti venyä 
pitkiksikin, niin että hen- 
genravinnon lisäksi kaivat
tiin jotakin ruumiin ravinto
akin.

-  Silloin sota-aikana ne 
kävivät täälläkin ja annoin 
jotain ruokaakin ja kahvia; 
mutta silloin kun käytiin 
Nuortentuvassa -  pääsiäi
sen aikoihinkin -  niin vie
tiin harjoituksiin m ämmiä 
ja syötiin siellä. Ja  joskus 
käytiin tuolla Matkustaja- 
kodin kahvilassa kahvilla; 
ja kun kaikki eivät aina 
tahtoneet tulla harjoituksiin 
ajallaan, niin tehtiin niin, 
että kuka ei tullut aika
naan, niin se joutui m aksa

m aan kahvit. Sitten kaikki 
rupesivat ehtim ään ajal
laan, kun välillä oli aika 
montakin juojaa.

Paitsi että juhlatila
-  Nuortentupa siis -  on 
muuttunut, niin Alli Hurme- 
rinnan mielestä myös juh
lien luonne on muuttunut.

-  Kyllä ne juhlat ennen 
olivat toisen makuisia
— niissä oli paljon ihmisiä 
ja paljon ohjelmaa. Vaikka 
ei sellaisia nykyään kukaan 
taitaisi kuunnellakaan, kun 
oli noita puhujia, usein jo 
ku opettaja. Opettaja Kok- 
kinenkin oli hyvä puhuja, 
mutta jos puhui pitkään, 
niin ei sitä kukaan jaksanut 
kuunnella.

Nuortentupa ja sen vie
rellä ollut Kosken ensim
mäinen urheilukenttä muo
dostivat tavallaan yhden 
kokonaisuuden. Kuulumat
han esim. nuorisoseuran 
kesäjuhlien yhteyteen 
yleensä myös urheilukilpai
lut ja monasti kesäjuhlat 
kokonaankin pidettiin siinä 
urheilukentällä; siihen ai
kaan ilmatkin kun vielä oli
vat kauniita -  ainakin toisi
naan. Eräät urheilukilpailut 
ovat jääneet Alli Hurmerin
nan mieleen erityisesti, 
koska hänen poikansa, tu 
leva taiteilija Olavi Hurme- 
rinta oli niissä mukana.

-  Minä muistan, kun oli 
kentällä taas kilpailut ja oli 
lasten sarjakin. Olavi oli 
pieni, ja isä pisti hänet 
myös juoksem aan, hoputti: 
”Menes nyt, et nähdään, 
kuka teitist voittaa.” Olavi 
meni, mutta kesken kilpai
lun rupesivat Stählbergin 
siat tappelem aan ulkokar
sinassaan ja pitivät kovaa 
ääntä. Olavi rupesi katsele
m aan sitä, eikä muistanut 
enää juosta ollenkaan, kun 
se sikojen tappelu oli h ä 
nestä niin merkillistä.

Kartanon Riikka
Lopuksi pari Alli Hurmerin
nan kertomaa muistoa 
'Kartanon Riikasta” , joka 
oli usein Hurmerinnoilla nk. 
kotolaisena, kun nämä 
taas johonkin menivät.

-  Hän oli aikoinaan ollut 
Kosken kartanossa töissä, 
asui tuossa takatien varrel
la, oli melkoisen kuuro ja 
niin kovin lihava. Hän tuli 
meille kerran pyhänä, kun 
olimme lähdössä jonnekin. 
Kaarina oli juuri pieni, ja

Riikka sanoi, että kyllä hän 
on täällä lapsenvahtina. 
Siitä se sitten alkoi, että 
hän sen jälkeen oli usein
kin meillä. Kerran Toivo 
oli urheilukilpailuissa ja mi
nä näytelmäharjoituksissa 
ja Riikka oli taas kotolaise
na ja makasi tuossa sohval
la. Tultiin aika m yöhään 
kotiin, ja vaikka kuinka ol
taisi kolisteltu, niin Riikka 
ei kuullut. Mutta konttorin 
akkuna oli hiukan raollaan 
ja Toivo pääsi siitä sisälle. 
Meillä oli tapana, että en 
nen lähtöä keitettiin kahvi 
valmiiksi ja pidettiin se 
läm pimänä hellan uunissa, 
ja me sitten juotiin sitä, 
kun Riikka heräsi ja sanoi: 
”Jaa, joks teikkin olette tul- 
lu?” eikä yhtään ihmetellyt, 
miten me olimme päässeet

sisälle.
— Hän kävi myös kun

nansihteerin apuna aina 
jotain tekemässä. Kerran 
Elvi oli joulun aikaan käy
mässä kotonaan Urjalassa, 
ja kun hän palasi, niin S aa
ren Aarne haki hänet h e 
vosella Mellilän asemalta. 
Riikka oli taas kotom iehe- 
nä lämmittämässä ja m aka
si jollakin sohvalla, eikä 
yhtään kuullut, kun ne 
hakkasi oveen kepin kans
sa. Aarne haki jostain 
isomman puun, jolla jys
kyttivät ja saivatkin lopulta 
Riikan hereille. Ja  Riikka 
jutteli täällä meillä m yö
hemmin: "Hiukan kun kint- 
taan kans akkunaan kro- 
pauttivat, ni kohta kuu
lin...” H

Oikaisu
Edellisessä numerossa tämän Alli Hurmerinnan muis- 
telmasarjan yhteydessä julkaistiin kuva talosta, jonka 
toimittaja väitti olevan Marttisen kauppatalo. Nyt on 
kuitenkin varmalta taholta kerrottu, että se ei olekaan 
Marttisen talo, vaan siinä lähistöllä ollut -  ja yhä edel
leenkin oleva -  suntio Lehtin talo. Pahoitelemme 
tätä väärää tietoa, jonkalaista ei lehteen saisi tulla, 
mutta joita aina vain näyttää tulevan.

RYHDY KERÄILIJÄKSI 
OTA PISTEET KOTIIN!

m k., _
JPTAPTSTE

Sid tr po in tS

CjD KOSKEN T.L. OSUUSPANKKI

A ino a n a  pankkina  Suo
messa O suuspankki ta rjoa a  
Sinulle täm än  edun: kun käy
tä t Kultakorttiasi tehokkaasti 
ja nautit au tom aattisen m ak
supalve lun va iva ttom uudesta , 
saat Kultapisteitä.

Kun nostat käteistä rahaa 
O su u sp an k in  om is ta  a u to 
m aate ista, kun ostat ta i m aksat 
VISAIIa ta i K uvakortilla  (pankki
kortilla ) ja kun autom aattinen 
m aksupalvelu m aksaa laskujasi, 
saat kaikista näistä tapahtumis
ta Kultapisteitä.

Kun S inu lla  on  koossa 
riittävä  m äärä  Kultapisteitä, 
saat m onia rahanarvoisia  tuo- 

te-etuja roimasti tavan
omaisia oh jevähittäishin- 
toja edullisemmin.

Jos om a korttisi on Silver- 
m atic, saat jokaisesta auto- 
maattinostosta Silverpointseja, 
kunhan va in  m uistat käyttää  
O suuspankin  omia a u to m a a t
teja

Tarkem m at tiedo t saat Ku- 
tap iste - ja S ilverpoints-tuote- 
kuvastoista. Ja tie tenkin m eiltä, 
Osuuspankista .
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Koskelaisia henkilökuvia:

Aimo Lintuaho — 
puuseppä

■  Kosken kylistä Hongistoa voisi kutsua ”Ali- 
kyläksi”, sillä sen alimmainen nurkkaus työn
tyy kartalla kaikkein eteläisemmäksi. Onhan 
Koskella nk. "Alikulmakin”, mutta paremmin se 
on Kosken läntisin kuin eteläisin osa. Hongisto 
on varsin suuri kylä ja elinkeinorakenteeltaan 
tietysti maatalousvaltainen, mutta löytyy sieltä 
jotain yrityksiäkin. Niistä suurin on Puutyöliike 
A. Lintuaho, jonka löytää, kun Tuimalasta läh
tee kulkemaan Kuusjoentietä ja noin 3 km tai- 
vallettuaan kallioleikkauksen jälkeen katsoo 
vasemmalle, jossa näkyy pitkä, verstaanomai- 
nen rakennus ja muutamia muitakin rakennuk
sia. Vielä 40-luvulla sillä paikalla oli Kulmalan 
entisen torpan pellonreunaa ja metsäntapaista, 
kunnes 50-luvun alussa siihen kohosi ensin 
Havutien asuinrakennus, sitten talousrakennus 
ja sen päähän puutyöverstas, joka vuosien saa
tossa on venynyt lisää pituuttakin, kun liike on 
kehittynyt ja kasvanut. Liikkeen perustaja ja 
aluksi sen ainoa työntekijä oli Aimo Lintuaho, 
puumies jo ainakin kolmannessa polvessa.
Taito on siirtynyt jo neljänteen polveenkin, sillä 
Aimon molemmat pojat jatkavat perinnettä ja 
ovat nykyisin puutyöliikkeen johdossa. Aimo 
itse viettää jo eläkepäiviään, mutta käy silti 
verstaassa milloin mieli tekee -  ja ilmeisesti 
tekee aika useinkin.

Lapsuudenseutua
Oikeastaan Aimo Lintuaho 
on syntyjään patakoskelai- 
sia; hän syntyi 1923 Pata- 
kosken Luhtalassa, jonka 
tytär hänen äitinsä Alli oli.

-  Kummitkin oli Pata- 
koskelta: Perälän Eetu ja 
Ali-Sarjan Maija, kertoo 
Aimo.

Äidillä oli suuri sisarus- 
sarja; perheessä oli 14 las
ta, mikä siihen aikaankin oli 
melko paljon. Äidin isä Kal
le Luhtala oli tunnettu ja 
tunnustettu rakennusmies, 
ja tällä taidolla hän ison 
perheensäkin pääasiassa 
elätti. Useimmat pojistakin 
omaksuivat tämän saman 
ammatin, ja ehkä sieltä 
puolelta Aimonkin puutyö- 
taipumukset ovat lähtöisin. 
Tosin myös hänen isänsä 
Nestori Linden teki raken
nuksia ja muita puutöitä, 
joten "sukurasite” on mo
lemminpuolinen. Isä oli ko
toisin Someron Kerkolan 
Kankareelta. Hänen kotita
lonsa Aimo vielä jotenkin 
muistaa.

-  Se oli valtavan nätti 
mökki, sellainen 'p u n a i
seksi m aalaam aton” tupa. 
Ikkunat olivat kuusiruutui
set ja yksinkertainen lasi 
vain talvellakin. Ne olivat
kin talvella yltä päältä jääs
sä, ja muistan, kun isoisä 
peukalolla pyöritti sellaista 
markan kokoista reikää 
jäähän, että näki tielle. Tal
visin illalla poltettiin tava
ton m äärä puita takassa, 
että saatiin seinät lämpi
miksi, sitten äkkiä pantiin 
kakarat peittojen alle nuk
kum aan, että sillä tavalla 
saatiin läm pö riittämään.

Talossa oli muutama 
hehtaari maata, hevonen ja 
pari lehmääkin. Aimon isoi
sä Stefan Linden teki myös 
lisäansiokseen koppia ja oli 
innokas metsämies.

-  Hän saattoi joskus syk
syisin olla metsästysmet-

kellä viikonkin, niin ettei 
tullut välillä kotiin. Muilla 
oli sitten ainainen pelko, 
kun hän oli sydänvikainen. 
Siihen hän sitten kuolikin
-  ei tosin m etsään -  kerran 
heinäkuussa, kun olin joku 
kuuden ikäinen.
Myös Aimon isä Nestori
-  joka sittemmin muutti su
kunimensä Lintuahoksi
-  harrasti metsästystä, 
mutta "tuli hän sentään ai
na saman vuorokauden ai
kana kotiin” , Aimo naurah
taa. Hieman Aimo itsekin 
nuorena miehenä metsäs- 
teli.

-V ä h ä n  teeriä ammuin 
ja joitakin jäniksiä, mutta 
kun m enin naimisiin, niin

jätin sen ja myin pyssynkin 
pois. Nykyään tykkään niin 
kovin kaikista m etsän elä
vistä, etten haluakaan p e 
lotella niitä.

Palataanpa takaisin Ai
mon lapsuuteen. Hänestä 
tuli kolmivuotiaana hongis- 
tolainen, kun vanhempien
sa mukana muutti 1926 
Papinojantien varrelle Mä- 
kiniemi-nimiselle asuntoti
lalle. Samana vuonna syn
tyi perheeseen toinen poi
ka, Armas, ja hänen jäl- 
keensäkin vielä neljä lasta.

Papinojan tietä sanottiin 
kansan suussa "Käsityö- 
läiskaduksi” , koska sen 
varrella asuvat ihmiset lä
hes kaikki saivat toimeen

tulonsa erilaisista käsityö- 
ammateista. Tietenkin kan
tatilat Mäki ja Anttila elivät 
maanviljelyksellä, mutta 
muilla ei paljon maata ollut
kaan, muutamilla ei yhtään. 
Papinojassa enimmin oli; 
tosin sielläkin Jussi-taatan 
aikana vain nelisen hehtaa
ria, mutta kun Syrjälän Ot
to sitten tuli sinne vävyksi, 
hän aloitti kovan raivaa
misen.

-  Otto oli yötä päivää 
siellä kuokkamaalla -  ei 
tainnut kaikilla öillä tulla 
ollenkaan pois, muistelee 
Aimo.

Tien varrella oli mm. Aal
tosen Uunon ja Iitan mökki; 
Uuno oli maalari ja tapisee- 
raaja, ja perhekin oli melko 
suuri. Metsärannassa asui
vat Yrjö ja Helmi Kankare; 
Yrjö kaatui sodassa, mutta 
Helmi oli ompelija ja sillä 
elätti perheensä. Lähellä oli 
sitten Helmin isän Vihtori 
Viirosen talo Mäenpää. Vii- 
ronen oli kuulu puumies ja 
ilmeisesti tuli melko hyvin 
toimeen. Hänestä Aimo 
Lintuaholla riitti juttua pal
jonkin.

-  Hän oli luonteeltaan 
aika tulinen, hiukan kylä
kunta häntä pelkäsikin, 
mutta kyllä hänen  kans
saan toim een tuli. Van
hem m iten hän oli jo oikein 
mukava ja leikkisä mies 
— kävin melkein kerran vii
kossa pappaa katsomassa.

Todella taitava puumies 
Viironen oli; teki rukkeja ja 
kaikenlaisia muita tarve- 
esineitä. Hän oli nuorena 
ollut Amerikassa ja laivas
sakin puuseppänä. Hän oli 
myös varsin kekseliäs 
mies, niin Aimo muisteli:

-  Hän teki tuulim ootto
rinkin, josta sai voiman 
vannesahaan, sekä valot 
tupaan ja verstaaseen, ak
kujakin hän sillä lataili. Ne 
siivet oli verstaan katolla, 
ja kerran tuli kova myrsky
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ja Viirosen täytyi m ennä 
katolle toppuuttam aan sitä 
potkuria, mutta se pääsikin 
lyöm ään hänen päähänsä 
haavan. Pappa tuli alas ja 
kiroili: T om m otte in  kans 
tappaa ittes!” Sitten kierret
tiin hantuuki pään  ympäril
le ja pappa kiipesi uudel
leen katolle. Päreitäkin 
hän teki -  minä olin usein 
ottam assa niitä päreitä vas
taan. Ja  oli hän seppäkin, 
om a pajakin oli ja hän te
kikin hienoja esineitä.

Mäenpään talo paloikin 
sitten kerran kesällä ja ta
paus jäi tietysti Aimon mie
leen.

-  Olin silloin joku 7- 
vuotias, kun se paloi. Olin 
katsomassa sitä Metsäran- 
nan tiehaarassa asti, äiti sa
noi, ettei saa m ennä lä
hemmäksi, ettei ole tiellä. 
Vähätalon Laurilla oli auto, 
ja ne koettivat nostaa au 
toa niin, että sen rengas 
pyöriessään suihkuttaisi 
vettä tuleen, mutta ei siitä 
paljon apua ollut. Pitkämä
en lähteestä ne ottivat vet
tä, mutta ei sieltä paljon 
piisannut ja niin talo paloi 
m aahan saakka.

Ankara opettaja 
koulussa
Sitten Aimo jo tulikin siihen 
ikään, että oli mentävää 
kouluun. Hän kävi alakou
lun Tapalan Ryppylänmä- 
essä, missä opettajana oli 
silloin Minna Pynnönen. 
Alakoulusta Aimolle on jää
neet hyvät muistot.

-  Pynnönen oli mukava 
opettaja, vaikka oli kyllä 
tiukkakin. H äntä kunnioi
tettiin ja mentiin mielellään 
kouluun, ja hän sai myös 
oppim aan.

Mutta kun tuli meno ylä
kouluun, Hongiston kou
luun, niin tilanne muuttui. 
Siellä oli opettajana Otto 
Rusto, joka oli huonoher- 
moinen ja kiivas luonne.

-  Kyllä kai hän senaikai
seksi ihan hyvä opettaja 
olisi ollut, jos herm ot vaan 
olisivat kestäneet. Meitä 
köyhem piä poikia hän aina 
potki -  talojen poikia sen
tään piti hiukan paremmin. 
Minuakin hän kerran otti 
niskasta kiinni kynsillään ja 
potki siinä. Syynä oli se, 
että olin ollut pois koulus
ta, kun Hongiston Mäellä 
oli tappuripäivä ja Mäki sa
noi, ettei saa akanapoikaa

mistään ja pyysi minua tu
lemaan. Ja  kun en osannut 
sitä kunnolla selittää opet
tajalle, niin sain siitä vihat 
päälleni. Mäki sanoi, että 
kyllä hän sen selvittää ja 
selvittikin. Sanoi, ettei mi
nun tarvitse m ennä ollen
kaan kouluun, jos se ei jätä 
rauhaan.

Mäen isäntä oli johto
kunnassa ja antoi jatkuvas
ti Rustolle muistutuksia 
lasten kurittamisesta, mut

ta ei tämä kuitenkaan saa
nut itseään hillityksi, jos jo 
kin ei mennyt hänen mie
lensä mukaan. Eräiden 
poikien kanssa hän oli mel
kein jatkuvassa sotatilassa, 
kertoo Aimo.

-  Aaltosen Paavoa hän 
vihasi, vaikka Paavo oli hil
jainen, eikä tehnyt mitään 
koiruutta -  ei kyllä paljon 
läksyjäkään lukenut. Luh
talan Asseria Rusto vihasi 
oikein m ahdottom asti ja 
samoin Mäkisen Marttia. 
Kerran hän pisti Martin 
ryömimään höyläpenkin 
alta, mutta Martti tiesi, että 
opettaja potkaisisi siinä ja 
livahti läpi niin vikkelästi, 
että Rusto potkaisi säären
sä höyläpenkin jalkapuun 
terävään kulmaan. Voi voi, 
kun hän lähti äkkiä pois, 
varm aan sääri kimmoili 
kovin.

Jo kouluaikana Aimolla

oli hyvät puumiehen taipu
mukset ja sen Rustokin 
huomasi. Hän nimitti Ai
mon poikien käsitöiden 
valvojaksi, joka mm. piti 
huolta työkaluista ja jakoi 
niitä tunneilla tarvitsijoille. 
Itse ei opettaja paljon veis
totunneilla ollutkaan.

-  Oli tietysti Rustolla hy
viäkin puolia, mutta kyllä 
sen silloin näki aika pahas
sa valossa, Aimo sanoo. 
-  Oli aika hankalaa m ennä

aamuisin kouluunkin, kun 
ei yhtään tietänyt, milloin 
hän potkaisi tai repi nis
kasta.

Aimo myöntää, että he 
kerran isompina, kun olivat 
jo päässeet koulusta pois, 
antoivat Rustoa hieman 
"koniin” Anttilan tappuri- 
makasiinin luona. Niin kova 
katkeruus oli kouluajasta 
poikien mieliin jäänyt.

Nuorena töihin 
-  ja sotaan
Kuten mainittiin, teki Aimon 
isä myös puutöitä; oli ap
piukkonsa Luhtalan Kallen 
kanssa toisinaan raken
nuksilla ja joskus yksinään
kin. Aimo ei kuitenkaan 
vartuttuaan heti lähtenyt 
seuraamaan isänsä ja iso
isänsä jälkiä.

-  Olin ensin renkipoika- 
na eri taloissa, missä mil

loinkin tarvittiin. Jo  lapse
na, kun vielä kävin koulu
akin, olin kesäisin Kuuse
lassa töissä; sain sieltä lei
vän ja 48 mk rahaakin ke
sässä. Sillä sain ostettua 
Koivulan kaupasta tyyki- 
housut, m utta ei se m uu
hun riittänytkään. Siihen 
aikaan oli lastenkin tehtävä 
töitä, jos aikoi syödä. Kyllä 
köyhillä ihmisillä oli se toi
m eentulo aika vaikeaa, ei 
sitä nykyajan ihmiset osaa

enää kunnolla ajatella
kaan.

Ei silloin ollut mitään 
eläkkeitä eikä lapsilisiä, ja 
kun perheissä yleensä oli 
paljon lapsia, niin rahaa ei 
juurikaan ollut käytettävis
sä. Tosin ei sitä kovin pal
jon tarvittukaan, mutta jo
takin sentään oli ostettava
an. Kenellä oli vähänkin 
maata, hän pärjäsi parem
min, kun sai siitä leivän, ja 
lisäksi pidettiin lehmää 
yleensä pienissä paikoissa
kin, että saatiin maito 
omasta takaa. Rehut sille 
kerättiin joistakin pellon- 
ojista ja tien pientareista. 
Kunta hieman jakoi köyhäi
napua, mutta sitä ei kovin 
helposti haettu.

-  Se oli silloin sellaista, 
että katsottiin häpeäksi, jos 
haki kunnalta apua, kertoo 
Aimo. — Sellaista pilkattiin, 
sanottiin kunnanvaivaisek-

Kuvan keskellä ison kiven päällä seisova tomera ja iloinen pikkupoika on Aimo Lintuaho. Joku kiertävä 
valokuvaaja on ikuistanut hänet, hänen vanhempansa, sekä pikkuveljen Armaksen noin vuoden 1927 vaiheilla.

►
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Aimo Lintuaho esittelee juuri valmistunutta kapiokirstua, jollaisia hän on jo tehnyt monia. Sellaisen tekeminen ei 
olekaan aivan helppo homma, varsinkin jos sen tekee yhtä huolella kuin Aimo tekee.

si, mutta nykyään katso
taan luonnolliseksi asiaksi, 
että hakee apua jos tarvi
taan.

Juuri kun Aimo oli ehti
nyt miehen ikään, syttyi so
ta ja sinne hänenkin oli 
mentävä mukaan. Hän 
taisteli pääasiassa Itä-Kar
jalassa ns. Maaselän loh
kolla, Karhumäessä ja siitä 
pohjoisen suuntaan.

-  Ei siitä leikistä kovin 
moni ehjänä selvinnyt, to
teaa Aimo. Ei selvinnyt 
hänkään, vaan haavoittui 
useitakin kertoja, jopa ker
ran kahdesti sam an päivän 
aikana.

-  Sain takapuoleeni yh
deksän sirpaletta ja käsi
varresta meni lävitse. Sieltä 
on pitkälti tuo ylimääräi
nen luu pois; sinne laitet
tiin niinkuin pikkulusikan 
varsi, ja kun sitä nyt on ku
vattu, niin siihen päälle on 
kasvanut valkoista kudos
ta, että se on jo sorm en 
paksuinen. Näissä sormissa 
on aina pieni särky, joita
kin herm oja se siellä vauri
oitti. Ja  kerran sain niskaa
ni kivensiruja; piiska ampui 
kk-pesäkkeen eteen, jossa 
oli kiviä ja niistä kivistä len
si siruja niskaan. Sem m oi
sella kolmikulmaisella rau
dalla kaavittiin niska p uh
taaksi, eikä siitä jäänyt mi
tään vaivaa.

Vaikka ei olisi haavoittu
nutkaan, niin silti siitä reis
susta joka mieheen jotakin 
jäi, varsinkin etulinjoilla ol
leille.

-  Se oli raskainta aikaa, 
kun peräännyttiin. Kone- 
pistoolimiehet sai olla jat
kuvasti jalkeilla, tunnuste
lemassa että missä asti vi
hollinen jo oli tulossa, ruis- 
kasta sakkiin ja sitten taas 
pakoon. Siihen meinasi 
uupua ja rupesi herm oihin
kin ottam aan, kun ei nuk
kua saanut juuri ollenkaan. 
Kyllä se hankalaa oli, kun 
rupesivat panoksetkin lop
pum aan, vähän kiväärin 
paukkuja vielä oli. Pienissä 
porukoissa sitten yritettiin 
sitä viivytystaistelua. Viralli
sesti sitä aina kaunisteltiin, 
niin ettei kotirintamalla 
edes tiedetty, millainen ti
lanne rintamalla oli.

Omaan kotiin -  
ja verstaaseen
Sota loppui ja miehet ko
tiutettiin. Kotiseudulle oli

tullut uusia asukkaita, vilk
kaita karjalaisia. Heidän 
joukostaan Aimokin "sen 
omansa” löysi, Hongiston 
Purhaalla evakkona olleen 
Lehtosen kuudesta tyttä- 
restä toiseksi vanhimman, 
Impin.

-  Postireissulla löysin, 
sanoo Aimo. Impi selittää 
asiaa tarkemmin:

-  Purhaalle tuli silloin 
posti, Aimo haki postia 
sieltä ja ihastui minun sini
seen ham eeseeni.

Tätä ei Aimo kuitenkaan 
allekirjoita. -  Ei, kyllä minä 
koko likkaan ihastuin. Olin 
myyty mies heti, kun se 
oma tuli vastaan.

Siitähän se alkoi ja yhä
kin jatkuu. Kun näin oli per
he perustettu, niin tietysti 
mielessä oli ajatus ikiomas
ta kodista. Niinkuin mainit
tiin, paikka sille löytyi Hon
gistolta Kulmalan metsikön 
kulmasta. Tietysti talon ra
kentaminen otti aikansa, 
kun oli vielä se pula-aikakin 
ja rakennustarpeetkin olivat 
tiukassa. Ennen oman ta
lon valmistumista perhe 
asui ensin Talolan Mikko
lassa, sitten Hongiston 
Anttilan kulmatuvassa, jos
ta muutettiin ns. Töykkälän 
asuntoon, kun karjalaiset 
Rahkoset muuttivat sieltä 
muualle. Vuonna 1952 sit
ten valmistui oma Havutien 
asuinrakennus ja niin Lintu- 
ahon nelihenkinen perhe

pääsi omaan tupaan -  po
jat Lasse ja Veli-Matti olivat 
silloin jo syntyneet ja tytär 
Anne pari vuotta myö
hemmin.

Sodan jälkeen Aimo on
kin häärinyt lähes pelkäs
tään puutöiden parissa.

— Ensin tein om at huo
nekalut, ja ensim m äisenä 
talvena, kun oltiin naimisis
sa tein saaveja, tynnyreitä 
ja lihatiinuja. Mutta sitten 
rupesin käym ään raken
nuksilla; olin ensin Koskin 
Arvon hommissa, kun hän 
urakoi Kosken paloasem a- 
rakennuksen. Sitten olin 
yhteiskoulun rakennustyö
maalla; Aaltosen Ollin 
kanssa ensimmäiset puut 
koulun paikalta kaadettiin 
ja korjattiin pois. Olin sit
ten siellä sellaisena juoksu
poikana; korjasin ja huol
sin rakennusliikkeen työ- 
vehkeitä, sitten muurasin 
työm aaruokalan savupii
pun, ja kun valuhommiin 
päästiin, niin valvoin ne 
hommat; toiset teki työt, 
m utta minä mittasin ja pi
din linjat. Sitten olin Maa
pohjan rakennuksella 
myöskin betonim iehenä ja 
sieltä menin Tapalan kou
lun rakennukselle. Sellaista 
se oli — talvet nikkaroin ja 
suvet olin rakennuksilla.

Siinä Anttilan "nurkissa” 
asuessaan Aimo oli parina 
keväänä sirkkelisahurina 
Anttilan sirkkelissä siinä

Käsityöläiskadun varrella ja 
parina kesänä appiukkon
sa Lehtosen rakennuksia 
tekemässä Vihdissä, mistä 
tämä oli saanut maatilan 
perheelleen. Ja kun Aimo 
sitten sai oman talonsa 
valmiiksi, niin sen vierelle 
kohosi myös puusepän- 
verstas; ei kovin valtaisa, 
mutta ei mikään turhan 
pienikään. Yhdelle miehelle 
siinä oli liikaakin tilaa, mut
ta jo silloin taisi Aimon mie
lessä liikkua, että verstas 
työllistäisi vieraitakin mie
hiä. Työtä olisi ainakin ollut 
vaikka muillekkin jakaa.

— Kun saatiin om a vers
tas, niin sitten oli jo niin 
paljon, ettei m innekään 
m uualle enää ehtinytkään. 
Vaikka ensin niitä hom m ia 
tein tuolla vinnillä ja kul
makamarissakin, kunnes 
verstas valmistui. Rupesin 
tekem ään enem m än keit
tiökalusteita ja hiukan ovia 
ja ikkunoitakin.

Työtä siis oli ja sitä Aimo 
teki sen mitä yhdeltä mie
heltä voi vaatiakin. Jos kul
ki vaikka aamuyöstä Hon
giston maantietä, niin 
yleensä Lintuahon vers
taasta näkyi valo. Aimo 
myöntää itsekin, että työ 
hiukan "pääsi pois karsi
nastaan” .

-  Oli siinä liian kiire ja 
tuli liikaa tehtyä, kun joka 
toinen yö vain hiukan nu 
kuin ja toisen yön valvoin.
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Välillä otin hiukan asperii- 
nia, että vähän virkistyi, 
Mutta sitä oli pakko yrittää 
silloin, kun kotoa en saa
nut mukaani yhtään mi
tään. Ei ollut alussa juuri 
m uuta kuin kirves ja kat
kennut klappisahan terä. 
Kaikki piti väkisin ostaa; 
kun hiukan tienasi, niin 
taas osti jonkun vehkeen, 
että työ hiukan helpottuisi. 
Jonkinverran oppia kuiten
kin olin kotoa saanut, kun 
isä aina jotain teki, ja Luh
talassa näin, miten ovia ja 
ikkunoita tehtiin.

Myös Impi osaltaan kar
tutti nuoren perheen kas
saa. Hän oli taitava ompeli
ja ja valmisti pääasiassa 
naisten pukuja tilaustyönä 
lähiseudun asiakkaille.

Kun pojat varttuivat, 
huomattiin että puumiehen 
taipumus oli vahvasti tart
tunut heihinkin. Saatuaan 
oppivelvollisuuslain alaisen 
koulunsa käytyä ja kävivät 
ammattikoulun puusepän 
linjalla, ja ovat sen jälkeen 
lähes koko ajan olleet mu
kana puutyöliike A. Lintu- 
ahon toiminnassa. Nykyisin 
he siis johtavatkin liikkeen 
toimintaa, kun Aimo on jo 
eläkkeellä.

Pelkästään kolmisin he 
eivät ole siinä ahertaneet, 
vaan verstas on työllistänyt 
moniakin veraita miehiä. 
Enimmillään vieraiden 
työntekijöiden määrä on ol
lut 17. Siinä on jo työn joh- 
tamisessakin ollut melkoi
nen urakka! Nykyinen vers
taan työntekijämäärä on 
varsin paljon pienempi, 
mutta muutama poika 
palkkalistoilla kuitenkin on.

Uskollisin työntekijä on ol
lut Jouko Leinikka, joka jo 
vuosikymmeniä on ollut 
liikkeen palveluksessa.

Pian lähes 35-vuotiaasta 
Lintuahon puutyöliikkeestä
-  jota täydellä syyllä voi sa
noa Aimon elämäntyöksi
-  on vuosien saatossa läh
tenyt valtaisat määrät eri
laista puutuotetta ympäri 
Suomea. Nykyisin pääar
tikkeleina ovat ikkunat ja 
ovet karmeineen, mutta Ai
mo ei enää ole ollut niitä 
tekemässä, vaikka vers
taassa usein onkin. Hän 
sorvailee aivan omia tuot
teitaan; kukkapöytiä, puu- 
vateja ja -lautasia ym. pie
niä puuesineitä, sekä hie
noja kapiokirstuja, joita 
parhaillaankin on verstaan 
permannolla valmiina ja 
puolivalmiina melkoinen 
määrä. Ja niillä on myös 
menekkiä.

-  Kun vaan olisi tuota 
"krääsää”, niin sitä olisi 
helppo myydä, mutta kun 
ei ole oikein säilytystiloja, 
sanoo Aimo. — Ainakin 
kukkapöytiä saisi olla 
enem m än -  valmiiksi vär
jättyjä -  ettei tarvitsisi kuin 
liimata pohjat kiinni sen 
m ukaan, kuin niitä m enee 
kaupaksi.

Harrastuksiakin
Kun Aimo Lintuahon vers- 
tashommat olivat kiivaim
millaan, ei hänellä kerta 
kaikkiaan ollut aikaa mihin
kään harrastuksiin, mutta 
myöhemmin näitäkin on 
tullut, tai palautunut uudel
leen. Aimolla on komea 
bassoääni, hän laulaa mie

lellään ja on vuodesta 
1975 ollut mukana Kosken 
Mieslaulajien riveissä siellä 
"tosimiesten äänilajissa” eli 
toisessa bassossa. Se on 
siis melko uusi harrastus 
hänellä, kun sensijaan to i
nen rakas vapaa-ajanviete, 
kalastus on peräisin jo lap
suuden ajoilta, vaikka olo
suhteiden pakosta siinä oli
kin taukoa välillä. Tämän 
harrastuksensa heräämi
sestä Aimo kertoo näin:

-  Sain sen isoisältä jo 
ihan lapsena. Hän vei mei
dät aina onkim aan Kerko- 
lan järvelle, jos oltiin oltu 
kilttejä. Sitä ennen  joudut
tiin juom aan m arunateetä, 
kun sitä pidettiin niin ter
veellisenä; meistä se oli 
niin kovin karvasta ja hiu
kan siinä paruttiinkin, m ut
ta juotiin vaan, että pääs
tiin onkimaan. Oli sellai
nen lautta, jolla mentiin 
järvelle, m utta yhtään ei 
saanut nousta seisomaan, 
ja vaarallista se olisi ollut
kin sellaisille kakaroille 
liukkaalla lautalla. Sitten 
niistä savikuopista ongittiin 
kivennuoliaisia; limonaadi- 
pullon rautalangasta oli 
tehty koukku ja Kalliolan 
sontakasasta haettiin m a
dot. Kun sitten oli se kovin 
työaikani, niin en ehtinyt 
m oneen vuoteen käym ään 
ollenkaan kalassa, mutta 
kun om at pojat kasvoivat 
sellaisiksi, että tahtoivat 
onkimaan, niin mentiin sit
ten yhdessä.

Aimo on saanut tiettä
västi suurimman hauen Lii- 
polan järvestä; se tapahtui 
1973 ja hauen paino oli yli 
7 kiloa. Nykyisin hän käy jo

enemmän merellä kalasta
massa; hänellä on meren 
rannalla oma venekin.

-  Kesällä aina m uuta
m an reisun sinne teen. Ja  
kyllä talvellakin; olin nytkin 
viime viikolla Ahvenan
maalla Marttilan miesten 
Nummilan ja Vianderin 
matkassa.

Ainakin eräs syy merellä 
liikkumiseen on se, että Ai
mo pitää merikalaa parem
man makuisena kuin järvi- 
kalaa.

-  Se on paljon parem 
paa -  siinä on sellainen 
suolaisen m akea maku, ai
nakin ahvenessa. Ahven 
on minusta paras kala, mi
tä noin itse saa hankittua; 
siika tietysti on vielä p a 
rempi ja taimen, m utta ei 
niitä sillä tavalla saa. Jos 
siian pistää illalla suolaan 
ja hiukan sokeria sinne si
sälle, niin jo aamulla sitä 
voi syödä. Se on tosi hy
vää leivän kanssa, ei tarvita 
voitakaan leivälle. Ja  silak
kaakin olen sieltä saanut; 
viime vuonna ei tullut si
lakkaa, mutta muina vuosi
na olen saanut sitä ämpäri- 
kaupalla.

Aimo kertoo saaneensa 
paljon ystäviä ja tuttavia 
näillä kalastusmatkoillaan. 
Näitä on tullut myös järjes
tötoim innan piirissä; onhan 
Aimo ottanut osaa mm. 
Sotainvalidien veljesliiton 
ja Rintamam iesveteraanien 
toimintaan. Aina hyvän
tuulisena ja hymyilevänä, 
sekä toistenkin tarpeet 
huom ioonottavana hän il
meisesti saakin helposti ys
täviä, missä tahansa liik
kuukin.

Sellainen on Aimo Lin
tuahon tarina lyhyesti ker
rottuna; köyhistä oloista 
kovalla työllä ja ahertam i
sella arvostetuksi yrittäjäksi 
jonka perustam an liikkeen 
tuotteet tunnetaan hyvästä 
laadustaan lähipitäjissä ja 
kauem panakin. Samoin 
ovat jo päässeet m ainee
seen näm ä "krääsät”, niin
kuin hän itse sanoo, erilai
set puuesineet, joita hän 
eläkeikässään ilman suu
rem paa stressiä ja pakottei
ta lähes omaksi huvikseen 
valmistaa. Hänelle kun on 
annettu tavallista parem pi 
käden taito ja silmän m uo
totaju, niin olisikin synti ol
la niitä käyttämättä m ui
denkin iloksi. □

Lintuahon puutyöverstas on nykyisin varsin mittava laitos. Oikealla häämöttää mäntyjen lomasta Havutien 
asuinrakennus.
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Osuuspankki muisti Merja Leposaarta. 20 vuoden merkkipaalu 
osuuspankkityössä Koskella ohittui.

SPR:n Kosken Tl osaston sääveikkauksen pääpalkinnon polkupyörän voitti 
tänä vuonna Erkki Vilhonen, jonka kaikki tunnemme. Viime vuonna 
palkinto meni Turkuun, nyt Lietoon. Tämä todistaa laajaa mielenkiintoa 
Kosken SPR:n jokakeväiseen sääveikkaukseen.

Kunnan päiväkodin lapset ohjaajineen "nuuttiputteina” osuuspankissa.
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Kosken Tl Osuuspankin kouluilla järjestämän 
kuvaamataitokilpailun palkitut:

Lisäksi jaettiin  
tunnustuspalkinnot 
seuraaville:
Jyri Sallinen, Joanna 
Järvinen, Helena Sorvari, 
Pauliina Salonen, Ella 
Toivonen, Anna-Maarit 
Päärni, Tuukka Virrasoja, 
Eemeli Kulo, Veikko Leino, 
Eevastiina Määttänen, Suvi 
Kattelus, Lasse Kattelus, 
Kalle Koivunen, Katri 
Vesanen, Marjaana Manni, 
Henna Muti, Anne 
Kalenius, Katri Kujala,
Anne Aho, Johanna Anttila 
ja Tiina Vesala, edellä 
mainitut kaikki Koskelta, 
Kirsi Gustafsson Mellilästä 
ja Eija Ristimäki sekä 
Perttu Auramo Marttilasta.

Sarja 6 -1 0  vuotiaat
1. Erkka Toivonen, Kosti Tl
2. Renja Rasimus, Koski Tl
3. Jussi Mikkola, Koski Tl

Sarja 11-14 vuotiaat
1. Jari Laurila, Koski Tl
2. Juha-Matti Jokinen, Koski Tl
3. Ville Lukka, Mellilä

Sarja 15-18  vuotiaat
1. Miina Rantanen, Koski Tl
2. Mari Kylänpää, Marttila
3. Jenni-Mari Haapala, Koski Tl

Kuvaamataitokilpailun palkitut työt osuuspankin kerhohuoneen seinällä.•  lamassa Kosken
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Kosken Karjalaiset

■  Paikkakunnan pai
kallislehdessä oli pieni 
ilmoitus: "Kosken Tl 
Karjalaisten tarinapäi- 
vä Aimo Lintuahossa 
su 14.4. klo 19.” Sa
manlaisia ilmoituksia
-  päivämäärä ja paik
ka tietysti muuttuen
-  on melko säännölli
sin väliajoin ennenkin 
ollut lehdessä jo mo
nien vuosien ajan. Tu
lin uteliaaksi ja päätin 
ottaa selvää, mitä tuo 
tilaisuus kätkee si
säänsä. Menin paikan 
päälle joukon jatkoksi, 
ja vaikka en syntype
rältäni olekaan karja
laisia, niin tervetul
leeksi toivotettiin ja 
kahvit tarjottiin. Karja- 
laisethan ovat tunne
tusti vieraanvaraista 
väkeä. Ilta oli oikein 
rattoisa ja tarinaakin 
riitti, kun kaikki olivat 
toisilleen sopivan tut
tuja.

Yhdistyksellä 
on ikääkin
Tässä tarinaillassa oli nais- 
enemmistö. Heitä oli mu
kana 10, ja he olivat vetäy
tyneet omaksi ryhmäkseen 
kamarin puolelle, kun taas 
6-henkinen miesjoukko is
tuskeli tupakeittiön puolel
la. Kuuleman mukaan näin 
on yleensäkin, sillä onhan 
totuus, että naisten ja 
miesten tarinat aina ovat 
jonkinverran erilaisia. Tie
tysti joskus ollaan yhdes- 
säkin. Itse olin pääasiassa

Koko tarinaillan osallistujajoukko kuvaan ryhmittyneenä. Edessä Silja Reiman ja Sylvi Rasimus, istumassa vas. 
Kyllikki Koivunen, Aune Patjas, Marjatta Sintonen, Maija Petrimäki, Oiva Petrimäki, Helka Petranen, Elli Nieminen 
ja Impi Lintuaho. Seisomassa vas. Mauno Rasimus, Aimo Lintuaho, Pentti Reiman, Liisa Saksi, Oiva Saksi ja Eino 
Nieminen.

miesten puolella, jo siitäkin 
syystä, että naisten vilkas 
puhelu tahtoi hiljentyä, kun 
menin kamarin puolelle 
nauhureineni. Miehiin ei se 
tuntunut vaikuttavan mi
tenkään.

Saadakseni aineistoa tä
hän kirjoitukseen, utelen 
hieman tietoja yhdistyksen 
menneisyydestä ja nykyi
syydestäkin. Saan kuulla, 
että mikään uusi yhdistys 
ei Kosken Karjalaiset ry 
enää ole. Se on toiminut 
lähes yhtä kauan, kuin 
Koskella on ollut karjalaisi- 
akin, kohta siis jo 50 
vuotta.

Joku muistelee, että yh
distys perustettiin 1946. 
Toinen hieman epäilee, 
mutta tuohon vuosilukuun 
kuitenkin päädytään. Mau

no Rasimus on asiasta var
ma, kun muistaa, etteivät 
muolaalaisetkaan silloin 
vielä olleet saapuneet Kos
kelle.

Yhdistyksen perustava 
kokous pidettiin Talolan 
koululla, ilmeisesti siitä 
syystä, että tämän koulun 
opettaja Kauko Haverinen 
oli eräs asian innokkaimpia 
ajajia. Luonnollisesti hän oli 
myös karjalaisia.

Sinänsä ei ole mitään 
merkillistä siinä, että yhdis
tys perustettiin. Merkilli- 
sempää olisi ollut, jos sitä 
ei olisi perustettu. Olihan 
karjalaisten heimo heitetty 
tänne vieraan heimon kes
kuuteen, missä se ei aluksi 
varmaankaan oloaan kovin 
kotoiseksi tuntenut, vaikka 
onkin sopeutuvaisempi

kuin monet muut Suomen 
heimot. Sellaisessa tilan
teessa heimouskollisuus 
korostuu. Pidettiin tarpeel
lisena, että karjalaisten ta 
vat ja murre säilyvät ja että 
myös yhteys karjalaisten 
keskuudessa säilyy. Näi
den asioiden puolestapu
hujaksi karjalaisseurat syn
tyivät.

On tietenkin selvää, että 
karjalainen perinne on jo 
jonkinverran häipynyt. Van
hemmalla ikäpolvella se 
säilyi vahvana heidän kuo
lemaansa asti, mutta he, 
jotka silloin tullessa olivat 
nuoria tai lapsia, ovat jo lä
hes yhtä paljon koskelaisia, 
kuin alkuperäisetkin asuk
kaat. Heidän murteensakin 
alkaa olla melko lailla kos
kelaisen tuntuista, mutta
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esim. tämmöisissä tarinail- 
loissa alkuperäinen murre 
enemmän tulee taas esille. 
Voidaan kuitenkin sanoa, 
että perinteet yhäkin elä
vät, ja niiden säilyttäjänä 
karjalaisseuroilla on ollut 
tärkeä tehtävä.

Vaikka nyt tarinaillassa 
on vain 16 jäsentä, on hei
tä enemmänkin ja mennei
nä vuosina ollut paljonkin 
enemmän. Aivan tarkkaa 
jäsenmäärää ei muisteta, 
mutta Pentti Reiman sa
noo niitä olleen useampi 
sata. Luonnollisesti jäsen
määrä on vähentynyt vuosi 
vuodelta; vanhat väistyvät, 
eikä uusia juurikaan tule. 
Hiljattainkin on mennyt 
pois kaksi yhdistyksen 
puuhamiestä; Sintosen Aa- 
ti ja Petrasen Kauko. Sak
sin Oiva sanookin hiukan 
haikeasti, että pian kai nä
mä tarinaillatkin loppuvat, 
he itse ovat viimeistä suku
polvea, joka on mukana 
yhdistyksen toiminnassa.

Seura on merkitty myös 
yhdistysrekisteriin, sillä on 
omat sääntönsä ja vuosi
kokouksensa. Puheenjoh
tajia on vuosien varrella ol
lut useitakin; nykyinen pu
heenjohtaja on Oiva Petri- 
mäki ja sihteerinä toimii Sil
ja Reiman.

Kysyn, mistä Kannaksen 
pitäjistä Kosken karjalaiset 
ovat lähtöisin? Kertovat, 
että suurin osa on Uudelta- 
kirkolta ja Räisälästä, Hein
joeltakin on aika monta. 
Petrimäen Oiva sanoo, että 
he Maijan kanssa ovat si
käli "yksinäisiä” , että Maija 
on Kurkijoelta ja hän itse 
Jaakkimasta, eikä näistä 
pitäjistä Koskella taida olla 
muita.

Tanhuja ja iltamia
Jos yhdistyksellä alkuaikoi- 
naan oli paljon jäseniä, niin 
paljon oli toimintaakin. Sillä 
oli mm. oma tanhujoukkue, 
jossa ainakin Saksin Oiva 
ja Rasimuksen Mauno ker
tovat olleensa mukana. Oli 
kuulemma niin kova jouk
kue, että Kosken nuoriso
seuran tanhujoukkue jäi 
toiseksi. Oiva kuitenkin sa
noo, että he samalla olivat 
myös Kosken nuorisoseu
ran tanhutoiminnassa mu
kana, ja usein vaihdettiinkin 
tanhuajia joukkueesta to i
seen, jos tarvetta siihen 
tuli.

Tanhujoukkueella oli tie
tysti esiintymisiä, joskus 
karjalaisten isommilla yh- 
teisjuhlilla, mutta myös 
omissa iltamissa, joita al
kuvuosina järjestettiin. Niitä 
pidettiin ainakin vuosina 
1947-48, mutta ei sen jäl
keen, koska Oiva Petrimäki 
kertoo tulleensa Koskelle 
-49, jolloin iltamia ei enää 
ollut. Paitsi Kosken Nuor- 
tentuvassa, niin ainakin 
kerran iltamia pidettiin 
myös Someron Pitkäjärven 
maamiesseuran talossa. 
Yleisöä iltamissa oli aina 
tuvan täydeltä.

Monenlaisia muitakin ti
laisuuksia järjestettiin. Pik- 
kujoulutilaisuuksia oli joka 
vuosi ja vielä myöhäisem- 
pinä vuosinakin. Mauno 
muistaa olleensa eräässä 
pikkujoulussa erotuomari
na, kun Santalaisen Veikko 
ja Berangerin Aulis nyrkkei- 
livät. Se oli vaan sellaista 
pelleilyä; eivät pojat tosis
saan iskeneet, ja epätasai
nen ottelu se olisi ollutkin, 
kun Veikko oli aika paljon 
isompi kuin Aulis.

Miehet kertovat, että 
alussa heillä oli yhdistyk
sessä hyviä toiminnan ve
täjiä, sellaisia kuin Sintosen 
veljekset Martti ja Aati, se
kä Anttalaisen Aaro ja 
Laukkasen Reino. Nämä 
keksivät aina kaikenlaista 
ohjelmaa ja osasivat saada 
toisetkin toimimaan.

Yhäkin toimintaa
Entä toiminta tällä het
kellä?

Miehet ovat aluksi vaati
mattomia ja sanovat, että 
se taitaa jo olla aika vä
häistä, mutta tarkemmin 
mietittäessä toimintaa löy
tyy yllättävän paljon.

Puheenjohtaja Oiva Pet
rimäki kertoo, että paitsi 
omissa kokouksissa, niin 
käydään myös piirin ko
kouksissa Salossa; Kosken 
yhdistys kun kuuluu Salon 
karjalaisseurojen piiriin. Ja 
kun seuralla on myös nais- 
toimikunta, niin tämä käy 
myös Salossa omissa piiri- 
kokouksissaan. Siellä oli 
myös jokin aika sitten nais- 
toimikuntien keskeiset pii- 
rakantekokilpailut, piirakat
han kuuluvat tunnetusti 
karjalaisten perinneruokien 
joukkoon.

Lintuahon Aimo muistut
taa mieliin, että retkiäkin on 
joka kesä järjestetty, teat- 
terimatkoja ja muita tutus- 
tumusmatkoja. Rasimuk
sen Mauno puolestaan 
muistaa, että on karjalais
seurojen kesken ollut sel
laisia viestikuljetuksiakin, 
jolloin kuljetetaan jotakin 
muistokiveä tai vastaavaa 
kunnasta toiseen. Näitäkin 
on ollut useita vuosien mit
taan.

Sitten ovat nämä tarinail- 
lat, jollaisessa nytkin olem
me mukana. Näitä järjeste

tään melko usein, periaat
teessa kerran kuukaudes
sa, kertoo puheenjohtaja 
Petrimäki. Joskus kesän 
kiireimpinä aikoina saattaa 
olla hiukan harvemmin, 
mutta toisinaan ei väliä ole 
kuukauttakaan. Huonolla
kin laskupäällä tulee selvil
le, että näitä tarinahetkiä 
on pidetty satoja. Tarinan- 
aihetta on aina löytynyt, ei
vätkä ne vieläkään ole lo
pussa. Mitään määrättyä 
teemaa ei minkään tarinail- 
lan kohdalla ole, voidaan 
vapaasti puhua mistä ta
hansa asiasta -  ainakin 
melkein.

Tarinailtoja on pidetty eri 
puolilla pitäjää, luonnolli
sesti karjalaisten kodeissa. 
Tietenkin joukossa on 
myös puoliksi karjalaisia 
koteja, koska varsin paljon 
ovat karjalaiset ja perus- 
koskelaiset solmineet kes
kenään avioliittoja. Sellai
sessa kodissa ollaan nyt
kin; Impi Lintuaho on karja
lainen ja Aimo alkuperäinen 
koskelainen. Mukana on 
toinenkin mies, joka aviolii
ton kautta on tullut mu
kaan karjalaisseuran toi
mintaan; Eino Nieminen 
Partelasta. Kertoo olleensa 
jo sodan aikana Aimon 
kanssa samassa komppa
niassa rintamalla. Naisväen 
puoleltakin joku taitaa olla 
sellainen, ettei ole alkujaan 
karjalaisia.

Yhdessä laulettu "Karjalan kunnailla” herkisti ilmeet ja mielet. ►
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Kurkistan kamarin puo
lelle, missä talon emäntä 
Impi parhaillaan myy naisil
le arpoja. Hän kertoo, että 
arpajaiset ovat jokakertai- 
nen ohjelmanumero, eikä 
seuralla paljon muita tuloja 
olekaan. Sihteeri Silja Rei
man lisää, että aina se talo, 
jossa ollaan tarjoaa arpa
jaisvoitot. Hän viittaa pöy
tään, joka on täynnä pa
ketteja, ja sanoo, että ne 
ovat pieniä, mutta niitä on 
paljon. Heillä on se systee
mi, että yksi ostaja saa 
vain yhden voiton, joten 
mahdollisuus voittamiseen 
on jokaisella varsin suuri.

Monenlaisia tarinoita
Minkälaisia tarinoita tari- 
naillassa sitten kerrottiin? 
Kun käväisin kamarissa, oli 
siellä naisten puheenaihee
na mm. ruusut -  varsin 
naisellinen aihe siis. Mies
ten puolella ei kukista pu

huttu, monesta muusta ai
heesta kylläkin. Kuten sa
nottu, aiheita ei ole miten
kään määrätty, mutta 
Mauno Rasimus huomaut
taa, että yksi aihe aina on 
ollut: saadaanko Karjala ta
kaisin?

Kysyn, lähtisivätkö he ta
kaisin Karjalaan, jos se tuli
si mahdolliseksi? Mitään 
isompaa intoa miehet eivät 
asian suhteen osoita. Mau
no sentään arvelee, että 
voisi mennäkin ja tehdä 
mökin jonkun järven ran
nalle. Niitä kotinsa maita 
he eivät kuitenkaan enää 
saisi takaisin, kun ovat 
senverran iällä.

Lähes jokainen kertoo 
kuitenkin jo käyneensä kat
somassa entisiä kotiseutu- 
jaan. Silloisia taloja ei kui
tenkaan ole pystyssä juuri 
lainkaan; suuri osa niistä 
poltettiin jo sodan aikana. 
Oiva Petrimäki kuitenkin 
kertoo, että vielä vuosi sit

ten hänen kotitalonsa oli 
paikoillaan, mutta että nyt 
sekin kuuleman mukaan 
on purettu pois. Reimanien 
talo, jonka he uudelleen ra
kensivat välirauhan aikana, 
kuitenkin on pystyssä. Pal
jon ei niillä seuduilla ole 
asukkaita, eikä maita juuri
kaan viljellä.

Mauno Rasimus sanoo
kin, että joskus tulee suru 
puseroon, kun ajattelee, 
että mitä varten ne hyvät 
maat siellä ovat. Paljon 
ovat joka tapauksessa 
maisemat muuttuneet siitä, 
kun he sieltä lähtivät. Mut
ta onhan siitä aikaakin 50 
vuotta. He olivat silloin hie
man toisella kymmenellä 
olevia poikia, kun joutuivat 
lähtemään talvisodan alka
essa. Välirauhan aikana 
useimmat palasivat, kun
nes taas -44 joutuivat uu
delleen evakkoon. Saksin 
Oiva muistelee, että useim
mat heistä kävivät rippi

koulunkin siellä, ennen vii
meistä lähtöä jatkosodan 
loppuvaiheissa.

Monenlaisia muitakin 
asioita käsitellään. Keskus
telu kiertyy mm. asevelita- 
loihin, sotavankien vartioi
miseen ja entisiin opettajiin, 
puhutaan myös Ahvenan
maan rahasta ja sen itse- 
hallintopyrkimyksistä sekä 
politikoistakin. Joku valitte- 
lee, ettei Tuhkasen Ville ole 
enää mukana -  siinä oli 
kuulemma tosi tarinaniski- 
jä. Joitain muitakin aiem
min mukanaolleita kaiva
taan, mutta aikansa ku
takin.

Kun sitten on toimitettu 
arpajaisten arvonta, ke
räännytään kaikki tuvan 
puolelle ja lauletaan Maija 
Petrimäen johdolla laulu 
Karjalan kunnailla. Se on 
kaunis päätös mukavalle il
lanvietolle.

Kiitos, kun sain olla mu
kana. □

Arv. "Koskelainen 
lehden lukija

99

Pyydän täten kääntyä puo
leenne, ja kysyä, jos ku
kaan muistaa, vaikka kuu
lomuistista henkilöä: Kus
taa Aadolf Sauren s. 
17 .2 .1 8 42  Koski Tl k. 
4 .5 .1916 .  Kosken Tl kir
konkirjoissa torppari. Sau- 
ren-Niemelä-vaimo Justiina 
Juliana s. 17. 9. 1945. Tä
mä oli Tuimalan Jallin, Kal
le Juhonpoika Jallin tytär. 
Lapset; pka Kustaa Aadolf 
s. 18. 2. 1866 (sama nimi 
kuin isällä), tr Ida Sofia s. 
19. 9. 1868 Koski Tl (Lehti-

lä), pka Edvard s. 
19. 2. 1872 Koski Tl, pka 
Kaarle Werner s. 
8 .5 . 1 8 7 6  Koski Tl, pka 
August s. 26. 12. 1878 
Koski Tl, pka Albert Leino 
s. 17. 7. 1881 Koski Tl, tr 
Rauha Alina s. 7. 4. 1884 
Koski Tl (Lahdelma).

Kirjassa Satakunnan 
Jonsson suku, mainitaan 
tämän Justiina Julianan 
mieheksi nimeksi Kustaa 
Adolf Jolkki. Mutta kun 
molemmilla on sama nimi, 
sama syntymä- ja kuolinai

ka, sekä sama avioliiton 
solmimisaika, täytyy kysy
myksessä olla sama henki
lö. Kun kaikkien lasten su
kunimi on Sauren, pka Ed
vardia lukuunottamatta jo
ka jossain vaiheessa on o t
tanut sukunimekseen Vir
tanen, täytyy tämän Sau
ren nimen olla oikea. Mistä 
nimi Jolkki, ei selviä kirkon
kirjoista.

Jos joku muistaisi kuul
leensa jotain tästä Kustaa 
Adolfista, hänen myöhem
mistä elämänvaiheistaan ja

mahdollisesti tästä sukuni
men erilaisuudesta, kuin 
myös jotain erikoistapauk
sia heidän lasten elämästä, 
olisin kiitollinen pienimmis- 
täkin tiedoista. Vastata voi
si os. Kauko Särmö, Jaati- 
lantie 11 A 3, 31400 So
mero. Puh. 924/46 905, tai 
Kosken Tl Osuuspankki. 
Kustaa Adolf kuoli 
4. 5. 1916. Justina Juliana 
23. 5. 1886.
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Artturi Kiviristo — 
talvisodan ensimmäisiä 

uhreja
■  50 vuotta sitten oli Suomessa päättymässä 
nk. välirauhan aika, talvisodan ja jatkosodan 
välinen aselepo. Ilmapiiri koko Euroopassa oli 
erittäin jännittynyt, minkä johdosta Suomessa
kin kesäkuussa 41 saatettiin voimaan yleinen 
liikekannallepano -  siitä on siis melkein tasan 
50 vuotta. Juhannuksen aikoihin jatkosota sit
ten alkoikin.
Sitä ennen ollut talvisota oli ankara kettelemus 
rintamalla mukana olleille. Talvi oli erittäin 
kylmä, eivätkä varusteetkaan olleet parhaasta 
päästä, monet pitivät omia vaatteitaan rinta
mallakin. Joidenkin kohdalla taistelu kuitenkin 
oli varsin lyhyt. Eräs näistä oli Sorvaston Ali- 
Mattilan poika Artturi Kiviristo, joka kaatui kol
mantena koskelaisena Taaperniemi-nimisellä 
paikkakunnalla Kannaksella jo 17 .12 .39. Hän 
oli arvoltaan reservin luutnantti ja toimi aluksi 
Marttilan komppanian päällikkönä, mutta kaa- 
tumishetkenään 1. joukkueen johtajana. Kai 
Tuomola Patakoskelta oli samassa komppani
assa kirjurina ja kertoi Artturin kohtalonhet- 
kestä tällä tavalla:

Varustautuminen 
Turussa
Kesällä 39 tämä Turun so
tilaspiiri oli Niinisalossa ker
tausharjoituksissa, missä 
koulutettiin näitä reserviup- 
seereita korkeampiin tehtä
viin. Honkalan Niiloa koulu
tettiin Kosken komppanian 
päälliköksi ja Kärrin Vilhoa 
vääpeliksi. Me Kiviriston 
kanssa jouduttiin Marttilan 
komppaniaan; hänestä 
koulutettiin Marttilan
komppanian päällikkö ja 
minusta kirjuri.

Sitten tuli tämä liikekan
nallepano 9. päivä loka
kuuta, ja me koskelaisetkin 
lähdimme illalla tuolta 
Nuortentuvalta linja-autoilla 
Turkuun ja majoituttiin Tyt
tölyseoon. Ja kun Artturi 
siellä toimi komppanian 
päällikkönä ja minä kirjuri
na, niin jouduimme kaksis
taan tekemään paljon kai
kenlaista -  ei ollut vielä 
vääpeliäkään. Tuli sitten 
vasta jossain vaiheessa 
Porin rykmentin vanhoja 
kantapeikkoja vääpeleiksi 
komppanioihin.

Otimme siellä Tyttölyse
olla toimistohuoneeksi sel
laisen luonnontieteellisen 
huoneen, missä oli paljon 
täytettyjä eläimiä. Siellä oli 
myös hyviä sohvia, joilla voi 
joskus vähän nukkuakin. 
Mutta ei yleensä paljon eh
ditty nukkumaan, kun niitä 
valmisteluja tehtiin yökau
det. Mm. eräänä yönä jaet
tiin tuntolevyt jokaisen kau
laan -  se oli hyvin synkkä 
tilanne. Jokaisen A-korttiin 
pantiin numerot ylös ja 
kaikki tiedot; että siinä oli 
paljon kirjoittamista ja se 
kesti kauan.

Joka miehelle siellä teh
tiin varustukset, aseet pan
tiin kuntoon ja annettiin 
jonkun verran vaatteitakin,

vaikka omat kamppeet sil
loin pääasiassa jokaisella 
oli. Sotilaslakki ja kokardi 
saatiin ja vyö. M antteleja
kin saatiin jonkun verran, 
mutta ei niitä kaikille riittä
nyt. Viikon päivät siellä Tu
russa meni.

Kannakselle
Sitten kun oltiin se varuste
lu tehty, niin lähdettiin ju
nalla Kannakselle. Kiviristo 
toimi koko ajan komppani
anpäällikkönä. Oli yö, kun 
kerittiin Kannakselle -  en 
muista sen rautatieaseman 
nimeä -  siellä purettiin ja 
marssittiin joku 20 -30  km 
sinne Muolaaseen, jossa 
sitten alkoivatkin ne taiste
lutehtävät.

Artturi oli komppanian
päällikkönä niin kauan, kun 
alkoivat varsinaiset taiste
lut, jolloin komennettiin ak- 
tiiviupseereita sinne komp
panianpäälliköiksi. Martti
lan komppaniaan tuli ensin 
von Essen -  se oli parem
min toimistoupseeri, eikä 
ollenkaan käytännön mies, 
se aina risasi kaikista asi
oista. Mutta se ei ollut 
montaa päivää siellä, kun 
se siirrettiin jonnekin pois, 
ja tilalle tuli luutnantti Hei
mo Haavisto, joka oli Lap
peenrannan rakuunoita: ol
lut neljä vuotta Ranskan 
Muukalaislegioonassakin. 
Hänet oli pantu eläinlääkä
rin oppiin Pariisiin, mutta 
kun hän oli aika hurjaluon- 
teinen, niin ei hän tykännyt

lukemisista, vaan meni sin
ne Muukalaislegioonaan. 
Hän oli haavoittunutkin 
siellä pari kertaa ja sai kai 
jotain pientä eläkettäkin 
sieltä.

Raskas 
itsenäisyyspäivä
Artturista tuli sitten 1. jouk
kueen johtaja, ja silloin itse
näisyyspäivän vastaisena 
yönä hän joutui menemään 
Taaperniemen kylään vii
vyttämään vihollisen tuloa. 
Se oli Suurniemen kylä, 
missä ne linjat olivat ja 
Taaperniemen kylä oli siellä 
kauempana, ja siellä tämä 
pataljoona joutui ottamaan 
ryssää vastaan ja viivyttä
mään niin pitkään, että tul
tiin tähän pääpuolustus- 
asemaan. Minä jäin yöksi 
sinne telttaan puhelinvarti- 
oon. Sieltä tuli välillä aika 
merkillisiä puhelinsoittoja, 
kun kerran jo luultiin, että 
vihollinen oli päässyt heit
tämään oman lankansa 
meidän lankojen päälle; 
kaikkea sellaista siinä oli.

Sitten aamun tullen nä
mä taistelunpuolen pojat 
rupesivat tulemaan sieltä 
puolustuslinjoilta, missä oli
vat käyneet viivytystaiste
lua. Siellä oli ollut kovat 
paikat; Kiviriston Arttukin 
oli niin väsynyt, että oli 
melkein tieto pois. Hiukan 
se pystyi jotain örisemään, 
kun tuli havuille siihen läm
pimään telttaan, mutta 
komppanianpäällikkö Haa
visto sanoi, ettei se hänen 
tietääkseen ole haavoittu
nut. Meni iso aika, ennen
kuin Artturi virkistyi ja sai 
sitten syömistäkin. Ja 
muistan vielä, kun hän siitä 
rupesi virkoamaan, niin 
hän jossain vaiheessa tote
si: Pojat, se on nyt itsenäi
syyspäivä... ►
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Uudestaan 
viivytykseen
Illalla oli sitten pataljoonan
komentajan puhuttelu, jon
ne komppanianpäälliköt 
joutuivat menemään, Haa
vistokin tietysti meni sinne. 
Pataljoonankomentaja oli 
järjestänyt niin, että kun 
Marttilan komppania oli ol
lut viivyttämässä edellisen 
yön, niin se saa jäädä 
taakse reserviin. Mutta 
Tarvasjoen komppanian 
päällikkö, luutnantti Laak
sonen oli siellä hermoillut, 
ettei hän oikein pysty ta
kaamaan, että miehet py
syvät linjassa, kun ne olivat 
jo niin hermona. Silloin tä 
mä Marttilan komppanian 
päällikkö -  tämä Marokon 
taistelija -  oli sanonut, että 
hän ottaa linjat vastaan ja 
takaa, että ne myös pide
tään. No, pataljoonan ko
mentaja oli mielissään; Tar
vasjoen komppania pääsi 
lepäämään ja Marttilan 
komppania joutui taas tu 
leen.

Kun Haavisto tuli sieltä, 
niin hän määräsi, että Kivi- 
riston Artturi joutuu jälleen 
sen 1. joukkueen kanssa 
menemään sinne linjalle, 
joka oli ainakin toista kilo
metriä kauempana siitä 
pääpuolustuslinjasta siellä 
Muolaanjärven rannalla. 
Pääpuolustuslinjassa oli 
betonikorsut ja valmiiksi 
luodut taisteluhaudat, mut

ta ei siellä ollut, kun se oli 
sellainen eteen työnnetty 
linja, jota vihollinen kovin 
painosti, kun koetti saada 
porukkaa pois sieltä.

Artturi meni sinne ase
miin sen joukkueensa 
kanssa, mutta siellä tuli 
tappioita melkein joka päi
vä, mm. koskelainen Sipi
län Tauno kaatui siellä 
muutaman päivän päästä.

Päivärahoja 
maksamassa
Meillä oli vääpelinä Porin 
rykmentin vanha kanta- 
aliupseeri, ylikersantti Lun- 
tamo, ja minä lähdin sen 
kanssa maksamaan päivä
rahoja miehille sinne eteen 
-  se oli ensimmäinen sota- 
aikainen päivärahan mak
saminen. Lähdettiin aamu- 
hämärissä menemään suk
silla sitä järven rantaa ja 
ryssät rupesivat ampu
maan, tuli kranaattia siihen 
silloin tällöin, että meidän 
piti kuulostella, milloin taas 
tulee ja koettaa mennä jon
kin puun taakse, kun siinä 
oli semmoista pientä män
nikköä. Mutta päästiin lo
pulta vaan perille.

Heillä oli siellä sellainen 
paha puukorsu, kun oli eh
ditty tekemään jostain Väi
säsen navetan hirsistä. Sii
nä oli ovetkin kahta puo
len, toinen rintamaa päin ja 
toinen taaksepäin. Me ru
vettiin maksamaan päivä

rahoja, mutta sitten viholli
nen rupesi painostamaan 
niin kovin, että poikien oli 
mentävä asemiin. Arttukin 
sentään ehti siinä jonkin 
verran olemaan, mutta kun 
hiukan juteltiin, niin huoma
si, että hän oli kovin väsy
nyt ja rasittunut. Hän oli 
kovin tunnollinen luonne ja 
hänellä oli kova vastuu siel
lä. Eikä hän varmaan ollut 
paljon ehtinyt nukkumaan, 
kun oli rauhatonta.

Vihollisen painostus alkoi 
heti, kun hiukan vaikeni. Ja 
itäiselle taivaanrannalle 
nousi niiden tähystyspallo, 
mistä ne aina kiikaroivat. 
Ja kun Artturi myös katseli 
kiikarilla, niin näki, että pel
lolle metsän reunaan oli 
tuotu kaksi tykkiä ja ne ru
pesivat sieltä ampumaan. 
Artturi näki kiikarilla, milloin 
luoti lähti ja sanoi: Nyt po
jat tulee taas... Ja kun se 
vähän lähelle tuli, niin usein 
ilmanpaine työnsi ovet auki 
ja Petromaxkin sammui.

Suruviesti
Me olimme siellä sen päi
vän vääpelin kanssa; ei 
sieltä valoisana aikana 
kannattanut yrittääkään 
pois. Arttu sanoi minulle, 
että vastaisin puhelimeen, 
kun hän kävi asemissa. 
Luntamokin kävi siellä kat
somassa, ja minä pidin pu
helinyhteyttä. Komppanian 
päällikkö soitti joskus ja vä

lillä Artturi tuli soittamaan, 
pyysi omia ampumaan tyk
kitulta sinne vihollisen ase
miin. En ymmärrä, millai
nen tilanne se oli, kun ty
önjohtaja oli samassa kor
sussa kuin komppanian
päällikkökin ja se vaan ma- 
kaili yläpetillä, ja kun Artturi 
pyysi tykkitulta se sanoi: Ei 
ole kranaatteja. Ei yhtään 
saatu apua sinne koko päi
vänä.

Kyllä se oli aika tiukka 
päivä ja pojat joutuivat ole
maan siellä montuissa ko
ko päivän, eikä tiedetty, 
miten käy, jos vihollinen 
pääsee sieltä tulemaan. 
Mutta pojat saivat sentään 
torjuttua sen verran, ettei 
sieltä kukaan päässyt tule
maan.

Kun tuli hämärä, lähdet
tiin me Luntamon kanssa 
sieltä pois, meinattiin, ettei 
tähystyspallosta enää näh
dä meitä, kun sieltä kaik
kea liikettä seurattiin. Tu
limme siihen komppanian
päällikön korsulle, juteltiin 
ja maksettiin siinäkin päivä
rahoja. Mutta sitten tuli pie
nen ajan päästä lähetti siel
tä Artturin korsulta ja sa
noi, että Artturi kaatui. 
Vaikka hän käytti kypärää 
päässään, niin hän oli saa
nut sirpaleen kypärän alle 
takaraivoon, kun oli ollut 
korsun vierellä tähystä
mässä. Siihen Artturin sota 
sitten päättyi. ED
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Hakasen Lauri pajassaan hevosta kengittämässä. Taaempana seisoo 
Laurilta sepänopin saanut Aarne Ojanperä.

Hakasen Laurista
Hakasen Lauri oli hyvä te- 
räseppä, hän sai kuokan 
teränkin niin kovaksi ja sit
keäksi, ettei se lohkeillut. 
Kävin hänen pajassaan 
usein, kun olin isäni kanssa 
kuokkamailla ja tarvitsim
me terävää kuokkaa. Hä
nellä oli tapana sanoa, että 
ei ehdi, mutta kun ei ollut 
siitä tietääkseenkään, vaan 
puheli muista asioista, sa
noi Lauri vähän ajan pääs
tä: "Missäs se sun kuokkas 
on, että saadaan se kun
toon .”

Kerran taas meijerireis- 
sulla ollessani sattui hevo
sen kenkä irtoamaan juuri 
Laurin pajan kohdalla, ja 
poikkesin Laurin pajaan, 
pyytäen häntä kengittä
mään hevosen. "Olisit ti
lannut kaksi viikkoa aikai
sem m in”, sanoi Lauri, jo 
hon minä vastasin, että en 
minä mitenkään kahta vii- 
koa aikaisemmin tiennyt, 
että kenkä irtoaa juuri paja
si kohdalla. Lauri naurahti 
ja sanoi: "tuopa se hevose
si pajaan, että pääset mei
jeriin kengitetyllä hevo
sella.”

Muisto sotaväestä
Mieleeni muistui tapaus, 
kun ollessani sotaväessä 
jouduin vääpeli Kaupin pu
hutteluun.

Asia oli niin, että kaptee
ni Kuirin rouva tuli kasar
mille ja kysyi, onko ketään, 
joka tulisi lapsia vahtimaan 
sillä aikaa, kun hän on kau
pungilla asioilla. No, minä 
olin valmis kuin lukkari so
taan, ja kun rouva sanoi, 
että hänellä on kapteenin 
lupa kysyä, niin lähdin, 
mutta en kuitenkaan ilmoit
tanut Kaupille mitään.

Olin sen päivän siellä 
vahtien, etteivät lapset
pääse kentälle. Kun rouva 
tuli, hän sanoi: "Keitetään- 
pä kahvit, ei sinne kasar
mille niin kiire ole.” Juotu
ani kahvit palasin kasarmil
le, jossa jo kiukkuinen vää
peli odotti. Hän käski minut 
huoneeseensa ja aloitti ko
van hyppelemisen ja kovan 
saarnan. Hän huusi minkä 
kurkusta lähti ja minäpoika 
olin asennossa ja kuun- 
telin.

Hänen siinä haukkues- 
saan saapui kapteeni Kuiri 
rouvansa lähettämänä, jo 
ka oli arvannut, että joudun

vaikeuksiin. Kuiri pysähtyi 
siihen ovelle ja kuunteli hy
myssä suin vääpelin mete
löimistä. Kun Kauppi lo
puksi ärjäisi: ”Kenen luval
la olet ollut poissa kentäl
tä!” sanoi Kuiri: "Minun lu
valla.”

"Herra kapteeni, herra 
kapteeni, en tiennyt, en 
tiennyt!” parkaisi Kauppi.

Muutaman kerran sen 
jälkeen olin omalla luvalla 
kaupungilla, eikä Kauppi 
enää kysellyt mitään.

Viikmanskasta
Sorvastolla asui vanha 
mummo, Viikman nimel
tään. Hänellä oli muutama 
kana, jotka asustivat sa
massa tuvassa mummon 
kanssa. Kun hän oli jo van
ha, ei hän enää pystynyt 
puita pienimään, vaan pyy
si aina jonkun puita pilkko
maan. Eräänä päivänä tuli 
Eskoliinin Arvo meille ja 
pyysi minua puita pino
amaan, kun hän niitä 
pilkkoi.

No, me mentiin sinne ja 
työnteko alkoi. Kun minulla 
oli aikaa, ei aina tarvinnut 
pinota, kävin ajankulukseni 
tirkistämässä ikkunasta, 
mitä mummo siellä teki. 
Hän paistoi räiskäleitä eli 
lättyjä, oli jo pieni kasa lau

tasella. Silloin kana lensi 
kuupan päälle ja lentäes
sään päästi kasan, joka ti
pahti suoraan lättyjen pääl
le. Muija ajoi kanan pois, 
mutta ei hän kasaa huo
mannut, vaan löi uuden lä
tyn päälle. Silloin laitoin 
mieleeni, minkä korkuinen 
lättykasa oli, ja kun mum
mo huusi: "Tulkaas pojat 
korpulle, kahveelle!” me 
menimme. Mennessämme 
sanoin Arvolle, että kasan 
puolivälissä on kanankak- 
kaa, ettei syödä kuin vähän 
päältä. Kun mummo ih
metteli, miksi emme enem
pää syöneet, sanoimme 
me, ettei ole nälkä.

Kerran olivat pojat va
rastaneet Viikmanskan 
omenat puusta. Mummo 
oli kovin ihmeissään, kuka 
ne vei. Mutta kun pojat oli
vat sen kuulleet, he meni
vät seuraavana yönä ja lait
toivat punaisia perunoita 
narulla puuhun, ja kun 
mummo aamulla heräsi ja 
katsoi ulos ikkunasta, hän 
näki ihmeekseen puun ole
van taas täynnä omenia. 
Mutta kun hän kerkisi puu
tarhaan, hän huomasi nii
den olevankin perunoita. 
Silloin mummo sanoi: 
"Pirskeleen pojat -  tekevät 
mummolle uurm aakaa.J”

Kaksi vanhaa laulua
Somerolla eräästä talosta 
katosi renki, ja kun piika 
kyseli, mihin renki oikein on 
joutunut, katosi piikakin, ja 
sitten laulunikkari sepitti 
laulun:

Paljaspää isäntä portailla 
vahtas, kun em äntä lapiol
la piikaa lahtas. Tynnyristä 
helppos tappi ja hana, kun 
jouluksi tapettiin kukko ja 
kana.

Ennenvanhaan rikottiin 
pellolla savikokkareet niin- 
sanotuilla "kokkaranuijalla”. 
Viimeksi olen itse nähnyt 
niitä käytettävän Tienhaa
rassa, missä veljekset Kal
le, Juha ja Alppe niillä kok
kareita pienivät. Ja kun Vi- 
lukselan Huinalle hankittiin 
ensimmäinen hevosjyrä sa
nottiin sitäkin "kokkaranui- 
jaksi” , ja kun Huina vielä 
laittoi ruokakellon katolle, 
niin laulu oli kohta valmis:

Voi sitä Huinan meinin- 
kii, ja voi sitä Huinan voi
maa, kun osti niin suuren 
kokkaranuijan ja hyvän 
kellon soimaan.

Perälästä
Perälä oli Kosken karta
nossa töissä, ja Herra lä
hetti hänet halkometsään, 
tinkinä kolmen kyynärän 
syltä. Perälä meni metsään 
ja teki kolme kyynärää pit
kän, mutta vain kyynärän 
korkuisen pinon ja tuli puo
lelta päivin pois metsästä.

Herra ihmetteli: "Kuinka 
sinä nyt jo  tulet pois -  kol
m en kyynärän syltä sinun 
piti hakata.” "Niin hakka- 
sinkin”, sanoi Perälä, "me
ne vaikka katsom aan.” 
Herra meni, tuli vähän ajan 
päästä takaisin ja sanoi: 
"Kyllä siinä pituutta oli tar
peeksi, mutta korkeutta 
vain kyynärä.” "Eihän kor
keudesta mitään puhetta
kaan ollut”, sanoi Perälä. 
”No, kun olet noin näsävii- 
sas, niin olkoon m enneek
si”, sanoi Koskenherra ja 
hyväksyi sen pinon sellai
senaan. E3
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Kuvia seurakuntatapahtumasta
Kosken seurakunnassa oli 
17 .-18 .5 . tapahtuma, jota ei aivan 
joka vuosi koetakaan; yleinen 
piispantarkastus, sekä 
seurakuntatalon laajennusosan 
vihkiminen käyttöönsä. 
Tarkastuksen toimittivat 
arkkipiispa John Vikström 
(parhaillaan puhumassa), sekä 
lääninrovasti Yrjö Jaatinen (oik.), 
asessori, rovasti Jarmo Isotalo ja 
notaari eli sihteeri Hannu Hurme. 
Isompia puutteita ei 
seurakuntaelämästä löytynyt ja 
koko tapahtuma sujui mukavan 
myönteisessä hengessä.

Nuori koskelainen sellotaiteilija Sanna Hokka soitti säestäjänään kanttori 
Kalevi Lahti, joka kantoi suurimman vastuun tapahtuman 
musiikkipuolesta.

Kirkkoneuvoston taloudellisen 
jaoston puheenjohtaja Hannu 

Tiensuu esitti SRK:talon 
laajennusosan historiikin.


