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Veteraanikivi paljastettiin

Vuonna 1941 ke
säkuun 17 päivänä 
Kosken miehet lähti
vät jatkosotaan silloi
sen vanhan Nuorten- 
tuvan pihalta. Lähes 
täsmälleen 50 vuotta 
myöhemmin 
-  15. 6. 1991 -  sa
malla paikalla paljas
tettiin edellämainitun 
tapahtuman muistoki
vi, Kosken Veteraani
kivi, jonka taiteilija 
Martti Vainio löysi Pai- 
mionjoen uomasta 
Patakoskesta. Sieltä 
se kaivurilla kiskottiin 
ylös ja tuotiin sijoitus
paikalleen. Veden ja 
jään muovailema kivi

paasi on upea ja osu
va muistomerkki tuon 
vaikean ajan eräästä 
tapahtumasta ja kos
kelaisten maanpuo- 
lustustahdosta.

Paljastustilaisuuden 
aikana satoi melko 
rankasti, mutta kui
tenkin paikalle kertyi 
melko paljon veteraa
neja, heidän omaisi
aan ja ystäviään. Mu

siikkiohjelmaa esittivät 
Kosken Puhallinor
kesteri ja Kosken 
Mieslaulajat. Terveh
dyssanat lausui Kos
ken Rintamamiesten 
puheenjohtaja Torsti 
Manni ja paljastuspu- 
heen piti kenraaliluut
nantti Erkki Setälä. 
Veteraanikiven hoita
jiksi ovat lupautuneet 
Kosken Reserviup

seerit ja Reservialiup
seerit, joiden edusta
jille Sakari Virtaselle ja 
Yrjö Vesteriselle pat
saan luovutti veteraa- 
nikivitoimikunnan pu
heenjohtaja Kaino 
Ojala. Kunnan pu
heenvuoron käytti 
kunnanhallituksen pu
heenjohtaja Matti Mik
kola ja tilaisuuden 
päätti yhteisesti lau
lettu Maamme-laulu. 
Sen jälkeen oli Nuor- 
tentuvan suojissa yh
teinen kahvi- ja kes
kustelutilaisuus.
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Vanhojen koskelaisten jalanjäljillä:

Jaakko Helmivuori
■  Kuuluisin suomalainen, joka on kuollut 
vuoden viimeisenä päivänä on varmaan Aleksis 
Kivi. Tiedän erään toisenkin, joka sai tuon 
lähtökäskyn Sylvesterin päivänä. Ei hän yhtä 
kuuluisa ollut kuin kansalliskirjailijamme Kivi, 
mutta kuitenkin varsin tunnettu Koskella ja 
lähikunnissakin. Hän oli Jaakko Helmivuori; 
monen toimen mies, mutta parhaiten tunnettu 
kaivomestarina. Monen moniin taloihin Jaakko 
laittoi kaivot, joihin yleensä aina tuli myös 
vettä. Mutta kaivonteon lisäksi Jaakko 
elämänsä aikana hommaili monenlaista 
muutakin tointa, joista ehkä monet 
koskelaisetkaan eivät ole selvillä, joten on 
paikallaan kertoa hänestä hieman 
enemmänkin, kuin mitä Kosken kaskukirjassa 
hänestä on kerrottu -  tosin sielläkin useita 
kaskuja Jaakosta on. Tämä kirjoitus perustuu 
pääosiltaan Liisa ja Aleksi Lindenin sekä Aimo 
Lintuahon haastatteluihin. Jaakon eläessä he 
olivat eräitä hänen parhaita ystäviään ja 
tunsivat hänet varsin hyvin.

Nuoruutta ja 
kansalaissotaa
Jaakko Aleksanteri Helmi
vuori syntyi Kosken Tapa- 
lan kylässä 25. 7. 1895 ja 
kuoli vuoden 1978 viimei
senä päivänä; hän oli siis 
kuollessaan 83-vuotias. 
Vuoteen 1935 asti hänen 
sukunimenään oli Helan
der, mutta silloin suuren ni- 
mienmuutoksen aikoihin 
hän suomensi sen Helmi- 
vuoreksi. Hän oli pienen 
töllin poika, joten hänen oli 
mentävä vieraiden töihin 
heti kun hiukankin kynnelle 
kykeni. Oli oltava taloissa 
paimenpoikana ja pikku- 
renkinä -  paljon muuta ei 
siihen aikaan maaseudulla 
ollut tarjollakaan. Mutta he
ti nuoresta alkaen Jaakko 
tunsi vetoa erilaisiin "hant- 
värkkäyksiin” , kuten silloin 
sanottiin, eli käsityötaitoi
hin. Mitään ammattikouluja 
ei silloin ollut, joten taidot 
oli itse opeteltava; ammat
timiesten työskentelystä 
tietysti aina voi ottaa oppia, 
jos niitä pääsi seuraamaan.

Vartuttuaan miehen ko
koon Jaakko rupesi käy
mään metsätöissä. Kävi 
metsässä muutenkin, sillä 
hän oli innostunut myös 
metsästyksestä. Turkiseläi
miä -  kettuja ja oravia 
-  hän ampui varsin suuret 
määrät, ja silloin niiden 
metsästyksestä jopa tiena- 
sikin. Paljon hän metsästi 
myös jäniksiä myyntiä var
ten. "Silloin tianas kahrest 
jäneksest kolmen päivän 
palkan talois” , Jaakko itse 
kertoi.

Jaakko oli hieman yli 20- 
vuotias, kun alkoi kansa
laissota. Se vetäisi hänet
kin mukaansa ja syntype
ränsä perusteellakin hän 
valitsi menon punaisten 
puolelle. Yleensä kumpikin 
osapuoli tästä sodasta ker
rottaessa korostaa vain to i
sen puolen tihutöitä ja raa
kuuksia, mutta Jaakko oli 
toista maata. Hän usein

kertoili nähneensä niin m o
nenlaisia punaisten teke
miä sellaisia tekoja, joita ei 
olisi pitänyt lainkaan tehdä. 
” Ei meitin pitänyt sinne 
mennä rikoksiin tekemään, 
vaan ommii etujamme aja
maan” , hän myöhemmin 
oli kertonut. "M ää loppu- 
pualel sanoinkin, et mei 
hävitään tää sota, meitin 
on pakko hävvii, kun ei mei 
olla laita jäljil.”

Häviöhän punaisille tuli
kin, johtui se sitten heidän 
omista teoistaan tai val
koisten paremmasta sota- 
taktiikasta. Jaakkokin jou
tui vankileirille Tammisaa
reen, jossa joutui olemaan 
jonkin aikaa, mutta am
muttavaksi ei häntä viety, 
kun ei ollut kapinan johta
jia. Kerran hän kuitenkin 
sai hieman selkäänsä, 
mutta ei silloinkaan vartijoil
taan. Hyvinkäällä olevan

suuren Kytäjän kartanon 
herra kävi vankileirillä ja 
Jaakon tuli sanottua jota
kin, josta herra kimpaantui 
ja löi kädessään olleella te 
räksisellä kävelykepillä 
Jaakkoa muutaman ker
ran, kunnes vartija esti 
enemmät lyönnit.

Omaan kotiin 
Marttilan kautta
Kansalaissota päättyi, haa
vat arpeutuivat vähitellen ja 
Jaakkokin jatkoi rauhan 
toimiaan Tapalassa. Hän 
avioitui Naima Kalliolan 
kanssa ja heille syntyi vuo
sien vieriessä kolme tytärtä 
ja yksi poika. Jaakko teki 
edelleen metsätöitä ja har
rasti metsästystä sekä 
myös niitä "näpräämisi- 
ään". Hän oli jopa opetel
lut asesepän melko vaike
an taidon ja valmisti itsel

leen haulikon. Siitä tuli kui
tenkin harmia, sillä tuliasei
ta ei saa tehdä kuin heinä- 
seipäitä, eli se on luvanva
raista puuhaa, ja sellaista 
lupaa Jaakko ei ollut hank
kinut. Ilmeisesti joku ilke
ämielinen kanteli poliisille, 
että Jaakolla sellainen ase 
oli ja niin hänelle tuli käräjä- 
reissu. Siellä sanottiin, että 
jos hän rikkoo ja hävittää 
aseen, niin syyte raukeaa, 
muussa tapauksessa hän 
saa sakon."En mää val- 
mist työtä ruppe rikko
maan", oli Jaakko sanonut 
ja niin hänelle langetettiin 
sakkorangaistus. Kun se 
oli maksettu, hän vasta 
sen jälkeen haki valmistus- 
luvan, ja niin ase jäi histori
aan tuotenimellä Jaakkolai- 
nen I. Nykyisin tämä ase 
on koskelaissyntyisen eläk
keellä olevan opettajan 
Aarne Laineen hallussa 
Tarvasjoella.

Oli vähällä, ettei Jaakos
ta perheineen tullut martti- 
lalaisia, sillä vuonna 1924 
he muuttivat tuonne "emä- 
pitäjään", josta kuitenkin 
palasivat takaisin Koskelle 
jo vajaan kolmen vuoden 
kuluttua. Tarkkaa tietoa 
muuton syystä ei ole, m ut
ta ilmeisesti he etsivät pa
rempia elinolosuhteita itsel
leen. Nähtävästi niitä ei 
kuitenkaan löytynyt, koska 
he niinkin pian palasivat ta
kaisin Tapalaan.

Jaakko rakensi sitten it
selleen ja perheelleen pie
nen talonkin Mäkitaloon 
johtavan tien varrelle parin
sadan metrin etäisyydelle 
Isokokilta. Olihan hän 
myös rakennusmies, teki 
taloja muillekin kuin vain it
selleen. Kun yksinään ra
kentaminen kuitenkin on 
hieman hankalaa, niin hän 
oli rakennusporukassa 
mm. Vihtori VViirosen kans
sa, vaikka he olivatkin 
luonteeltaan varsin erilaisia; 
VViironen oli hätäinen ja 
joskus äkäinenkin, Jaakko 
harkitsevainen ja kiireetön.
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VViirosella oli joskus tapana 
sanoakin, kun Jaakko hä
nen mielestään jossakin 
asiassa aikaili: ” Se seisoo 
taas kun palaneen talon 
korsteeni!”

Monta alaa miehellä
"Monena mies eläessään” 
sanoo vanha sananparsi, 
ja Jaakon kohdalla se tosi
aan piti paikkansa. Hän 
kokeili vähän kaikenlaisia 
hommia ja pystyi myös te
kemään sen mitä yritti. Ei 
hän näillä taidoillaan kui
tenkaan rikastunut; ilmei
sesti hän hajoitti itseään lii
ankin monelle alalle, eikä 
sittenkään tahtonut löytää 
sitä ominta ammattiaan, 
ennenkuin vasta vanhem
pana, kun rupesi teke
mään kaivoja.

Rakennushommien täy
dennykseksi Jaakko teki 
myös muurarin töitä, ehkä 
enemmänkin kuin raken
nustöitä. Silloin, ennen so
tia eivät muurarien palkat 
kuitenkaan olleet sillä ta
solla kuin sodan jälkeen, 
joten ei sekään homma 
kovin paljon tuottanut. Ja 
kyllä hän pystyi suutaroi- 
maankin, aivan uusiakin 
jalkineita hän muutamia 
pareja teki. Eivätkä räätä
linkään hommat hänelle 
vieraita olleet; siitä on osoi
tuksena Kosken kaskukir- 
jaan otettu Jaakon lausah
dus: "Kukkaan muu ei os- 
sa mul pluusii tehrä, mut 
kun mää sen itte leikkaan 
ja Naimi neuloo, niin sit siit 
tullee hyvä."

Jaakolla oli melko isot 
kourat ja paksut sormet, 
mutta siitä huolimatta hän 
oli myös varsin taitava kel
loseppä. Itse hän sorvasi 
akselitkin, teki ne pikkuiset 
reiät "kiviin" eli rattaiden 
laakereihin ja pystyi jopa 
laittamaan rattaaseen uu
den piikin katkenneen tilal
le. Kerrotaan, että hän olisi 
laittanut käyntikuntoon sel
laisenkin kellon, jonka Kos
ken toiset kellosepät olivat 
katsoneet mahdottomaksi 
korjata. Vanhempana Jaa
kon näkö kuitenkin alkoi 
huonontua, eikä hän sitten 
enää korjannut, kuin joita
kin isoja seinäkelloja. ” Ly- 
äntipuali kaikkein pahempi 
on; kun se mennee seka- 
sin, niin siin on kova työ 
niittein rattain asettamises 
laita asentoon” , oli Jaakko

joskus kertonut.
Isompimuotoinenkin me

tallityö häntä kiinnosti. 
Edellä jo selvisi, että hän oli 
aseseppä, mutta kyllä hän 
aivan tavallisiakin sepäntöi- 
tä harrasti. Hänellä itsel
lään ei ollut pajaa, mutta 
naapurissa Isokokilla sellai
nen oli ja siellä Jaakko ta 
koi joskus pitempiäkin ai
koja. Isokokilla oli myös 
sirkkelisaha, jonka sahaus- 
mestarina Jaakko useasti 
toimi. Ja kyllä hän vanhan
mallisen plankkusahurin 
hommankin taisi; Aarne 
Laineen kertoman mukaan 
hänellä oli itselläänkin sel
lainen pitkä, toisesta pääs
tään kapeneva lankkusa- 
ha, jolla mm. VViirosen 
kanssa joskus sahaili.

Mutta Jaakko osasi kä
sitellä puuta hienommalla
kin tavalla, kuin vain isoilla 
sahavehkeillä. Hän teki 
puusorvilla hienoja astioita, 
mm. kahvikuppeja ja lauta
sia, teki katajasta haarikoi- 
ta ja pieniä kaljatynnyreitä, 
joissa oli puusta tehdyt ha
natkin, mistä voi laskea 
kaljaa tuoppiin. Tai olisi 
voinut laskea, sillä tiettä
västi Jaakko ei niitä juuri
kaan käyttänyt; ne olivat 
hänelle koriste-esineitä, joi
den teko ilmeisesti tuotti 
suurta tyydytystä. Eikä 
Jaakko niitä myynytkään 
kenellekään, ei edes erääl
le parhaimmista ystävis
tään, Lindenin Aleksille. 
"M ää pyysin silt kerran os
taa kupin, kun se niit sor
vaili, mut vaikka kuin olis 
pyytänyt, niin vastaus oli: 
Ei", kertoi Aleksi.

Jaakon puuesineiden 
kanssa kävi kuitenkin hie
man ikävästi. Kun Jaakko 
kerran oli poissa kotoa, tuli 
sinne joukko outoja miehiä, 
jotka halusivat ostaa nuo 
esineet. Kauppamiehiä he 
ilmeisesti olivat, koska sai
vat yksin kotona olleen 
emännän ylipuhutuksi, niin 
että tämä myi ne esineet 
melko pienestä hinnasta
kin. Se oli Jaakolle varsin 
ankara isku, eikä hän sitä 
koskaan voinut täysin an
taa anteeksi Naimille, mut
ta tehty mikä tehty. Ei se 
sinällään korvaamaton va
hinko ollut, sillä ajan kulu
essa Jaakko teki uudelleen 
tuon saman esineistön, 
minkä oli menettänytkin, 
mutta varmaan se siltikin 
harmitti.

Sitten vielä se tunnetuin 
ala, kaivomestarin homma, 
johon jo on viitattukin. 
Saattaa olla, että Jaakko jo 
ennen sotiakin muutamia 
kaivoja katsoi -  ainakin 
omansa - ,  mutta vasta so
tien jälkeen hän suurem
massa mitassa sen toimin
nan aloitti. Itse hän tieten
kin kaivonpaikankin katsoi,

kulki pajunvitsahaarukka 
käsissään edestakaisin ja 
missä oksaa kovimmin nä
kymätön voima kiskoi kohti 
maata, niin siihen ruvettiin 
kaivoa tekemään. Jaakko 
löysi vettä moneen sellai
seenkin taloon, jossa vuo
sikausia oli kärsitty kunnol
lisen veden puutteesta. 
Tietysti hän oman arvonsa- 
kin tällä alalla tunsi, josta 
todisteena jälleen kaskukir- 
jasta löytyvä sanonta: "Kyl 
mää kuivankin kaivon teen, 
jos emäntä niin tahtoo, sa
no Helmivuoren Jaakko, 
kun emäntä epäili, et oliks 
kaivonpaikka oikkias 
kohras."

Omat lääkkeet
Varmaan edelläkerrotusta 
on jo osaksi selvinnyt, että 
Jaakko oli luonteeltaankin 
melkoinen persoonallisuus. 
Haastateltavani sanoivat
kin: "Hänel oli joka asjast 
oma käsitykses, eikä hän 
hyväksynny mittään asjaa 
ihan simmosena, kun toi
set sen puhu.”

Jotkut pitivät Jaakkoa 
ateistina -  siis jumalankiel- 
täjänä -  mutta ne, jotka 
hänet paremmin tunsivat, 
sanoivat että sellainen hän 
ei ollut. Raamatun hän tun
si tarkkaan, joskin löysi 
sieltä monia kohtia, joita ei 
hyväksynyt. Ei hyväksynyt 
sitäkään, että papit siuna- 
sivat sodat ja aseet, eikä 
muutenkaan "palkkapap
pia”  arvostanut. "Kyl mää 
Jumalan kans saan asjat 
selviksi ilman simmost 
pappiikin", hän kerran oli 
sanonut. Katekismuksen 
kuudes käskykään ei hä
nen käsitykseensä sopinut. 
"Rippikoulust asti mää 
olen sitä vihannu, kun tou

Jaakko Helmivuori oli nuorena hieno mies -  varsinkin valokuvaan 
mentäessä.

►
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Jaakko Helmivuoren itselleen ja perheelleen rakentama talo Tapalassa nykyisessä asussaan. Jaakon sukua siellä 
ei enää asu, vaan on se myyty vieraalle kesäasunnoksi.

hutaan sitä huorintekkoo 
vastaan, et kuin suurta 
syntii se on ja sentään tar- 
vittis lapsii tehrä” , hän 
sanoi.

Kuten kaikki, niin Jaak
kokin aikanaan tuli vanhak
si ja alkoi sairastellakin. Sy
dän alkoi hieman reistailla 
ja sitä varten hänelle an
nettiin mm. nitroja. Niitä 
hän aluksi ottikin, mutta 
kertoi sitten heittäneensä 
ne pois, kun niistä tuli pieni 
kuumotus ja pakotus pää
hän. "Tuli pahemmaks 
vaan” , Jaakko sanoi. Alek
si Linden, joka itsekin jou
tui käyttämään nitroja, ko
etti selittää, että se tekee 
niin jokaiselle ja niin sen 
kuuluukin tehdä, mutta ei
hän Jaakko sellaista usko
nut. Ihmetteli vain, että 
kauan Aleksikin kestää, 
vaikka niitä käyttää.

Jaakko oli melko kova 
tupakkamies, ja kun hän 
piti savuketta suussaan ai
na samalla kohdalla, niin 
siihen kohtaan kehittyi syö
päkasvain. Tupakkaa hän 
poltti syövän havaitsemi
sen jälkeenkin ja sanoi, et
tei koskaan lopetakaan,

mutta teki kuitenkin lakon 
muutamaa kuukautta en
nen kuolemaansa.

Kun hän ei paljonkaan 
luottanut lääkäreihin, eikä 
viralliseen lääketieteeseen, 
niin hän ryhtyi itse lääkitsi- 
jäkseen. Erilaisista yrteistä 
hän teki luonnonlääkkeitä, 
ja lisäksi voiteli huultaan 
tervalla, jota Aleksin kans
sa pieniä määriä tervas
kannoista valmisti. On vai
kea sanoa, auttoiko tämä 
hänen oma lääkityksensä 
vai ei, mutta joka tapauk
sessa hän varsin monia 
vuosia kasvaimen kanssa 
eli.

Ei Jaakko sentään aivan 
täysin lääketiedettäkään 
hyljeksinyt. Meni hän syö
vän alkuvaiheessa sairaa
laankin, jossa oli tarkoitus 
leikata kasvain pois. Mutta 
leikkauspäivää edeltävänä 
yönä hän näki unen, jossa 
hänelle selvästi sanottiin: 
"Jos et anna leikata, voit 
elää vielä kymmenen vuot
ta, mutta jos annat leikata, 
kuolet kohta.’ ’

Tietenkin Jaakko sitten 
kieltäytyi leikkauksesta, ja 
elikin ne luvatut 10 vuotta

-  vieläpä parikymmentäkin. 
Hän kertoi sairaalassaolos
sa olleen muutakin harmia, 
kun ne siellä pitivät ikku
noita ja ovia auki, vaikka 
hänellä oli kuumettakin. 
"M ää sanoin: Tuaka vaat
teet -  mää lähren pois." 
Ja niin hän lähtikin.

Jaakon vaimo Naimi 
kuoli 1971 ja Jaakko eli 
hänen jälkeensä leskenä 
vielä 7 ja puoli vuotta, pää
asiassa yksinään. Kylässä 
hän kuitenkin kävi, mm. jo
kaisena Liisan nimipäivänä 
hän toi Lindenin Liisalle ni- 
mipäivälahjan, johon kuului 
kahvipaketti, kilo hienoa 
sokeria ja palasokeria sekä 
kaksi kiloa jauhoja. Muis
sakin tutuissa paikoissa 
hän mopollaan kävi ja kut
sui aina mm. Lintuahon Ai- 
mon vastavierailulle heille.

Jaakko ei ollut mikään 
ryyppymies, mutta yhden 
punssin hän toisinaan teki; 
ei koskaan enempää yh
dellä istumalla. "Viina on 
viisasten juoma, ei sen 
kans hullutella passa", hän 
sanoi. Parhaille ystävilleen 
Aleksille ja Aimolle hän 
myös saattoi tuon yhden

punssin tarjota, mutta ei 
vieraammille.

Syövän edetessä Jaa
kon huuli tuli rumannäköi- 
seksi ja siihen aukeni haa
va. Jotkut kaihtoivat häntä 
sen takia, ja kun Jaakko 
huomasi sen, vei se hänen 
mieltään entisestäänkin 
matalammalla. Hän tuli 
vanhana varsin herkäksi ja 
itki helposti ystäviä tava
tessaan ja vanhoja muistel
lessaan. Viimeisen kerran 
hän kävi kylässä Lindeneil- 
lä Liisan päivänä puolisen
toista kuukautta ennen 
kuolemaansa. Aleksi kävi 
häntä vieiä myöhemminkin 
katsomassa, ja Jaakko oli 
sanonut: "En ole ennää ol- 
lu kauemman, kun omas 
pihas."

Hänet olisi toimitettu 
vanhainkodin sairasosas
tolle, mutta sinne Jaakko ei 
halunnut lähteä. ” Mul on 
oma tupa ja sänky, siin 
mää makkaan ja sihen 
mää kualen” , hän ilmoitti. 
Ja niin hän tekikin -  vuo
den viimeisenä päivänä 
1978. ■
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Mentiin metsään...
■  7. päivä kesäkuuta 
tätä kuluvaa vuotta 
kokoontui 
Liipolanjärven 
nummelle lähelle 
Liparimajaa alun 
kolmattakymmentä 
koskelaista Kosken 
Metsänhoitoyhdistyksen 
ja 4 H-yhdistyksen 
yhteisiin
metsätaitokilpailuihin. 
Järjestelytoimista 
vastanneet MHY:n 
toiminnanjohtaja Jari 
Yli-Talonen, 
metsätyönjohtaja 
Matti Jokinen sekä 
4 H-neuvoja Raili 
Pietilä olivat tilanneet 
illaksi oikein kauniin 
sään, vaikka
-  niinkuin muistetaan
-  kevätkesä oli melko 
sateinen. Oli varsin 
lämmintäkin, eikä 
hyttysistä kää n vielä 
ollut isompaa kiusaa. 
Ulkonaiset puitteet 
olivat siis mitä 
parhaat.

Jo vanha perinne
Ennen polulle lähtöä kes
kustellaan hieman metsä- 
taitokilpailujen historiasta. 
Kukaan ei enää muista, 
milloin kilpailut ovat saa
neet alkunsa, mutta tode
taan, että varsin kauan nii
tä jo on ollut. Ainakin heti 
sodan jälkeen, kun Uuno 
Simola oli MHY:n neuvoja
na, niitä jo järjestettiin, 
mahdollisesti jo ennen so
taakin. Valtter Rikkisen ai
kana tämä perinne jatkui, 
samoin Kosken oman po
jan Kalle Anttilan toimiessa 
yhdistyksen johtotehtä
vässä.

Alkuun kilpailut eivät kui
tenkaan olleet metsätaito- 
kilpailut, vaan leimauskil- 
pailut, eli siinä oli ainoas

taan lapuilla merkitty 150 
puuta, jotka sitten oman 
harkinnan mukaan piti o t
taa tai jättää. Sitten vaikeu
sastetta hieman korotettiin 
ja otettiin mukaan eräitä 
muitakin metsänhoitoon 
liittyviä asioita, jolloin syntyi 
tämä nykyinen metsäpol- 
kutapahtuma.

-  Kyllä tämä polkukin on 
ollut jo ainakin kolmekym
mentä vuotta, kertoo kil
pailujen "Nestor”  Voitto 
Lammela, joka jo monen 
monena kesänä on ollut 
mukana kilpailemassa ja 
edustanut Koskea maa
kunnallisissa kilpailuissakin. 
Muitakin veteraaneja on 
mukana; mm Risto Num
minen aloitti kilpailemisen 
jo aivan nuorena poikana, 
on ollut mukana lähes joka 
vuosi ja myös voittanutkin. 
Myöskin Nyhän veljekset 
Eero ja Erkki sekä Kauko 
Koski ovat olleet näitä us
kollisia, joskin Eero kertoo, 
etteivät he aivan joka vuosi 
ole olleet mukana. Vilho 
Salonen ja Antti Lepistö 
kuuluvat myös tähän kon- 
karikaartiin. Sitten on iso 
joukko nuorempaa polvea, 
pääasiassa niitä 4 H-ker- 
holaisia, joiden "päällekat- 
sojina”  ovat yhdistyksen 
puheenjohtaja Senja Pitkä

nen ja neuvoja Raili Pietilä. 
Kuten mainittiin, kilpailu on 
yhteinen näillä kahdella yh
distyksellä.

-  Meillä on ollut yhteinen 
kilpailu ja ainakin parikym
mentä vuotta, kertoo neu
voja Raili Pietilä. Se on tie
tysti kätevää, kun tavallaan 
kaksi kilpailua menee siinä 
samalla rupeamalla.

Muuttuvatko tehtävät 
vuosittain?

-  Ei, kyllä ne ovat aina 
samanlaiset, kun ne perus
tuvat tuohon 4 H-n kilpailu- 
korttiin, selvittää työnjohta
ja Matti Jokinen. Jari Yli- 
Talonen lisää, että kyllä 
joskus voidaan ottaa mu
kaan omiakin tehtäviä.

-  Tällä kertaa tosiaan

Toiminnanjohtaja Jari Yli-Talonen 
poikansa avustamana selosti 
ennen polulle lähtöä kilpailua ja
antoi tarvittavia ohjeita.

ovat mukana vain ne teh
tävät jotka kilpailukortissa 
ovat. Jos olisi tullut silmien 
eteen jokin muu tehtävä- 
mahdollisuus, niin se olisi 
voitu ottaa mukaan. Nyt on 
vaan tämä perusrata, mikä 
tulee olemaan maakunnal- 
lisessakin kilpailussa.

Eri kilpailukohteissa oli mietittävää 
niin vanhemmille kuin 
nuoremmillekin kilpailijoille.
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Montako näitä tehtäviä 
on?

-  Tässä on kymmenen 
tehtävää ja lisäksi tuo lei
maus, kertoo Yli-Talonen.
-  Sitten on 4 H-kerholaisil- 
la oma tunnistustehtävän- 
sä. Raili Pietilä kertoo hie
man tarkemmin tästä tun- 
nistustehtävästä.

-  Siinä on kasvien, eläin
ten ja metsätuhojen tunnis
tusta. Siihen on nyt tullut 
hiukan lisää, kun se ennen 
on ollut pelkästään kasvien 
tunnistamista.

Kilpailu alkaa
-V o is im m e kai ruveta ke
rääntymään tuonne lähtö
paikalle, ilmoittaa toimin
nanjohtaja ja sanoo hie
man selostavansa kilpailun 
kulkua, ennenkuin lähde
tään polulle. Työnjohtaja 
Jokinen jakaa siinä samalla 
kaikille kilpailukortit. Ensim
mäinen tehtävä on helppo
-  pitää kirjoittaa lappuun 
oma nimi ja syntymävuosi. 
Siinä tuskin kenellekään tu 
lee virhettä, mutta varmaan 
on tulossa vaikeampiakin 
tehtäviä.

Aluksi Jari Yli-Talonen 
esittelee itsensä, kun arve
lee, etteivät kaikki vielä 
tunne häntä, koska on 
vasta syksyllä tullut Kos
kelle.

-  Ensin siinä Kalle Antti
lan kanssa yhdessä toim it

tiin, ja nyt Kalle on jäänyt 
sairaslomalle ja on kohta 
jäämässä eläkkeelle.

Yli-Talonen koskettelee 
myös hieman jumiutuneita 
metsäkauppoja ja sanoo, 
että nyt on varsin hiljainen 
aika, niin ettei paljon ole ol
lut yhteyksiä metsänomis
tajiin.

-To ivo taan  kuitenkin, 
että se tästä alkaa selki
ytyä seuraavaa syksyä var
ten ja puukauppa elpyy.

Sitten varsinaisiin kilpai
luasioihin. Yli-Talonen ker
too, että kilpailupolku on 
merkitty punaisilla nauhoil
la; kun niitä seuraa, ei pää
se eksymään reitiltä. Koea
lat on merkitty kepeillä, 
joissa on 3 sinistä nauhaa.

-  Ne on kulmakeppeinä 
ja niiden ulkopuolista aluet
ta ei kannata katsella. Teh
tävät ovat siellä ihan satun
naisessa järjestyksessä. 
Tehtävälaput ovat puiden 
kyljissä, niissä on sininen ja 
punainen nauha. Reitti on 
aika lyhyt ja tehtäviä varsin 
tiiviisti, niin että pidetään 
lähtemisessä pienet välit, 
ettei tule ruuhkaa.

Yli-Talonen muistuttaa, 
että sääntöjen mukaan ei 
saa käyttää muita mittaus
välineitä kuin relaskooppe- 
ja, joita on muutamia niillä 
tehtäväpaikoilla, missä niitä 
tarvitaan, ja joissa niitä voi 
käyttää vuorotellen. Voitto

Lammelalla kuitenkin on 
mukanaan oma relaskoop- 
pinsa, jonka hän kertoo 
perineensä Kalle Anttilalta; 
tosin Matti Jokinen muiste
lee kerran tehneensä sen. 
Tuommoinen relaskooppi 
on vajaa metrin mittainen 
puukeppi, jonka päässä on 
hahlo. Tästä hahlosta sit
ten katsotaan esim. puiden 
lukumäärä jollakin alueella 
-  mutta miten, se ei toimit- 
tajaparalle selvinnyt.

Toiminnanjohtaja kertoo 
vielä, että nämä kilpailut 
ovat karsinnat maakunnal
liseen metsätaitokilpailuun, 
joka olisi Suomusjärvellä 
17 pv kesäkuuta. Sinne lä
hetetään yleisestä sarjasta 
2 parasta, nuorten sarjasta 
1, sekä 4 H-yhdistyksen 
edustajat kolmeen sarjaan.

Salosen Vilho ihmette
lee, miksi leimattavien pui
den määrää on vähennet
ty, kun ennen on ollut 100 
puuta ja nyt vain 70. Voitto 
Lammela muistuttaa, että 
joskus on ollut 150 puuta
kin. Toiminnanjohtajakaan 
ei ole selvillä, miksi määriä 
on pienennetty; ehkä on 
katsottu kuluvan siihen lii
kaa aikaa, kiire kun nyky
ään kaikkialla painaa 
päälle.

Sitten lähdetään reitille. 
Nuoret menevät edellä, 
vanhemmat seuraavat pe
rässä. Tehtävät todellakin

seuraavat toisiaan varsin 
lyhyin välein; niissä kysy
tään mm metsikön uudis
tustapaa, puun pituutta, 
ikää ja kuutiomäärää, kuu
tiomäärää ja runkolukua 
hehtaarilla, metsätyyppiä, 
toimenpiteitä taimistossa 
jne. Sitten tietysti se lei
maus, joka edelleenkin 
tuntuu olevan eräs kiinnos
tavimmista tehtävistä. 
Luonnollisesti sen parissa 
kuluu aikaakin eniten, vaik
ka puiden määrää on vä
hennettykin.

Joukko etenee varsin 
verkkaisesti; hosuen ei hy
vää tehdä. Työnjohtaja Jo
kinen kulkee mukana, kat
soo, että kaikki sujuu 
sääntöjen mukaan ja antaa 
tarvittaessa neuvojakin.

Muistan itsekin olleeni 
tässä touhussa mukana 
joskus 50- ja 60-luvuilla, 
jolloin kisa vielä oli pelkäs
tään leimauskilpailu ja jol
loin osanottajia oli huomat
tavasti enemmän kuin nyt. 
Kysyn Matti Jokiselta, olisi
ko kilpailun vaikeusasteen 
nostaminen säikäyttänyt 
pois muutamia osanot
tajia?

-  Se saattaa olla, kun pi
tää tehdä monenlaista 
muutakin, kuin vain lei
mata.

Ilmeisesti kisa kuitenkin 
nyt on mielenkiintoisempi 
niille, jotka metsästä ja

Polun kierrettyään joukko vähitellen kerääntyi takaisin lähtöpaikalle; nuoret ensin, kun ensimmäisinä lähtivätkin.
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"Tietopuun” luona oli tungosta, kun verrattiin omia tuloksia niihin virallisesti oikeisiin vastauksiin.

metsänhoidosta jotakin tie
tävät. Entä lyhyemmällä 
ajalla; onko nyt vähemmän 
kilpailijoita kuin viime
vuonna?

-  Kokonaismäärä on 
suunnilleen sama, mutta
aikuisia taitaa olla hiukan 
vähemmän ja nuoria
enemmän, vastaa Jokinen.
-  Henkilöt ovat yleensä sa
mat, ei paljon uusia naa
moja näy.

Kilpailu päättyy
Vaikka kilpailualue pääasi
assa onkin mäntyvaltaista 
soranummea, ovat järjes
täjät kuitenkin löytäneet sii
hen monenlaistakin metsä
tyyppiä ja eri kasvuvaiheis
sa olevia metsikköjä. Löy
tyy hiljattain puhtaaksi ha
kattu alue, jossa pienet 
puuntaimet jo ovat alus
saan, ja kysytään, mitä sille 
pitäisi tehdä. Löytyy nuo
rehko kuusivaltainen met
sikkö, jonka tyyppi pitäisi 
selvittää, on nuorta mänty
metsää ja vanhempaa 
männikköä. Suota ei ole, 
eikä lehtometsääkään
-  harvemmin niitä taitaa- 
kaan olla mukana metsä- 
taitokilpailuissa.

Kilpailijat etenevät hiljal
leen kilpailukohteesta to i
seen, jotkut yksinään, to i
set pienissä ryhmissä.

Keskusteluakin syntyy yh
destä ja toisesta asiasta, 
mutta mitään yhteistyötä 
kisassa ei ole havaittavis
sa. Relaskoopin hahlon lä
pi tiiraillaan vuoron perään 
ja kilpailukorttiin kertyy 
merkintöjä -  oikeita vai 
vääriä, sitä ei vielä tiedetä.

Noin tunnin kuluttua pol
ku alkaa olla kaikkien osal
ta kierretty, ympyrä sulkeu
tunut ja kilpailijat palailevat 
lähtöpaikalle. Toiminnan
johtaja Yli-Talonen kerää 
kilpailukortit ja ilmoittaa sen 
jälkeen, että oikeat vas
taukset löytyvät lähistöllä 
olevan ison männyn run
golta. Sen äärelle sitten ke
räännytään, verrataan vas
tauksia omiin tuloksiin ja 
toistenkin tuloksiin ja kom
mentit ovat melko moninai
sia. Eniten ihmetellään ikä- 
kysymyskohteena olleen 
männyn vanhuutta; sillä 
kun on ikää jo yli 140 
vuotta.

-  Tuo puun ikä -  se me
ni metsään ainakin minulta, 
kyllä minä arvelin sen pal
jon nuoremmaksi, äimiste- 
lee Vilho Salonen. Uskotta
va se kuitenkin on, kun jär
jestäjät olivat sen lustoren- 
kaat kairalla laskeneet.

Leimausalalta todetaan, 
että siellä oli ollut muuta
mia melko hyvinvoivia pui

ta, joista kuitenkin oli latva 
katkennut, ja kysytään oli
vatko ne poistettujen pui
den joukossa.

-  Kyllä ne oli poistettu, 
kun ne olivat katkenneet 
juuri tukkitungon kohdalta, 
sanoo Yli-Talonen. -  Siellä 
oli sellaisia paikkoja, että 
parempi puu oli katkennut 
ja vieressä oli pienempi ja 
huonompi puu, niin kyllä se 
huonompi jätettiin.

Kysyn toiminnanjohtajal
ta, onko mahdollista saada 
leimauksesta täysiä pis
teitä?

-  Kyllähän se teoriassa 
mahdollista on, mutta aika 
harvinaista kuitenkin. Siellä 
on aina sen verran niitä 
puoleen tai toiseen ratkais
tavia asioita, että ei se hel
polla tule. Yleensä se jäte
tään liian tiheälle. Meiltäkin 
se tahtoo jäädä tiheäksi, 
vaikka käytetään noita tau
lukoita ja relaskooppeja ja 
sen mukaan otetaan suo- 
situstiheys, se mitä Met
säntutkimuslaitos eri poh
jalle ja eri puustolle suosit
taa, että se kasvaisi par
haan mahdollisen kuuti
omäärän.

4 H-nuoret käyvät vielä 
läpi oman tunnistustehtä- 
vänsä ja muutamat van
hemmistakin käyvät sitä 
vilkaisemassa. Sitten ke

sän 1991 metsätaitokilpai- 
lu alkaa olla lopussa. Tu
loksia ei lasketa kilpailupai
kalla, joten heti ei päästä 
selvyyteen, ketkä olivat 
voittajia. Tulokset luvataan 
laittaa lehteen myöhemmin 
nähtäväksi. Noustaan au
toihin tai pyörän selkään
-  millä nyt kukin on liikkeel
lä -  ja jätetään luonnonelä- 
vien haltuun tuo metsä, 
jossa äsken joukolla kuljet
tiin, katseltiin puiden tyviä 
ja latvoja ja hierottiin äly- 
nystyröitä parhaan tulok
sen saamiseksi.

Oli muuten toimittajalla
kin se kilpailukortti kouras
saan, kun muiden perässä 
kiersi sitä kilpailureittiä. 
Ihan mielenkiintoista se oli, 
vaikka olenkin varma, että 
asiaan perehtymättömänä 
pääosa vastauksistani me
ni sinne missä oltiinkin
-  siis metsään. Joka ta
pauksessa suosittelen 
muillekin ensi kesänä läh
töä mukaan; olisi sääli, jos 
noin pitkään jatkunut pe
rinne osanottajien puut
teessa kuivuisi kokoon. Sii
nä ei tarvita edes kovaa 
kuntoakaan, kuten monis
sa muissa kilpailuissa; riit
tää, kun kävelemään pys
tyy ja jollakin tavalla näke
mään. ■
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6041 — muistojulkaisu jatkosodan ajalta
■  50 vuotta sitten 
Suomessa elettiin 
jännittäviä aikoja; 
jatkosota oli hiljattain 
alkanut. Sen uskottiin 
kestävän vain 
muutaman 
kuukauden, mutta
-  niinkuin tiedetään
-  se kestikin yli neljä 
vuotta.

Satuin saamaan 
käsiini pienen 
kirjasen, jonka nimenä 
on yksinkertaisesti 
luku 6041. Useimmille 
koskelaisille se ei 
sano mitään, mutta

varmaan joillekin tuo 
muistoja mieleen. Se 
oli jatkosodan 
aikaisen 4. 
autokomppanian 
peiteluku ja kirja on 
tuon komppanian 
muistojulkaisu. Kun 
tähän komppaniaan 
kuului yli 70 
koskelaista miestä, on 
varmaan aiheellista 
ottaa Koskelaisen 
sivuille muutamia 
tarinaotteita ja lauluja 
tästä julkaisusta. 
Aluksi Mauno 
Mäntysen kirjoittama

kuvaus silloisesta 
sotaanlähdöstä:

Siviilistä reserviin
"Eivät soineet meillä 
nahkaiset sotarummut, 
kuten aikoinaan Abessi- 
niassa sodan alkamisen  
merkkinä, vaan kaikessa 
hiljaisuudessa lähettipo
ja t 17. 6. 1941 illalla
kiersivät Koskellakin ta
losta taloon ja  jättivät 
käskykortin jokaiselle  
asekuntoiselle miehelle.

Lähtö oli raskas itse- 
kullekin, sillä rakkaat 
omaiset ja  kotikontu 
kaikkine kiireineen oli 
jätettävä viiden tunnin 
kuluessa. nurkum atta 
kuitenkin valm istaudut

tiin kaikin tavoin — mm  
voipaketteja käveli vilp- 
paasti meijeriltä. Yötä 
vasten oli kirkolla huis
ketta, kun miestä tuli ja  
meni reppu selässä. O li
pa jo llakin  "lottansakin" 
mukanaan. Vaikka
yleensä arveltiinkin 
edessä oleva retki lyhy
eksi, yleensä kuitenkin 
oltiin hiljaisempia kuin 
edellisellä kerralla ja  nä- 
kyipä siellä kyyneliäkin 
silmäkulmassa.

Aamulla 18. 6. klo 
6 sitten lopullisesti ko
koonnuttiin Paimioon 
lähtöä varten. Rauhalan 
häkäauto oli hiukan lais
kalla tuulella, mutta 
pääsi sentään perille, 
vaikka hiukan myöhem-
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min, kuin to iset sillä ko
etellulla metelivedellä 
huristelevat ajopelit. Pai
miossa oli sitten ensin 
jännääm istä, jo tta  m ikä
hän tästäkin porukasta 
tulee. Huhut tiesivät jo 
ko auto- tai konikomp- 
paniasta. Tillintuvalla- 
han olikin sekä kaura- 
että bensiinimoottoreita.
Autojen puoleen siinä 
kuitenkin katseet har
taimmin pälyilivät. Pian
han asia sitten ratkesi- 
kin, kun Levo tuli hihkai
semaan meitä auto
komppanian miehinä si
sään. Sisällä sitten pi
dettiin n im enhuuto ja  il
moitettiin edeltäpäin  
määrätyt vakanssit, niitä 
oli kyllä sitten m uutetta
va, kun oli aivan ajotai-

"Sotakesänä yksiviidettä, hei hei ja  hei, me 
autoilla olim m e liikkeellä, hei...
Siispä vaiheista neljännen Auto-Koon, hei...
Nyt kukin täyttä kurkkua veisatkoon, hei...
Hei, laula sinä vaan, kyllä sinut tunnetaan...
Vaikka juttusi valeheksi vannotkin, niin kyllä sua us
kotaan.

dottomiakin määrätty 
kuljettajiksi. Varusteet 
jaettiin  heti senjälkeen 
ja  pian oli joukko soti- 
lasvetimissä ja  siten lo
pullisesti siirtynyt sivii
listä reserviin."

Kun komppania oli Sa
vossa nk. "Inhan motis
sa" alkoi siellä viisujen laa- 
timisvillitys. Sen aloitti 
komppanian päällikkönäkin 
toiminut Itn. Oiva Hyhkö 
tekemällä Auto-Koon kun
niamarssin, jota voitiin lau
laa "Intian kuu"-laulun 
sävelmällä. Oiva Hyhkö oli 
loimaalaisia, mutta häntä
kin voisi pitää melkein kos
kelaisena, sillä hänen isän
sä oli kotoisin Sorvaston 
Hyhköltä. Kunniamarssi 
kuuluu näin:

Kun m e Paimiossa painoim m e starttia, hei... 
niin me mentiinkin sellaista farttia, hei... 
että kävikin niin hullulla tavalla, hei... 
tuli käännös vasta Kivennavalla, hei...
Sillä ajele sinä vaan, kyllä sinut tunnetaan.
Vaikka autosi romuksi sä vannotkin niin ajettava 
sillä on vaan.

Näimme m e Saimaan rannikot, hei... 
ja  Punkaharjut ja  Putikot, hei...
Siellä savolaiset eli niinkuin ennenkin, hei...
Mehän niille korjasimme heinätkin. Hei...
Mutta ajettava oli myös ja  hiki tuli siinä työss' 
Jollet päivässä reissua ehtinyt, niin jatkona oli yöt.

Mutta Vuoriniemessä huilattiin, hei...
Siellä uitiin ja  nakkia pelattiin, hei...
Ja kun toiset ne tekivät mottia, hei... 
me ju tu tim m e kanttiinilottia, hei...
Mutta ajettiin silloinkin, m inä muistan sen vieläkin 
kun vanja ampui kravatteja pyssyllään alla autoni 
makasin.

Antreassa elettiin herroiksi, hei... 
oli kämpätkin kaksin kerroksin, hei...
Mutta kirppuja oli joka  pojalla, hei., 
kun sitten m ajailim m e Sudenojalla, hei...
Sehän vain kismittää jo s  kolonnasta yksin jää  
ilman jarruja, starttia, veiviäkään — se saamarin Sa- 
topää.

Sitten sitä tultiin Liikolaan, hei...
vähän kansakoulukurssia kertaamaan, hei...
Saivat partiot vanjoja hakea, hei... 
mutta löysivätkin koiranrakkeja, hei...
Mutta ajettihin ahkeraan, aina sairaalasta Liikolaan. 
Oli melassia auton rasvoiksi ja  ajo oli makea.

Mutta sitten suuntaa muutettiin, hei...
Salon sokeritehtaalle heitettiin, hei...
Siellä vanjat meille lanttuja heitteli, hei... 
ja  lotat aina korviketta keitteli, hei...
Ja iltaisin Tähkässä olin pienessä pätkässä
tai painelin hanikoita ahkeraan — kävin kotona pimi-
ällä.

Mutta sitten kun tultiin Miettilään, hei... 
niin siellä sitten vasta oli hirveää, hei... 
oli pilkkeetkin ruumishuoneessa, hei... 
ja  monttöörit ajelivat tankilla, hei...
Mutta aja sinä autolla, se on kuitenkin varmempaa, 
jos  matkalla vaikka reistailee tiepuolesta osia saa.

Sitten tuli outoa tahtia, hei... 
kun porukka pantiin kahtia, hei... 
ja  Kankaanpäähän parahat, hei... 
mutta Inhan mottiin akanat, hei...
Niin ajettava aina on vaan, ei sota lopu milloinkaan, 
sillä halkoja Suomen kankailla on miljoona mottia."

Mikko Nurmelta on kirja
sessa useita juttuja ja kro
nikoita. Nurmi tunnettiin 
Koskella mainiona kauppi
aana ja tuntuu siltä, että 
jos hän ei olisi ollut niin 
mainio kauppias, hän olisi 
voinut olla vaikka mainio 
kirjailija. Ote hänen paki

nastaan komppanian olos
ta Aholahdessa: 

"Aholahdessahan m a
jailtiin teltoissa. Paitsi 
erästä, joka erikoisesti 
käärmeiden vihaamana 
ja  sivilistien taholta tul
leiden lähtentelyjen ta
kia nukkui ensin autos

saan ja  sittemmin tallin 
ylisillä. Sinnehän perus
tettiin se verraton suuta
rin- ja  kraatarinverstas 
Samuli Virtanen, Tausa 
ja  kumpp. Keittiöryhmä 
nukkui naapuritalon ka
marissa sovinnossa tyt- 
tärien kanssa. Olot eivät

olleet niin ollen hullum 
mat, ei lainkaan.

Terveydestämme pi
dettiin hyvää huolta
m m . rokotusten avulla. 
Pojat olivat hyvin m ielis
sään tästä ja  eräskin 
tunsi taivaallista kun rin
tapieltä puhdistettiin
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pistämistä varten, m en
nen aika kolinalla lattial
le. Toista taas moitittiin 
siitä, ettei ollut missään 
sen vertaa pekonia, että 
olisi piikin saanut pistet
tyä. Muuten ilmeni sai- 
raustilanteessa seuraa- 
vaa: Mäkinen I. siirrettiin 
Savonlinnaan kansakou
lulle vatsavian takia ja  
Mattila I. synnytyslaitok
selle tuntemattomasta 
syystä."

Aadi Kattelus kirjoitti 
komppanian muutosta 
Vuoriniemeen mm. näin:

Komppanian saadessa 
käskyn muuttaa m ajoi
tuspaikkaa Aholahdesta 
Vuoriniemeen herätti se 
sekavia tunteita. Oli jo  
kotiuduttu entiseen kol
miviikkoiseen majoitus
paikkaan uimarantoi- 
neen. Millainen lie uusi 
paikka, liekö edes järveä  
lähellä? Ensi vaikutelma 
majoitusalueesta oli 
miellyttävä huolimatta 
sen syrjäisestä sijainnis
ta. Kun vielä havaittiin 
lähistöllä järviä, oltiin 
tyytyväisiä.

"Kyl pöly lensi kahtia kun Harmaa kaasunappia 
hän säästänyt ei laisinkaan, ajellen päänsä kallel
laan.

Haapasalo varmaan on kirjurina verraton.
Kun vaikea on urakka, niin auttaa Klubi-tupakka.

Mikkola ja  Mattila, tulkaa tänne paikalla! 
Lähettien täytyy tuosta nopiasti luokse juosta. 
Mielessä myös heillä ovat aina varmaan koti- 
lomat.

Pyykkärimme korvessa meist piti hyvän huolen 
kun hän alusvaatteista myös pesi nurjan puolen. 
Mikkelissä varastolla säteili myös Kostin polla.

Uuno rillit nenällänsä ratsuhousut laittaa.
Samuli ja  Takamaa ne hyvin saappaat paikkaa. 
Hyvin heidän seurassansa kaskut alkaa luistaa, 
kun tuo Tausan Uunokin niin paljon niitä 
muistaa.

Eduksensa Salonen erään taidon omaa 
että aina sakissa hän puhuu tarpeen kovaa. 
Hauskalla ain puheella — niin ajattelee Eino — 
parhaiten voi vaikuttaa, se onkin hyvä keino.

Ennen vetoa sä siitä lyödä sait, jos  jom paakum 
paa heistä hait
niin jos  löysit Järvisen, siell myöskin oli Ran
tanen.

Keittiömiehist maininta ei tuota mitään vaivaa 
kun tän vanhan runonpätkän kätköist esiin 
kaivaa.
Vendelin se maidon tuotti jo tka sitten meillä 
juotti.
Peräsuo ain piti tulta, että kypsyi ruokakulta.

Ensimmäisenä tehtä
vänä oli maantieltä jo h 
tavan tien raivaaminen. 
Erikoisesti siinä kunnos
tautuivat kaverukset 
Paavo Järvinen ja  Yrjö 
Rantanen räjäytellen ki
viä viimemainitun pi- 
oneeritaidolla. Muut 
kuokkivat, kankesivat ki
viä, kärräsivät soraa ja  
jä lki tuli hyvää. Ei ollut 
enää tien vika, että Pieti
län Hugo ensi kerran ra
tissa ollessaan humautti 
tieltä metsään: hyväkin 
tie vaatii ajotaitoa. Varsi
naisen kuljettajan Män
tysen Maunon ripeät o t
teet kyllä saivat aikaan, 
että tästä korpraalin 
neitsytmatkasta selvittiin 
pelkällä säikähdyksellä.

Mutta ei komppanian  
olo pelkkää lekottelua 
ollut, myös tuntuma so
taan saatiin. Heinä-elo- 
kuun vaihteessa alkanut 
suomalaishyökkäys Kan
naksella ei ollut vaikut
tamatta myös meidän 
pikku poppoom m e toi
mintaan. Ajot saivat 
vauhtia, sillä nykyaikai

nen sota vaatii loputto
masti sotamateriaalia."

Albin Mäkelä puolestaan 
pakinoi olosta Rautjärven 
Miettilässä. Siitä pakinasta 
muutamia otteita:

"Miettilässä perustet
tiin komppanian pyykkä
rin vakanssi ja  hoitajaksi 
tuli Luhtalan Kosti. Hän 
lämmitti myös ns. käsi
työläisten talon saunan 
kahdesti päivässä, jo ten  
puhtautta voitiin harras
taa ja  harrastetuinkin.

Kynämies voisi kirjoit
taa kokonaisen kirjan 
ryhmän Suominen
&  Peltola, Matarmaa ja  
Kotolainen, Eino Aalto
nen &  Into Mäkinen, 
Lehtisalo &  Sillanpää, 
Veikko &  Vieno Rauto- 
ma -  allekirjoittanut elä
myksistä, jo tka alkoivat 
ilmoittautumisella lääk. 
maj. Jäntille Simpeleen 
KS:ssa. Majuri näytti 
meille SAS:n paikan kar
talta. Se piti siirrettä- 
män, mutta kun ilm oit
tauduim m e siellä, m ei
dät pantiinkin ajamaan  
haavoittuneita JSP:stä

Simpeleen KS:aan tykis
tötulen alaista tietä.

Lopuksi sitten tuli se 
SAS: n siirtokin 80 km  
lounaaseen. Tapasimme  
siellä Porin puolen ryk
mentin, sekä "Pentalan 
pappan", 110-kiloisen 
koskelaisen viestimie- 
hen. Paluukuormana piti 
taas säätämän haavoit
tuneita JSP:tä, mutta 
saimmekin kokonaan 
kuolleita 19 kpl, toiset 
viikonkin vanhoja. Arvo 
Peltola osoittautui kyl
mäveriseksi kuorman te
kijäksi tässä ajossa."

Kun komppania syystal
vella siirrettiin Saloon soke
rijuurikkaita ajamaan järjes
tettiin Salon Työväentalolla 
juhla, jossa mm. esitettiin 
Mikko Nurmen tekemä 
kronikka. Muutamia koske
laisia koskevia säkeistöjä 
tästä kronikasta:
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Uuno, tehtävissään vakaa alkoi sitten ruokaa 
jakaa.
On hyvin ruoka maistunut kun kukaan ei oo laih
tunut."

Kankaanpään oloihin so
vitetun muunnoksen lau
lusta "Eldankajärven jää"  
teki Uuno Mikkola.

"Nyt meille jo  Kankaanpää on taakse jäänyttä  
elämää.
Saa piiri nyt kiukkua muihin purkaa, ei meihin  
juu.
Kämpässä kamiinat, siellä pelataan mönkkiä, ra- 
minaa,
ja  päivystäjä kiittää jo s  petroolia riittää juu.
On täällä ajettu, halkoja haettu, 
propseja kärrätty ja  joskus pärrätty.
On ajo tuimaa ja  meno päätä huimaa.
Kun pum pum renkaat ne paukkuu ja  esikunnat 
haukkuu juu.

Läskiä, lotinaa ja  naudan pyllyä ihanaa 
on röpsässä kiristetty, käristetty, vatsahan varis
tettu juu.
Ei autoilla renkaita, vaan ajavat pelkillä vanteilla. 
On toisilla tankissa vettä, eikä tule m ittään juu. 
Vaan ei oo heivattu, vaikk onkin veivattu, 
korjattu pyttyjä, oiottu myttyjä.
Ei eukkoa kaipaakaan kun syö sitä jäätynyttä pe
runaa.
Vaan jos  kotiloma tyssää, niin autokin pyssää 
juu.

Keskus-kahvilat on siellä ne huulet punakat, 
vaan puna kun se meni, niin huulet ne jä i vaan 
juu.
Meillä Kihniössä autotie, joka kapeana, lumisena 
Kuruun vie,
kun "Sitruunaa" käyttää, se tien ihan täyttää juu. 
Seurojentalolla on meillä kanttiini,

sumppia keittävi siellä yks jos  toinenkin.
Voi, huono onni, nyt tuokaa kantopommi 
kun liukujen tornit ne muuten ei sorru juu ."

Sodan loppupuolella 
komppania oleili Kihniössä, 
mistä ajasta Mikko Nurmi 
myös teki viisun. Siitä pari 
säkeistöä:

"Kihniössä kerran oli autoporukka 
joka mukavasti siellä saikin asustaa.
Siellä oi Keskuskahvila, Seurantalo, Huhtala, 
Uusiluomalahti sekä Nerkola.

Komppanias liiaksi kun oli nuoria 
niin ne täytyi sakistamme poies kuoria.
Läksi Arvo, Lasse, Uuno, Ahti, Reino, Arvi, sama 
tahti
ja  lopuks vielä automestar Satopää."

Komppania otti osaa myös 
Lapin sotaan ja rauhan vih
doin koittaessa oli keskus
paikkana poltettu Rovanie
mi. Sieltä ajettiin ensin Tor
nioon ja sitten Ouluun, jos
ta matkattiin verkkaisesti 
kuljetusjunalla Turkuun. 
Kertokoon Mikko Nurmi 
kotiuttamisen loppuvai
heet:

"Turussa saimme 
juosta koko päivän, en
nenkuin saim m e passit 
käteen ja  tilit kouraan ja  
tupakkalaatikon tas
kuun. Olikin jo  jo u lu 
kuun toinen menossa, 
ilta pimeni, kolea tuuli 
puhalteli navakasti ja  sa
toi. Mutta yhtäkaikki oli

onnellinen tunne siitä, 
että lopultakin oli selvit
ty siviliin, m ikä sai m ie
let lämpiämään. Vaikka 
Kosken pojatkin jo u tu i
vat matkustamaan kotiin 
osuusteurastamon au
ton avonaisessa vasikka- 
karsinassa ja  sikakopis- 
sa, se ei lainkaan viilen
tänyt ja  sumentanut ti
lanteen juhlavuutta ja  
m ielen keveyttä sen kah
den ja  puolen tunnin a i
kana, m inkä m atka kes
ti. Ja niin oli pieniin hu
vennut kantaporukkakin 
suorittanut umpeen sen 
kierroksen, jo lle  oli tääl
tä lähdetty muutamana 
lämpöisenä kesäkuun 
aamuna -41." ■
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Entisaikaa Sorvastolla
Marraskuussa 1989 

vietettiin Sorvaston 
koulun 90-vuotisjuhlia, 
joista silloin oli 
kirjoituskin 
Koskelaisessa. 
Varsinaisen 
juhlatilaisuuden 
päätyttyä eräät jo 
hieman vanhemman 
polven sorvastolaiset 
istuivat koulun 
luokkahuoneessa 
muistellen mennyttä 
aikaa, elämää ja 
persoonallisuuksia 
Sorvastolla. Nauhuri 
pyöri ja talletti

vilkkaan keskustelun, 
johon nyt tekin, hyvät 
lukijamme pääsette 
mukaan. Jotain pikku 
osia keskustelusta 
tuossa mainitussa 
kirjoituksessa olikin, 
mutta pääosa jäi 
silloin julkaisematta.

Opetusta
mehiläishoidossakin
Juhlissa oli mukana myös 
koululla aikoinaan opettaja
na olleen Frans Kokkisen 
poika Seppo Kokkinen, jo 
ka kertoi mm näin:

-  Koulu, sen ympäristö 
ja siellä tapahtuneet asiat,

"Sorvaston järvi” , Paimionjoen levenne, jonka rantamilla tarinan muistelijat nuoruutensa elivät. Vastarannalla 
Mattarin talo, jonka saunan yläpuolella näkyy Sorvaston koulun katto. Kepit joessa kertovat, että kalastusta siinä 
yhä harrastetaan.
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ne ovat moninaisia; ei ne 
ole kaikki oppiaineita. Esi
merkiksi isäni oli mehiläis
hoitaja, oli ihan uranuurtaja 
sillä alalla Sorvastolla. Hä
nellä oli tavallisesti 10-15 
yhdyskuntaa ja niistä saa
tiin hunajaa vuosittain noin 
15-20 kg yhteiskuntaa 
kohti. Hunajarahoilla hän 
koulutti lapsensakin, kun 
opettajan palkka silloin oli 
suhteellisen pieni, joten li
sätuloja tarvittiin. Ja sitten 
sillä oli positiivinen vaikutus 
silläkin tavalla, että nyt 
meillä on täällä oikein me- 
simestari, tämä Toivo Rin
ne, joka on tuottaja vallan 
toisenlaisissa puitteissa, 
kun minun isäni oli.

Toivo Rinne kertookin 
saaneensa opin ja innos
tuksen mehiläishoitoon 
juuri opettaja Kokkiselta, 
samoin ensimmäiset mehi- 
läisvahat.

-  Otin ihan A:sta alun; 
olin Kokkisen oppitunneilla 
ja taisin vähän haittanakin 
olla. Aika pitkään siinä olin, 
ja minä uskon, että juuri sii
tä sen kipinän sain. Lisäksi 
ostin Matti Järven Mehi
läishoitajan käsikirjan, mikä 
oli myös sytyttävä vih
konen.

Opettaja oli siihen aikaan 
joka tavalla kulmakunnan 
merkkihenkilö, ja jonkinlai
nen erikoisasema opetta
jan lapsillakin oli toisten 
lasten keskuudessa. Toivo 
Rinne kuitenkin sanoo, et
teivät Kokkisen lapset mi
tenkään yrittäneet erottau
tua joukosta.

-  He suhtautuivat meihin 
ihan mukavasti, eivät erot
tautuneet opettajan lapsik
si. Kävimme täällä aina pe
laamassakin -  mikäs se 
peli olikaan?

Seppo Kokkinen muis
taa, että se oli krokettipeli, 
jota aina kesäisin lyötiin 
koulun pihalla.

Persoonallisuuksia
-  Jos puhuttaisiin hiukan 
paikkakunnan vanhoista 
ihmisistä, ehdottaa Seppo 
Kokkinen. -  Esimerkiksi 
Oja-Oskari ja Liippari siinä 
oli kaksi semmoista per
soonaa, jotka kuuluivat se
naikaiseen yhteiskuntaan. 
Oja-Oskari kaivoi kaiket 
kesät ojaa puulapiolla.

-T e rä  siinä lapiossa oli 
sentään rautaa, huomaut
taa Vilho Jokela.

-  Niin juu, rautainen terä 
oli, muistaa Seppokin.
-  Minäkin kävin monta päi
vää Oskarin kanssa ojalla 
ja minusta tuli tosiaan 
myös ojuri. Olen hyvä sala- 
ojittaja, ja olen tänä vuon
nakin kaivanut melkein 100 
metriä salaojaa.

Antti Vesala muistelee, 
että Oja-Oskari ja Liippari 
olivat tyypiltään ja luonteel
taan aika lailla erilaisia.

-  Niin suuri ero miehillä 
oli, että kun ne poikkesivat 
meille kylään kauppareis
sullaan, niin kun Oja-Oskari 
tuli, niin mukulat kaikki me
nivät Oskarin ympärille ja 
taskuja mylläämään, kun 
Oskarilla oli karamellejä 
taskussa; mutta sitten kun 
Liippari tuli, niin kaikki pai
nelivat pakoon minkä pää
sivät.

Monen nuoremman on 
varmaan vaikeaa tietää, 
mistä mies oli saanut tuon 
Liippari-nimensä. Seppo 
Kokkinen selittää nimen al
kuperän:

-  Se aina terotteli kaikkia 
teräaseita, lammassaksia 
ja puukkoja, mitä sanottiin 
liippaamiseksi.

-O ikea lta  nimeltään se 
oli Kustaa Tuominen, ker
too Antti Vesala. -  Ja Oja- 
Oskari oli Oskari Suo
minen.

-  Kun Santion siltaa teh
tiin, niin Oja-Oskari oli siellä 
yövahtina, muistelee Toivo 
Rinne.

-  Nykyään ei semmoisia 
ihmisiä enää tulekaan mis
tään, arvelee Vilho Ojala.

Seppo Kokkinen muis
taa Liipparin erään ruoka- 
reseptin.

-  Liippari keitti lohkope- 
runoita eli perunasoppaa ja 
kun hänellä oli hieman vä
hänlaisesti lihaa, niin hän 
ajatteli, että kun nuo vaa- 
raimet ovat niin mahdotto
man hyviä, niin hän laittoi 
niitä lihasopan joukkoon. 
” Ja häntäs pila, kun tuli 
suun makust” , hän sanoi.

-  Ja siirappiakin hän pis
ti perunasoppaan, kertoo 
Antti Vesala. -  Ja jäniksen- 
lihaa hän käytti paljon.

-  Niin, jäniksen nahkoja 
sillä oli petivaatteinakin
-  kapisia nahkoja, muistaa 
Seppo Kokkinen. Antti Ve
sala puolestaan muistaa 
kylän poikien kerran hie
man petkuttaneen Liip- 
paria.

-  Ne veivät Liipparille

nyljetyn kollin ja sanoivat 
sen olevan rusakon. "T u 
hannesti, kun on rasvanen 
rusakko” , oli Liippari ihme
tellyt.

-  Meidän isä osti aina 
vihtoja Liipparilta, kertoo 
Seppo Kokkinen. -  Oli tin
kinä 30 vihtaa kerralla. Liip
pari tuli taas; istui siihen 
keittiön tuolille ja puoliksi 
lauloi: "Viistoist parrii, juu 
juu... kolkymment vihtaa, 
juu juu...”  Kerran hän teki 
runonkin, se oli tämmöi
nen: "Eduskunnassa her
rat päätti, että ilman ru
kousta toimeen tullaan, 
mutta niin se ei ollukkaan, 
vaan jouduttiin pahhaan 
pullaan.”  Ja toinen runo 
oli: "Etanat ne kevväällä 
orraat söivät, ei tullu yh
tään olkee. Sosialistit ne 
eduskunnassa kristinuskoa 
polkee."

Muistellaan myös Ha- 
kenbergia, joka aikoinaan 
asui Ylikärrille menevän 
tien varrella pienessä mö
kissä, jossa myöhemmin 
asuivat Rantalan Kustaa ja 
Eeva.

-  Siellä pihalla oli mah
dottoman hyvä kirsikka
puu, sanoo Seppo Kokki
nen. -  Minä muistan, kun 
Hakenperska toi useampa
na syksynä meille ämpärilli
sen niitä kirsikoita. Sen ty
tär taisi olla naimisissa 
erään Männistön kanssa ja 
niillä oli kolme poikaa, ne 
kävivät täällä kouluakin jos
kus -25—26.

Harrastuksia
Kun paikalla on laulutrio 
noin 60 vuoden takaa 
-  Arvo Tamminen, Seppo 
Kokkinen ja Toivo Rinne

-  niin puhe kiertyy myös 
näihin poikien henkisiin 
harrastuksin. Lauloitteko 
koulun juhlissa? -  Kyllä 
laulettiin -  isä meitä tree- 
nautti, vastaa Seppo Kok
kinen.

-  Kyllä laulettiin muualla
kin, muistelee Arvo Tammi
nen. -  Nuortentuvallakin 
oltiin monta kertaa. Oli rait- 
tiusiltamia, Toivonliiton juh
lia ja maatalouskerhojuhlia. 
Ja oltiin me nuorisoseuran 
juhlissakin.

-  Ja joskus me esitettiin 
näytelmiäkin siellä, jatkaa 
Seppo Kokkinen. Esim. 
sellainen näytelmä kuin 
"O lli". Minä olin karhu ja 
Toivo oli se poika kun hiih
ti; minulla oli niin kuumakin, 
kun oli turkit päällä.

-  Muistatko sinä sellais
ta näytelmää kuin "Geroni- 
muksen joulu", muistuttaa 
Toivo Rinne. -  Minä olin se 
Geronimus, ja pojat tulivat 
omenavarkaisiin ja minä 
olin vahdissa ja menin säk
kiin, ja omenavarkaat pani
vat säkin suun kiinni ja mi
nä huusin: "Apua, minä 
olen Geronimus!" Ja sali 
oli ihan täynnä ihmisiä; 
opettaja istui lavan reunalla 
ja siitä asti oli sali täynnä.

Näin selailtiin muistojen 
kultaista kirjaa Sorvaston 
koulussa vajaat pari vuotta 
sitten. Erikoista hohtoa sille 
antoi se, että muistelijat oli
vat sellaisia vanhoja kave
reita, jotka eivät nykyään 
aivan joka päivä tapaa to i
siaan. Ja muistelmien 
päätteeksi trio komeasti 
kajautti laulun "Niin minä 
neitonen sinulle laulan...”

KOSKEN T.L. OSUUSPANKKI
o 921-841 311
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Hieman Tuomarmäestä

Tuomarmäen laella 
jököttävä kivipaasi 
muistuttaa ihmisen 
päätä ja
kasvonpiirteetkin 
siinä voi erottaa. 
Karkotettu tuomariko 
siinä yhä katselee 
entistä
olinpaikkaansa? 
Otsaan hakatut 
vuosiluku ja 
kirjaimet näkyvät 
kuvassa vain 
heikosti.

Vuoden 1989 ensimmäisessä Koskelaisen 
numerossa kerrottiin vanhoja tarinoita 
Tauselan kylästä. Tarinat oli 30-luvulla 
Tauselassa elänyt Lennart Larkki kirjoittanut 
Kosken nuorisoseuran kotiseutuarkistoa varten.
Mukana oli myös tarina siitä, miten Tauselassa 
oleva Tuomarmäki on saanut nimensä. Jos 
joltakulta lukijalta tuo mainittu lehti on päässyt 
katoamaan, niin julkaisemme tuon jutun 
uudelleen; tarinamme lopusta selviää, miksi.

Tuomarmäki
1850 vaiheilla oli Valtion 
sen aikaisesta Hovioi
keudesta eroitettu eräs 
tuomari, joka  oli m ene
tellyt väärin lakeja tuo
mitessaan. Ja eroitetta- 
essa Hovioikeudesta hä
net oli häväisty ja  käs
ketty poistumaan niin 
kauaksi kuin Pippuri 
kasvaa. Mutta hän ei ha
lunnut poistua pois ih
misten ilmoilta, vaan oli 
edelleen ja  sanoi: "Itse 
en mene, mutta viekööt 
jos  saavat." Kyllä yksi 
mies aina saadaan, sa
noivat Vallesmannit ja  
heittivät vaatteen hänen 
päähänsä ja  läksivät kul
jettam aan häntä maan 
sydämeen, ja  toivat hä
net Tauselan takamaille, 
jotka olivat silloin vielä 
metsän peittämät ja  jä t 
tivät hänet sitten rau
haan ja  menivät itse ta
kaisin Kaupunkin me- 
luihin.

Suvi aika kun o lija  yöt 
lämpömät, laittoi hän it
sellensä havuista majan  
ja  nukkui siinä. Ruak- 
seen hän käytti kalliosta 
kaivamaansa niin sanot
tua Pinttua joka on hyvin 
ravitsevaa, ja  m etsän
riistaa kun oli silloin vie
lä runsaasti hän myös 
pyydysteli paistoi sen 
valkeassa ja  söi sitten 
Pintun kera.

Rakenti myös Kesän 
kuluessa itsellensä Hir
sistä pienen tuan, jossa  
sitten vietti talven, edel
leen eläen Pintun ja  riis
tan kera.

Ja tästä on saanut sit
ten nimensä se mäki 
jossa hän asui ja  jossa 
vieläkin asutaan nim it
täin Tuom arin mäki. Tä
mä Tuom arin mäki on 
tullut sitten nimeksi sen 
vuoksi, kun ei tietty tä
män asujan muista ni
mistä, se vaan oli saatu 
tietää, että tämä asuja 
oli joku  entinen Tuom a
ri, ja  hänen asuinpaik

kaansa sanottiin vain yk
sinkertaisesti Tuomar- 
mäeksi, koska kieli m ur
re sopii siihen parem 
min kuin Tuomarin mäki 
nimitykseen. Tästä sit
ten johtuu vielä nytkin 
tämä Tuom arm äki ni
mitys.

Vuosiluku kivessä
Siinä siis tarina Tause
lan Tuom arm äen nimen  
synnystä. Otin asian uu
delleen esille, kun nykyi
sin Tuom arm äen laelle 
rakennetussa talossaan 
vaarinpäiviä viettävä Rai
mo Heikkilä soitti ja  ker
toi, että siellä mäellä on 
kivipaasi, johon on ha
kattu vuosiluku 1715 ja  
kirjaimet T L. Menin pai
kan päälle katsomaan ja  
kuvaamaan tuota kiveä, 
joka siellä seisoo; ei a i
van korkeim m alla koh

dalla, mutta mäen laella 
kuitenkin. Se on hieman 
toista metriä korkea 
pyöreähkö murikka, jo n 
ka kyljessä tosiaan hei
kosti erottautuvat vuosi
luku ja  kirjaimet. On tie
tysti vaikea sanoa, onko 
ne hakattu kiveen jo  
tuolloin 1715, mutta a i
kaa siitä joka  tapaukses
sa on kulunut, koska 
hakkausjälki on patinoi- 
tunut aivan sam anlai
seksi kuin kiven muukin  
pinta.

Olisiko tuo tarinassa 
mainittu tuomari joskus 
ajankulukseen hakannut 
ne kiveen? Tosin tarina 
kertoo hänen oleskel
leen mäellä vasta toista
sataa vuotta m yöhem 
min, m utta noissa tari
noissa vuosiluvut saatta
vat heittää paljonkin. 
Eräs mahdollisuus on,

että jo tku t maanmittarit 
ovat ne hakanneet käyn
tinsä merkiksi; onhan 
Tuom arm äellä Kosken 
ja  Kuusjoen välisen ra
jan  kulmaus, joka  silloin 
1715 on ollut Marttilan 

ja  Halikon emäpitäjien  
rajana. Tosin tämä kivi
paasi on lähes kilom et
rin päässä rajamerkistä, 
mutta voihan olla, että 
rajoja on myöhemmin  
hieman muutettukin.

On luultavaa, että ke
nelläkään nykyisistä 
koskelaisista ei enää ole 
tietoa tuon kivessä o le
van vuosiluvun alkupe
rästä, m utta jos  kuiten
kin niin olisi, niin pyytäi
simme ottamaan yhteyt
tä tämän lehden toim it
tajaan Matti Heinoseen. 
Olisimme kiitollisia pie
nimmästäkin vihjeestä 
tämän asian tiimoilta. ■
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Lähetyspyhä Koskella27. 10.

Sunnuntaina lokakuun 27. päivänä vietetään 
Koskella Lähetyspyhää, jonka entiset ja osittain 
nykyisetkin koskelaiset järjestävät 
taustavoiminaan Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys, Evankelisluterilainen 
Lähetysyhdistys Kylväjä ja Suomen 
Lähetysseura. Tapahtuma alkaa 
ehtoollisjumalanpalveluksella kirkossa klo 12, 
jossa liturgina on khra Jorma Bäckman, 
saarnaa Jukka Teininen ja kanttorina on Kalevi 
Lahti. Kolehti kerätään SLEY:n toimintaa varten. 
Sitten juodaan SRK:talossa kirkkokahvit, joiden 
jälkeen alkaa samassa paikassa päiväjuhla, 
jonka aiheena on "todistus Kristuksesta” . 
Lähetystyöstä kertovat siinä tiiviisti mukana 
olleet Rauhalan sisarukset Heljä Rauhala, joka 
kertoo Keski-Aasian työstä, ja Aila Henttinen, 
jonka aiheena on Islam-lähetys. Sorvastolta 
kotoisin oleva Tuula Mattila, joka nykyisin 
toimii Suomen Lähetysseuran kotimaisen työn 
osaston sihteerinä, tarinoi Namibian 
lähetystyöstä, sekä SLEY:n Etelä-Hämeen 
piirisihteeri Jukka Teininen 
japanilaislähetystyöstä. Mukana ovat myös 
Antti Saarela ja Kalevi Lahti. Kolehti menee 
Suomen Lähetysseuralle, lialla klo 19 alkaa 
Hongistolla Papinojantien varrella Tiina ja Petri 
Uusitalon luona Kenian työn ilta, jossa ovat 
mukana khra Saarela, piirisihteeri Teininen ja 
kanttori Lahti. Kaikissa tilaisuuksissa on esillä 
SLEY:n kirjapöytä, josta voi ostaa luettavaa.

Tervetuloa mukaan.



KOSKELAINEN

■  Kosken Tl Osuuspankki järjestää 
operetti matka n Turkuun, Konserttisalissa 
12.10.1991 esitettävään Paul Abrahamin 
menestysoperettiin "Viktoria ja hänen 
husaarinsa”. Varatut 200 lippua myydään 
kuljetuksineen 50 markan kappalehintaan pankin 
jäsenille ja asiakkaille. Lippujen myynnin 
osuuspankissa hoitaa Tuula Lankinen.

Esitys alkaa kello 19.00 ja lähdöt osuuspankilta 
tapahtuvat 17.30-17.45. Vanhalta Hämeentieltä ja 
pikatieltä pääsee mukaan, kunhan on ajoissa 
tien varressa. Paluu Koskelle tapahtuu 
välittömästi operetin päätyttyä.

Ennakkoon ilmoitetut solistit ovat: Marjatta Airas, 
Erkki Liikanen, Chieko Okabe-Silvasti, Juhani 
Lampisuo, Johanna Nurmimaa ja Rauli-Pertti 
Sabelli.

Operetin ohjaa Aulis Ruostepuro. Mukana ovat 
Turun Oopperan orkesteri, oopperakuoro ja 
tanssiryhmä. Kuoron on valmentanut Reino 
Kotaviita. Varaa lippusi heti, jotta pääset 
mukaan.

KOSKEN T.L. OSUUSPANKKI


