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Hyväntahdon vuosi
"Jumala on lähettänyt mi
nut ilmoittamaan köyhille 
hyvän sanoman, paranta
maan ne, joiden mieli on 
murtunut, julistamaan van
gituille vapautusta ja kahli
tuille kahleitten kirpoamis
ta, julistamaan Herran hy
vän tahdon vuotta” (Jes 
61:1). Nämä sanat ovat 
profeetan sanoja eräässä 
vaikeassa Israelin kansan 
kohtalon hetkessä. Ne ovat 
lupauksen sanoja, jotka so 
pivat myös edessä olevaan 
juhla-aikaan ja ennen kaik
kea ne ovat sanoja, joilla 
Jeesus aloitti julkisen toi
mintansa ja tehtävänsä. 
Jeesus syntyi tähän maail
maan Jumalan hyvän tah
don lähettilääksi. Mutta ei 
vain lähettilääksi, vaan 
m yös Pelastajaksi, Vapah

tajaksi. Hän sanoi: "Tä
nään, teidän kuultenne, on 
tämä kirjoitus käynyt to
teen” (Lk 4:21).

Meillä on monia erilaisia 
tapoja viettää joulua ja ym 
märtää m yös joulun merki
tys. Joillekin joulu on ihmi
syyden ja rakkauden juhla, 
perheen ja rauhan juhla. 
Hyvin m onet lapsuuden 
muistot ja m onet toiveet 
paremmasta maailmasta 
liittyvät kiinteästi tähän 
juhlaan. Toki nämä saavat 
ja niitten pitääkin kuulua 
jouluun. Mutta jos meidän 
joulumme jää vain tälle 
alueelle ja tälle tasolle, me 
kuljemme olannaisimman 
ohi. Joulu merkitsee sitä, 
että taivas tulee maan 
päälle ja silloin m e ihmiset 
em m e ole enää yksin vain

omien mahdollisuuksiem
me varassa.

Jouluna m e em m e juhli 
vain erikoisen jalon, esiku
vallisen ja epäitsekkään ih
misen syntymää. Me vie
tämme hänen syntymäjuh
laansa, hänen, Jeesuksen, 
jonka Jumala on lähettänyt 
meidän luoksemme. Eikä 
Jumala ole vain lähettänyt 
häntä, vaan vielä paljon 
enemmän: Hänessä, Jee
suksessa Kristuksessa Ju
mala itse on tullut meidän 
luoksemme, hän on jaka
nut meidän kohtalomme ja 
ottanut meidät omiksi lap
sikseen.

Joulun sanoma on koh
distettu erityisesti niille, joi
den mieli on murtunut. 
Monen mieli on murtunut 
tänäkin jouluna. Moni ras

kas asia on kohdannut ku
luneena vuotena. Joskus 
se tuntuu ylitsepääsemät
tömän vaikealta kantaa. Ei 
varmasti tarvitse etsiä kau
an löytääkseen meidän 
maailmastamme murtunei
ta mieliä. Jumalan hyvä sa
na tulee silloin valona pi
meän keskelle.

Jouluna m e voim m e ai
van konkreettisesti kokea 
sen, etteivät sanat ole vain 
sanoja, vaan että Jumalan 
sanat ja lupaukset merkit
sevät meille todella jotain 
aivan todellista. Me em m e 
ole yksin. Jumala kulkee 
meidän kanssamme. Lem
peästi, rakkauden köysin, 
hän vetää meitä luokseen  
(Hoosea 11:4).

Antti Saarela
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O  *  •  • •Sieniä — pieniä, suuriakin
Kuten tiedetään, on 

syksy parhainta sie- 
niaikaa. Hyvänä sie- 

nisyksynä kohoaa maasta 
sieniä todella valtavat mää
rät. Mennyt syksy oli aina
kin näillä seuduilla varsin 
hyvä sienisyksy, kuten 
edellinenkin syksy.

On kuitenkin väärin sa
noa, että sieniä on löydet
tävissä vain syksyllä. Kyllä 
niitä löytyy kaikkina vuode
naikoina, tosin paljon vä
hemmän muulloin kuin 
syksyllä. Keväällähän heti 
ilmojen lämmettyä kasva
vat mm. korva- ja huhta- 
sienet. Aivan keskikesällä 
ei syötäviä sieniä löydy oi
keastaan lainkaan, joitakin

muita sieniä kylläkin. Jokin 
limainen möykky lahon
neen puun rungolla on sie
ni sekin, vaikka se ei suu
remmin ruokahalua herätä- 
kään. Sienien muodot 
ovatkin varsin monenlaiset. 
Ja hyvä on, että niin on, 
sillä juuri muodoistaanhan 
sienet tunnistetaan.

Myös eri sienilajeja on 
valtavan paljon. Suomes
sakin niitä tavataan noin 
10 000 lajia. Olisi melkoi
nen urakka koettaa oppia 
tuntemaan ne kaikki, kun 
lisäksi aina löytyy uusiakin 
lajeja. Mutta tavalliselle ih
miselle ei kaikkien sienila
jien tunteminen olekaan 
tarpeellista. Kunhan tuntee

parhaimmat ruokasienet ja 
vaarallisimmat myrkkysie
net niin pärjää jo aivan hy
vin. Tällaista sienitunte
musta kartuttaakseen 
Maaseudun Raittiusliiton 
Kosken Tl osasto järjesti 
sunnuntaina 15 pv syys
kuuta Hongiston kylän 
metsissä syksyisen sieni- 
retken.

★ ★ ★

Retken oppaiksi oli 
hankittu Turun sieni- 
seurasta Maija ja 
Pekka Heinonen. Tosin he 

kumpikin ovat syntyjään 
koskelaisia ja omistavat 
Hongistolla kesämökinkin. 
Tämän mökin pihalle Äijä-

lässuontie 199:ään ennen 
retken alkua keräännyttiin- 
kin kellon osoittaessa 12 
silloista kesäaikaa.

Tapahtuma sai melko 
hyvän suosion; osanottajia 
oli oppaat mukaan lukien 
tasan 30. Mukana oli lähes 
kaikenikäisiä, ei tosin van
hoja ihmisiä, olihan ky
seessä patikkaretki hieman 
vaikeakulkuisessa metsä
maastossa. Mutta keski- 
ikäisiä, nuoria ja jopa alle 
kouluikäisiä lapsiakin sinne 
töllin pihalle kertyi. Tultiin 
autoilla, pyörällä ja jalkai- 
sinkin, useimmilla oli omat 
sienikorinsa matkassaan, 
eli he aikoivat ottaa mu
kaansa ne ruokasienet, joi

Ennen varsinaista metsään lähtöä keräännyttiin oppaittemme mökin pihamaalle yhteiskuvaan.
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Tuomisen Martti sattui löytämään oudon sienen, jota keräännyttiin 
tunnistamaan oikein joukolla.

ta mahdollisesti löytäisivät. 
Ja varsin hyvin niitä löy
tyikin.

Ensimmäiset sienet löy
tyivät jo lähtöpaikkana ol
leen mökin pihamaalta. 
Varsinainen herkkutattien 
aika alkoi jo olla ohi, mutta 
pihalla ison koivun juurella 
kasvoi vielä aivan syönti
kelpoinen herkkutatti. Näh
tiin musta torvisienikin, jol
laista ei sitten enää matkan 
varrelta löydettykään. Li
säksi oppaat olivat laitta
neet pihapöydälle näytteille 
muutamia myrkkysieniä, 
joita ei toivottu kenenkään 
kokoavan ainakaan ate
riaansa varten. Katsastet
tiin ne siinä ja painuttiin sit
ten matkaan aivan mökin 
takana alkavaan metsään.

★ ★ ★

Ei niitä sieniä sen eri
koisemmin etsiä tar
vinnut. Kun metsään 

astahti, niin siinä niitä heti 
oli, joka puolella. Eivät ne 
tietenkään kaikki niitä hyviä 
ja herkullisia ruokasieniä ol
leet, niitä tuttuja, joita toi
vottiin löytyvän. Outoja ne 
olivat suurimmalle osaile 
joukosta, joten kysymyksiä 
sateli tiheään oppaille: Mi
kä tämä on? Onko tämä 
syötävä? Yleensä Pekka 
tai Maija antoivat vastauk
sen välittömästi, joskus 
joutuivat hieman ajattele
maan ja vain pari kertaa 
koko retken aikana piti ot
taa mukana ollut sienikirja 
käyttöön. Mutta he ovatkin 
muutaman viimeisen vuo
den aikana käyttäneet lä
hes kaiken vapaa-aikansa 
-  varsinkin syksyisin -  sie
nien, kääpien ja muiden 
pikkukasvannaisten tutki
miseen tiiviissä yhteistyös
sä Turun Yliopiston kasvi
tieteen laitoksen kanssa.

Löytyihän sitten niitä 
makupalojakin, kun mat
kaa jatkettiin. Haperojen ai
ka oli parhaimmillaan, ehkä 
jo hieman lopuillaankin, 
mutta hyvin niitä vieläkin 
näkyi. Ovat kuulemma siitä 
mukavia sieniä, että niitä ei 
tarvitse ryöpätä eli kiehaut
taa, vaan puhdistamisen 
jälkeen voi pistää suoraan 
pannuun. Jokin laji hape
roista on kuitenkin varsin 
kirpeänmakuinen, niin että 
outoa haperoa on syytä 
varovasti maistaa ennen 
paistamista.

Rouskut ovat haperoita 
myöhäisempiä, mutta niitä
kin jo oli näkyvissä. Rous
kuissa on maitiaisnestettä, 
joten ne on keitettävä en
nen käyttämistä. Keitettä
essä niistä häipyy myös lä
hes kokonaan radioaktiivi
suus, jota niissä Tscherno- 
bylin onnettomuuden jäl
keen yhäkin sanotaan ole
van melko lailla, varsinkin 
kangasrouskuissa. Muuta
mat rouskuistakin ovat var
sin kirpeänmakuisia, joten 
niiden kanssa on siitäkin 
syystä oltava hieman varo
vaisia.

Paras tattiaika alkoi 
myös olla ohi, mutta aina
kin lehmäntatteja ja kan
gastatteja näkyi siellä tääl
lä. Ja -  niinkuin aiemmin 
mainittiin -  herkkutattienkin 
löytymiseen oli vielä mah
dollisuus. Monet tatit ovat 
hyvänmakuisia, eikä niitä 
tarvitse ryöpätä; ei kanna
takaan, sillä yleensä ne 
muuttuvat ryöpätessä epä
miellyttäviksi limamöy- 
kyiksi.

Kanttarelli eli keltavahve
ro on ainakin näillä seuduil
la todellinen suosikkisieni. 
Sen tuntee nähtävästi jo
kainen ja se onkin niin 
oman itsensä näköinen, et
tei sen tunnistamisessa 
erehdytä. Tämä syksy ei 
ollut mikään hyvä kantta- 
rellisyksy, mutta muutamia 
niitäkin löytyi ja ne siirtyi
vätkin liukkaasti löytäjänsä 
sienikoppaan. Suppilovah-

verojen kasvuaika oli vasta 
aluillaan, mutta melko lailla 
niitäkin jo kertyi sienestä
jien koreihin. Suppilovah- 
vero on hieman vaikeasti 
havaittava; se on jotenkin 
"maanvärinen”  ja kasvaa 
usein aluskasvillisuuden si
sällä, mutta jos sellaisen 
paikan löytää, niin yleensä 
niitä löytyy lähistöltä pal
jonkin.

Myös lampaankääpä on 
sellainen sieni, jota saattaa 
löytää yhdestä paikasta 
paljon. Sen löytäminenkin 
on helppoa; sen lähes val
koinen lakki eroittuu jo 
kaukaa. Nuorena se on 
varsin hyvä ruokasieni, ja 
sen voi myös pistää pan
nuun sellaisenaan. Näitäkin 
kertyi retkeläisten koreihin 
aika lailla.

Tietenkin kärpässieniä
-  pääasiassa tuttua pu
naista kärpässientä kasvoi 
yleensä kasikkialla, mutta 
ne jätettiin omaan arvoon
sa ja rauhaansa metsään. 
Tosin oppaamme Pekan 
sienikorissa näkyi olevan 
tosi komea valkoinen kär
pässieni, se kärpässienistä 
vaarallisin, jota on kutsuttu 
myös "kavalaksi kärpäs
sieneksi” , mutta tuskin 
hänkään sitä aikoi syödä
-  taisipa olla ottanut joita
kin tieteellisiä tarkoituksia 
varten.

★ ★ ★

A lkumatka mentiin 
pientä polkua myö
ten -  sikäli kun men

tiin, sillä osa joukosta har
hautui heti metsään polun 
molemmin puolin. Sillä ta
valla tietenkin olikin paljon 
parempi mahdollisuus löy
tää sieniä, kuin että kaikki 
olisivat menneet peräka
naa jonossa. Joskus joku 
häipyi kokonaankin toisten 
näkyvistä, mutta palasi sit
ten taas joukkoon, koska 
välillä toimitetussa luvun
laskussa todettiin aina 
kaikkien olevan paikalla, ei
kä tarvinnut lähteä ketään 
etsiskelemään.

Sienien lisäksi näkyi siel
lä täällä myös puolukoita. 
Osaston puheenjohtaja 
Leila Sintonen olikin keksi
nyt hyvän idean; hän oli ot
tanut sienikorinsa kulmaan 
pienen muovikannun, jo
hon aina löytäessään napsi 
puolukoita. Pistivät niitä 
muutkin suihinsa, mutta 
varsinainen poiminta supis
tui muilla sieniin. Tai oli jou
kossa sellaisiakin, jotka ei
vät ottaneet sieniäkään; he 
olivat mukana joko oppi
mismielessä tai muuten 
vain mukavan joukon jat
kona.

Polku leveni ison tilan 
yksityiseksi metsätieksi. 
Vilkaistiin hieman ns. Kiu- 
asmäkeä, matalaa kumpa
retta, jolla muistitiedon mu
kaan on isonvihan aikaan 
ollut piilopirtti. Kiukaan ki
viä siinä on yhäkin näkyvis ►
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Joukon pienin, Marjo sai toimia mannekiinina, kun kuvattiin melko 
harvinaista kultarouskua.

sä. Jatkettiin matkaa tietä 
ja sen laitamia myöten kol
misensataa metriä ja saa
vuttiin hieman leveämmälle 
tielle.

Tätä tietä kutsutaan 
"Koululasten tieksi", koska 
sitä myöten aikoinaan kävi
vät Ihamäen kulman lapset 
Satopään koulussa. Heitä 
oli nytkin mukana kaksi: 
Leila Sintonen ja Meeri 
Laurila, joille tie varmaan oli 
hyvin tuttu. Näitä koululai
sia tuli sieltä parhaimpina 
aikoina melkoinen joukko; 
ei kuitenkaan niin suurta, 
kuin nyt tämä 30-päinen 
sieniretkueemme.

Pari tuttua marjastajaa- 
kin siinä tavattiin; olivat ru
venneet ihmettelemään, 
mikä tavaton lauma oikein 
oli kulussa ja tulivat katso
maan. Saatuaan asian sel
ville he taas erkanivat omil
le puolukkamailleen ja me 
jatkoimme verkkaiseen 
vauhtiin omaan suun
taamme.

Siltä kohdalta "Koululas
ten tietä" on kutsuttu 
myös "Lasitieksi" koska 
sitä myöten on aikoinaan 
kuljetettu Kuusjoen Ilonie
men lasiruukista erilaista 
lasitavaraa Koskelle ja 
eteenpäin. Kun sitten oli 
ylitetty varsin heikosti eroit- 
tuva tilojen raja, niin Lasitie 
erkani Koululasten tiestä 
kaartuen lounaaseen kohti 
Raatalaa, mutta me jat
koimme kaakkoon kohti

Ihamäenkulmaa ja sitä en
nen olevaa metsäautotietä.

★ ★ ★

Emme menneet heti 
autotielle asti, vaan 
käännettiin itään ja 

laskeuduttiin loivaa rinnettä 
pientilan metsään, jonka 
omistajatkin olivat mukana 
retkellä. Sieltä sieniä löytyi
kin varmaan enemmän, 
kuin tieltä olisi löytynyt. 
Metsä oli paikoin ollut var
sin kosteapohjaista, mutta 
oli nyt melko kuivaa jo vuo
sia sitten vedettyjen met
säojien ansiosta. Erään 
ojan laidalla oli joku repinut 
lahon kannon aivan hajalle. 
Siinä arvailtiin, mikä sen 
olisi tehnyt; joku jopa arveli 
sitä karhun työksi, eikä se 
aivan mahdoton ajatus ol
lutkaan, koska karhuja on 
tavattu nykyään etelä-Suo- 
messakin, mutta ilmeisesti 
tässä tapauksessa oli 
hommissa ollut joku muu, 
koska mitään isoja käpä
lien jälkiä ei siinä näkynyt.

Noustiin sitten metsäau
totielle, otettiin siinä luku ja 
selostettiin hieman, minne 
päin matkaa olisi tarkoitus 
suunnata. Nyt poikettiin 
toiselle puolelle tietä, mata
laan mäki maastoon, josta 
aiemmin on löytynyt suppi- 
lovahveroita. Löytyi niitä 
nytkin, ei tosin kovin pal
jon, koska niiden aika oli 
vasta aluillaan.

Kun oli taivallettu puoli
sen kilometriä tuli eteen 
matalan notkon pohjalla 
oleva pieni puro. Se on ni
meltään Ruotinoja, ja siinä 
kohdassa, mistä puro yli
tettiin oli jonkinlainen koski- 
paikkakin. Sille on annettu 
nimeksi Pitkäkoski, sillä pi
tuutta sillä on melko lailla, 
vaikka putouskorkeus on
kin pieni. Kyllä se silti ison 
veden aikana kohiseekin; 
nyt se tosin oli hiljainen, 
kun puro oli lähes kuiva.

Kun oli noustu ylös pu
ron äyräs, näkyi edessä 
korkeahko mäki, nimeltään 
Hankaanmäki. Mäelle ei 
noustu, vaan käännettiin 
sen editse kohti pohjoista. 
Mäen reuna sillä kohdalla 
on jyrkkä ja louhikkoinen; 
tämä louhikkoisuus on 
osaksi ihmisten aikaan
saannosta, sillä siitä on 
menneinä aikoina louhittu 
kiveä mm. Hongiston Nau- 
min kivinavettaan. Siinä 
mäen alla kulki edelleenkin 
jonkinlainen tiemaa, jota 
myöten kivenlohkareet oli 
kuljetettu kylämaihin, tai 
olisiko se tie siihen jälkeen
päin muodostunut, mene 
ja tiedä. Sitä tietä pääosa 
joukosta nyt taivalsi ja saa
pui kohta jälleen metsäau
totielle.

★ ★ ★

Sillä kohdalla tien lai
dassa oli joskus sirk- 
kelöity; purukasa oli 

vieläkin näkyvissä. Pysäh
dyttiin siihen ja odotettiin 
pienempää osaa joukos
tamme, jonka nähtiin ole
van tulossa pitkin metsä
autotietä. Kun he saapui
vat paikalle, näytti Leila 
Sintonen oppaille outoa 
sientä, jonka oli löytänyt. 
Hän kertoi aikoneensa en
sin heittää sen pois, mutta 
hänen aviomiehensä Aulis 
oli kuitenkin vaatinut, että 
sieni ainakin vietäisiin tun
nistettavaksi. Ja hyvä oli 
että vaati, sillä sieni oli mel
ko harvinainen, nimeltään 
kultarousku, jota pidetään 
rouskuista parhaana. Löy
tö suorastaan kruunasi tä
män muutenkin mukavan 
sieniretken.

Heitettiin hyvästit metsä
autotielle ja työnnyttiin 
nuorehkoon valkorunkoi- 
seen metsään. Siitä oli teh
ty lähes puhdas koivumet- 
sä kaatamalla harvennus
hakkuussa muut puulajit 
mahdollisuuksien mukaan 
pois. Sellaisesta metsästä 
saattaa joskus löytyä run
saasti esim. koivu- tai kel- 
tahaperoita, mutta nyt saa
lis jäi hieman vähäiseksi. 
Ehkä niiden aika oli jo lo
puillaan.

Metsä tiheni; loikattiin yli 
ojan ja oltiin toisen tilan 
metsässä. Sitten se taas 
harveni ja edessä näkyi 
isomman puron notkelma. 
Puro on oikeastaan nimel
tään Anianoja, vaikka 
yleensä Anjanojasta puhu
taankin; se kiemurtelee 
mutkitellen kohti kylämaita, 
saa välillä lisävettä useista 
lähteistä, muuttuu jossakin 
määrittämättömässä koh
dassa Vähäjoeksi ja laskee 
Hongiston ja Tapalan rajal
la Paimionjokeen. Emme 
menneet aivan puron ran
taan, koska se on paikka- 
paikoin varsin vaikeakul
kuista ja sieniäkin esiintyy 
ylempänä metsässä
enemmän.

Ohitimme suurikokoisen 
raidan -  kuulemma toisek
si suurin raita niillä main. 
Sitten näkyi edessä pie
nehkön peltoaukean kul
ma. Alue on nimeltään Ka- 
naniittu, joten ilmeisesti 
siellä on menneinä aikoina 
esiintynyt paljon kanalintu
ja. Esiintyy joskus vieläkin, 
esim. parisen vuotta sitten
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siellä oleili äkäinen metso- 
kukko, joka keväthuumas- 
saan kävi ihmistenkin 
kimppuun kuin riivattu. Vii
me aikoina sitä ei kuiten
kaan enää ole siellä ta
vattu.

★ ★ ★

Peltoa ei menty sotke
maan, vaan kierret
tiin sen kulman ohi 

aivan vieritse. Ensin loikat
tiin yli edellämainitun Ruoti- 
nojan, joka aivan siinä lä
hellä yhtyy Anjanojaan; sit
ten kivuttiin jyrkähkö rinne 
ylös ja tultiin melko sake
aan kuusivaltaiseen met
sään. Sielä ei kovin paljon 
sieniä löytynyt, mutta oli
han niitä jo nähty ja retkikin 
alkoi olla lopuillaan. Sivuu
tettiin pienen matkan 
päästä metsään hiljattain 
hakattu aukko, jonka laita
milta lähti jonkinlainen trak- 
toritie pitkin kahden tilan 
rajaa. Tien varsilla näkyi 
sieniä taas runsaammin.

Hetken päästä poikettiin 
kukonharppaus metsään; 
mentiin katsomaan suippu- 
myrkkyseitikkiä, jonka joku 
jo ennakolta tiesi siellä kas
vavan. Nimestäkin jo ar- 
vaa, että se on myrkyllinen, 
ja sen nimi voisi olla vaikka 
huippumyrkkyseitikki, sillä

kuulimme, että jo ihan pieni 
pala syötynä tätä sientä voi 
viedä ihmiseltä hengen. Si
tä katsottiin hetken kunni
oittavan välimatkan päästä 
ja palattiin taas traktori- 
tielle.

Sitten vilkkui puiden lo
masta joitakin rakennuksia 
ja kohta tulimmekin sen 
saman töllin pihamaalle, 
josta kolmisen tuntia sitten 
oli lähdetty metsään. Nyt 
vain tulimme aivan vastak
kaisesta suunnasta, joten 
ilmeisesti jonkinlainen ym
pyrä siellä metsässä oli 
tehty. Joukko oli kokonai
suudessaan koolla, ja sie- 
nikoreihin kertynyt metsä- 
antimia, jos ei nyt aivan 
valtavasti, niin kohtalaisen 
mukavasti kuitenkin. Op
paat tarkistivat vielä, ettei 
kenenkään koriin ollut ek
synyt myrkyllisiä sieniä ja 
sen jälkeen jokainen lähti
kin omille asuinsijoilleen. 
Oli tehty oikein mukava 
retki kauniissa syyssäässä 
vaihtelevassa metsämaise
massa, joka useimmille tai
si olla ennalta tuntematon
takin. Ja eiköhän siinä jo
tain uuttakin tietoa jäänyt 
yhden jos toisenkin mie
leen, niinkuin tarkoituksena 
olikin. □

OSUUSPANKKI
LUOTETTAVA

VALINTA

Kertyihän niitä sieniä aika lailla yhden ja toisenkin koriin, kassiin tai ämpäriin. Loppukatselmuksessa varmistettiin, 
ettei myrkkysieniä ollut kenenkään saaliin joukossa.



6 KOSKELAINEN

Wanhat kirjeet kertovat
■  Sisarukset Aili Peltola ja Maire Puras 
antoivat toimituksen käyttöön eräitä hallussaan 
olleita vanhoja kirjeitä, joista vanhemmat ovat 
jo viime vuosisadan puolelta, ajalta, jolloin 
kirjoitustaito oli vielä melko harvojen 
kansalaisten taitona. Ensin julkaisemme rouva 
Mathilda Taxellin kirjeen Israel Hembergille.
Mathilda Taxell oli Koskella kappalaisena 
1856-65 olleen Bernhard Taxellin rouva.
Taxellien muutettua täältä Lapväärtiin he 
luonnollisesti halusivat edelleenkin olla 
jonkinverran selvillä Kosken asioista ja olivat 
sen vuoksi kirjeenvaihdossa Hembergin 
kanssa, joka oli mm. kirkkoisäntä ja siinä 
ominaisuudessa tullut Taxellien ystäväksi. Kirje 
on kirjoitettu juuri ennen suuria nälkävuosia ja 
viitteitä niiden tulemiseen voi kirjeestäkin jo 
huomata. Alkuperäinen kirje on ruotsinkielinen 
ja sen on suomentanut Maire Puras.

Rouva Taxellin kirje 
Hembergille
”Lapväärti M ooseksen päi
vänä 1866.
Niin kauan, niin kauan 
olen odottanut kirjettä 
Hembergiltä. Nyt kun Ta
xell kirjoittaa, täytyy minun 
kuitenkin kirjoittaa muuta
mia rivejä, vaikka olen 
melko huonossa kunnossa. 
Olimme nimittäin matkoilla 
viime viikolla Jalasjärvellä 
expeditionsfogden Taxellin 
ja Kauhajoella maanmittari 
Taxellin luona, jotka m o
lemmat ovat minun Taxel
lini serkkuja. Kotimatkalla 
viime lauantaina vilustuin 
ja siitä saakka minulla on 
ollut ankara vatsatauti. Vii
me lauantaista viikko meil
lä oli tulva. Meidän kujalla 
oli 1 /2  kyynärää vettä ja 
3 siltaa meni pois. Mutta 
Jalasjärvellä olivat asiat pa
hemmin. Siellä olivat kaik
ki niityt tulvan alla. Nyt 
kun m e olimme siellä, vesi 
oli poissa, mutta heiniä 
makasi mädäntyneenä 
maantiellä. Siellä asuvalla 
Taxellilla olivat ladot 
3 kyynärää korkeilla jaloil
la, mutta vesi nousi kor
keammalle ja hänen täytyi

ajaa heinät tunkiolle. Tääl
lä meillä on yhteinen niitty, 
jolla Taxellilla on 9 latoa. 
Sitä ei voinut niittää, sillä 
se oli veden alla jo ennen  
suurta tulvaa ja nyt se on  
savivellin peittämä. Peruna 
on myös mustunut ja m o
nin paikoin se on myös 
syötäväksi kelpaamatonta. 
Kyllä nyt tulee monelle 
vaikea vuosi.

Nyt saan onnitella Hem- 
bergiä, kun on saanut m ie
hen ensimmäiselle tyttären 
tyttärelle. Nyt tahdon esit
tää Hembergille muutamia 
kysymyksiä, joihin toivon 
vastauksia. 1. Onko pappi 
naimisissa? 2. Mikä Kos
ken pienen tyttären nimi 
on? 3. Kuka asuu siellä, 
missä Carolina Forsströmin 
äiti asui? 4. Asuuko Mari 
Aatamintytär vielä Ostenil- 
la? 5. Kuka on värjäri ja 
karvari? 6. Onko Justina 
Rautell onnellinen ja käy
kö hän vielä om pele
massa?

Nyt en jaksa enää kirjoit
taa tällä kertaa. Terveisiä 
meiltä kaikilta emännälle ja 
kaikille Hembergin tyttäril- 
le ja vävyille. Huomenna 
Nanny matkustaa kaupun
kiin kouluun, silloin minul

le tulee ikävä. Terveisiä 
Penttisille sekä muille.

Hembergin uskolliselta 
ystävältä
Mathilda Taxellilta

Seurasvaksi otamme Hon
giston Puittaan isännän 
Oskari Purhaan kirjeen 
vanhemmilleen Liedon 
Vanhalinnaan. Pieni suku
selvitys: Tapalan Löyhän 
poika Gabriel oli mennyt 
naimisiin Israel Hembergin 
tyttären kanssa, ja kun 
Hemberg oli aikoinaan os
tanut myös Vanhalinnan 
kartanon, niin hän luovutti 
tämän tilan tyttärelleen ja 
vävylleen. Näiden aviolii
tosta syntyi mm. poika Os
kari, joka mieheksi vartut
tuaan palasi takaisin juuril
leen, eli avioitui Purhaan 
tyttären Auroran kanssa ja 
tuli näin Purhaan isännäksi. 
Tämän kirjeen kirjoittami
sen aikoihin heillä oli jo ai
nakin kaksi lasta, poika Ar
vid, joka oleskeli silloin 
Vanhalinnassa, sekä tytär 
Impi, joka kuoli melko nuo
rena. Kirje käsittelee pää
asiassa maatilan arkisia 
asioita; varmaan varojen

koonti kirkon urkuharmo
nin ostamiseksikin voidaan 
lukea sellaiseksi. Vaikka 
nykyihmisten silmissä kir
jeestä löytyy sanavirheitä ja 
välimerkitkin puuttuvat mo
nesta kohtaa, niin Oskar 
Puras oli kuitenkin senai
kaisen Kosken parhaimpia 
kirjoittajia ja paljon käytetty 
kirjuri mm. huutokaupoissa 
ja perunkirjoituksissa.

Oskar Purhaan kirje 
vanhemmilleen
"Koski Honkisto 10 /4  
1888
Rakkaat vanhempani!!! 
Lähestyessäni teitä näillä 
riveillä saan ilmoittaa, että 
meillä voiraan hyvin ja ol
laan terveinä jota samaa 
myöskin toivotan teille. Mi
nä lähetän Liipolan kanssa 
Arviitin saappaat etteivät 
patinat tule juur kuittiin 
vaikka kyllä mar ne jo ovat 
julmaksi tulleet kun on 
näin pehm eä aika.

Sanokaa hänelle paljon 
terveisiä etei Impi odota 
häntä yhtään että hän saa 
olla vain niin kauan kuin 
tahtoo ja sen tähden minä 
lähetän hänelle kellon ja
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Oskari Puras vas. tarjoamassa tulta sukulaismiehensä Kaarle Porthenin 
tupakkaan. Kuva on otettu Marttilan säästöpankin edessä.

pyssyn että Arvidi saa am
pua vaikka ankkoja. Liipo- 
lan Yrjö käski ja sanomaan 
terveisiä Arviidille ja äiti 
myöskin. Meinattiin lähet
tää paitoja mutta ei sen
tään viitsitty ajateltiin että 
taitaa olla everttin vanhoja 
pikkasia paitoja sen verran. 
Knaapin olivat meillä sun
nuntaina Ida ja Matti olivat 
Kraatarin tätil vieraisissa ja 
tulivat sanomaan että saa 
viedä lihoja palviin vaikka 
ei hän meinannu niitä 
enää ottaa. Mutta ei me 
antanee helppoa ja hän ot
taa niitä sitte taas vain niin 
paljon kuin pirttiin mahtuu.

Meillä on kärryyn p yö
räin tekiä parhaillaan Lii- 
polan Mäkilä kun piräisi 
teettämään uuret ajo kär- 
ryyt vanhat on niin hävin
nee jo etei uskalla oikeen  
Turkuun mennä.

Minä sain jo rahaa niistä 
tukeista kuin minä ajoin 
niitä oli 84  tukkia ja sain 
175 markkaa kyllä niistä 
hyvää hintaa tuli.

Täällä ollaan aika hom 

massa laittaa Urkuharmo
nia kirkkoon noin tuhanen 
markan maksava ja on sitä 
varten keräys listat liikkeel
lä joihin vapaehtoisia lah
joja kootaan. Minullakin 
on yksi lista ja olen saanu 
jo Saran viiren kymmenen  
markan paikoilla. Niitä on 
seitsemän listaa siittä se jo 
rupee tulemaan ja minä 
toivon sentään saavani 
kumminkiin kaksisataa 
markkaa kirjaani. Uusi luk
kari meni jo Helsinkiin ky
selemään niiren hintoja ja 
valikoittemaan parhaita. 
Se tulee kans jo kolmen 
viikon päästä laulamaan 
tänne.

Viime sunnuntaina oli 
niin tavattoman paljon lun
ta ettei tahtonut päästä lä- 
pitse mekin olimme ripellä 
ja olimme juur pääsemät
tömissä knaapin paikoilla 
kaatuttiin ensin ja sitten is
tu hevonen vielä kiinni 
mutta väkisiin sentään 
päästiin eikä mitään vahin
koakaan tullut.

Meillä on kelloseppä

parhaillaan kun kello on 
seisonut niin kauvan enkä 
arvannut vierä sitä kello 
sepälle ei sieltä saa iki päi
vinä takaisin kun ei sen tu
le parannettua.

En minä tierä jos minä 
juurikaan pian tulen Tur
kuun kun ostin jo kärryyn 
rauratkin Penttiseltä mutta 
en ole saanut reki värkkiä 
vielä että olisi saanut rau- 
rottaa.

Porsaitakin meillä on jo 
kahren viikon vanhoja ja 
niitä on jo poijeskin annet
tu niitä oli ensiin kolme
toista mutta niistä kuoli yk
si kohta ja kaksi kuoli sitte 
vielä kun ei ollu muuta 
kuin kymmenen mammia 
kymmenen jäi elämään on 
tinkaajoita niin paljon ettei 
ole varaa niitäkään tuora 
Turkuun.

Tulkaa tuomaan poika 
kotia j olette viitsi pitää ja 
jos meijän pikku tyttöäkin 
tulette katsomaan mutta ei 
hänellä täällä mitään kiiret
tä ole kyllä täällä toinenkin 
on käsityönnä.

Hyvästi nyt ja voikaa hy
vin ja sanokaa terveisiä 
veljille ja sisarelleni ja Arvi
dille ja kaikille.

Lapsen kunnioituksella 
toivoo Oskari

Julkaisemme toisenkin 
lyhyen kirjeen, jonka Oskari 
Puras on kirjoittanut van
hemmilleen pari vuotta 
myöhemmin.

"Koski Honkisto 5 /6  1890
Rakkaat vanhempani 
Siskot ja veljet 
Minä hätämisten sanon ter
veisiä että minä voin hy
vin. Mutta Kalle on kipiä 
meni tänään Somerolle 
tohtorin tykön kuin vietiin 
sinne sonni ja kalpe.

Minä olin tänään maan
tie syynissä ja Fallesmanni 
ajaa minua huom enna m e
nemään Nummen kappe
liin Myllymestarin kauppaa 
tekemään Koivukylän mei
jeriin. Minun on suossa 
ojamies luo 10 krt leviää 
ojaa tahtoo olla vähän 
märkämäistä vielä. Tulkaa 
meille saakka lauantaieh- 
toona minä olen silloin jo 
taas kotona. Yrjön on ja

pää vähän kipiä. Hyvästi 
voikaa hyvin toivoo

Rakkaudella poikanne
Oskari

Minun on ollut yhtä kiiru 
suvella melkein kuin talvel
lakin oli.”

Eräät asiat edelläolevas- 
sa kirjeessä saattavat jää
dä varsinkin nuoremmille 
epäselviksi, joten taas hie
man selityksiä. Kirjeessä 
mainittu Kalle oli ilmeisesti 
Oskari Purhaan veli, aina
kin hänellä sen niminen veli 
oli, joka nähtävästi oleskeli 
välillä Purhaallakin. Hän oli 
siis käynyt lääkärissä So
merolla, kun sinne samalla 
"vietiin sonni ja kalpe.” 
Tuo "kalpe”  tarkoitti kes
kenkasvuista mullikkaa. 
Maantiesyyni oli eräs Os
kari Purhaan luottamustoi
mista; ilmeisesti hän oli jä
senenä jossakin senaikai
sessa tielautakunnassa, 
jonka tuli valvoa maantei
den kuntoa, mahdollisesti 
maaherrakin oli teiden tar
kastuskäynnillä. "Falles
manni”  oli Marttilan nim is-" 
mies Edvard Sjöman, joka 
oli pääosakkaana Koivuky
lässä sijainneessa meijeris
sä. Tähän "konserniin” 
kuului myös kosken ran
nalla Koivukylän puolella 
ollut mylly, johon oltiin ha
kemassa uutta "Myllymes- 
taria", eli mylläriä.

Seuraavan kirjeen Oskari 
Puras on kirjoittanut run
saan kolme vuotta edellistä 
myöhemmin veljelleen Au
gustille. Oli juuri pyhäin- 
miesten päivän aika, jolloin 
rengit ja piiat saivat pitää 
vapaata jos halusivat ja 
muuttaa taloa, mutta kir
jeestä ilmenee, että aino
astaan toinen renki oli "va
paalla” , kenties vaihtamas
sa taloakin. Suluissa ollut 
ilmoitus häistä on nähtä
västi jonkin lounaisranni
kon murteen mukainen sa
nontatapa. Sanonta "tel- 
tain pitäille" saattaa myös 
ihmetyttää. Entisaikaan 
usein vihittävän parin ylä
puolella pidettiin onnen 
tuojana levällään kangasta 
eli "telttaa”  jota neljä tai 
kaksi nuorta ihmistä kan
natti. Nämä olivat niitä "te l
tan pitäjiä” . Jälkikirjoituk
sesta voi ymmärtää, että 
talo kustansi palkollisilleen 
myös vihkisormuksen.
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"Hongisto Marrask.
6 p 1893
Hyvä veli!!
Luulen että en saa makset
tua hevoista ennenkuin 
tammikuussa ja lähetän 
sentähden velkakirjan. 
Koska Uoti tulee Turkuun 
yhtä ja toista ottamaan. On 
niin paljon ollu työtä tätä 
aikaa et en ole kerinnyt tu
lemaan sinne päin. On 
sentään huono keli kans 
luulen mä vaikka kyllä se 
täälläpäin auttelee.

Emme juuri tiedä pyhä- 
miesten ajasta tänä vuonna 
toinen renki on kotona 
2 piikaa ja Saharanta. 
Torpparit vielä lisäksi niin 
on väkeä niinkuin muul
loinkin.

Meitä käskettiin Knaapin 
uuteen saunaan viime lau
antaina mutta en minä ke- 
rinny. Valmistelen ehdo
tusta Kosken Vaivaisohje- 
säännöksi, saa nähdä jos 
Maaherra häntä sitte vah
vistaa.

Viime yönä oli meillä 
Turusta Forseljuksen kaup
pamatkustaja koneita tar-

joomassa ja kauppoja se 
vaan teki, vaikka ei kellään 
rahuskaa kuulu olevan.

Huutokauppoja täällä 
on näillä viikoilla ollu aina 
useainpia joka päivä. Minä 
en ole sentään kerinny 
niissä juoksemaan. En ole 
juuri viitsinyt mennä kirju
riksikaan, kun siellä aina 
tahtoo tulla kipeäksi.

Läsi on saanut levätä jo 
monta viikkoa, otin kenkät 
pois käräjän ajaksi, enkä 
ole viitsinyt enää kenkitä. 
Teidän lammasrahat ovat 
valmiina meillä ja saapi ne 
lunastamalla.

Asia on nyt oikein sen
tään se (meillä tlee hää ja 
päässe häihin).

On sillä tavalla että meil
lä vihitään piika ja renki 
Sunnuntaina tämän Mar
raskuun 19 päivänä, ja me 
tahtoisimme että te tulisitte 
kaikki häitä kattomaan 
taikka totanoin häihiin piti 
sanomani.

Ole nyt kiltti ja käske toi
sia kaikkia ja tule myös itse 
tulkaa jo lauantaina tk 18 
P- Ei meille sentään sen 
enem pää käsketä kuin te

ja teltan pitäille annetaan 
päivällistä. Mutta pitäisi 
teillä nyt olemaan aikaa 
tulla pienempiinkin, jos oi
kein arvaan.

Jää taas hyvästi ensi nä
kemään ja sano pappalle 
ja mammalle terveisiä että 
me voimme hyvin ja Knaa- 
pilla myös voitiin ainakin 
menneellä viikolla hyvin.

Veljille ja siskoille myös 
paljo terveisiä, että od o
tamme teitä kaikkia. Veljesi 

Oskari
Ole hyvä ja osta kultase
pältä 12 tai 14 markan 
maksava sormus tässä on 
mitta alempana ja tuo tul- 
lessas saat sitte maksun.”

Sitten vielä pari kirjettä, 
jotka Oskari Purhaan poika 
Arvid Puras on nuorena 
miehenä kirjoittanut tädil
leen Sofia Vanhalinnalle. 
Arvid Puras oli myöhem
min Koskella kaikkien tun
tema "pankin kamreeri", 
kunnallislautakunnan esi
mies, kaupanvahvistaja ja 
monen muunkin toimen 
haltija.

Honqisto 26  p tammik. 
1907
H.S.
Terveiset täältä Koskelta! 
Nyt on asiat niin, että 
Nuorsuomalainen yhdistys 
pitää iltaman helmikuussa 
10 p. eli laskiaissunnuntai- 
na. Ja minut määrättiin 
pyytämään jos sinä kerkei- 
sit silloin tänne Gramofoo- 
nia soittamaan. Ohjelma 
on koetettu niin vaihtele- 
vaksi kuin mahdollista, että 
saatais vähän enem män  
kuin tavallisesti silloin saa
pumaan yleisöä iltamaan. 
Gramofooni on täälläpäin 
vielä niin uutuuskapine, et
tei monika.an Koskelaiset 
ole sitä viei^ kunnollisesti 
kuulleet. Jokunen kulke
vainen on sitä täällä päry- 
tellyt mutta ne ovat olleet 
niin yskäisiä ettei niistä ole 
tullu paljon mitään muuta- 
kuin krohinaa. Sentähden  
ohjelmatoimikunta toivoo  
että Gramofooni soitto on 
yksi niistä ohjelmanume
roista joka miellyttäisi ja 
tyydyttäisi yleisöä. Ja 
myöskin että sinä silloin 
koettaisit keritä tänne sitä

Hongiston Purhaan asuinrakennus kuvattuna vuosisadan alkupuolella. Se on vieläkin pystyssä, joskaan siellä ei 
enää asuta. Talon tarkkaa ikää ei tiedetä, mutta se jäi ainoana paikalleen, kun Hongiston kantatilat vuoden 1910 
seutuvilla "hajasijoitettiin” .
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Arvid Puras oik. nuorena miehenä soitteiee viulua Liipolan järven rannalla. Mandoliinin soittaja on hänen 
pikkuserkkunsa August Mikola, josta tuli Hongiston Pohjolan isäntä.

soittamaan. Tulkaa silloin 
kokojoukolla jos vaan on 
nätit ilmat ja mukava aika 
ettei niistä esteitä ole. Oh
jelmasta en viitsi mitään 
erittäisin mainita sillä sano
missa se ilmoitetaan tar
kemmin. Torvisoittoa sil
loin pitäisi myöskin olla, 
mutta en tiedä jos keh
taamme soittaa. Mielelläni 
toivoisin myöskin jos teistä 
jommankumman saisin sil
loin Es-kometinkans lähte- 
nään, sinulta se on liikaa 
vaadittu mutta jos Augusti 
viitsisi tulla jos molemmat 
pääsette tulemaan.

Täällä on ollu koko viik
ko vallan liiallista talvea, 
alkupäivät olivat niin kyl
mät ja nyt on taas isot lu
mituiskut, ettei luonista tu- 
patyötkään. Ei meilläkään 
ole ajettu muutakuin sontia 
pellolle kuin ei ole pysy
neet tiet minkäänlaisessa 
kunnossa.

Täällä ovat olleet kaikki 
terveitä ja voivat hyvin jota 
samaa luultavasti sieltä 
kuuluu.

Sano nyt terveiset kaikil
le yhteisesti meijän väeltä 
ja lähtekää silloin 10 päi
väksi tänne laskiaista liusu- 
maan.

Ystävyydellä 
Arvid Puras

Kirjoita sitte piakkoin, tai 
anna telefoonissa jotain 
tietoa jos luulisit silloin
pääseväsi että saan ohjel- 
matoimikunnalle ilmoittaa.

S m a”

Kuten kirjeessä ilmenee, oli 
Koskella siihen aikaankin 
puhallinorkesteri, johon Ar
vid Puraskin kuului, taisipa 
olla johtajanakin siinä. Ei se 
ilmeisestikään mikään 
huippuorkesteri ollut, kos
ka hän epäilee ” jos keh
taamme soittaa” . Saattaa 
olla, että kehtasivat jos sai
vat toivomaansa apua 
Vanhalinnan Augustilta, jo
ka soitti Liedon torvisoitto
kunnassa.

Lopuksi Arvid Purhaan 
toinen kirje samalle vastaa
nottajalle. Siinä hän kertoo 
mm. kiertävänsä talosta ta
loon, mikä tarkoittaa sitä, 
että hän siihen aikaan toimi 
ns. tarkastuskarjakkona eli 
kuten nykyisin sanotaan 
maidontarkkailijana Kos
kella. Torvisoiton lisäksi Ar
vid soitti myös viulua ja oli 
usein häissä pelimannina, 
kuten nytkin kertoo olleen
sa Tausan Kallen häissä, 
jotka olivat olleet melko ly
hyet, kun kestivät vain kak

si päivää! Kelkkaansa pot
kiva "Verhon posti”  taas 
oli kunnan postinkantaja 
Juho Verho, joka kuljetti 
postin Tuimalasta Hongis
ton kautta Alikulmalle.

"Koski Tl Maaliskuun 1 p. 
1911.
Terveiset täältä!
Nyt on asiat niin, että pyy
täisin vaivata vähän sinua. 
Minä nimittäin möin niitä 
Suom. N. liiton ennakko- 
arpoja ja sattui tulemaan 
2-si pientä voittoa tänne- 
päin nim. 1 kirja ja liina ja 
nyt ne kuuluvat olevan  
siellä opettaja Kytölän luo
na Turussa, sentähden  
pyytäisin jos viitseisit jos
kus Turussa käydessäsi 
mennä ne ottamaan, kun 
en tiedä koska itse joudan 
Turussa käymään. Ei ne 
voitot kuulu minulle, vaan 
G. Molinille ja E. Uotilalle 
täältä Koskelta.

Aikani muuten kuluu en 
tiseen tapaan ja ehkä vä
hän joutuisamminkin tässä 
kiertäjäpoikana kun nimit
täin kuljen talosta taloon 
niin on siellä niin touhua 
ettei tahdo paljon muuta 
kerkii ajattelemaan. Läh
den tänään taas jo 3 ker
taa. Kuukausi kuluu siinä 
kiertäessä niin ettei tahdo

saada jäämään vapaapäi
viä juuri ollenkaan. Helmi
kuussa oli Tausalla taas 
Kallen häät ja sinne sen
tään pääsin kun oli vähän 
pakkoa, sillä olen Tausan 
varsinainen pelimanni. Ei 
ollu tällä kertaa niin pitkiä 
häitä kun viimen, vaan tyy
dyttiin ja kuitattiin 2-della 
päivällä.

Eilen illalla oli taas ne 
jokavuotisiksi tulleet Laski- 
ais naamiaiset Nuortentu- 
valla. Väkeä olikin oikein 
paljon, mutta naamioittuja 
oli ainoastaan 4 kpl. Pauli 
niistäkin sai 1 palkinnon, 
vaikkeivät olleet toinen 
toistaan parempia vaan ta
vallisten jouluputtien ta
paisia.

Olisi sitä ehkä yhtä ja 
toista pientä kuulumista 
täältä Koskelta, mutta kun 
Verhon posti jo näkyy pot
kivan kelkkansa kanssa 
niin ei kerki enää enempää  
tällä kerralla.
Terveiset kaikille!

Arvid

Ilmoitat sitten minulle jos 
asia luonnistaa niinkuin 
ajattelin, kyllä ne voitot sit
ten joskus tänne laahataan.

S ? ?ma



10 KOSKELAINEN

Osuuspankin automaattinen maksupalvelu on kaikkein helpoin ja edullisin tapa hoitaa rutiinilaskut
Tuskinpa kukaan 
meistä voi välttyä 
säännölliseltä 
laskujen
maksamiselta mm 
sähkö-, puhelin-, 
lehti- ja
luottokorttilaskut 
erääntyvät tutun 
tasaiseen tahtiin. 
Mutta sen vaivan, 
jonka näiden 
rutiinilaskujen 
hoitaminen ja 
muistaminen 
aiheuttaa, voit nyt

huoletta unohtaa. Teet 
vain Osuuspankkisi 
kanssa sopimuksen 
Automaattisesta 
maksupalvelusta.

Automaattinen maksupal
velu tarkoittaa sitä, että tie
tyt, säännöllisesti tulevat 
laskut veloitetaan suoraan 
omalta tililtäsi. Sinun ei tar
vitse enää lähettää eikä 
viedä laskuja pankkiin, 
vaan ne hoituvat täsmälli
sesti oikeina eräpäivinä. 
Toimitat omaan Osuus
pankkiisi Koskelaisen mu
kana tulevan valtakirjan,

jolla annat luvan, että itse 
määräämiesi yritysten las
kut veloitetaan automaatti
sesti tililtäsi.

Veloittavalta yritykseltä 
saat ennakkoilmoituksen 
laskusta hyvissä ajoin en
nen eräpäivää, joten Sinun 
ei tarvitse huolehtia kuin 
yhdestä asiasta: siitä, että 
tililläsi on eräpäivänä las
kun summan verran rahaa.

Ennakkoilmoitus laskus
ta takaa myös sen, että 
voit aina etukäteen tarkis
taa laskun oikeellisuuden. 
Sinulla on mahdollisuus ja 
aikaa huomauttaa laskusta 
suoraan yritykselle tai kor
jata veloitusta, mikäli siihen 
on aihetta. Laskut eivät voi

edes kadota, koska mak
supalvelu toimii tietoko
neen välityksellä. Maksu
palvelun kautta veloitetut 
laskut näkyvät eriteltyinä ti
liotteellasi. Mikäli Sinulla on 
kirjanpitovelvollisuus, riittää 
tositteeksi laskun ennak
koilmoitus ja tiliote.

Automaattisesta maksu
palvelusta voit sopia milloin 
tahansa. Täytettyäsi valta
kirjaan kaikki pyydetyt tie
dot palauta se Osuus
pankkiin heti kun Sinulla on 
siihen mahdollisuus. Näin 
asia on nopeasti hoidettu 
ja voit todeta: ERÄPÄIVÄ 
-  JA KAIKKI HYVIN!

Ilkka Harjunpää
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Kesäinen kertomus 
Kesystä ketusta

Meidän talomme lähellä 
asustaa kettu, joka pienes
tä pitäen on tottunut saa
maan ruokansa metsään 
viedyistä kanan- ja por- 
saanraadoista. Näin ollen 
se luulee ihmistä ystävälli
seksi otukseksi, eikä pel
kää tätä juuri lainkaan.

Kerran oli pitkähkö väli, 
jolloin ei kanoja tai pikku- 
porsaita kuollut, eikä siis 
tullut ketunruokaa. Silloin 
kettu käytti oman käpälän 
oikeutta ja meni ottamaan 
tarhasta elävän kanan. Sul
jin kanat sisälle kanalaan.
Silloin kettu tuli talomme 
kuistin eteen ihmettele
mään, miksi ruokala on 
suljettu. (Kuva 1.)

Eräänä iltana metsässä 
kulkiessani tuli keskellä 
metsää tunne, että en ollut 
yksin. Katsoin taakseni. 
Siellä tämä kettu kipitteli 
perässäni ja pysähtyi aina 
kun minäkin pysähdyin. 
Lähdin kotiin hakemaan 
kameraa ja palasin takai
sin. Heti kettu ilmestyi taas 
mukaani ja otin siitä kuvan 
jäkälää kasvavan kallion 
päällä. (Kuva 2.)

Nyt kettua ei ole enää 
vähään aikaan näkynyt. 
Olisiko se vanhempana jo 
viisastunut tietämään, että 
ihmiseen ei voi luottaa?

Pirkko Kiviranta
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Henrik Jonssonista

Tämän vuoden
koskelaisen
numerossa
2 somerolainen Kauko 
Särmö kyseli tietoja 
Saurenin suvun 
myöhemmistä 
vaiheista. Suvun 
varhaisempia vaiheita 
hän on ilmeisesti 
tutkinut itse, koska 
lähetti niitä koskevan 
jutun Koskelaisellekin. 
Tarina etenee aina 
1600-luvulta 
sukupolvelta 
sukupolvelle viime 
vuosisadan loppuun. 
Suvun
henkilögalleriaan 
kuului mm. eräs 
Kosken
kappeliseurakunnan
kappalaisista,
Joachim Jonsson, jota 
on pidetty parhaana 
menneen ajan Kosken 
papeista.

Elettiin vuotta 1684 Nyenin 
eli Nevanlinnan kaupungis
sa. Kauppias Henrik Jons
son oli juuri kuollut 35 vuo
den ikäisenä. Hänen vai
monsa, Kristina Piper, joka 
oli Nyenin ylipormestarin 
Henrik Piperin ja Viipurista 
kotoisin olleen Katariina 
Juhontytär Andeflychtin ty
tär, jäi pienen poikansa Jo
hanin kanssa elämään va
rattomana miehensä kuo
leman jälkeen.

Syystä tai toisesta kaup
pias Jonsson oli pahasti

velkaantunut, joten nuori 
leski eli kovissa taloudelli
sissa vaikeuksissa. Sen ta
kia hän pian solmi uuden 
avioliiton kruunutilan vuok
raajan Erik Hällin kanssa.

Pienenä isästään orvoksi 
jäänyt Johan varttui nuoru
kaiseksi ja varmaan kävi jo
tain kouluakin, vaikka mis
tään koulujen luetteloista ei 
ole löytynyt hänen nime
ään. Ilmeisesti luettelot 
ovat tuhoutuneet tulipalos
sa. Johan Jonssonin nimi- 
tulee esille vasta kun 
19.8. 1700 alkoi Suomen 
ja Venäjän välinen sota, jo
ta kesti 30 vuotta.

Inkerinmaa joutui ensim
mäiseksi kokemaan sodan 
tuhot ja asukkaita sieltä 
pakeni Suomen puolelle. 
Johan Jonssonkin joutui 
muuttamaan Suomeen ja 
ilmoittautui 17 vuotiaana 
vapaaehtoisena maan 
puolustusjoukkoihin. Hä
nen kotinsa Nyenissä pol
tettiin jo melkein sodan 
alussa, eikä hänen per
heensä kohtalosta ole jää
nyt mitään tietoja.

Niinkuin historiasta 
olemme saaneet lukea, 
joutui Ruotsi-Suomen ar
meija peräytymään kohti 
länttä Venäjän joukkojen 
edestä. Johan Jonssonkin 
kävi lukemattomia taistelu
ja vihollista vastaan, haa- 
voittuikin useita kertoja ja 
sai myös arvonnousuja.

Näistä taisteluista saa 
kuvaukset Suomen histori
asta, joten en niihin sen 
enempää puutu. Jonsson 
oli ylennyt luutnantiksi, kun 
Kaarle XII viimeinen tappi
ollinen taistelu Norjan tun
tureilla käytiin. Sieltä hän 
monin vaiheiden kautta 
selvisi etelään. Hänen so-

taretkensä kesti kaikkiaan 
20 vuotta. Kapteenina hän 
erosi armeijan palvelukses
ta ja eli köyhänä sotavete
raanina, saamatta valtion 
kireän rahatilanteen vuoksi 
edes palkkojaan monen 
vuoden ajalta.

Johan Jonsson asettui 
asumaan Raumalle, jossa 
hoiti pienipalkkaista tullikir- 
jurin tointa, eläen hyvin 
puutteellisesti. Hän yritti 
monet kerrat hakea saa
matta jääneitä palkkojaan,

samoin myös eläkettä, joka 
palvelusvuosien perusteella 
olisi hänelle kuulunut, mut
ta anomukset toisensa jäl
keen hylättiin. Vasta syk
syllä 1734 hänelle myön
nettiin pieni eläke, jolloin 
hänen olonsa hieman pa
ranivat. Hän oli mennyt 
naimisiin Elisbeth Pechlini- 
an kanssa, jonka vanhem
mat olivat Iin kirkkoherra 
Simon Pechlinius ja Mar
gareta Hoffrenia. Jonsso- 
neille syntyi ainakin poika
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Kristian, jonka syntymä
vuosi oli 1721.

Suurista taloudellisista 
vaikeuksistaan huolimatta 
Johan Jonsson jaksoi kou
luttaa tätä poikaansa, jon
ka kuitenkin oli opintojensa 
rahoittamiseksi tehtävä an
siotöitä mm. kotiopetta
jana.

Johan Jonsson kuoli 
Raumalla 1743 vajaan 60 
vuoden ikäisenä. Varatto
mana, mutta kaupunkilais
ten kunnioittamana tämä 
vanha karoliini laskettiin vii
meiseen lepoon 6. 2. Rau
man vanhan kirkon lattian 
alle.

Kristian Jonsson luki ju
maluusopin kurssia, ja 
vuonna 1747 Turun tuomi
okapituli oikeutti hänet 
saamaan papinviran Kan
gasalan pitäjässä. Avioliit
toon hänet vihittiin 1756 
Ingrid Kristina Branderin 
kanssa, jonka vanhemmat 
olivat nimismies Joakin Da
niel Brander Loimaalta ja 
Ingrid Ekman Ulvilasta.

He ehtivät olla avioliitos
sa vain 10 vuotta, kun 
Kristian Jonsson kuoli 45- 
vuotiaana. Kristina Jons
son jäi vaikeaan taloudelli
seen asemaan pienten las
tensa kanssa ja vuonna 
1768 hän muutti vanhem
piensa luokse Loimaalle, 
Seppälän tilalle.

Eräs Kristian Jonssonin 
ja Kristina Branderin lapsis
ta oli poika Joachim Jo
han, joka oli syntynyt 
17. 7. 1757 Loimaalla. Hän 
oli hyvin lahjakas nuorukai
nen ja isänsä tavoin ryhtyi 
harjoittamaan jumaluuso
pillisia opintoja Turun yli
opistossa. Hänet vihittiin 
papiksi Turun Tuomiokir
kossa 1781, mutta hän jat
koi sen jälkeenkin opinto
jaan ja hänet vihittiin filoso
fian maisteriksi v. 1782. 
Aluksi hän toimi papin apu
laisena Marttilassa, mutta 
valittiin 1788 Liedon pitäjän 
kappalaiseksi, missä viras
sa toimi 10 vuotta.

Vuonna 1808 -  siis Suo
men sodan aikoihin -  hän 
palasi takaisin Marttilaan, 
sillä hänet valittiin Martti
laan kuluneen Kosken kap
peliseurakunnan kappalai
seksi, missä virassa hän 
toimikin kuolemaansa 
saakka, eli vuoteen 1837.

Joachim Jonssonin ol
lessa seurakunnan johtaja

na Kosken kappelissa, jota 
silloin myös Ylistaroksi ni
mitettiin, rakennettiin seu
rakuntaan uusi puukirkko, 
joka valmistui 1817. Sen 
rakentaminen olisi osaltaan 
kuulunut myös Marttilan 
emäseurakunnalle, mutta 
Marttilan kirkkoherran epä
säännöllisen elämän takia 
kappalainen Jonsson joutui 
käytännössä yksinään joh
tamaan ja valvomaan kir
kon rakennustyötä. Kun 
siihen aikaan ei kunnan 
hallinto ollut järjestetty ny- 
kymuotoon, vaan oli paljolti 
yhtä seurakunnan kanssa, 
niin seurakunnan hengelli
nen johtaja joutui myös 
olemaan maallisten asioi
den johtajana, toimien mm. 
kuntakokousten puheen
johtajana.

Jälkimaailma on antanut 
pastori Jonssonista hyvän 
arvostelun, että hän oli 
Kosken tunnetuista pa
peista paras ja etevin. Hä
net mainitaan luonteeltaan 
jaloksi, hioutuneeksi ja hie
nosti sivistyneeksi, elämää 
ymmärtäväksi ja hartaaksi 
kristityksi. Kun hän saarna
si, tunsi seurakunta, että 
hänen sanoissaan oli to
tuuden pohja. Hänen mää
rätietoisuuttaan kuvaa seu- 
raava ote pitäjänkokouk
sen pöytäkirjoista, jossa 
hän ilmoittaa kantansa:

"Lopuksi ilmoitti allekir
joittanut puheenjohtaja, et
tä kuten tähän asti on iki
vanhoista ajoista ollut laita, 
ovat kirkon avaimet aina 
säilytetyt kappalaisvirkata- 
lossa, jo senkin tähden, et
tä kappalainen yhdessä 
kirkonisännän kanssa on 
vastuussa kirkon omaisuu
desta ja inventaariosta: ol
len nyt kuitenkin tapahtu
nut, että lukkari G. Hilden 
on useammin laiminlyönyt 
tuoda puheena olevat 
avaimet kappalaistilalle, 
minkä tähden allekirjoitta
nut tahtoo päästä vastaa
masta kirkon omaisuudes
ta, ellei ikivanhaa tapaa, 
että kirkon avaimet tuo
daan heti jumalanpalveluk
sen jälkeen kappalaistilalle, 
noudettavaksi sieltä taas 
sunnuntaiaamuna, edel
leen pidetä käytännössä.

Tähän ilmoitti Kosken 
kartanon omistaja vapaa- 
herra G. Armfelt, että kir
kon avaimet on tuotava 
kappalaistilalle säilytettä

väksi. Ja että kaikesta huo
limatta pastori pitäisi tätä 
lukkaria nuhteettomana 
virkamiehenä. Seurakunta
laiset hyväksyivät asian.” 

Avioliitossa Joachim  
Jonsson oli kolmesti, mut
ta lapsia oli ainoastaan en 
simmäisestä avioliitosta. 
Näitä oli mm. Anna Maria, 
joka oli syntynyt Marttilas
sa 1786. Tämä Anna Maria 
vihittiin 1817 avioliittoon 
1788 syntyneen Henrik 
Johan Silvemagelin kans
sa, joka asui Koskella Tui- 
malan kylässä ja harjoitti 
siellä sepän ammattia. Täs
tä avioliitosta syntyi aino
astaan tytär Vilhelmiina Al- 
bertiina, syntymävuosi oli 
1818. Hän meni avioliit
toon talollisen Kalle Ju- 
honpoika Jallin kanssa, jo
ka oli syntynyt samana 
vuonna kuin vaimonsakin. 
Kalle Jalli omisti osan Kos

ken Tuimalan kylässä o le
vaa Jallin taloa. Oli myös 
kirkonisäntä, ja kuoli v. 
1877. Vilhelmiina Jalli oli 
kuollut jo 10 vuotta 
aiemmin.

Heidän avioliitostaan 
1845 syntynyt tytär Justii
na Juliana vihittiin 20-vuo- 
tiaana avioliittoon Kustaa 
Adolf Saurenin kanssa, jo
ka oli syntynyt 1842 ja 
kuoli 1916. Justina Juliana 
kuoli Koskella 1886.

Luettelo heidän lapsis
taan on julkaistu tämän 
vuoden koskelaisessa N:o 
2. Siitä eteenpäin selviää 
eri pitäjien kirkonkirjoista, 
mihin kukin lapsista on  
asettunut asumaan.

Kauko Särmö,
Somero
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"Joulu” , sanoi Frans Eemil Sillanpää 
"kummasti ihmisen mieltä herkistää.” 
Tämä suuri sanantaitaja 
oli tässä aivan oikeassa.
Sen  itsekukin myönnämme, 
kun menneitä jouluja muistamme.
Usein ihmisen mietteet, vanhankin 
palaa lapsuusaikojen jouluihin, 
aikaan, jolloin pidimme selvänä: 
meitä odottaa onnekas elämä.
Me vain, niinkuin joulupukille 
esittäisimme sille toiveemme.
Vaikka myöhemmin saimmekin huomata, 
ei mitään olekaan joulupukkia.
Elontiellä on usein vastamäkiä 
ja ruusuissa myöskin piikkejä, 
niin sittenkin toivorikkaina 
me odotamme aina joulua.
Kun arvot m onet jo häviää, 
on vielä sentään jotakin pysyvää.
Se on se joulun ilosanoma, 
joka kuullaan kaikkina jouluina.
Se kertoo suuresta lahjasta, 
jota ei kenenkään tarvitse ansaita.
Sitä sentään saajalta odotetaan, 
että lahja m yös vastaanotetaan. 
Usein on kuitenkin käynyt niin 
että ohi sen kylmästi kuljettiin.
Tässä myöskin on Suom en kansalla 
paljon -  hyvin paljon oppimista.
Aletaanpa opetella toivoo

Pekka Holkeri
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Talolan koulu vihittiin
Talolan uusi ala-asteen koulu valmistui syksyllä koulutyön alkaessa ja se vihittiin 24 pv lokakuuta.
Kuvassa koulu juhlaliputettuna vihkiäispäivänään.

Ohjelmassa oli mukana mm. koulun oppilaiden 
esittämä hieno laulu- ja runosikermä.

Vihkiäisiin oli saapunut lukuisa joukko 
kutsuvieraita, mukana myös lääninhallituksen 
kouluosaston edustajat.

Koulun johtokunnan puheenjohtaja Timo Virtanen 
ja johtajaopettaja Ville Sutinen ottivat vieraat 
vastaan eteisaulassa, jonne valo lankeaa 
mukavasti ylhäällä olevista ikkunoista.
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