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HYVÄT LUKIJAMME
Kosken Tl O suuspankin julkaisema paikallisleh

ti Koskelainen on vuosikym m enien aikana vakiin
nuttanut asem ansa arvostettuna ja tarkoin luettu
na julkaisuna. Laajan levikkinsä kautta lehti on 
m uodostunut siteeksi m yös niihin lukuisiin henki
löihin, jotka juuriensa tai täällä vietettyjen elä
m änvaiheiden kautta tuntevat mielenkiintoa nyky- 
kosken tapahtum iin tai paikallisen kulttuurimme 
ajallisiin taustoihin.

Pankkim aailm a on nyt palaam assa perusuo- 
miinsa, varsinaisen rahoitustoim innan pariin. T a
louseläm än tulvavirrat ovat ehtyneet ja myllytkin 
ovat pian jääm ässä kuivilleen. Vaikka vaikeudet 
koskettavatkin om aa pankkiam m e vain välillisten 
yhteisvastuiden kautta, pidäm m e ym m ärrettävinä 
niitä täälläkin harkittuja ja päätettyjä toim intojen 
supistuksia, jotka m uun ohella ovat m erkinnet kat
kosta myös Koskelainen-lehden toim ittam isessa.

Kaivatun lehden viipyminen on kuitenkin saa
nut m onet lukijat ja avustajat huolestuneiksi.

Kun Koskelaisseura on sam anaikaisesti -  muun 
julkaisutoim intansa ohella -  suunnitellut paikalli
sen joululehden julkaisemista, on O suuspankki il
m oittanut luovuttavansa käyttööm m e sekä Koske
laisen nim en että  osoiterekisterin ja muutoinkin 
tukevansa toim itustyötäm m e sen alkuvaiheissa.

Seuram m e käytettävissä on m yös ollut Koskelai
nen-lehden aikaisem m ankin toim ittajan Matti Hei
nosen  asiantuntem us ja innostus lehdentekoon se
kä vakiintunut avustajajoukko. Julkaisukertojen 
m enetykset olem m e yrittäneet korvata lehden laa
juudella ja ulkoasulla.

Koskelaisseura ry:n varallisuusasema ei m ah
dollista ilmaislehden kustantam ista, varsinkaan 
kun olem m e halunneet toim ittaa puhdasta kult- 
tuurilehteä vailla ilmoittajien taloustukea. Siksi 
oheistam m e lehtem m e m ukaan pankkisiirron, 
jonka m aksam inen luonnollisesti on  vapaaehtois
ta. M aksun suorittam alla varm istatte kuitenkin ni
m enne säilymisen mahdollisilla myöhemmillä pos
tituslistoilla.

Kiitämme Kosken Tl O suuspankkia niin saa
m astam m e perinnöstä kuin käynnistystuestakin. 
Erityisen läm pim än tervehdyksen lähetäm m e täs
sä yhteydessä lehden alkuperäiselle "isälle”, Erkki 
Vilhoselle. Kiitämme lukuisia avustajia, joiden an
siosta lehtem m e on voitu toim ittaa laajana ja m o
nipuolisena. Teknisestä avusta ja tuesta parhain 
kiitos SASApainolle ja Jari Mölsälle.

Koskelaisseura ry toivottaa täm än joululehden 
m yötä kaikille Koskelaisen lukijoille läm m intä ja 
rauhaisaa joulua.

Matti Mikkola
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Rakkauden kohteena voin iloita!

Joulu, rauhan  ja ilon juhla, on  jälleen ovella. 
Mutta voiko kum paakaan käskeä tai pakottaa. 
R auhan suhteen se ei juuri ole m aailm assam m e 
onnistunut. L ieneekö sen parem paa  m enestystä 
m yöskään ilon kohdalla? Parhain ja syvin ilo syn
tyy edelleenkin siten, että m e itse valm istam m e tai 
tuotam m e iloa tai joku m uu valmistaa ja tuottaa 
sitä meille. Iloa voidaan todella lahjoittaa, sitä voi
daan valmistaa! Ja  tällöin on aina kysymys kaik
kein kauneim m ista ja pysyvimmistä ilon m uodois
ta. Todellista iloa ei koskaan saada aikaan pako t
tam alla tai käskemällä.

Joskus myös väärät ilon lähteet ja ilon m uodot, 
esim. vahingonilo, voivat tuhota  eläm ää. J a  sa
moin, jos m e yritäm m e kahlehtia tai vain yksin 
om istaa ilon, niin silloin m e kaikkein varm im m in 
tuhoam m e sen. Ilo on  siitä merkillinen, että se 
kasvaa ja m enestyy vain vapaudessa ja luotta
m uksessa. Ilo kasvaa sitä enem m än, m itä enem 
m än sitä haluaa an taa  pois. Se on siitä merkilli
nen, ettei sen lahjoittaja jää siitä m yöskään kos
kaan osattom aksi.

M utta voidaanko iloa myös julistaa? Näin R aa
m attu tekee! Se julistaa meille lähes joka sivullaan, 
että Jum ala rakastaa meitä. Kaikessa heikkoudes
sam m e, voim attom uudessam m e ja epäuskossam - 
mekin olem m e Jum alan rakkauden kohteina. Ju 
m ala on valm istanut meille pelastuksen Poikansa, 
Jeesuksen Kristuksen kautta. Keskellä vuoden pi- 
m eintä ja synkintä aikaa m e saam m e viettää ilon- 
juhlaa, V apahtajan syntymäjuhlaa. Ensim m äisenä 
jouluyönä kuului enkelin sanom a: "Älkää pelätkö!

m inä ilmoitan teille ilosanom an, suuren ilon koko 
kansalle. T änään  on teille Daavidin kaupungissa 
syntynyt pelastaja. H än  on Kristus, H e rra .” -  Mi
ten  tarpeellista ja välttäm ätöntäkin meille jokaisel
le olisi, että ilo voisi edes joskus karkottaa pelon. 
Niin että huolet ja ahdistukset voisivat edes joskus 
jäädä taustalle. T äm ä ilon Jum ala on valmistanut 
meille Poikansa syntym än kautta. Siinä on pysy
vä, aito ilo.

Kun kerran Jum ala on tullut ihmiseksi, kun hän 
on an tanut Poikansa m eidän veljeksemme, niin 
meillä on hänen  isänsydäm essään pysyvä paikka. 
Rakkaus näkee paljon sellaista, m itä ihm isen sil
m ät eivät voi koskaan nähdä. Jum alan silmät n ä 
kevät toisin kuin m eidän silm äm m e. Jum alan sil
m ät näkevät rakkautta ja iloa sielläkin, missä ih
missilmin katsoen olisi vain pim eyttä ja ahdistus
ta. Jum ala ei ole enää etäinen ja salattu Jum ala. 
H än on tullut lähelle jokaista m eitä. T äm än on 
m yös apostoli Paavali kokenut kirjoittaessaan 
om an ahdistavan eläm äntilanteensa keskeltä: 
"Iloitkaa aina H erran  omina! S anon  vielä kerran: 
iloitkaa! Tulkoon teidän lem peytenne kaikkein ih
m isten tietoon, H erra on jo lähellä. Älkää olko 
m istään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mi
tä tarvitsette, rukoillen, an o en  ja kiittäen Jum alan 
tietoon. Silloin Jum alan rauha, joka ylittää kaiken 
ym m ärryksen, varjelee teidän sydäm enne ja aja
tuksenne, niin että pysytte Kristuksen Jeesuksen 
yhteydessä.” (Fil 4 :4 -7 ).

Antti Saarela
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Pieni jouluruno
Sua tervehdin joulukuusi, 
sä m etsien lapsonen.
Ystävä vanha ja uusi, 
tervetulleeksi toivottelen.

Oksasi koristam m e, 
hopein, kultavöin.
O m enin punaposkin, 
välkkyvin kynttilöin.

Valoas läm m intä loista, 
m yös m ajaan pienim pään. 
Ahdistus mielistä poista, 
jouluvieraaksi jää.

Kerro jokaiselle 
joulun sanom aa,
Kunnia Jumalalle 
rauha päälle m aan.

Kaino V erner Knuutila

J&k

Joulurauhaa
Pihapuussa lintuparvi 
jouluaterialla.
Illansuussa talventähti. 
tuikkii taivahalla.

Kynttelikkö pirtin pöydänpäässä, 
ikkunaruutuun valojuovan, 
heittää.
Lumikinos pihapiirin peittää 
vaippaansa valkeaan, 
joulurauha pirttiin saa.

Manu-kanillakin on joulu...
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Tapatan koulun joulujuhla, vuosi -91
T apalan  koulurakennus, syrjässä m uista raken

nuksista, oli vuonna 1991 2 6 :n  oppilaan koulu. 
Silloiset opettajat olivat Terttu  Roitto, joka opetti 
1 -2  luokan oppilaita ja toimi samalla koko kou
lun rehtorina. 3 -6  luokkia opetti Kimmo Rasi- 
mus. Lisäksi koululla kävi kiertävä erityisopettaja 
Anneli Sipiläinen ja kiertävä 3 -6  luokkien eng
lannin opettaja  Risto Airiskallio. Keittäjänä toimi 
Tarja Peltola.

T apalan  koulun joulujuhla vuonna 1991  oli juh
lava. Siellä esitettiin paljon lauluja ja kolme näy
telm ää.

Yksi kertoi tonttulan vilskeestä, ja kuinka joulu
puuro vaihtui liimaan ja sitä litkua m eni joulupuk
ki -  jo ta esitti Saku K anasuo -  m aistam aan ja h ä 
nen suunsa liimaantui kiinni. N äytelm ässä esiintyi 
myös rakennusm ies, jota esitti Sauli Putkonen. 
Rakennusm ies tuli korjaam aan kauhan, jonka 
päähenkilöt Jenni-M aria Jokinen ja Katri V esa
nen katkaisivat. Näytelm ässä oli m yös joulumuori, 
jota esitti Satu Leino. Muut 3 -4  luokkien oppilaat 
olivat tonttuina taustalla.

Toiseen näytelm ään oli kätkeytynyt juoni, jossa 
joulupukki m enetti muistinsa. H än ei m uistanut 
joulua, jolloin m uut tontut päättivät kutsua pukin 
serkun A m erikasta esittäm ään pukkia, sillä näyt
tää  siltä, että pukki ei parane. Joulum uori (Elina 
V esanen) on  päättänyt ruveta laihduttam aan, ja 
niinpä hän  kulkee vain kaiket päivät aerobic-ker
hoissa. Tontut kyllästyvät tällaiseen touhuun ja 
protestoivat, kun eivät saa edes riisipuuroa syö

däkseen, vaan yhden ainoan salaatinlehden ja 
kurkunpalan. A m erikan serkku (Suvi Suom inen) ei 
ollut koskaan kuullutkaan joulusta, ja tontut (Mar
ko Levonen, Kosti Peltola, Oskari Peltola, Niina 
Vesala ja Martti Tuom inen) m einasivat jo her
m ostua. Kun joulu vihdoin koitti, joulupukki (Ju- 
ha-M atti Jokinen) parani ja kaikki päättyi hyvin. 
N äytelm än esittivät 5 -6  lk:n oppilaat.

Kolmas näytelmä: O nko joulupukkia olem assa?
Joulupukki (Suvi Suom inen) alkaa epäillä, onko 

hän  ollenkaan olem assa, sillä hän  on kuullut pal
jon epäilyksiä. Joulum uori (Katri Vesanen) yritti 
lohduttaa joulupukkia ja kutsui paikalle lääkäriton- 
tun (Niina Vesala) ja filosofitontun (Jenni-M aria 
Jokinen). M olem m at olivat epävarm oja, he pelkä
sivät myös, onko tonttujakaan olem assa. O nneksi 
joulumuori ratkaisi asian tuomalla pöytään kuu
m aa joulupuuroa, jossa joulupukki ja tontut poltti
vat suunsa. Ja  niinhän asia olikin sitten selvä, to 
ki he olivat olem assa, sillä olivat po lttaneet suun- 
sakin.

1-2-luokkalaiset esittivät m yös p ienen  kuvael
m an, jossa neuvottiin, m iten kunnon joulupuuro 
tehdään.

Jouluevankelium in lukivat 6 lkm oppilaat. Ko
ko juhlan kuuluttajana toimi Niina Vesala.

O hjelm assa oli m yös paljon hyviä lauluja.

Kirjoittaneet Talolan ala-asteen koulun 5-luokka- 
laiset Katri V esanen ja Jenni-M aria Jokinen

Tapalan koulura
kennus, jossa ope
tustoiminta loppui 
keväällä -92. Tuol
la vietettiin  myös 
sitä koulun vii
meistä joulujuhlaa, 
josta tyttöjen kir
joitus mainiosti 
kertoo.



Vuoden 1599 taistelut ja Koski

Kosken kunnan alueella on  kaksi valtakunnalli
sesti m erkittävää historiallista tapahtum apaikkaa. 
Virallisen historiankirjoituksen lisäksi niistä kertoo 
kansan keskuudessa kulkeva suullinen perim ätie
to.

T oinen on H evonlinna, jossa on sijainnut puo- 
lustuslinnake 1200-luvulla pakanallisia häm äläisiä 
vastaan. T oinen kohde ovat Koskella H äm een 
H ärkätie ja Paim ionjoen rannat Marttilan rajalta 
Som eron  rajalle. Tällä alueella, etenkin Iso-Sor- 
vastolla, käytiin elokuussa 1 5 9 9  ns. Marttilan tais
telun jälkitaistot.

Ne olivat kouriintuntuva osoitus siitä, m iten ta
lonpojat joutuivat ankarim m an jälkeen Koskella
kin kärsim ään Ruotsin kuninkaan Sigismundin ja 
täm än  sedän, herttua Kaarlen välisestä valtataiste
lusta. Suuri osa Kosken tiloista autioitui taistelun 
kulkiessa yli seudun. T äm än päivän viljelijöille se 
on  muistutus siitä, e ttä  yläpuolella on  korkeam pi 
m ääräävä taho, jonka varassa henki ja eläm ä on. 
Milloin se on  Tukholm a tai Pietari, milloin Mos
kova ja Berliini, milloin Brysseli.

Setä ja veljenpoika taistelivat 
vallasta

Koko tarinan alku oli se, e ttä Söderm anlannin 
herttua Kaarle halusi -  voitettuaan vuotta aikai
sem m in kuningas Sigismundin Ruotsissa -  saada 
m yös Suom en tältä veljenpojaltaan ja nousta val
taistuimelle. Suom en herttua sai haltuunsa valloit
tam alla Kastelholm an, Turun ja Viipurin linnat. 
Marttilan taistelu 2 9 .8 .1 5 9 9  oli Turun linnan val
tauksen esivaihe ja ratkaiseva koko retken kan
nalta. Kun herttua jo siinä voitti Suom en joukot, 
se lam aannutti näiden taistelutahdon jatkossakin.

Suom en näin valloitettuaan herttuasta tuli Ruot
sin kuningas Kaarle IX. Samalla luterilaisuus vah
vistui. Sigismundille uskolliset aateliset m enettivät 
so taretken seurauksena päänsä  ja läänityksensä, 
ja aateliston valta heikkeni.

O n kysytty, liittyikö Marttilan taistelu nuijaso
taan. Nuijasodassa suom alaiset talonpojat taisteli

vat Sigismundin täkäläistä käskynhaltijaa ja Suo
m en aatelisia ja vouteja vastaan ja kapinoivat si
ten, kuten talonpojat siihen aikaan muuallakin Eu
roopassa, heihin kohdistuneen ankaran verotuk
sen vuoksi. Sen sijaan herttuan sotaretkellä taiste
livat h änen  ruotsalaisjoukkonsa ja Sigismundin 
suom alaissotilaat keskenään. V arsinainen kansa ei 
sotatoim iin osallistunut. Y hteistä nuijasodan ja tä 
m än sotaretken välillä oli kuitenkin se, e ttä  Suo
m en talonpoikia ja herttuaa yhdisti yhteinen vi
hollinen.

Vaikka kansa pysyi Marttilan taistelusta sivussa, 
se joutui kuitenkin m aksam aan viulut. Sigism un
din joukot Suom essa nousivat noin viiteentuhan
teen, joista M arttilassa taisteli 7 0 0  ratsum iestä, 
2 0 0  jalkam iestä ja 2 0 0  tykkimiestä. H erttuan 
Suom en retkeä varten taas oli kerätty Ruotsissa 
erityisvero ja siten hänen  joukkonsa nousivat n. 
8 0 0 0 :een , joista osa taisteli M arttilassa ja ym pä
ristössä. Sotaväki otti m uonan itselleen ja hevosil- 
leen paikallisilta viljelijöiltä. Moni Koskenkin talo 
köyhtyi ja autioitui, kun veronm aksukyky meni 
ryöstösaaliin m yötä.

Keskeisiä tietolähteitä
Lähdin harrastuksesta tutkim aan asiaa 

etenem ällä teos teokselta, ensin Suom en yleishis- 
torioista. Kirjapino pöydälläni kasvoi sitä m yöten, 
kun uusia lähteitä paljastui, kiitos Eduskunnan kir
jaston ja asiaa harrastaneiden tuttavien.

Niille, joita asia saattaa kiinnostaa, m ainitta
koon m uutam ia keskeisiä lähteitä. Ensin luin Yrjö 
Koskisen Nuijasodan historiaa, jonka ensi painos 
ilmestyi vuosina 1 8 5 7 -1 8 5 9 . Käsissäni oli siitä 
vuoden 1 9 2 9  korjattu kolm as painos. Koskinen 
pohjaa tutkim uksensa ruotsalaisten historiantutki
joiden W erwingin ja Dalinin tätä asiaa käsitteleviin 
teoksiin, joista edellinen ilmestyi 1600-, jälkim
m äinen 1700-luvulla. H än täydensi kuvaa ajan 
kirjeenvaihdosta saatavin tiedoin ja käytti hyväk
seen m yös S.G. Elmgrenin Marttilaa käsittelevää 
ruotsinkielistä teosta  Kertom us Marttilan pitäjästä
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18 5 7 . (Saatavissa Esko H allanheim on suom en
noksena vuodelta 1983). Marttilan historiaa on 
selvittänyt m yös nimismies Edw. Sjöm an (Kerto
mus Marttilan piirikunnasta, 1 9 0 0 , ja Puolituhat
ta vuotta sitten, muistelmia M arttilan seurakun
nasta, 1909).

Seuraavia tutkijoita oli K.R. M elander, joka kir
joitti tutkielm an Historian arkisto-sarjaan 191 2  
"H äm een nuijasodasta ja m aam m e sekasorron ti
lasta nuijasodan aikana”. Täm ä an taa  tietoja e ten 
kin rasituksista, joita herttuan sotaretki aiheutti 
m aakunnalle. Einar W. Juvelius (Juva) jatkoi 
1930-luvulla tutkimuksia näiltä osin. Kiintoisa on 
hänen  artikkelinsa "M arttilan taistelu 1 5 9 9 ” His
toriallisessa aikakauskirjassa 19 3 4 , koska myös 
hän  käyttää läh teenään  kansanperim ää.

U udem paa tutkim usta edustavat Aulis Ojan 
Marttilan historia ja Lounais-H äm een Kotiseutu
ja M useoyhdistyksen vuosikirjassa XXVIII julkaise
m ansa artikkeli, m olem m at vuodelta 15 9 9 . Oja 
p anee  siihenastista enem m än painoa esinelöytöi
hin ja kansanperin teeseen  ja selostaa m m . "Lou
nais-H äm een sotam uistot vuodelta 1 5 9 9 ” -kirjoi
tuksessaan Koskella, Ypäjällä ja Som erolla käyty
jä yksittäisiä taisteluja. Kiintoisia siinä ovat mm. 
opettajien K. Killisen ja J.V . Hirsjärven kyseisiltä 
alueilta 1800-luvun puolivälin jälkeen kerääm ät 
suulliset perim ätiedot.

Uusinta tutkim usta edustaa Heikki Ylikankaan 
Nuijasota-teos (1977), joka m m . M elanderin teks
tiin nojaten painottaa etenkin V arsinais-Suom en 
väestön kokem ia vaikeuksia.

♦ Marttilan taistelu
Marttilan taistelusta on paljon kirjoitettu, sa

m oin sitä edeltäneistä Halikon ja Paim ion kylissä 
käydyistä kahakoista. Sen sijaan ei juurikaan ole 
kirjoitettu siitä, m itä Koskella tapahtui. T iedetään, 
että herttuan  m iehet ajoivat Sigismundille uskolli
sia Aksel Kurjen johtam ia joukkoja takaa M artti
lasta Som erolle ja Y päjän suuntaan taistelujen 
syntyessä mm. Iso-Sorvastolla ja Värm älässä.

O sa K aarle-herttuan joukoista oli elokuussa 
1 5 9 9  hänen  johdollaan noussut m aihin Sauvon 
Kärkniem essä estääkseen Turun linnanväen paon  
H äm een H ärkätietä ja rantatietä  itää kohti. Toi
nen osa keskittyi Turun linnan piirittäm iseen. Si
gismundille uskolliset Turun tienoilla olleet Suo
m en joukot jakaantuivat nekin, osan jäädessä 
puolustam aan Turun linnaa, osan kiirehtiessä ku
kistam aan herttuan m aihin nousseita joukkoja. Jo  
Paim iossa herttuan joukot leiriytyivät ja kahakoi- 
vat suom alaisjoukkojen kanssa, m utta varsinainen 
taistelu käytiin Marttilan silloisella kirkolla Mäntsä- 
lässä.

H erttua m enetti 130  ratsum iestä ja 30  jalka- 
m iestä. Y htä paljon kerro taan Aksel Kurjen, ku
ninkaan joukkojen päällikön m enettäneen  m iehi
ään. Mutta yhtäpitävästi todetaan , että Kurki m e
netti Marttilassa koko sodan, kun joukkojen aluk
si hyvä sotaonni kääntyi ja ne lähtivät takaa-ajet- 
tuina pakoon. Kurjen joukkojen taistelutahto ja 
kuri höltyivät mm. savolaisten sotilaiden kapinoi
dessa ja syyttäessä Kurkea turhista lupauksista eli 
saapum atta jääneistä lisäjoukoista, joita Sigis- 
m und oli luvannut.

Yksityiskohdat historioitsijoitten  mukaan
Yrjö K oskinen to teaa  (Kurjen joukkoihin kuulu

neen  Yrjö Boijen kirje kuninkaalle 8 .9 .1 5 9 9 , Tal
linnan kaupunginarkisto), että suom alaiset olivat 
kolmasti lyöneet herttuan joukot ja ajaneet takaa 
niitä puolitoista peninkulm aa, m utta herttua sai 
yhä uutta väkeä avuksi niin, e ttä suom alaisten pi
ti kym m enen tykkinsä kanssa lähteä pakoon. Täl
lä pakom atkalla taistelu jatkui -  näin to teaa  mm. 
Juva -  pitkin tietä "talojen ja kylien kohdilla ja ve
sistöjen yli johtavilla silloilla”. H änen  m ukaansa 
kansantarinat aina Y päjää ja Pusulaa m yöten m ai
nitsevat tällaisia taistelupaikkoja, joista on löydet
ty hautoja, vallituksia, tykinkuulia ja aseita. H än 
jatkaa:

"Koskella on  varm asti taisteltu. Siihen liittyy 
useita kansantarinoita ja siihen viittaa varmasti 
kansanrunonkin m aininta” . H änen  m ukaansa osa 
Kurjen joukoista syöstiin jokeen. Tekijä kysyy, o n 
ko Ihm istenoja saanut siitä nim ensä.

Missä Koskella taisteltiin?
Koskella taisteltiin ainakin Talolan, Tapalan, 

Värm älän ja Iso-Sorvaston kylissä.
Marttilan nimismies Edw. Sjöm anin m ukaan 

Santion taistelussa ruotsalaiset olisivat sijoittuneet 
joen pohjois-, suom alaiset eteläpuolelle. Vielä 
vuoden 1 9 0 0  tienoilla oli hänen  m ukaansa n äh 
tävissä joen rannalla Aksel Kurjen joukkojen tyk
kien asem at. K aatuneet haudattiin Santion num 
m een lähelle Sulkalammin to rppaa , tietää Sjöm an 
ja lisää, että taistelun jälkeen herttua jäi joukkoi
neen  Iso-Sorvastolle pariksi päiväksi. H erttua on 
poikineen -  niin Sjöm an -  yöpynyt Kosken kar
tanossa, joukkonsa Iso-Sorvastolla ja kuorm asto 
oli sijoitettu Pakasten  mäelle, m istä paikka on 
saanut nim ensä (Ruotsin bagage = kuormasto).

Sjöm anin m ukaan viim einen taistelu käytiin 
Loimaalla, m issä yhä tunnetaan  Kurjen ja Väns- 
kän (svensk) m äet.

Aulis Oja m ainitsee artikkelissaan ”Lounais-Hä-

7



Paimionjoen kesäistä rauhaa Vilukselan sillan liepeiltä kuvattuna. Aivan näin rauhallista ei näillä rannoilla 
ollut 4 0 0  vuotta sitten. Vas. Värmälä, jossa käytiin viivytystaisteluja, oikealla Vitkan talon takana Iso-Sor- 
vaston nk. Pakaasin kulma, johon oli sijoitettuna Kaarle-herttuan kuorm asto  viivytystaistelujen aikana. Eri
mielisyyttä siitä, käytiinkö v. 1 5 9 9  taistelut Marttilan kirkolla tai Kosken Iso-Sorvastolla, kuten  Edw. Sjö
man väittää, voidaan unohtaa, arvelee kirjoittaja. M olemmissa nimittäin taisteltiin. Näin ollen on aihetta ko 
hottaa muistokivi myös Iso-Sorvastolle vuoteen 1 9 9 9  mennessä, jolloin tulee kuluneeksi 4 0 0  vuotta a.o. ta
pahtumista.

m een sotam uistot vuodelta 1 5 9 9 ” Kosken osalta, 
e ttä vaikka asiakirjat eivät kerro sanaakaan  M art
tilan taistelun jälkeisinä päivinä tapahtuneista  suo
m alaisten ja ruotsalaisten yhteenotoista, niin sekä 
hauta- ja esinelöydöt e ttä  perim ätiedot sen teke
vät.

Viipuriin pyrkinyt Kurki lähti Koskelta Ypäjän 
kautta H äm eeseen. H änestä eronnut ratsuväen- 
osasto lähti Som eron  ja Vihdin kautta Helsinkiin. 
M olem m at joukot joutuivat O jan m ukaan käy
m ään ruotsalaisista eroon  päästäkseen  "katkeria 
viivytystaisteluja”, Kurjen joukot Iso-Sorvastolla ja 
Y päjän kirkolla, ratsuväki Kosken Värm älässä, 
Som eron Vilukselassa ja Joensuussa, Som ernie- 
m en Kopilassa ja Pusulan Karisjärvellä.

Kosken unilukkari ja muut 
tietolähteet

Kustaa Killisen kesällä 1877  paikalliselta väes
töltä, etenkin silloiselta unilukkarilta saadun tiedon

perusteella Oja päättelee, e ttä joukkojen edetessä 
Marttilasta Koskelle edellä kulkeneet polttivat Kos
ken kirkkosillan, minkä vuoksi takaa-ajajien oli 
kierrettävä 'Salon vähätietä" Perttelin kautta So
merolle. Suomalaisjoukko taas oli sillan poltettu
aan  jäänyt Sorvastolle.

Ruotsalaiset kiersivät Talolan ja T apalan  kylien 
välillä olleen lautan kautta samalle puolen jokea ja 
Patakosken kylän kautta Härkätielle palattuaan 
osa joukoista lähti katkaisem aan H ärkätien Vär
m älässä ennen  Som eron  rajaa. Kurjen joukot, 
pääasiassa jalkaväki, peräytyi Sorvaston sillan 
kautta Ypäjälle vievälle tielle ratsuväen lähtiessä 
joen yli Isonsorvaston ja Vilukselan kylien välisel
le kylätielle. H erttua jäi Iso-Sorvastolle ja lähetti 
joukot ajam aan takaa pakenevia.

O pettaja J.V . Hirsjärvi keräsi 188 2  Lounais- 
H äm een muinaismuistoja ja käytti tietolähteenään 
mm. paikallista asukasta, vanhaem äntä  Anna-Kai- 
sa Vitkaa. T äm ä kertoi yhtäpitävästi Sjöm anin 
kanssa taistelevien osapuolten sijoittuneen Pakaa
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sille ja Sulkalaan.
Oja päättelee tarinoitten pääjuonen perustuvan 

todellisuuteen, m utta leimaa erää t Sjöm anin m ai
ninnat, kuten kuninkaan sillan nim en synnyn ja 
H ongiston kuninkaan pöydän kuvitteluksi. V ar
m istusta kaipaa Sjöm anin tieto siitä, e ttä herttua 
olisi kahden poikansa kanssa yöpynyt Kosken 
kartanossa.

Taistelujen seuraukset Koskelle
Osviittaa siitä, m iten paikallinen väestö joutui 

kärsim ään herttuan Suom en-retkestä an taa  Heik
ki Ylikangas N uijasota-teoksessaan. H än arvioi 
M elanderin tekstiin tukeutuen "etenkin Varsinais- 
Suom essa ruotsalaisten riehuneen kuin vihollis- 
m aassa”. Marttilan taistelun jälkeen näm ä Ylikan
kaan m ukaan hajaantuivat "m uutam aksi päiväksi” 
ryöstäm ään lähiseudun aateliskartanoita, knaapin- 
taloja ja ratsutiloja. H än päättelee "sotilaiden vie
neen  irtainta om aisuutta ja kiduttaneen ja pa- 
hoinpidelleen ihmisiä kätketyksi oletetun tai väite
tyn ryöstösaaliin löytämiseksi sekä pelkästä 
eläimellisen rääkkääm isen nautinnosta”.

Kauan eivät Ylikankaan m ainitsem at ruotsalais
ten  ryöstelyt ja väkivalta voineet jatkua, sillä jo 
syyskuun kolm antena herttua oli joukkoineen Hel
singissä, missä otti haltuunsa Suom en laivaston.

Kansanruno ikuisti taistelun
K ansanrunous on toim inut ajan reportterina 

kuvaamalla herttuan sotaretken tappiolle jääneen  
osapuolen asem aa näin:
Pääsi suohon suuret herrat, 
alhohon isot isännät.
Pääsi Kurki kuusistohon,
Arvei alhohon pakeni, (Arvid Stälarm)
Harteviikki haavistohon, (Hartikka Henrikinpoika) 
Antti Boije poikkitiehen,
S ten Fincke tien ohehen.
Kovin hyppäs koukkuhuovi,
Tom u suitsi, tuhka tuoksui.
Huovi häijy H äm esehen,
K oskehen kovavahainen,
Häijynjuoninen jokehen.
Siitä hauvit haukkaelit,
A hvenet otti osansa.

Runon m ainitsem at m iehet olivat Sigismundin 
joukkojen kärkimiehiä, koukkuhuovi ilmeisesti ve
roilla ylläpidetty sotilas. Vaikuttaa siltä, e ttä  tekijä, 
kuten paikallinen väestö yleensä, lienevät olleet 
herttuan puolella ja yleensä ryöstäviä sotilaita, 
huoveja vastaan.

Viulut olivat kalliit
Kaarle kosti julmasti Sigismundille uskollisille 

aatelisille. H än  järjesti kuulut "lahtipenkit” näille 
Helsingissä ja Turussa, vuotta m yöhem m in Lin- 
köpingissä. M estatut pää t kiinnitettiin seipäitten 
nenään  ja pantiin näytille muille pelotukseksi.

Sen sijaan hän  halusi saavuttaa ja ylläpitää ta 
lonpoikien suosion ja kirjoitti siinä tarkoituksessa 
avoim en kirjeen näille m arraskuun puolivälissä sa
m ana vuonna.

Siinä hän  ankarasti moitti aatelistoa, vouteja, 
kihlakunnan kirjureita ja sotaväkeä talonpoikia 
kohtaan osoitetusta mielivallasta ja ryöstöistä, lin- 
naleireistä ja laittomista veroista. H än antoi kir
jeessä talonpojille vallan o ttaa takaisin, mitä heil
tä oli laittomasti viety, m utta vuotuisesta verosta 
ja sotaväen ylläpitäm isestä aiheutuvasta verosta 
hän  ei talonpoikia vapauttanut, m ainitsee M elan
der. Kuitenkin mm. Iso-Sorvaston tyhjiksi syötyjen 
talojen valitukset katsottiin perustelluiksi, m utta 
verohelpotukset eivät auta paljonkaan, ellei ottoja 
korvattu. Neljäsosa koko Marttilan -  Koski m u
kaanlukien -  1 08  m anttaalista eli 26  m anttaalia 
oli 1 5 9 9  autiotiloina. Kun 1601 vielä koettiin 
suuri kato, autiotilat lisääntyivät 4 8  manttaaliin.

Lisätietoja kaivataan
Veroluetteloista, kirkonkirjoista, oikeuden pöy

täkirjoista olisi ehkä mahdollista saada lisätietoja 
Kosken taloista näiltä ajoilta. Tutkim ukset myös 
Iso-Sorvastolla saattavat an taa  lisävalaisua vuoden 
1 5 9 9  tapahtum iin. O nko vielä kansan keskuudes
sa perim ätietoa tästä vuodesta tai esineperinnet- 
tä, kuten tykin kuulia? Tietääkö kukaan tarinasta, 
jonka m ukaan Santiolta on  hiekanoton yhteydes
sä löydetty jäännöksiä sotilaitten m anttelinnapeis- 
ta ja taskum atti, jossa oli aitoa tavaraa? Vai onko 
tarina pantavissa hilpeän kansanhuum orin tiliin?

Muistokivi Iso-Sorvastolle
V uonna 1 9 9 9  tulee kuluneeksi 4 0 0  vuotta 

M arttilan taistelusta. Siihen m ennessä tulee saada 
muistokivi Iso-Sorvastolle. Patsasriitaa ei tarvitse 
nostattaa, kun vuoden 1 5 9 9  tapahtum ista voi 
kertoa suuren luonnonkiven pin taan  kiinnitetty 
laatta. H ongiston kuninkaan (Kaarle-herttuan) 
pöydäksi kutsuttuun kiveen laattaa ei valitettavas
ti voida enää  kiinnittää, koska kivi räjäytettiin lii
kenteelle haitallisena.

Kosken tekeillä oleva historia vuoden 1 5 9 9  ta 
pah tum at ilman m uuta o ttanee huom ioon.

Marjatta Väänänen
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Koskelaisen sääruutu
Julkaisemme varsin yksityiskohtaisen sääennusteen koko vuodelle 1993. Se on laati

nut koskelaissyntyinen, nykyisin Turussa asuva Jukka Heinonen. Hän harrastaa astrolo
giaa ja perustaa nämä sääennusteensakin planeettojen liikkeisiin ja niiden keskinäisiin 
suhteisiin radoillaan. Hän sanoo, että tällä menetelmällä säiden ennustaminen olisi pe
riaatteessa hyvinkin tarkkaa, mutta systeemi on kuitenkin niin monimutkainen, että sen 
täydellinen oppiminen vie lähes elämäniän. Seurataanpa ensi vuoden aikana miten nä
mä ennusteet osuvat kohdalleen.

Sääennuste vuodelle 1993
laadittu syyskuussa 92

Tammikuu. Vuosi 1 9 9 3  alkaa lumituiskulla, 
m utta yleensä tä tä  tam m ikuuta hallitsee kor
keapaine, jonka keskus on idänpuolella. Tuulet 
ovat enim m äkseen heikkoja ja sateet vähäisiä, 
m utta pilviä on  runsaasti. Lunta sataa  alun lisäksi 
Loppiaisten tienoilla ja 2 8 .1 . Kylmintä on heti 
Loppiaisen jälkeen ja 2 3 .— 2 4 .1 . ja paras m ah
dollisuus auringonpaisteeseen on 2 6 .— 2 7 .1 ., jol
loin tuuli on  lännessä tai luoteessa.
Vesikeli on todennäköisin 1.—
17.1 . Lunta on m aassa koko 
kuun ajan, m utta ei kovin run
saasti: Keskilämpö on n. -4° eli 
hiukan yli keskiarvon ja sadetta saa-" 
daan  vähänlaisesti.

Helmikuu: K orkeapaine idässä on edelleen 
vallalla. Aivan kuun alussa saadaan hiukan lunta, 
m utta 3 .— 15.2 . vallitsee kom ea talvisää. Pakka
nen  ei ole kovin ankaraa ja aurinkokin paistaa 
ajoittain. 16 .— 17.2 . kulkee heikko m atala Suo
m en yli itään tai kaakkoon ja sää on aika talvista 
ja ajoittain saadaan lisää lunta. 2 2 .— 2 3 .2 . Fön- 

tuuli an taa  jo kevään tuntua, m utta 
kuun loppuun on taas talvisem- 

)paa.
Helmikuun keskiläm pö on lä- 

={§£ hellä norm aalia (-6— 7°) ja sadetta 
saadaan edelleen niukasti. Lumipeite 

paksunee jonkin verran.
Maaliskuu: Sää jatkuu edelleen aika talvisena. 

Tuulet ovat pääasiassa pohjoisen puolella ja ajoit
tain saadaan  hiukan lisää lunta, esim. aivan kuun 
alussa ja taas 16 .— 17.3 . 18 .3 . purkautuu kylmä 
pohjoisesta, m utta sitten korkea siirtyy hiljalleen

meille lännestä ja 2 2 .— 2 3 .3 . tuntuu jo ihan ke
väiseltä. Loppukuu on taas talvisem paa. Kevät ei 
sanottavasti edisty (paitsi tietenkin valoisuuden 
osalta) maaliskuun aikana. K okonaisuutena m aa
liskuu on hiukan norm aalia viileämpi, m utta sa
detta  saadaan lähes normaalisti.

Huhtikuu: Alku on poutainen, m utta viileä, 
varsinkin yöpakkaset voivat olla mel

koisia. 6 .4 . alkaa epävakaisem - 
pi jakso lum ikuuroineen ja 

yöpakkasineen. 2 6 .4 . alkaa 
vahva korkea voittaa ja kevät alkaa vihdoinkin 
edistyä nopeasti. Huhtikuun keskiläm pö on keski
arvoa alhaisem pi (aika lähellä nollaa) ja sadetta 
saadaan  normaalisti.

Toukokuu: Kuun alussa korkeapaine antaa 
päivisin kesäisen sään, m utta yöpakkaset uhkaa
vat. V appu on kaunis ja päivällä on n. + 1 5 ° .P a
hin kylm änvaara on 10 .5 . Puolenvälin tienoilla 
sää m uuttuu epävakaisem m aksi ja pääasiassa län
nen  puoleiset tuulet voimistuvat jonkin verran. Sa
detta  18 .— 19.5 . ja taas 2 2 .— 2 3 .5 . Loppukuu 
kauniim paa ja ajoittain kesäistäkin. Keskilämpö ja 
sade lähes norm aalit.

Kesäkuu: Tuulet ovat edelleen viileitä ja sade
kuuroja saadaan, m utta suuria sateita ei esiintyne. 
Hallanvaarakin on olem assa 8 .6 . ja viileä sade uh
kaa 14 .6 . 2 0 .6 . alkaa korkeapaine voittaa ja ju
hannus on kesäisen kaunis. H eti sen jälkeen (eh
kä jo sunnuntaina 27.6) ukkonen viilentää ilman. 
Kuun keskiläm pö lienee hiukan alle keskiarvon, 
sadetta saa taneen  normaalisti.

Heinäkuu. Alku on vaihteleva, ei kunnon hei- 
näpoutia, m utta ei suuria sateitakaan. 11 .7 . saa
puu syvä m atalapaine etelästä ja 
nyt saadaan runsaasti 
sadetta. Siitä alkaa 
kuum em pi jakso, jol
loin ukkoset ovat yleisiä.
Parhaim m illaan sää on naistenviikolla. Loppu- 
kuun sää suosii sieniä ja perunaru ton  kasvamista, 
m utta vilja voi lakoutua pahasti. H einäkuun keski
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läm pö on lähellä keskiarvoa, m utta sadetta  saa
daan  liiaksi.

E lokuurA lku edelleen 
läm m intä ja kosteaa. 

8 .8 . sää viilenee hiukan, 
m utta jatkuu kesäisenä 
osriski on  jatkuvasti suuri. 

Aivan kuun lopulla länsituulet antavat kuivem paa 
ilmaa. Elokuu on keskiarvoa läm pim äm pi ja sa
detta saadaan runsaasti, tosin paikalliset ero t ovat 
suuret.

Syyskuu: Kuun alussa
m atalat ja korkeat seuraavat 
toisiaan lounaan suunnalta, 
on vielä aika läm m intä ja melko tuulista. 8 .— 
10 .9 . syksy tekee jo tuloaan, m utta loppukuu on 
taas poutaisem paa ja aika miellyttävää. R eippaat 
lännenpuoleiset tuulet auttavat kuivumista. Keski
läm pö hiukan yli norm aalin, sadetta normaalisti.

Lokakuu: Alkupuoli sateista ja 
sumuista, m utta lauhaa. Matalat 
kulkevat pohjois-Suom en yli 
koilliseen. P arhaat poudan  m ah- 

^  dollisuudet 5 .— 10.J.0. Kuun puoli

välissä sadealueet siirtyvät hiukan eteläm m äs ja 
sää viilenee. 2 0 .1 0 . voidaan saada jo luntakin ja 
päiväpakkanenkin on m ahdollinen sen jälkeen 
2 2 .— 2 3 .1 0 . Lokakuun keskiläm pö ja sateet ovat 
suunnilleen norm aalit.

Marraskuu: M atalat edelleen Suom en yli koil
liseen. Kuun alkupuoli on  hiukan poutaisem pi ja 
loppupuoli sateisem pi. Talvi alkaa 2 5 .— 2 6 .1 1 . 
Keskilämpö ja sade edelleen norm aalit.

Joulukuu: Alku korkeapainetta ja pakkasta, 
m utta ei kovin kovaa. 8 .1 2 . saadaan lisää lunta ja 
sen jälkeen sää jatkuu epävakai
sena, m utta pääosin  pakkaselli- 
sena jouluun asti. Joulusta alkaa 
talvinen pakkassää, joka jatkuu ko- *§* 
ko loppuvuoden. Kuun lopulla on  *** 
lunta m aassa n. 20  senttiä. Joulukuu on 
keskiarvoa kylmempi, m utta sadetta  tulee no r
maalisti.

Ennuste on  suunnattu  n im enom aan  Koskelle, 
m utta onnistuessaan se kattaa koko lounais-Suo- 
m en aivan rannikkoa lukuunottam atta.

*

.
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Härkätiellä on tarinansa
Jo  aikoja sitten sivuutin Ypäjän kirkonkylän, ta

kanapäin on Piilikangaskin. Pidän lujasti kiinni pol
kupyöräni sarvista ja teen matkaa. Oikealla on Ran
talantien haara, josta pääsisi vaikkapa Eksyssuolle, 
mutta jääköön tällä kerralla. Poljen eteenpäin, tuos
sa on Mustanoja. Olen siis Kosken suurimmassa ky
lässä eli Isosorvastolla. Täm ä on tyylikäs kylä. Va
semmalla olevassa mökissä eivät enää asu Santeri 
eikä Martta Peräsuo -  oli aikanaan hupaisia seuroja 
heidän kodissaan. Saapuu mitä mielenkiintoisin iso
jen talojen ryhmä: isojaon tarkistus on joskus jäänyt 
toimittamatta. Hyhkön hieno kotimuseo! Vasem
malla mäessä asuvat Toivo Rinne ja vaimonsa Sylvi, 
jotka tietävät mehiläisistä ja niiden elämän salai
suuksista kaiken mikä tarpeellista on, ja hunaja on 
makeata. Santion saha työskentelee taas; iloitsen!

Taivaanrannalla näkyy jo Tuimala taloineen, tor- 
neineen. Vasemmalle lähtisi tosi kaunis Värmelän 
tie, Somerolle johtava, mutta enpä taida seurata si
tä nyt. Oikealla on Kosken kartano, monista muis
toista rikas. Tuossa on suuri lato, jota kerran täy
timme isännän Viljo Robert Kaipiaisen luvalla. Se 
pullisteli pian paperiromua.

Sitten yli sillan, jota ainakin taiteilijat Olavi Hur
merinta, Martti Vainio ja Martin Ahlström ovat ku
vanneet, myös ystäväni Yrjö Väinölä. Siinä on hau
tausm aa sankarihautoineen. Levätkööt rauhassa tu
tut ja tuntem attom at vainajat. Jumala heidät kuiten
kin jokaisen tuntee. Hyvin huolellisesti hoidettu kal

misto, ilo silmille.
Paljon on Tuimalassa rakennuksia. Oikealla vie

hättävän bulevardin päässä on paikkakunnan funkis- 
tyyliin rakennettu kirkko. Hieman viileähän se sä
vyltään on, mutta sen lämmittävät tuhannet rukouk
set ja hämmästyttävä ihme: Herram m e ruumis ja ve
ri messussa. Siunaan itseni pyhällä ristinmerkillä 
ohittaessani kirkon, rakkaan temppelin.

Polkupyöräni saavuttaa tienristeyksen. Oikealle 
pääsisi Mellilään, vasemmalle Honkatton kautta 
Kuusjoelle. On matkahuolto, jossa Mauno Lehtonen 
lähettää linja-autot päivittäin eri ilmansuuntiin. Me
nen suoraan eteenpäin nähdäkseni heti oikealla uu
den Talolan koulukeskuksen ja Nuortentuvan edessä 
olevan sotaanlähtijöiden muistokiven. Sotiemme ve
teraanit ovat iäkkäitä, m onet jo hautausmaassa. 
Koululapsilla on elämä edessään, he vilkuttavat iloi
sesti tulevaisuudelle. Olkoon lapsilla hyviä päiviä täs
sä epävarmassa maailmassamme.

Tie jatkuu halki useiden kylien. On peltoaukeita, 
muistomerkkejä talonpoikien paljosta työstä. Sillat 
johtavat vasemmalle yli Paimionjoen. Tästä horison
tista katselen vielä Talolan-Tuimalan suuntaan ja yh
dyn maisteri Marjatta V äänäseen (Simo Talvitien toi
mittamassa kirjassa Minun Jumalani): "Pellot ympä
rillä ovat edellisten sukupolvien tuskalla raivaamia ja 
viljelemiä. Pihan polut ovat heidän kulkemiaan. 
Koillisessa tähän maisemaan liittyvät pitäjän kirkko 
ynnä vanha, hellyttävän kaunis kellotapuli ja sen ää

”Sitten  y/i sillan...”
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rellä edellisten sukupolvien haudat.”
Ajan polkupyörälläni kohti länttä. Iloitsen, olipa 

sitten pieni, kirpeä pakkanen tai pyörien alla lu
misohjoa. Kas tuossa on vielä vasemmalla Raunion 
saha uutteruudessaan. Täällä päin tunnetaan myös 
sukunimi Päärni, josta suvusta minäkin olen äitini 
puolelta.

Juuri ylittäessäni pitäjän rajan vastaani tulee au
tollaan yllättäen kunnanjohtaja Aimo Suikkanen, jo
ka tuulilasinsa lävitse tarjoaa viisaan ja ystävällisen 
hymynsä.

Pyöräilijän edessä on Pyhän Martinuksen kunta ja 
seurakunta ja sitten hiljalleen Suom en Turku. H ä
m een Härkätiellä on tarinansa.

Eino Lehtisaari

Kosken keskustasta Härkätien varrelta on eräitä vanhoja rakennuksia hävinnyt viime vuosina, ensin Tuima- 
lan Isotalo...

...sitten Talolan Kaunisvaara.
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Miltä Koski näytti 200 vuotta taaksepäin

Joskus tulee m ieleen ajatus: miltä m aailm a 
näyttäisi jos voisi siirtyä ajassa taaksepäin parisa
taa  vuotta? No, tuskinpa nykyihm inen siinä m aa
ilmassa pystyisi eläm ään, kuten ei varm aan sen 
ajan ihm inenkään nykyisessä eläm änm enossa. 
M utta hetken tarkastelu tuossa m enneessä ajassa 
olisi m ielenkiintoista. Nyt teem m ekin p ienen  ja 
kieltäm ättä hatarankin tutustum iskäynnin suunnil
leen kahdensadan vuoden taakse. A puna siinä on 
vanha ' K uninkaan kartasto” .

V uosina 1 8 0 8 — 0 9  käytyyn Suom en sotaan 
asti Suom i oli Ruotsin vallan alainen. Mutta, ku
ten  tiedetään, ei m aam m e täm än  sodan jälkeen
kään saavuttanut itsenäisyyttä; isäntä vain vaihtui, 
eli Suom i joutui nyt V enäjän alaisuuteen.

V uonna 17 7 6 , jolloin Suom i siis vielä kuului 
Ruotsi-Suom en valtakuntaan, antoi silloinen hallit
sija Kustaa III m ääräyksen Suom en rekognosoin- 
nista, eli kartoituksesta sotilaallisia tarpeita  silmäl
läpitäen. Aikaisemmin tehtyjen pitäjänkarttojen 
sekä tietysti m aastokäyntien perusteella tuo 
kartoitus tehtiinkin. Se päättyi vasta 18 0 5 , 
siis m uutam a vuosi ennen  Suom en sotaa.

V uonna 1 9 8 9  julkaistiin Suom alaisen Kirjalli
suuden Seuran toim esta näistä karttalehdistä 
koottu teos nim eltä ' K uninkaan kartasto Suo
m esta 1 7 7 6 — 1 8 0 5 ” . Koko m aata  tässä teokses
sa ei ole, vain osa Etelä-Suom ea ja Mikkelin lää
niin asti työntyvä uloke. Kun täm ä Koskem m ekin 
on m ukana, niin on  mielenkiintoista tarkastella, 
millainen täm ä silloinen Marttilan seurakuntaan 
kuulunut Kosken kappeli siihen aikaan oli. Kun 
Kosken kyläjako jo silloin oli nykyisen kaltainen, 
tarkastelem m e sitä kylittäin.

K appeliseurakunnan asutus oli kokonaan kes
kittynyt Paim ionjoen varrelle, m issä eri kylien

kantatilat olivat yhdessä rykelmässä, tavallisesti 
korkealla aidalla aidattuna, petojen ja vainolaisten 
varalta varm aankin. Niiden ympärillä olivat pellot, 
erittäin pienet peltotilkut nykyisiin verrattuna, ja 
niiden takaa alkoivat suuret m etsäalueet, joissa 
ei ollut m itään asutusta. M utta jonkinlaisia tienta- 
paisia ja polkuja näissä m etsissä kuitenkin näkyy. 
Ne ovat pääasiassa syntyneet siten, e ttä  kun ta 
loilla oli niittyjä —  joskus varsin kaukanakin ta 
loista — , joista kesällä kerättiin kotieläimille talvi
set rehut, niin jokavuotinen käynti niityillä m uo
dosti kuin itsestään näitä polkuja.

Myllykylä
Aluksi tarkastelem m e Paim ionjoen eteläpuolel

la olevia kyliä ja lähdem m e liikkeelle Marttilan ra 
jalta. Siellähän on ensiksi Myllykylä, kartassa 
"Myllyka by” , jonka keskus oli joen rannassa Ny- 
h än  talon paikkeilla. K artassa on m yös m aininta 
”C ornet bostel” , mikä tarkoittaa juuri Nyhää, oli
h an  se kruunun sotilasvirkatalo, ja ilmeisesti joku 
ratsuväen kornetti siellä majaili siihen aikaan. Ky
lästä lähtee jonkinlainen tie etelään, seuraten  sitä 
kohtaa, missä Myllykylän tie nykyisinkin m enee. 
Se päättyy vasta Kuusjoen, eli silloisen Halikon 
rajoilla, m issä näkyy olleen useita melko suuria 
niittyjä, joilta siis Myllykylän eläim et saivat talvi- 
purtavansa. H iem an ihm etyttää, että vain pieni 
m atka tiestä itäänpäin m enee kinttupolku sam an 
suuntaisesti noille niityille. Eivätkö kaikki kylän 
asukkaat ole sopineet kulkem aan samalle tielle? 
Vai olisiko polku ollut to rppareita  varten, m ene ja 
tiedä. Tien ja polun väliin jää kolme pienehköä 
suota, joista isommalla on nimi ” Seljän su o ” . Oli
siko siellä vieläkin sen nim inen suo?
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Kattelus
Seuraavana on "K attelus H em m an” , mikä il

meisesti tarkoitti yksinään olevaa kantatilaa, ky
lässähän niitä oli alkujaan vain yksi. Jo en  rannal
la, H uhtim on tienoilla näkyy kuitenkin olleen p a 
ri asum usta, joiden viereen on kirjoitettu ”T o rp ” ; 
olivat siis torppia. Kylästä lähtee myös tie etelään, 
m utta se haarautuu nykyisen Kesälän vaiheilla. 
V ahvem m in merkitty tie kaartuu Tauselan num 
melle, kuten nykyäänkin, m utta to inen kulkuväy
lä, ilmeisesti vain polku, jatkaa etelään isolle suol
le. Yhäkin sieltä m etsän läpi joh taa tientapainen 
H ankaan  tielle. Polku kulkee suon laitoja kuivem
pia paikkoja etsien, ylittää sitten suonkin, missä 
sitä ei ole merkitty karttaan, m utta sitten se jatkuu 
suon toisella laidalla aina Viepjoen laidoilla ole
ville niityille, jossa erää t katteluslaiset vielä sodan 
jälkeenkin kävivät heinänniitossa. N äm ä Katteluk- 
sen niityt työntyvät siellä ikäänkuin Kuusjoen kun
nan  puolellekin.

Tausela
Tausela, eli "Tausala by” , kuten se on karttaan 

merkitty, oli p ienen  m atkaa joen rannasta ylös
päin, siinä missä Tausan talo on yhäkin. Kylästä 
lähtee myöskin tie etelään, ohittaa aluksi Pitkä
m äen, jossa kansantarun m ukaan Matti aikoinaan 
petti pirun, ja jatkuu e teenpäin  suunnilleen niillä 
m ain, missä Tauselan tie nykyisinkin m enee. Se 
ohittaa ” Iso R ahkan” eli nykyisen Siltasuon toi
selta puolen kuin Kattelukselta lähtenyt polku, 
nousee Mullivuoren reunamille ja yhtyy sen laidal
la Liipolasta tulevan polkuun. Tauselan metsäkul- 
m an tienoot ovat niihin aikoihin olleet aivan asu
m attom ia, suota ja m etsää, Lehm änojan alkuläh
teillä on  ollut sen tään  niittyjäkin, sam oin nykyisen 
T uom arm äen reunamilla. T äm än m äen nim enä 
kuninkaan kartassa on "D uonias Mäki” ; olisiko 
nimi siitä vääntynyt Tuom arm äeksi.

Liipola
Liipolan kyläkeskus, ” Lipola rysthäll” on ollut 

hiem an lähem pänä jokea, kuin mitä Liipolat ovat 
nykyisin. Tässäkin kylässä oli alkujaan yksi talo, 
"rustholli” , m ikä tarkoitti sellaista taloa, joka va
rusti eli "rustasi” sotilaan ja hevosen kruunun ar
meijan tarpeisiin. S itten tila jakaantui Yli- ja Ali- 
Liipoloiksi, m utta en  ole varm a, olisiko tuo jako 
jo silloin tapahtunut, ainakin kartassa näkyy sillä 
kohdin olevan kuin kaksi erillistä asuinaluetta. Ky
lästä m eni tie yli joen Halikkolan puolelle olisiko 
joessa ollut kahluupaikka, tai nk. lautat, ei var
m aankaan  siltaa. Myös m etsiin päin lähti tie, ylit

ti num m en pään  ja p ienen  Järvenojan, kuten ny
kyisinkin, m eni Kauniin- ja Koimäkien kautta Mul
livuoren laitaan, missä se —  kuten mainittiin —  
yhtyi Tauselasta tulevaan polkuun. Täm ä polku 
m eni nykyiselle S a topään  kulmalle ja ylittäen 
V iepjoen jatkui aina Kuusjoen puolelle. Tunnettu 
kotiseutum ies T orppari Bruno Aalto on kertonut 
jostakin historiateoksesta lukeneensa, että täm ä 
olisi ollut yhdyspolku Som eron  ja Halikon, osit
tain Kosken puolellakin kulkeneen ikivanhan Kau- 
pintien ja H äm een  H ärkätien välillä. Tuntuu var
sin luontevalta.

Liipolan m etsäkulm aa, siis nykyistä Satopään- 
kulmaa hallitsi ”Vepi Jock i” , Viepjoki m ataline 
töyräineen ja niittyineen. Joki näyttää silloin 
saaneen  alkunsa em . Iso rahkasta, kun se m yö
hem m in on kääntynyt tai käännetty  enem m än 
S atopään  kulmalle. V iepjokeen laskeva Leh- 
m änoja on kartassa n im ettöm änä, m utta nykyis
ten  Perkon ja Koivulinnan välillä oleva oja on 
merkitty nimellä ”Nini Koivisto O ja” . Ilmeisesti 
siinä on ollut paikka, missä koivujen joukossa on 
kasvanut m etsälehm usta eli niinipuuta, ja siitä on 
m yöhem m in Niinikoiviston talokin saanut nim en
sä.

Hongisto
H ongiston 7 taloa olivat ah tau tuneet yhteen ry

kelm ään lähelle nykyistä Purhaan  tilaa, siis ei ai
van joen lähelle. Rykelmän ulkopuolella, Ritomä- 
en  kahden puolen oli useita to rppia. Kylän läpi 
johti vanha tie, nykyinen Kuusjoentie, m utta siel
tä lähti useita m uitakin teitä, m m . yksi Liipolan 
järvelle, jolla kartassa on nim enä "Lipola Lam bi” . 
Voi olla, e ttä järvellä jo silloin käytiin uim assa, ku
ten  nykyisinkin, m utta suurem pi merkitys tiellä 
varm aan oli siinä, e ttä järvi oli kylän yhteinen pel- 
lavanliotuspaikka. Tie jatkui järvennum m en harjaa 
pitkin Liipolan tielle, jo ten tuo siellä yhä oleva tie- 
m aa on sekin melko vanha. Järven ja H ongiston 
kylän välillä näyttää kulkevan m yös pieni puro, il
meisesti se oja, jota m yöten järven rannalla ole
vasta lähteestä kylässä tarvittava vesi omalla pai
nollaan valui ns. R änninojaan.

T oinen tie etelään näkyy m enevän suunnilleen 
siitä, m issä H ongiston eli nykyisin Kuusjoentie on 
m yöhem m inkin sijainnut. S itten näkyy kartassa 
kolmaskin tie, joka aluksi seuraa nykyistä Pa- 
pinojan tietä ja jatkaa läpi m etsän Kuusjoentielle. 
H iem an ihm etystä herätti se, että A njanojassa — 
joka jo silloin tunnettiin sillä nimellä —  olevalle 
pienelle koskelle johti peräti kaksi tietä. Koskea 
on aikoinaan kutsuttu Riihikörven koskeksi; ny
kyisin kai enem m än Kivelän koskeksi, koska sen 
liepeille on  m yöhem m in perustettu  Kivelän talo.
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Täm ä tiestön johtam inen koskelle selittyy sillä, e t
tä kartassa sillä kohtaa näkyy pieni, m usta rasti, 
mikä selityksien m ukaan tarkoitti myllyä. Siellä on 
siis ollut vesimylly, kuten vanhat tarinat ovat ker
toneetkin. Myllyn syrjäisellä sijainnillakin on m er
kityksensä; entisaikaan, kun viljaa oli vähän, niin 
virkam iehet koettivat valvoa, etteivät talot liikaa 
jauhaneet viljaa omiin tarpeisiinsa, m utta noin 
syrjäiseen paikkaan he tuskin osasivat m ennä ta r
kastusta varten. Anjanojassa, joka jossakin m ää
rääm ättöm ässä paikassa m uuttuu Vähäjoeksi, on 
ollut toinenkin vesimylly jo lähem pänä Paimionjo- 
kea, m issä sielläkin on nähtävissä sam anlainen 
rasti. T äm ä mylly oli ilmeisesti enem m än tapala- 
laisten käytössä.

Tapala
Y hdessä rykelmässä olivat Tapalankin talot niil

lä m ain, missä Posti ja Jaakola ovat vieläkin. Iso- 
kokki ja Vähäkokki ovat siirtyneet kauem m aksi. 
Löyhä ja Uoti kokonaan hävinneet. Myös T ap a
lan takam aat ovat olleet silloin pelkkää korpea, 
jossa ei ole ollut paljon teitäkään. Yksi lyhyt tie 
joh taa Hongistolle aivan sen V ähäjoessa olleen 
vesimyllyn vierestä; toinen tie lähtee aluksi itään, 
m utta haarautuu kohta siinä "R istkujan" kohdal
la, kuten nykyisinkin. N äiden teiden väliin on 
merkitty useita asum uksia, ilmeisesti ne ovat olleet 
torppia, koska niiden vierellä on  m erkintä ”T ” : 
"E telään kaartuva tie seuraa suunnilleen nykyistä 
Kokintietä ja jatkuu aina Som eron  Kerkolan ky
lään asti. Itään jatkava tie on  parem m inkin polku; 
se joh taa ensiksi Niinim äen takana olevalle niityl
le ja jatkuu nykyisen Reksuon laitamalla oleville 
suuremmille niityille. Reksuo, josta pieni osa on 
Kosken puolellakin, on  karttaan  merkitty nimellä 
"M äkenpään  S uo” , m utta suon itäreunalla oleval
la niityllä näkyy m yös nimi ”Räcki S u o ” , joka sit
tem m in on tullut koko suon nimeksi.

Patakoski
” Patakoski by” on m yös ollut lähellä jokea yh

dessä kasassa nykyisen Alisarjan talon paikkeilla, 
m utta joitakin asum uksia näkyy myös suunnilleen 
nykyisen Patakosken koulun lähistöllä. Kylästä 
lähtee useitakin teitä ja polkuja itään, mikä selit
tyy sillä, että  kylän takamailla on useita isohko
ja niittyjä. Myös Hallinniitunojan varsilla on  niitty
jä, mikä osittain selviää jo ojan nim estäkin. Yksi 
kylästä lähtevä polku joh taa H äm een Härkätielle 
V ärm älän kylän puolelle. Luonnollisesti kylästä 
m enee tie Härkätielle m yös Paim ionjoen ran taa 
seuraten, siis suunnilleen siitä, m issä Patakosken 
tie nykyisinkin kulkee. T äm än tien varrella on ol

lut useita torppia, jotka ovat nähtävästi kuuluneet 
Kosken kartanon alaisuuteen.

Kartano
"Koskis Säteri” , Kosken kartano luetaan myös 

Paim ionjoen eteläpuolisiin kyliin, vaikka se itse 
asiassa sijaitsee joen  itä-, jopa osittain pohjois
puolellakin, kun joki niillä m ain tekee ison m ut
kan. K artano on sijainnut siinä jo kauan, eikä sen 
tarkkaa perustam isaikaa enää  tiedetäkään. Sen 
om istuksessa on joskus ollut jopa koko Koski, 
m utta ei enää  K uninkaan kartan teon  aikoihin. 
Lähellä kappeliseurakunnan silloista kirkkoa, m ut
ta toisella puolella jokea näkyy olleen useita kar
tanon  torppia, sam oin nykyisen U udenkylän koh
dalla. Varsin pieniä näyttävät säterinkin pellot nii
hin aikoihin olleen.

Vähäsorvasto
”Litt Sorvasto By” on  sijainnut suunnilleen ny

kyisen Mikolan eli M annin talon kohdalla, pari 
asum usta näkyy Y päjäntien toisella puolellakin. 
T äm ä Y päjäntie, joka on  eronnut H ärkätiestä sa
malla kohdalla kuin nykyisinkin, ei siis ole m ennyt 
aivan kyläkeskuksen läpi, m utta siitä on johtanut 
to inen tie, joka on tullut H ärkätieltä Santion num 
m en harjaa pitkin ja jatkanut kylän läpi suoraan 
joen jyrkim pään m utkaan ja sen ylikin yhtyen siel
lä H uovintiehen. Joessa  on sillä kohtaa m atala 
paikka, josta ainakin vähän veden aikaan on voi
nut kahlata yli. Vaikuttaa siltä, että  täm ä tie on  ol
lut jonkinlainen "ohitustie” , jo ta pitkin on kuljet
tu silloin, kun ei jostakin syystä ole haluttu m en
nä Isosorvaston lävitse johtavaa H uovintietä m yö
ten.

Värmälä
Viimeinen joen eteläpuolisista kylistä on  V är

mälä, joka kartassa on nimellä "V ärm ela” . Sen 
keskus on ollut aivan joen rannassa  vastapäätä 
S om eron  Vilukselan läntisem pää kyläkeskusta; 
näitä kun tavanom aisuudesta poiketen näyttää ol
leen kaksi. Tosin V ärm älän kylässä oli alkujaan 
vain yksi talo, joka sitten jakaantui kahtia; tuli 
Länsitalo (Hokka) ja Itätalo (Martintalo). Lisänä 
näkyy useita to rpp ia  niillä m ain, missä Länsitalo 
on nykyisin, sekä pari to rp p aa  nykyisen Myllyojan 
(Nummila) kohdalla. Talo on saanut nim ensä sa
m annim isestä pienestä, Paim ionjokeen laskevasta 
purosta, lisäksi lähellä on  pieni Myllymäki, joten 
on syytä uskoa, että  siinä jossakin on ollut mylly. 
Olisiko purossa joskus ollut sen verran vettä, että 
vesimylly olisi voinut siinä käydä, tai olisiko siinä
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mäellä ollut tuulimylly?

Isosorvasto
Siirrymme Paim ionjoen pohjoispuolelle ja p a 

laam m e ran taa takaisinpäin. Siinä on ensiksi 
”S tor Sorvasta by” , Kosken suurin kylä, jonka 
keskus ei ole niin yhtenäinen, kuin muilla kylillä. 
Taajin asutus näyttää olleen M attarin ja Sorvaston 
koulun tienoilla, jonne V ähäsorvastolta tullut tie
kin on koukannut -  tai m eneehän  se tie sieltä vie
läkin, joskin oikaisu läpi pellon on m yöhem m in 
tehty. Porinm äen päässä, nykyisen Ali-Kärrin 
kohdalla on  ollut to inen tiheäm pi asutuskohta, 
jonka viereen on kirjoitettu T o rp ”, sitten on 
m uutam ia asum uksia nykyisellä Vesalankulmalla 
päin, sam oin H uovintien varrella, joka siinä Hyh- 
kön talon luona erkanee Ypäjälle johtavasta ties
tä, kuten nykyisinkin. Siinä lukee parissakin pai
kassa tuo jo em . ”H em m an ”, jo ten  niissä kohdin 
ovat nähtävästi olleet Hyhkö ja U rm as yksittäisinä 
kantatiloina, ilmeisesti Mäkiläkin. N äyttää siltä, et
tä H yhköltä M äkilään on johtanut erillinen tie vain 
n. 100  m  Huovintien alapuolella, sitten tie on 
kaartanut yli Huovintien ja U rm aanojan ran taa 
seuraten  yhtynyt jälleen Y päjäntiehen. Kylän val
taisa pohjoispää on ollut täysin asum atonta; siellä 
on  ollut m etsää ja niittyjä, sekä suota siellä aivan 
huipussa. Tosin niistä suurin ”Oxyn S u o ”, eli Ek- 
syssuo on pääosiltaan silloisen Loim aan puolella, 
m utta työntyyhän suohon Pirttiniemi, jossa Kos
kenkin pohjoisin piste sijaitsee.

Tuimala
Tarkkaan o ttaen  seuraava joen  pohjoispuolinen 

kylä on V ähäsorvasto, sillä se on  Kosken kylistä 
ainoa, joka m enee yli joen ja jatkuu Ruonankul- 
malla Mellilän rajaan asti. M utta seuraava koko
naan  joen pohjoispuolella sijaitseva kylä on kir
konkylä, Tuimala. 1700-luvun lopulla Tuim ala ei 
m itenkään erottunut Kosken m uista kylistä, paitsi 
e ttä  siellä sijaitsi kappeliseurakunnan kirkko ja 
pappila, eli ”Capellens bostell”. Härkätiellä kulke
vat näkivät kirkon ohitettuaan vain m etsää, sillä 
kylän keskus pienine peltoineen oli eteläm pänä 
joen varrella Jallin ja Mäkilän tienoilla. Tietenkin 
H ärkätieltä johti sinne tie, joka sitten joen  ran taa 
seuraten  jatkui Talolaan ja Halikkolaan yhtyen jäl
leen H ärkätiehen. O n joskus sanottu, että juuri tä 
m ä tie olisi ollut pala sitä alkuperäistä H ärkätietä, 
m utta varm aa tietoa siitä ei taida olla.

Talola
T äm än sam an tien varrella olivat myös Talolan

kyläkeskukset; näitä tosiaan näkyy kartassa kaksi. 
M olem pien kohdalla lukee ”Talola rusthäll”, jo ten  
on ehkä niin, että Talolassa silloin oli kaksi so ta
m iehen varustuksesta vastaavaa kantatilaa. Toi
nen  niistä oli siinä Franssilan ja Kitulan kohdalla, 
jossa m yöhem m in kaikki neljä kantatilaa ovat ol
leetkin, m utta to inen näyttää olleen nykyisten 
Kaunelan (Salmi) ja Mikkolan (Laukkanen) tienoil
la. Voi olla, e ttä  muutkin kantatilat jo silloin ovat 
olleet olem assa, m utta sotilaallisiin tarkoituksiin 
tehdyssä kartassa nuo rusthollit ovat tietysti olleet 
tärkeäm piä.

Halikkola
"Halikkola By” on sijainnut siinä, m issä Kittilä 

ja Jalli ovat vielä nykyäänkin. Talolasta tullut tie 
on  m ennyt kylän läpi ja yhtynyt H ärkätiehen lä
hellä K otirantaa, m utta to inen tie on  m ennyt sii
tä, m issä tie on  nykyisinkin, ylittänyt Härkätien. 
V antaan kohdalla ja jatkanut läpi m etsän aina He- 
vonlinnan harjulle asti. T änne Hevonlinnalle ja sa
malla Huovintielle onkin Härkätieltä suuntautunut 
Melliläntien lisäksi neljä m uuta tietä, lähtien Ha- 
likkolan, Jättälän , Partalan ja Koivukylän kyläkes
kuksista. Kaksi niistä päättyy H uovintiehen, m ut
ta kaksi jatkaa sen yli, to inen m enee H evonlinnan 
järvelle ja hiem an sen ohikin, to inen sen kor
keam m an töyrään luokse. S aattaa  olla, että jo sil
loin näitä paikkoja on käyty ihailem assa, niin että 
sinne on m uodostunut teitä, m utta luultavimmin 
näm äkin tiet liittyvät niittyihin. Olihan koko ny
kyinen K ankaan kulma harjua lukuunottam atta ai
koinaan niittyä, eikä siitä ole kaukana Rahkio- 
kaan, jossa koskelaisetkin ovat entisaikaan käy
neet heinänniitossa.

Jättälä
Sitten ollaankin jälleen H ärkätien varrella, ja 

kartassa lukee ”Jättelä By” siinä Seppälän , Kraa- 
tarin ja Usvalan tienoilla. Siinä vierellä yhäkin ole
va luhta on  myös merkitty karttaan, sam oin sen 
läpi tuleva pieni puro. Luhdan takana, U udenta- 
lon ja Luhtalan välimailla näkyy m yös m uutam ia 
asumuksia; ilmeisesti ne ovat olleet torppia, vaik
ka sitä ei kartassa m ainitakaan. Niihin lähtee tie 
luhdan reunasta ja jatkuu ohikin Hepo-ojalle asti, 
m utta ei enää sen yli.

Partela
Jo en  loivassa ulkokaarteessa, sinne tänne kum 

puilevassa m aastossa on ollut "Pardela By”. Il
meisesti kaikki kylän kuusi kantatilaa on  sijainnut 
niillä m ain, vaikka niistä osa sitten onkin sijoittau
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tunut kauem m aksi joesta; Kupi ja Paavola kuiten
kin ovat entisillä paikoillaan. Kylän yläpuolella on 
ollut melko suuri niitty, jonka se Hevonlinnalle 
johtava tie halkaisee kahtia. Tien alkupäässä en
nen  niittyä on pari asum usta, jotka ilmeisesti ovat 
kuuluneet torppareille.

Harmaa
Vain pieni m atka Partelasta M arttilaan päin on 

sijainnut -  ja sijaitsee edelleenkin -  H arm aan ky
läkeskus. Kylän m olem m at kantatilat H arm aa ja 
Muti ovat yhä niillä sijoillaan, joissa ne jo vuosi
satoja ovat seisoneet. Kylien välillä H ärkätien lai
dalla näkyy m uutam ia asuintalojen m erkkejä, ja 
näiden kohdalta lähtee tientapainen pohjoiseen, 
sivuten siellä jonkin m atkan päässä olevia niittyjä. 
Nykyiset peltoaukeat Ristim urron luona ovat sii
hen  aikaan olleet täysin luonnontilassa.

Koivukylä
O tam m e vielä kukonaskelen länteen ja siellä vii

m eisenä Kosken kappeliseurakunnan kylänä oli 
Koivukylä. Kyläkeskus oli nykyisen Raunion sa
han  kohdilla, se ei siis ollut aivan H ärkätien var

rella. Tien laidalla seisoi kuitenkin m uutam ia to rp 
pia jo kylien rajalla ja m yös niiden m yöhem m in 
tulleiden ja nyt jo toim intansa lopettaneiden kaup
pojen tienoilla. Siltä kohdalta lähti m yös se tie 
pohjoiseen, joka sitten jatkui aina Hevonlinnalle 
asti. T orppien  luona näkyy m uutam ia pieniä, ra
jattuja peltotilkkuja H ärkätien pohjoispuolellakin, 
kun talojen pellot ulottuivat vain tielle asti. Silti 
Koivukylässä oli melko paljon peltoa muihin kyliin 
verrattuna, koska H ärkätie siinä kohdassa ei ollut 
aivan lähellä jokea.

Näin olem m e tehneet p ienen  retken Kosken 
kappeliseurakunnassa noin 2 0 0  vuotta taakse
päin. Kun taloja oli harvassa, ei väkilukukaan var
m aan kovin suuri ollut, vaikka taloissa paljon vä
keä olikin. Kato- ja tautivuodet aina välillä vähen
sivät väestöä radikaalisti, m utta 1700-luvun lopul
la ei tiettävästi pahem pia nälkävuosia ollut, joten 
ehkä väkeä Koskellakin oli suunnilleen vakiom ää
rä. Puhutaan "vanhoista, hyvistä ajoista”, m utta 
kyllä eläm ä tuolloin melko kovaa ja karua oli. Sil
ti varm aan sen ajan ihmisetkin jostakin om at ilon- 
hetkensä löysivät -  eikä niin paljon vaadittukaan. 
K unhan elettiin.

Matti Heinonen
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Koskelainen novelli m enneeltä  ajalta
Joku koskelainen saattaa muistaa, että mm. Pellervo-lehdessä julkaistiin 40-luvulla ni

mimerkki V. Leikkarin novelleja. Ilmeisesti kuitenkin vain harvat tietävät, että nimimerkin 
taakse kätkeytyi maanvilj. Kai Tuomola Kosken Patakoskelta, joka sittemmin tuli tunne
tuksi mm. Kosken kunnanhallituksen puheenjohtajana. Hän on kirjoittanut myös monia 
aatteellisia kirjoituksia eri lehtiin omalla nimellään, mutta kaunokirjallisissa tuotteissaan  
hän käytti tätä nimimerkkiä V. Leikkari. Lainaamme nyt Pellervosta hänen novellinsa vuo
delta 1 9 4 6 . Se kuvaa elävästi nuoren maamiehen tuntoja tuolta menneeltä ajalta, jolloin 
nk. maaltapako vähitellen oli alkamassa, joskaan sitä ei vielä kunnolla tiedostettukaan.

Kiusaus
Lauri kynti.
Oli tuntunut aikamoiselta helpotukselta, kun oli 

saatu korjuutyöt päätökseen. Kesän sato oli jo kaik
ki suojassa ja kauniita ilmoja näkyi vielä riittävän. 
Hyvä, että ehti ennen syyssateita kyntämään.

Mutta kyntäminen ei tuntunut oikein luistavan. 
Nuorempi hevonen veti kovasti eteen eikä aura 
käynyt sopivasti. Sitä täytyi vääntää kaikin voimin 
ja sittenkin vaosta tuli mutkallinen ja päät epätasai
sia. -  Hiki virtasi pitkin Laurin ihoa ja sekin tus
kastutti.

Päästyään vaon päähän Lauri ajoi auran kiinni, 
kiersi ohjat sakaraan ja jäi nojaam aan auraa vasten. 
Tuntui haluttomalta aloittaa uutta vakoa. -  Maa on 
vielä liian kuivaa, ajatteli Lauri, hevoset ovat tottu
m attom at ja aurinko paistaa liian lämpimästi. Mut
ta Lauri tiesi, etteivät näm ä sittenkään olleet ne 
syyt, minkä vuoksi kyntötyö ei sujunut. Todellinen 
syy oli sisäinen haluttomuus, joka oli vallannut mie
len. Kesä kaikkine kiireineen oli m ennyt rauhalli
sesti, m utta nyt tänä aam una oli yht’ äkkiä tullut tä
mä haluttomuus, levottomuuden tila, joka oli häntä 
jo m onina vuosina kiusannut. Teki mieli jättää nä
mä saviset pellot ja lähteä pois vapaam paan, ke
vyem pään ja iloisempaan maailmaan.

Nyt tuntui levottomuus tulleen entistä kiihkeäm- 
pänä. O ikeastaan Lauri tiesi syynkin siihen. Erkki, 
lapsuudentoveri, oli ollut käymässä täällä kotoky- 
lässään. H e olivat samanikäisiä, m utta Erkki näytti 
olevan häntä m onessa asiassa edellä. Erkki oli jo 
naimisissa, hänellä oli kaupungissa om a huoneisto 
ja hän nautti lähes kym m enentuhannen kuu
kausituloja. Sitäpaitsi hän oli puhdas ja kom ea her
rasmies, jonka rinnalla Lauri melkein häpesi vaati
m atonta olemustaan. Kaikesta näki, että Erkillä oli 
hyvät oltavat; hän oli iloinen ja puhelias ja ylen
palttisen kohtelias. Kun he olivat olleet seurojenta
lossa iltamassa, oli Erkki tanssinut innokkaasti ja 
voittanut tyttöjen ihastuksen kuin paraskin nuori
mies.

Täm ä kaikki synnytti Laurissa kateutta, hänkin 
olisi tahtonut olla Erkin kaltainen, mutta ei voinut. 
Ja  kuitenkin Erkki oli kansakoulussa ollut häntä 
huonom pi. Eroavaisuus johtui siitä, että Erkillä oli

ollut vapaus lähteä maailmalle, kun Laurin oli koti 
sitonut tänne maalaiselämään, jonka yksitoikkoi
suus ja raskas työ oli jättänyt häneen leimansa, teh
nyt hänestä köm pelön ja juron, hiljaisen ja raskas
mielisen.

H änen koko eläm änsä tulisi täällä olem aan sa
manlaista raskasta työtä, kovaa taistelua toim een
tulon takia. H än vanhenisi ennen aikojaan ja elämä 
olisi suurta pettymystä. -  Ei! Sellaiseen kohtalon 
hän ei alistunut. Kyllä hän sittenkin lähtee! Sano
koon äiti mitä tahansa, haukkukoon tai itkeköön, 
hän lähtee sittenkin. Saa äiti hakea vieraan teke
m ään näitä töitä, ehkä silloin huom aa, ettei näitä 
toinenkaan tee pienillä rahoilla, palkatta. H än ei 
tahdo olla m ikään uhri näiden savisten peltojen hy
väksi, täm än pienen tilan eteen, jolle hän on uh
rannut jo liiaksikin, uhrannut herkim m ät vuotensa 
-  nuoruutensa. Nyt hänen on jo aika katsoa eteen
sä, aika lähteä, ennen kuin se on liian myöhäistä.

Miksi hän ei ollutkaan lähtenyt jo aikaisemmin? 
Olihan hän jo niin m onta kertaa vuosien varrella 
ajatellut tätä asiaa ja päättänytkin jo lähdöstään. 
Mutta aina oli tullut jokin, joka oli saanut jääm ään, 
mieli oli tyyntynyt ja työ alkanut luistaa. -  Mutta jäl
leen palasi levottomuus, palasi entistä kiihkeämpä- 
nä, vastustam attom ana. Vihdoin hänen oli tehtävä 
ratkaisu, toteutettava päätös -  lähdettävä.

Lauri nykäisi hevosia. Nuorempi repäisi vihaises
ti alkuun ja vakoon tuli paha mutka. Mutta ei aut
tanut. Kirottua täm ä maatyö. Hikoilutti ja tuskas
tutti, ihan suututti. Päisteessäkään hän ei malttanut 
tyynnyttää hevosia, tulkoon kyntö sellaista kuin tu
lee,m itäpä kun ei säily. -  Helkutti!

H uom atessaan jonkun tulevan tietä m yöten Lau
ri vähän säpsähti. Näkyi olevan Mäkeläisen vaari, 
naapurin siirtolaismies, aina hyväntuulinen ukko.

-  No, nyt on hauska kynnellä, huutaa vaari ter
vehdykseksi ja aivan kuin ilmaisten ilonsa siitä, et
tä Lauri jo oli ehtinyt kyntötöihin.

-  Niin on, sanoo Lauri vastaukseksi, vaikka mie
lessä onkin toista.

-  Ihan rinnasta tekee pahaa, kun näkee toisten 
kyntävän, eikä itsellä ole mitä kyntäisi, huokaa vaa
ri. Kun on pienestä asti viljellyt m aata, niin kaipaa
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sitä niin, että mieltä ahdistaa.
Lauri ei osaa tähän oikein mitään vastata. Sanoo 

vain, että niin kai se on. Mutta hänen ajatuksissaan 
tapahtuu nopea käänne, häntä alkaa äkkiä hävet
tää äskeiset ajatuksensa ja hänelle tulee kuin hätä, 
ettei vaari vain näkisi hänen sisimpäänsä. H änen 
katseensa kääntyy pois ja huom aam attaan hän ny
käisee hevoset lähtöön, tyynnyttää nuorem paa lii
allisesta riuhtaisemisesta ja lujin käsin pitää auran 
suorassa. Vanha mies katsoo vakaana Laurin pe
rässä syntyvää suoraa vakoa, katsoo tieltäkin vielä 
taakseen ja hänen mieleensä jää kuva onnellisesta 
m iehestä, joka kyntää om aa m aataan.

Mutta vallankumous Laurin ajatusmaailmassa jat
kuu nopeana. -  Mitä hän olikaan miettinyt? Jä t
tääkö täm än m aan, johon hänellä oli perintöoikeus 
ja joka jo nytkin oli melkein sam aa kuin om a maa. 
Käsittikö hän oikein, mitä om a m aa merkitsi? Eikö 
vanha, ikänsä m aata viljellyt ja sen m enettänyt 
mies käsittänyt sen paljon paremmin! Varmasti! 
H änhän ikävöi m aata ihan pakahdukseen asti ja 
hän, Lauri, nuori mies, olisi valmis hylkäämään 
m aansa. H elppouden ja mukavuuden takiako? Pel

käsikö hän työtä, pakenisiko velvollisuutta, kutsu
musta, isän perintöä? Raukka hän silloin olisi! -  
Olihan hänellä valmis pelto viljeltävänä, kun isillä 
ennen oli tällä paikalla ollut raaka metsä, hallainen, 
tietön korpi. Osasi Lauri kuvitella, millaista oli ollut 
pellon teko m etsästä entisen ajan työvälineillä. Kui
tenkaan isät pari polvea taaksepäin eivät olleet pa
enneet tehtäväänsä. Miten siis hän, valmiin pellon 
viljelijä, voisi paeta m aan kutsumusta!

Oliko hänellä sitten m aan kutsumusta? Miten 
hän ilman olisi suunnitellut kaikki valmiiksi, suunni
tellut uudet, ajanmukaiset rakennukset, suunnitellut 
puutarhan, peltojen rikkomiset ja ojitukset ja m et
sänkin uudistuksen? M onet hiljaiset illat hän oli näi
tä suunnitelmia mielessään rakennellut, niitä päi
vien töissä edelleen mielessään kehitellyt. Se olikin 
hänelle aina ollut mieluisinta ajateltavaa, uuden 
suunnitteleminen ja uudelleen järjestäminen. Mutta 
suunnitelmat olivat pysyneet hänen om ana salai
suutenaan. Kerran hän ottaisi isännyyden talossa ja 
silloin koittaisi se aika, jolloin hän voisi toteuttaa 
suunnitelmansa, rakentaa ja järjestää om an mielen
sä mukaan. Se olisi eläm än onnellista täyttymystä, 

jonka edestä kannatti ponnistella ja uhratakin.
Ihm eekseen Lauri huomasi, että kyntö ru

pesi parem m in sujumaan , tuntum aan mie
luisalta. Katkera, levoton mieli rauhoittui ja 
hän hymyili äskeisille ajatuksilleen, joiden mie
lettömyyden hän nyt täysin tajusi. -  Ehkä se 
olikin tuo vapauden ja itsenäisyyden puute, se, 
ettei saanut tehdä mielensä mukaisesti, joka 
hänen sai toisinaan tuntem aan vastenmieli
syyttä ja haluttomuutta. Ja  silloin tuli tuo le
vottomuus, kiihkeä halu päästä jonnekin pois, 
tuli tuo kiusaus, kuvitelma parem m ista m ah
dollisuuksista jossakin muualla.

Nyt Lauri oli hyvillään, kun näin äkkiä pää
si näistä ristiriitaisista ajatuksista, joiden vallas
sa olisi voinut tehdä ties minkälaisia mielettö
myyksiä. Mäkeläisen vaarin tulo oli ollut on
nellinen johdatus vapauttam aan hänet kiu
sauksesta. Nyt hän sai taas häiriintymättä ra
kennella suunnitelmiaan. O ikeastaan äiti olikin 
jo liian vanha talonpitäjäksi, hänet oli päästet
tävä jo lepääm ään ja siskoille oli maksettava 
perintöosat. Näin oli joskus jo puhuttukin. Nyt 
Lauri tunsi olevansa kypsä ottam aan isännyy
den vastaan.

Viilu toisensa jälkeen kääntyi suorana ja 
kauniina. Hevoset oppivat vetäm ään tasaisesti 
ja myöhäiskesän aurinko piti ilman kuivana ja 
sopivan lämpimänä.

Kyntäjän ajatukset askaroivat mieluisissa 
suunnitelmissa ja peltojensa parissa hän tunsi 
olevansa onnellinen.

Novellin kirjoittaja Kai Tuom ola ja tkosodan aikana pyy 
kinpesussa Karjalan korvessa.
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Kosken maisemien kehityshistoriaa

M aisemien pysyväisyys kertoo enem m änkin ih
miselon lyhyydestä kuin todellisesta m uuttum atto
m uudesta. K otikuntam m e näkym ät ovat vuositu- 
han ten  saatossa vaihtuneet uskom attom asti. Vii
m einen m uutos, m etsien raivaam inen pelloksi, on 
ihm isten aikaansaam a.

Koskelaiset eivät erityisen halukkaasti ylistä ko- 
tim aisem iensa kauneutta. Syynä saattaa olla osak
si paikkakunnan perin teeseen  kuuluva vaatim atto
muus, osaksi se valitettava tosiseikka, että  m enet 
m ihin suuntaan tahansa, m aisem at kaunistuvat.

M aisemien arvostusta tosin kohen taa se ilah
duttava totuus, että Lapista, Itä-Suom esta tai jär
vialueilta tulevat m atkaajat ovat kohtuullisen ym 
mällä. Saviseutu on heille käsittäm ätön Suom en 
osa. ”0 n  kun ei Suom es oliskan” , sanoi eräs 
m atkustavainen kerran bussissa.

Sanokaam m e, e ttä  Kosken m aisem at ovat har
vinaislaatuiset. Mellilässä on tosin vielä kummalli
sem paa, eli tasaisem paa. Savikon keskustan lä
hellä vesien juoksu on peräti vaivalloista. O len jo 
alkanut pelätä, koska Loimijoen juoksu pysähtyy

Liipolanjärven rannasta löytyivät 30-luvulla yksipuiset, kivikautiset ruuhet. M ikkolan pappan to team us his
toriallisesta löydöstä ku i tenkin  oli: "Juu, kyl mää viäl muistan, kun  niittein kans soure tti in . . .”
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Useilta puolilta pahasti kalutun H evonlinnan harjun korke im m an kohdan tasaisuus osoittaa veden aikanaan  
lainehtineen sillä korkeudella. Tasainen "delta” on m yös Kerkolan harjulla.

Kaikella on aikansa. Koskella niinkuin koko  Etelä- 
Suom essa  tervaleppien kulta-aika oli m u u tam a  tu 
hat vuotta sitten. Tervaleppämetsät ovat m elkein  
hävinneet, m utta  nämä p u u t  kasvavat Tuimalan  
koskessa.

ja vedet alkavat hölistä Niinijokea pitkin Mellilän 
kautta Koskelle. Niin siinä kumminkin joskus käy.
M aan kohoam inen kallistaa Suom ea niin, että 
iänkaiken vedet eivät luoteeseen m ene. P eräm e
ren  seudulla m aa kohoaa lähes kym m enen milliä 
vuodessa, m utta Suom enlahden itäpäässä ei juuri 
ollenkaan.

Paimionjoki kyllä holottelee tukevasti ja var
masti. Joki virtaa jo valmiiksi "o ikeaan  suun
ta a n ” .

Maapohjan tasoitus
Kaikille ei välttäm ättä ole selvinnyt, m istä pai

koin jopa m onikym m enm etrinen savikerros on 
m aisem iim m e ilmestynyt. Voin julkisesti ilmoittaa, 
e ttä  siitä on  kiittäm inen jääkautta, joka täällä val
litsi n. 1 0 0 0 0  vuotta sitten. Jääkaudella oli m o
raalinen velvollisuuskin lahjoittaa viljelysmaata tu
leville koskelaisille, sillä entiset ruokam ullat se 
hautasi ties m ihin tai työnsi kauas M ustanm eren 
seuduille.

L äm pökauden voim istuessa ja valtavan jääm as-
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Väljä m aaseu tum aisem a on taas tavallaan uhattuna, m u tta  ei luonnon itsensä taholta.

A lkuperäinen savikkom etsä  oli pelottava, eksyttävä este  kulkemiselle. Niin oli tuhansia vuosia, kunnes  asu
tus toi suuret niit tymaat ja m yö h em m in  pellot.
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san perääntyessä (sulaessa) äärim m äisen hitaasti 
kohti luodetta, jäätiköltä syöksyvät sulamisvedet 
huuhtoivat m ukaansa suunnattom at m äärät kiin
toainesta. Jäätikköjokien suille, jäätikkötunnelei- 
hin ja halkeam iin kasaantui erilaatuista soraa riip
puen  veden virtausvoimasta. Jäätikköjoista ovat 
m uistona Koskenkin pari harjujonoa. Laakeat 
harjukohdat ovat entisiä suistom uodostum ia ja jyr
kät kohdat saivat tukea jäätikön seinäm istä.

H ienom m at hiukkaset vesi kuljetti kauaksi jääti
kön edessä lainehtivaan m uinaiseen Itäm ereen, 
jonne liete kerrostui savikoksi. Silloin koskelainen 
m aisem a sai om inaisilm eensä.

Ulkoluodoista sisäsaaristoksi
Silloin kun valtava jäätikkö vielä hohkasi luo

teen  puolella, ei ehkä enää näkyvissä, m utta il
m aan  raakaa kylmyyttä an taen , Kosken kohdalla 
sijaitsi ulkosaaristo. Vesi oli suolaista m erivettä, 
jolla oli yhteys Etelä-Ruotsin yli Atlanttiin. No, sii
nä vaiheessa pintavesi ehkä ei enää  ollut kovin
kaan m ereistä, sillä jäätikkö syöksi paljon m akeaa 
vettä ja m eriyhteys madaltui nopeasti m aankoho
am isen seurauksena. E hkäpä H evonlinnan viehät
tävä harjusaari kylpi jo lähes suolattom assa ve
dessä.

H evonlinnasta koilliseen köm ötti Koskenkallion 
kaunism uotoinen kalliokyömy. K aukana kaakos
sa, aam upäiväauringon kilossa siinteli yksinäinen, 
tasalakinen hiekkasaari, Kerkolan harju. L ounaas
sa aalloista työnsi vaivoin ylös kum punsa ns. 
Puustellin korpi. M utta viimeisenä vartiona, kau
kana eteläisellä ulapalla, ainaisten pärskeiden kiu
saam ana jökötti jyrkkäreunainen kalliolinnoitus, 
Kuusjoen Haukka vuori.

Yhä vieläkin nähtävinä olevina vajaa kym m e
nen  tuhatta  vuotta sitten vallinneista saaristo- 
oloista ovat rantakivikot ja -törm ät harjujen reu
noissa. Tuulten voim asta antavat viestinsä harvi
naiset hiekkadyynit Puustellin korvessa m etsäau
totien varressa lähellä Myllykyläntietä ja Siltasuon 
reunassa Tauselan tiellä. Ne ovat nykyisin noin sa
ta m etriä m erenpinnan  yläpuolella.

Pääosin Kosken alue "luiskahti" näkyviin mui
naisesta Itäm erestä suunnilleen 9 0 0 0  vuotta sit
ten. R antojam m e huuhdellut vesi oli silloin suola
ton ta, ja vaihetta kutsutaan Ancylus-järveksi erään  
kotilon m ukaan. Suolatonta vettä oli riittämiin, sil
lä allas oli vähän nykyistä Itäm erta suurem pi, 
vaikkakin m uuten sam an m uotoinen. Jäätikkö oli 
enää vain m uutam an sadan kilometrin m ittainen 
läiskä Pohjois-Ruotsissa.

Kuiville jäätyään Kosken m aisem at olivat aluksi 
ankeaa asum am aata kaikille muille, paitsi lieju

koista pitäville. Oli sen tään  kuivaakin m aata; kal
lioita, m oreenitöyräitä ja harjunselkiä, m utta kaik
ki muu oli vesipitoista savikkoa.

Vesi ei tiennyt m inne m ennä. U om at eivät ol
leet vielä syöpyneet. Kaikki oli paljon tasaisem paa 
kuin nykyään. Oli m yös pieniä järviä. M onet lam 
m et ja alavat paikat alkoivat sam an tien soistua, 
vaikka ilmasto olikin kohtalaisen kuiva ja lämmin.

Kosken seutu ei ilmeisesti enää  joutunut koivi
kon valtaan, niin kuin sisä-Suom en m aisem at vä
hän  aikaisemmin. "V alkean ta igan” aika oli ohi. 
Täällä kuivat paikat valloitti ilmeisesti m änty. Oli 
varm aan koivuakin ja muita lehtipuita. Kuusi vain 
puuttui. Sitä sai hakea Itä-Suom esta asti.

E hkäpä vähän m yöhem m in Lounais-Suom en 
suuri savialue oli oikea tervaleppäkorpien valta
kunta. Tervaleppä yleistyi läm pökauden alussa so
pivilla paikoilla huippuunsa. Ei ole m ahdoton  aja
tus, e ttä Kosken viimeiset pienet tervaleppäm etsi
köt ovat geeniperin töä aina tuolta leppien kuva
ajalta, satojen puusukupolvien takaa.

Sam oihin aikoihin tervaleppien kanssa alkoivat 
yleistyä m onet jalot lehtipuut. Erityisen yleinen oli 
m etsälehm us eli niinipuu. Myös tam m ea, jalavaa 
ja pähkinäpensasta  oli runsaasti aina Keski-Suo- 
m ea m yöten.

Kulta-aika
Litorina-kulta-ajaksi kutsutulla, noin 2 0 0 0  vuot

ta  kestäneellä läm pökaudella Suom en asujaimisto 
eli parasta  aikaansa. Näin olen mietiskellyt. Tääl
lä vallitsi nykyisen T anskan ilmasto. Kesät melko 
kuivia, talvet sateisia, m utta lauhoja.

Syötävää oli yltäkylläisesti harvoille kivikauden 
perhekunnille, jotka liikkuivat m ielensä m ukaan 
paikasta paikkaan. Kalat, sim pukat, hylkeet ja 
m ajavat olivat tärkeitä saaliseläimiä m onien kui
van m aan eläinten lisäksi. V esipähkinä oli myös 
tärkeä villi ravintokasvi, jo ta saatettiin kyllä tahal- 
lisestikin levittää vesistössä toiseen.

Litorinan läm pökaudella (nimi taas kotilon m u
kaan) m erenran ta  oli jo siirtynyt noin 50  m etrin 
tasolle nykyisestä m erenpinnasta  ja siitä alem 
maksikin. Luultavasti Kosken seudullakin vielä sii
hen  aikaan kulki kivikautisia pyytöseurueita, m ut
ta uskoakseni Kosken kivikautiset löydöt ajoittuvat 
vähän varhaisem paan aikaan, varhaisläm pökau- 
den  loppuun. Silloin m erim äisen Ancylusjärven si- 
säsaaristo oli näillä m ain. T auselannum m en — 
Purhaannum m en m aisem issa oli oivallisia leiri
paikkoja pitkien lahtien tuntum assa, joita nykyi
sen Puustellin korven suuri saari mukavasti suoja
si "M arttilanulapan” länsimyrskyiltä.

Tällaisessa huikean kauniissa m aisem assa asus
tivat "ensim m äiset koskelaiset” .
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Tummien kuusikoiden maa
Noin 5 0 0 0  vuotta sitten ilmasto alkoi nopeasti 

viilentyä. M erenranta oli jo kaukana näkym ättö
m issä Koskien m aisem ista. "V anha hyvä aika” oli 
auttam attom asti ohi. Tum m at kuusikot alkoivat 
vallata alaa lem peiltä lehtimetsiltä. Jalopuum etsät 
katosivat vuosisatojen saatossa. Ennen niin ylei
nen  ja kom ea m etsälehm us harvinaistui ja pakeni 
m aan  köyhtymistä viimeisiin turvapaikkoihinsa, 
joissa se vieläkin elää kituuttaa ja toivoo aikaa p a 
rem paa.

Ajanlaskum m e alkuun m ennessä Koskesta oli 
tullut se kuusim etsien m aa, jona m e sen tunnem 
me.

Pitäjästäm m e, varsinkin sen pohjoisosasta, tuli 
suuren eräm aa-alueen sydän sadoiksi vuosiksi. Ih
misillä ei ollut tänne juurikaan asiaa. Metsästäjiä 
saattoi liikkua, m utta heitä pelotti tasainen, eksyt
tävä m aa ja hirveät m etsät. Kaikennäköiset suot, 
räm eet, korvet ja vatajat tekivät kesäisestä liikku
m isesta helvetin. H arjujonot olivat ainoa pelastus.

Paimionjoki kulutti uom aansa. R annan kuuset 
kaatuivat paikoin kahta puolen yli virran, tukkien 
tehokkaasti tärkeän  kulkutien. Varm asti kulkijat 
yrittivät pitää väylää auki, m utta senaikaisilla väli
neillä työ oli turhauttavaa. T arina kertoo, että  jo
ki oli pitkään lähes kulkukelvoton.

Tiheitä m etsiä kauhisteleva, arasti Paimionjo-

kea seuraileva H ärkätien ura otettiin käyttöön joi
denkin tietojen m ukaan jo 1200-luvulla. Ei kauan 
kestänyt, kun jokivarsi sai ensim m äiset asukkaan
sa. Kaskimaita poltettiin ja pian talojen ym päris
tö t saivat ensim m äiset p ienet peltonsa.

1600-luvulla ilmasto häiriintyi pitkäksi aikaa. 
V aihetta on  kutsuttu jopa pikkujääkaudeksi. Muis
tiinpanojen m ukaan oli kesäisiä yöpakkasia, hal
laa, raesateita, kaatosateita, aikaisia ja m yöhäisiä 
keväitä, yllätystalvia jne. M onet nälänhädät toivat 
kulkutaudit, ruton ja karjaruton. Kurjuus oli hui
pussaan. Taloja ja lähes kokonaisia kyliä autioitui. 
M onet lähtivät liikkeelle ja kuolivat pitkin teiden 
varsia. H uonoja aikoja on  eletty Koskella m yö
hem m inkin, m utta kyllä tuo 1600-luku lienee sur
kein ajanjakso.

T äm ä nykyinen Kosken m aisem a, laajat pellot 
ja oudosti "hajasijoitetut” talot, on  ollut olem assa 
hyvin lyhyen aikaa, m utta se on  ilmeisesti jo saa
vuttanut päätepisteensä. M uutoksen airueet ovat 
ilmassa.

Ehkä m eidän kannattaisi valtaisien peltojem m e 
reunassa pysähtyä m iettim ään 1600-luvun o p e 
tusta. Surkeuden aiheutti ilm aston häiriö. Sam an 
ilmaston, jolle m e em m e vieläkään voi yhtään mi
tään. Ihm inen ehkä jo m uuttaa ilmastoa, m utta ei 
m ielensä m ukaan.

Mikä onkaan Kosken m aisem ien seuraava vai
he?

Jaakko Heinonen

Heuonlinnan harjun rinteillä on m onin  paikoin nähtävissä entistä merenrantakivikkoa.
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Unohdettu ihminen
V uoden kallistuessa kohti loppuaan, pimeim- 

m än ajan häm ärässä, ajatus karkaa pohdiskele
m aan  ihmisyyden alennustilaa.

Eräs ajattelija on  lausunut: "Ihmisellä on  m o
nenlaisia kykyjä, m utta pisimmälle hän  on päässyt 
taidossa olla m ahdollisim m an vähän ihm inen” .

Maailma on täynnä kauheuksia, vaikka ihm inen 
on valloittanut avaruuden ja tehnyt to inen toistaan 
h ienom pia —  tai myös huonom pia keksintöjä.

Irakin Saddam  surm autti kokonaisten kylien 
asukkaat kemiallisilla aseilla om assa m aassaan. 
Iranissa uskonnollisen K hom einin arm eija käytti 
om an m aansa nuoria poikia m iinakenttien esikä- 
velijöinä, jo tta sotilaat säästyivät tappioilta.

Nykypäivän kauhuja koetaan  mm. entisen Ju 
goslavian alueella, jossa esim. lapsia kuljettavaa 
bussia voidaan säälittä am pua. Som aliassa tuhan
sia kuolee päivittäin nälkään, suurin osa heistä 
lapsia. M erkittävänä syynä on ollut keskenään so
tivien heim osissien ryöstäm ät YK:n ja m uiden jär
jestöjen avustuskuljetukset.

O m assa m aassam m e on m yös vaikeuksia, m ut
ta niitä ei voi verrata edelläoleviin, eikä m yöskään 
sotien ja niiden jälkeiseen aikaan. Pahin ongelm a 
on työttöm yys ja sen m ukanaan tuom at taloudel
liset sekä henkiset vaikutukset. Erityisesti nuoriso 
on oikeutetusti pettynyt. Suuri osa erilaisista am 
matti- ja m uista oppilaitoksista tai korkeakouluista 
valmistuvista jää ilman työpaikkaa tai jatko-opis
kelumahdollisuutta. Kun takana ei ole riittävää va
kinaista työsuhdetta on taloudellinen ja henkinen 
tilanne todella vaikea. Nuorisolla pitäisi olla eläm ä 
edessään; toiveet, unelm at, työura, om a perhe ja 
yleensä palkkio pitkän koulun ja m uun opiskelun 
jälkeen.

Mitä heillä on?
Vanhoihin kaavoihin halvaantuneet, itseriittoi

set poliittiset puolueet ja ammattiyhdistysliike se
kä ns. tutkivaa journalismia harrastava "julkinen 
sa n a ” , joka taustalla käy valta- ja levikkitaistelua 
tulevaisuudestaan.

Talouseläm än puolella on  kukoistanut kasino
ja juppikulttuuri, jossa valtaharhan huum assa tem 
mellettiin täyttä ym m ärrystä vailla. T äm än talous
eläm än tuhoamisleikin vetäjiin sopii hyvin mietel
mä: "Monille käy niinkuin viljan tähkille; niin kau
an kun ne ovat päästään  tyhjiä, nostavat ne var- 
tensa suorina ja ylväinä taivasta kohden; vasta 
kun niiden jyvät kypsyvät, taivuttavat ne  päänsä

alas.”
Useasti taivastellaan yleisesti, ja erityisesti polii

tikkojen keskuudessa, miksi politiikan suosio on 
yhä enenevässä alamaissa. Mielestäni suurin syy 
on siinä, e ttä  kansalaisten koulutus- ja tietotaso 
nousevat jatkuvasti, m utta politiikan tekem isen ta 
so takeltelee. Mitenkä ihm eessä järkevä ihm inen 
voisi arvostaa sitäkin piiloleikkiä, jota hallitus, o p 
positio ja työm arkkinajärjestöt ovat käyneet kan
sankunnan suhteen työllisyys- ja talousongelm ien 
ympärillä. Se on kuin peruskoulun ala-asteen pik
kupoikien nahistelua välitunnilla nurkan takana. 
U seim pien poliitikkojen pitäisi m yös paran taa  luo
tettavuuttaan ja päästä  irti yleisestä käsityksestä, 
että; "kunniallisten ihm isten keskuudessa lupaus 
on sitoumus, m utta poliitikoille vaalisyötti.”

E räänä näkyvänä piirteenä yhteiskunnassa 
esiintyy kerta toisensa jälkeen m aatalouden ja 
m aaseudun vainoam inen. M onien asenteellisten 
poliitikkojen ja am mattiyhdistysliikkeen edustajien 
päässä  pyörii rahisten jo vuosia sitten ruostunut 
levy. Vielä tälläkin hetkellä haluttaisiin lisätä ulko
m aanvelkaa tuom alla jopa peruselintarvikkeet. 
M yöskään katastrofaalisen työllisyystilanteen p a 
rantam inen edelleen, m aatalouden ja sen jatko- 
työpaikkojen m enettäm isellä, ei näytä olevan es
teenä. Pääsääntöisesti m aataloustuotannon m äärä 
on jo tulossa kohdalleen. Lisäksi tuottajat m aksa
vat itse kalliisti viennistä. Yllättävästi myös ruoan 
hinta reaalisesti o ttaen  on Tilastokeskuksen m u
kaan laskenut alle vuoden 1 9 7 0  tason. Nyt olisi 
vihdoin aika pysäyttää ruosteensyöm ä levy, an taa  
m aaseudulle toim intam ahdollisuus ja työrauha se
kä palauttaa työn ilo.

Me annam m e yleensäkin eläm ässäm m e enem 
m än tilaa valitusvirsille kuin ylistyslauluille. Nykyi
nen  "linja” niin politiikassa, talouseläm ässä, julki
sessa sanassa kuin m uussakin toim innassa on yli
am puvan negatiivinen ja pessim istinen. Vaikeuk
siahan on, kuten aikaisem m in on todettu, m utta 
niitä on  ajan saatossa ollut ennenkin. M aailma ei 
lopu tähän , vaan jossain edessäpäin näkyy valoa 
ja uusi huom en.

Sisäisen tasapainon  puute ja epäsopu  kuvastuu 
puheistam m e ja teoistam m e. Valitam m e puuttei
tam m e ja m uiden meille tekem iä "vääryyksiä” . 
M eidän olisi ryhdistäydyttävä, vältettävä kielteistä 
ajattelua, puhetta  ja turhanpäiväistä valittamista. 
Miten virkistävää onkaan tavata ihmisiä, jotka
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ajattelevat mahdollisuuksien m ukaan m yönteisesti 
pahoinakin päivinä. H e osaavat olla tyytyväisiä ja 
iloisia niistä asioista, mitkä ovat kunnossa.

"Onnellisuus m erkitsee sitä, että  osaa iloita pie
nistäkin asioista” , on  kiinalainen Tu Fung sano
nut. Pienellä lapsella voi rakkain lelu olla rä- 
synukke. O n onnellisem paa kään tää  selkänsä kei
notekoisille ja yltäkylläisille ilonaiheille. Rauhallise
na voi elää vain, joka osaa tyytyä vähem pään, hy
myillä teeskentelem ättä  ja karttaa "kullattuja” 
ilonaiheita.

Bertrand Russel on  sanonut: ” En kiellä, että 
m enestyksen saavuttam isen tunne korostaa elä
m äniloa. Y htä vähän kiistän, että raha  jossakin 
m äärin voi edistää onnen  saavuttam ista —  m utta 
m uuhun se ei kykenekään. M enestys tai raha on 
ja jää aina onnen  yksittäisosaksi. Jo s  kaikki muut 
onnen  osat uhrataan  niille, ovat ne liian kalliisti 
o ste tu t.”

O nkohan pahin kiirastuli, mihin voisimme jou
tua, se että om istaa kaikkea maallista hyvää elä
m ää varten, m utta ei m itään, m inkä vuoksi elää.

Antti Luhtala



Urmaankulman muistoja
Urmaankulma, jossa lapsuuteni ja nuoruuteni vie

tin, on tiivis neljän talon rykelmä Sorvastolla. Siihen 
kuuluvat talot ovat Väli-Urmas, Ali-Urmas, Uusi-Mä- 
kilä ja Vanha-Mäkilä.

Väkeä oli siihen aikaan taloissa paljon, kun ta
lonväen lisäksi palvelusväkeä oli joka talossa. Meillä 
Ali-Urmaalla lapsia oli neljä, kaksi tyttöä ja kaksi 
poikaa. Uudessa-Mäkilässä oli karjanhoitajan tytär 
Kyllikki. Väli-Urmaan poika Antti Puras oli jo vähän 
vanhempi meitä muita. Purhaan mamman jälkeen 
tuli Väli-Urmaalle emännyyttä hoitamaan isännän si
sar Agda Puras ja hänen m ukanaan Hongiston Ant
tilasta Kalle-poika. Hän ei kuitenkaan ollut Sorvas
tolla kauaa, vaan meni takaisin Hongistolle. Hänen 
nuorempi veljensä Hannu tuli tilalle ja hän olikin Vä- 
li-Urmaalla aikuiseksi asti. Poikia oli muutenkin pal
jon kulmakunnalla, kun läheisessä Ronttistenmäessä 
oli paljon meidän poikien ikätovereita.

Muistan, kun aloitin koulunkäynnin alakoulussa, 
jota silloin vielä pidettiin kunnan omistamassa Yli- 
Urmaan talossa. Täm ä talo oli aikoinaan siirretty 
Urmaankulmalta vähän kauemmaksi, lähelle nykyis
tä 10-tietä. Uuden-Mäkilän Kyllikki ei tullut vielä si
nä vuonna kouluun, joten en tuntenut siellä yhtään 
tyttöä, mutta tuttuja poikia oli paljonkin. Vasta ol
lessani jo aikuinen toiset tytöt kertoivat, kuinka hei
tä nauratti, kun minä menin syömään eväitäni poi
kien joukkoon. Eväät kun syötiin aluksi eteisessä, ty
töt toisessa ja pojat toisessa päässä eteistä. Ur- 
maankulmalla meitä tyttöjä oli sentään kolme; Kyl
likki, sisareni Paula ja minä.

Väli-Urmaan kanssa meillä oli eniten yhteistoi

mintaa, ilmeisesti siksi, kun se oli kaikkein lähinnä. 
Talon isäntä, Purhaan Arviiti — meille hän oli Väli- 
talon setä — oli hyvin lapsirakas. Hän kävi meillä 
varmaan joka päivä, kun oli työpaikaltaan Kosken 
säästöpankista kotiutunut. Muistan, kuinka hänen 
tultuaan kiivettiin syliin ja kaivettiin Pix-pastillirasia 
takin rintataskusta. Se oli siellä aina ja siinä riitti tar
jottavaa.

Talot olivat niin lähekkäin, että meidän asuinra
kennuksen ja Väli-Urmaan navetan väliä ei ollut kuin 
muutama metri. Joskus katseltiin meidän kyökistä, 
kun Väli-Urmaalla poiki lehmä. Meillä oli Väli-Ur
m aan kanssa myös yhteinen kaivo ja maitohuone.

Olin kerran Koskenkartanossa lypsykilpailuissa, 
joita piti yliassistentti Niemelä Maanviljelysseurasta. 
Kuultuaan nimeni hän kysyi heti, olinko siitä talos
ta, jossa on yhteinen maitohuone naapurin kanssa. 
Hän kertoi sen olevan niin harvinaista, ettei ole kier
rollaan muualla tavannut. Hyvin se meillä sujui. Se 
oli senkin puolesta mukavaa, kun jäitten hakeminen 
ja altaan siivous oli vain joka toinen viikko, tuuri 
vaihtui aina viikottain. Talvella miehet yhdessä otti
vat jäät ja tekivät jäämiilun.

Maitohuoneeseen oli kummankin talon puolelta 
om a ovi, mutta vesiallas oli yhteinen, ja siellä mai- 
totongat kelluivat sulassa sovussa. Kummankin talon 
puolella oli sitten astiana vanha tynnyrin pohja. Niis
sä jäähdytettiin talousmaitoämpärit. Vain yhden se
kaannuksen muistan. Antin vaimo, Annikki, oli jo 
silloin em äntänä Väli-Urmaalla. H än toi kerran mei
dän äm pärin heiltä, kun joku heidän vieraistaan oli 
hakenut maidon ja ottanutkin vahingossa ämpärin

Sorvaston alakoululaiset vuodelta 1936  kuvattuna siellä Yli-Urmaan pihalla. Kirjoittaja takarivissä vasem 
malta lukien toisena.
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meidän puolelta.
Karjaa oli siihen aikaan joka talossa ja melkein jo

ka lajia. Muistini mukaan Väli-Urmaalla ei ollut ka
noja, lampaistakaan en ole ihan varma. Mutta kyllä 
kulmakunnalla oli sikatarhaa, kanatarhaa ja lam- 
maslaidunta aivan tarpeeksi. Keväällä täytyi kysellä, 
koska naapurit laittavat lehmät laitumelle, ettei 
useamman talon laitumellelasku olisi osunut samak
si päiväksi. Siinä kyllä olisi tullut sekamelska, kun 
lehmät aina muutenkin silloin villiintyivät. Emakot 
taas kaatoivat tarhanaitojaan tavan takaa. Kerran 
meillä kävi niin, että emakon kävellessä pihalla, 
juostiin hikipäässä sen perässä ennen kuin se saatiin 
sikalaan. Sitten havaittiin, että om at emakot olivat
kin kaikki tarhassa! Ei muuta kuin naapureihin ky
selemään, kuka emakon omistaisi. Seuraavalla ker
ralla jo tiesi varmistaa, oliko sika oma.

Uudessa-Mäkilässä oli talonväkeä pappa ja mam
ma sekä poika Arttu. Pappa kuoli jo sota-aikana, 
seuraa vaksi Arttu; m amma heistä eli kauimmin. Ta
lonväki asui toisessa rakennuksessa ja palvelusväki 
toisessa, ns. salirakennuksessa. Salirakennuksen tu
paa hallitsi vanha työmies Vertti, ja siinä asuivat 
myös muut työmiehet. Kamareissa sitten palvelijat, 
Lyyti ja Kyllikki toisessa. Vertti kasvatti kesällä kes
sua ja poltti sitä jatkuvasti. Tuvassa oli vanha muu
ri, jossa poltettiin oikein "pystyvalkkiaa” . Siinä Vert
ti istui talvi-illat piippuinen valkean loisteessa. Sinne 
mentiin aina välillä lämmittelemään, ja haistiin var
maan kovin kessulta, kun mentiin kotiin.

Muistan erikoisesti sen illan, kun talvisodan siirto
laiset tulivat. Miehet olivat heitä hakemassa Tuima- 
lasta. Odottelimme heitä Vertin luona ja kyselimme 
toisiltamme, mahtaako sieltä tulla myös lapsia. Kyl
lä tuli; 19 mukulaa oli sen jälkeen laskettelemassa 
Vanhan-Mäkilän vinttisillalla, kun yhteen kokoon
nuttiin. Vähintään kahden viikon päästä kaikki pu
huivat Karjalan murretta. Vieras ei kyllä erottanut, 
kuka oli karjalaislapsi, kuka paikkakuntalainen.

Kesällä käytiin ahkerasti uimassa läheisessä joes
sa. Mattarin ranta oli sellainen, jossa opittiin ui
maan. Siellä pidettiin uimakouluakin, se kun oli m a
tala ranta. Urmaankulman rannat olivat syvempiä. 
Vanhan-Mäkilän rantaan oli viety soraa lauttan vie
reen, ettei pohja ollut mutainen. Siellä käytiinkin va
kituiseen uimassa. Isompana, kun jo oltiin pellolla 
töissä, niin joka päivällistunnilla mentiin polkupyöril
lä kovaa vauhtia jokirantaan uimaan. Koko Ur
maankulman nuoriso. Kovaa vauhtia taas takaisin, 
että ehdittiin toisten mukaan pellolle ja siinä se hiki 
tuli taas uudelleen.

Kesälämpimällä oltiin sitten kaiket illat joessa plu- 
timassa. Samperinojassa myös kahlattiin jatkuvasti. 
Siinä oli sellainen kivinen, matala paikka, jossa ki
vien koloista pyydystettiin käsin "kivihessuja” . Oi
keasta nimestä en tiedä, mutta joskus olen kuullut 
kivennuoliaisista, olisivatko ne niitä? Ne olivat pie
niä, tummia ja niljakkaita kaloja. Niitä pyydystettiin 
röykkiöittäin ja vietiin kanoille, jotka söivät niitä ha
lukkaasti.

Samperinojan varrella oli meidän ja Uuden-Mäki- 
län lammaslaitumet. Kerran vaihdettiin pässiä Puis
ton kanssa, että saatiin uutta verta lammaslaumaan. 
Puiston pojat olivat sieltä saadun pässin jo valmiiksi 
"opettaneet” . Aina kun pässille selkänsä käänsi, 
niin silloin sai takapuoleensa aika tällin. Purhaan 
Agda tuli kerran vihaisena meille ja vaati, että se 
pässi täytyy tappaa. Lampaat olivat taas kerran ol
leet karkumatkalla, tällä kertaa Väli-Urmaan pihalla. 
Pässi oli lähtenyt Agdan perään ja peräkkäin oli 
menty sisälle. Porstuassa Agda oli vielä kuullut päs
sin jalkojen kopinan ja kun hän ei ollut varma, tuli
ko pässi tupaan saakka, niin hän oli sam aa vauhtia 
noussut tuvan pöydälle. Väli-Urmaan tuvassa oli kui
tenkin painava ovi, joka omalla painollaan sulkeutui, 
ja onneksi pässi oli jäänyt porstuan puolelle. Kyllä 
Agda siitä taas leppyi, vaikka ei pässiä tapettukaan.

Vanhan-Mäkilän talonväkenä olivat Kaisa ja H an
nes. Mamma eli vielä lapsuudessani, mutta myös 
hän kuoli sota-aikana. Kaisa meni naimisiin Sorvas- 
ton Vakon myymälänhoitajan Albin Mäkelän kans
sa, ja he asuivat kaupan yhteydessä olleessa huo
neistossa. Albin Mäkelän ryhdyttyä vakuutustarkas- 
tajaksi he asuivat aluksi Vanhassa-Mäkilässä, kunnes 
rakennuttivat talon Tuimalaan ja muuttivat sinne.

Kaisalla oli koira, nimeltään Jaana, oikein viisas 
ja hyvin kasvatettu. Vanhan-Mäkilän koiratarha oli 
meidän kanatarhan vieressä, vain oja ja polku oli vä
lissä. En tiedä, hätyyttelikö Jaana joskus kanoja, 
mutta kerran Albin leikillään sanoi: "Olemme nyky
ään syöneet niin usein kananpaisteja” . Heillä ei it
sellään ollut silloin kanoja. Äitini vastasi samalla mi
talla: "Jaaha, m ää luulen, et meilä syärään pian koi- 
ranpaistii” .

Kun meillä myöhemmin oli koiranpentu, Hupi, 
niin äiti aina iltaisin keräsi pihalta sen tuom at tava
rat koppaan ja meni viemään ne naapureille, siis oi
keille omistajilleen. Siinä oli kinnasta, sukkaa, veis
tä, haarukkaa ym. taloustavaraa. Hupi sai tietysti 
moitteita tällaisesta tavaranhaalinnasta. Kerran kui
tenkin Väli-Urmaan Annikki tuli Hupia kehumaan, 
kun se oli löytänyt tyttären, Marja-Leenan, villata
kin. Sitä oli etsitty jo jonkin aikaa tuloksetta. Man
sikkamaalla ollessaan Marja-Leena oli sen riisunut ja 
unohtanut; Hupi oli sen sieltä löytänyt ja tuonut pi
halle.

Näinhän ne muistot hyppelevät sukupolvesta toi
seen. Mitä enem m än välimatkaa tulee, sitä muka
vammilta tuntuvat lapsuuden ja nuoruuden muistot. 
Ehkä kaikkein eniten lapsuudesta kaipaan pääsky
siä. Niitä oli ainakin Urmaankulmalla paljon, räys- 
täänaluset olivat pesiä täynnä. Keväällä ensimmäiset 
tulivat aina navettaan ja tekivät sinne pesänsä. Sil
loin oli musiikkia navetassa ilman radiotakin. Kesäl
lä, kun poikaset jo lensivät, maattiin pihanurmella 
selällään ja katseltiin pääskysten lentoa. Niitä oli il
ma sakeana ja sirkutus sen mukainen. Sellaista on 
elämän kulku; kun karjat vähenivät, vähenivät pääs
kysetkin.

"Aika entinen ei koskaan enää palaa.”
Pirkko Tamminen
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Kelloja
Kello meillä  ranteessa  
on hyvin  m onella .
Toisilla se  olla saattaa  
m yö sk in  taskussa.

On kellolla  e lä m ä s sä m m e  
hyvin tärkeä tehtävä.
M e m issä  ja millo in  o le m m e ,  
se m e lk e in  voi määrätä.

Paitsi niitä kelloja,  
joilla aikaa m ita taan ,  
on m u ita k in  m onen la is ia  
jo ita  e lo n m a tka l la  tarvitaan.

Vielä v a n h e m m a t  ajan m u is ta va t  
jo lloin ”h u m m a l la ” ajettiin, 
ja varsinkin o ike in  hyvin sen  
ku n  jo u lu k irko s ta  palattiin.

S e  tu lo  oli rattoisaa.
Si inä  oli ju h la tu n n e lm a a  
ku n  m o n e n la ise t  k il ik il ike llo t  
p a n iva t  parastaan.

Siinä  s u u re t  m a h ta v a t  ”ju m p u r i t” 
soivat kom ea l la  äänellään  
ja kauniis ti  m yö s  a isake llo t  
ihan helisi yh tenään .

E h k ä p ä  k u i te n k in  ka u ne in ta  
oli kilinä ku lku s te n ,  
ku n  ne  herkällä  äänellänsä  
aivan k o sk e t t i  sy d ä m een .

Vielä m u u ta m a  sana kelloista,  
niistä s u u r im m is ta  kaikista .  
Tarko itan  niitä kelloja, 
jo tka  riippuvat k irkontorn issa .

Usein nuoriso  vain naurahtaa  
k irkonke l lo ja  kuullessaan .
N e  he idän  arvosteluraadissaan  
eivät pa ljon p is te itä  saa.

A iva n  toisin m ies tä  vanhaa  
k irko nke l lo jen  so i t to  koske t taa .  
H ä n  niiden ääntä  kuu llessaan  
päänsä  nöyrästi  paljastaa.

K irko n ke l lo t  m e i l le  ilm oittaa  
m o n ta  asiaa tärkeää.
M eidän  n y t  vain pitäisi  
niiden sa n o m a a  ym m ärtää .

K un m a a m m e  on  jo sk u s  o l lu t  
suuressa  hädässä, 
ovat k ir k o n k e l lo t  so ineet,  
ku in  h e n k e n s ä  edestä.

S i t te n  k u n  so ta  on  p ä ä t ty n y t  
ja rauhaan pala taan,  
on s il lo ink in  aivan pa ika llaan  
e ttä  rauhankello ja  soite taan .

Jou lu na , ku n  m aa ja kansa  
suur ta  juhlaa viettää saa, 
silloin m y ö sk in  jo u lu n k e l lo t  
hiljaa, hiljaa kajahtaa.

L a u a n ta ieh to o n a  k u u l le s s a m m e  
k irko nke l lo ja  so i te ttavan ,  
m e  siitä tietää s a a m m e  
su n n u n ta ira u h a n  alkavan.

P y h ä a a m u n  so i t to  
soi m eille  k u tsuen .
On silloin aika rientää  
J u m a la n  h u on eeseen .

M yös  sieltä lä h te is sä m m e  
k irk o n k e l lo t  soittavat.
N e  k o k o  k ir k k o m a tk a a n  
luovat ju h la tu n n e lm a n .

O n ihm isen  e lä m ä  rajallinen. 
T u n n e m m e  silloin selvästi sen,  
ku n  s a n o m a k e l lo t  ilmoittaa:  
jo k u  on  s i ir tyny t rajan taa.

K un m e id ä t  s i t ten  kerran  
h a u ta a m m e  saatetaan ,  
niin s il lo ink in  h e tk e n  verran  
k irko n to rn issa  m a lm i  kum ajaa.

E h kä p ä  m y ö sk in  silloin 
ta ivaankello ja so ite taan ,  
ku n  e lävät ja ku o llee t  
viim e tu o m io l le  ku tsu ta an .

Pekka Holkeri


