


Hyvät lukijamme

Koskelainen-lehti ilmestyy nyt toista kertaa ko
tiseutuyhdistys Koskelaisseura ry:n julkaisemana. 
Julkaisupäätös tehtiin pitkälti rohkaistuneena siitä 
tuesta, jota meille Osuuspankin merkkipäivänä 
osoitettiin niin pankin kuin myös yhdistysten, jär
jestöjen ja yksityisten henkilöiden taholta. Kiitok
semme myös Kosken Tl kulttuurilautakunnalle, jo
ka on punninnut julkaisumme tuen arvoiseksi.

Olemme edelleen tahtoneet ja voineet toimittaa 
lehtemme vailla mainostukea. Lehden laajuutta 
olemme jopa kasvattaneet ja vain värikkyydestä 
tinkineet vähän. Painosmäärää sensijaan olemme 
joutuneet supistamaan — lehti on nyt postitettu 
vain niille, jotka edellisvuonna maksoivat vapaa
ehtoisen kannatusmaksunsa. (Pieni määrä irto
kappaleita on varattu paikkaamaan osoiterekiste- 
rimme puutteita; jos olet syyttä jäänyt ilman, ota 
yhteyttä). Syy menettelyyn on pelkästään talou
dellinen; vain kulut kattamalla voimme jatkaa leh
den julkaisutoimintaa. Toiveemme on, että julkai
sutoiminta jatkossa kokonaan voisi pohjautua kus
tannusvastaaviin kannatusmaksuihin.

Koskelainen-lehden julkaiseminen perustuu 
Koskelaisseuran ja vapaaehtoisten avustajien tal
kootyöhön. Matti Heinonen, jonka lehdentekotai- 
toon ja vankkaan toimittajakokemukseen lehden 
kokoaminen suurelta osin perustuu, saanee — toi
vottavasti — vaatimattoman palkkion toimitus
työstään. Muiden kirjoittajien ja avustajien työ pal
kitaan enintään lehden irtonumeroilla.

Julkaisuajankohdastaan huolimatta Koskelainen 
ei pyri pelkästään joululehdeksi, myös muut ta
pahtumat ja vuodenajat löytäköön paikkansa sen 
palstoilta tai vaikkapa kansilehdeltä. Uudet avus
tajat, valmiit kirjoitelmat ja kuvat tai pelkästään 
vihjeet ja toivomukset lehden sisällöstä toivotam
me tervetulleiksi.

Sit vaan kiikkustualiin taikka sohval seljälläs! 
Koskelaisseuran puolesta toivotan kaikille lukijoil
le rauhaisaa ja kodikasta joulunaikaa.

Matti Mikkola
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”Aiotko sinä pystyttää 
rakennuksen minun 
asunnokseni?’9

On jouluyö, on Vapahtajan synnyinyö. On 
eläintallin seimi, jossa Jeesus-lapsi nukkuu. Ym
pärillä makaa lampaita, ehkä muitakin eläimiä. 
On Maria ja Joosef, paimenet ja tietäjät. Itämaan 
tietäjillä lahjat käsissään. Kaikki täm ä kutsuu meis
tä esiin lämpimiä ajatuksia ja tunteita. Tuo lämpö 
ja tunnelma on melkein aistittavissa. Ajatuksis
samme ne kuuluvat jouluun. Millaisella rakkaudel
la me täällä valmistamme koteihimme joulua. 
Meillä jouluun kuuluu ehdottomasti tämä ajatus: 
"Jouluksi kotiin!” Joulua ei ole ilman kotia.

Ensimmäistä joulua ei kuitenkaan vietetty koto
na, se vietettiin vieraudessa, kaukana kotoa. Näit
ten kauniiden joulukuvien takana on äiti, joka syn
nyttää lapsensa kaukana kotoa; siellä, missä ku
kaan ei häntä tunne. On mies, Joosef, jonka ei 
onnistu hankkia kattoa pään päälle. Jumalan Poi
ka syntyi täällä vieraudessa ja Matteuksen evan
keliumi kertoo, miten hän myös vietti ensimmäi
set elinvuotensa tuntem attom ana pakolaislapsena 
Egyptissä. Jumala tulee tähän maailmaan eikä 
hän löydä täältä mitään pysyvää. Jumalalla ei ole 
täällä kotia, ei asuntoa. Kuuluuko Jumalan ole
mukseen todella se, että hän on täällä kotimaa
ton, vailla pysyvää asuinsijaa? Tässäkin on joulun 
sanoma: Jumala on siellä, missä ihmiset ovat, hän 
kulkee heidän kanssaan, saattaa heitä yhtä hyvin 
korkeudessa kuin syvyydessä.

Kun Jumala johdatti kansaansa luvattua maata 
kohti, niin hänen läsnäolonsa tunnukseksi ym
märrettiin liitonarkku. Se oli mukana kansan va
elluksella asuen" telttakankaan suojassa. Näin oli 
vielä silloinkin, kun se oli monien vaiheiden jäl
keen tuotu Jerusalemiin. Kerran kuningas Daavid 
sanoi profeetta Natanille: "Sinä näet, että minä 
asun setripuisessa palatsissa mutta Jumalan arkku 
asuu teltassa” . — Mutta yöllä Natanille tuli tämä

Herran sana: ”Mene ja sano palvelijalleni Daavi
dille, että Herra on sanonut näin: Aiotko sinä pys
tyttää rakennuksen minun asunnokseni? Siitä päi
västä alkaen, jolloin johdatin israelilaiset pois 
Egyptistä, aina tähän päivään asti minä en ole 
asunut rakennuksessa, vaan olen vaeltanut asuen 
teltassa ja majassa. Olenko israelilaisten kanssa 
vaeltaessani koskaan sanonut yhdellekään Israelin 
johtajista, joiden olen käskenyt paimentaa kan
saani Israelia: Miksi ette ole rakentaneet minulle 
setripuista asuntoa?” (2. Sam. 7:2,4-7).

Ehkäpä Daavid olisi halunnut sanoa arvosteli
joilleen: "Näettekö nyt, minä olen rakentanut 
Herralle temppelin. Minun voimani johtuu siitä, 
että Jumala on minun kanssani.”

Tämä tapahtui n. tuhat vuotta ennen Kristuk
sen syntymää. Mutta edelleenkään Jumalalle ei 
voida rakentaa ihmiskäsin asuntoa. Jumalan 
"asunto” rakennetaan, pystytetään toisin. Jumala 
etsii yhä vielä toisenlaista kotia. Ulkonainen m ah
ti ja loisto ei ole tämän kuninkaan ja hänen val
takuntansa tuntomerkki. Mutta yhä vielä Jumala 
kysyy: "Aiotko sinä pystyttää rakennuksen minun 
asunnokseni?”

Evankeliumeissa meille kerrotaan monista eri
laisista avuntarvitsijoista. Oli sokeita, halvaantu
neita, sairaita... Kun he saivat kokea Jeesuksen 
avun ja kiittivät Jumalaa, otti Jumala heissä asun
tonsa. Jumala tulee meitä lähelle eri tavoin tänä
kin jouluna. Mutta hänen lähelletuloonsa liittyy ai
na tavalla tai toisella kysymys: "Tahdotko sinä tul
la minun asunnokseni?” Vierauteen, muukalai
suuteen syntynyt Joulun Herra haluaa saattaa 
meitä elämämme matkalla, missä tahansa kuljem- 
mekin. Hän sanoo: "Minä seison ovella ja kolku
tan!” — Avaammeko oven?

Antti Saarela
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Jouluyön kiitosruno
Kiitos, että on joulu.

Kiitos, että on ystäviä, joille olen voinut kääriä 
paketteja ja tehdä kortteja.
Se on niin hauskaa.

Kiitos, että satoi lunta. Nyt piha on siisti, 
vaikka syksyllä jäivät lehdet haravoimatta.

Kiitos, että mies käy hirvimetsällä, vaikka en 
metsästyksestä pidäkään, sillä kissani ei pidä 
makkarasta.

Kiitos, etten väsyttänyt itseäni 
siivoamalla kaikkia kaappeja.
Nyt riittää jännitystä 
tammikuullekin, kun ei yhtään tiedä, 
mitä niistä löytyy.

Ja  lopuksi
kiitos siitä, että oman elämäni ihmiset 
ovat niin kauniita ja rohkeita etenkin, 
etten välttämättä ollenkaan 
tarvitse televisiota!

Riitta Ojanen

ME KÄYMME JOULUN VIETTOHON 
TAAS KUUSIN muovisin.
Ja  HEINILLÄ HÄRKIEN KAUKALON 
soi musa sähköisin.
ON ÄITI LAITTANUT KYSTÄ KYLLÄ 
ja lapsilla uudet levikset yllä.

LUO KÖYHÄN NIINKUIN RIKKAHAN 
tuo posti mainontaa,
MYÖS AINA JOULUN AIKAHAN 
kaupataan rihkamaa.
On kiire ja meteli melkoinen,
VAAN MUISTAMMEKO LAPSEN SEN...

Riitta Ojanen
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Päiväkotilaisten palsta
— Miksei minulla ole ystävää? mu

rehti isompi pupu.
— Miksi sinä murehdit? kysyi isom

pi orava.
— Siksi, kun minulla ei ole ystävää, 

sanoi isompi pupu.
— Vietetään yhdessä joulua kaik

kien metsän eläinten kanssa, sanoi 
isompi orava.

— Mistä me löydämme kuusen? 
sanoi isompi pupu.

— Tuo minun kotikuuseni, eikö se 
olekin sopiva? sanoi isompi orava.

— Eikö meillä ole siihen koristeita? 
sanoi isompi pupu.

— Eikö nuo lumihiutaleet ole sopi
via? kysyi isompi orava.

— Mistä löydämme siihen kuuseen 
tähden? sanoi isompi pupu.

— Kyllä se taivaalta on aina ilmes
tynyt, kyllä sen pitäisi nytkin ilmes
tyä, sanoi isompi orava.

— Hei, tulkaa juhlimaan meidän 
kanssa joulua yhdessä tänne! huusi 
isompi orava. Isompi kettu huusi, et
tä mitä te teette siellä?

— Me vietämme joulua, tulkaa mu
kaan! huusi isompi pupu. Kaikki 
eläimet huutavat innoissaan: Saam 
meko tulla mukaan?

Sitten huutaa isompi orava: Jos 
osaatte laulaa, niin voitte tulla mu
kaan!
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— Kyllä me osaamme laulaa ja 
leikkiä! Voimmeko tulla mukaan? 
vastaavat metsän eläimet.

— Kyllä voitte tulla mukaan! huu
taa isompi pupu.

— Voimmeko m ennä piirileikkejä? 
huutaa pienempi pupu.

— Mitä leikkiä ja laulua leikittäisiin? 
kysyy isompi kettu.

Isompi pupu huutaa: Mennään 
leikkiä nimeltä "Soihdut sammuu” !

— Voidaanko aloittaa? huutaa 
isompi hiiri.

— Mitä te leikitte? huutaa jouluen- 
keli.

— Me menemme semmoista leik
kiä nimeltä "Soihdut sammuu” ! huu
taa pienempi kettu.

— Toin teille pienet joulun rauhan 
viestit Taivaan Vapahtajalta, joka 
toivotti teille oikein hyvää ja rattoi
saa joulua, sanoi jouluenkeli.

— Kiitos Taivaan Vapahtajalle sa
nasta, jonka sinä kerroit meille! huu
tavat kaikki metsän eläimet sekä 
isompi orava, että isompi pupu.

Sitten jouluenkeli lähti takaisin Tai
vaaseen ja sanoi sen Taivaan Va
pahtajalle, Jeesukselle.

Taivaan Vapahtaja sanoi hiljaisella 
äänellä: Kiitos.

LOPPU toivoo Heidi

1 ( 1 ( 1 1 1 ,  
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Rintamaoloissa joulukin 
lähes unohtui
(Paljon mahtuu aikaan joulusta jouluun)

Lähes 50 vuoden etäisyys sodan vuosiin on tul
lut uudella tavalla ihmisten mielenkiinnon piiriin. 
Suurin osa Suomen kansasta on syntynyt noiden 
vuosien jälkeen. Historian tutkimus toisaalta voi 
nähdä nuo vuodet laajempia taustoja vasten ja ve
tää niistä johtopäätöksiä ilman tunteiden rasitusta. 
Tuon ajan itse eläneet ja sodan eri vaiheet koke
neet henkilöt tuovat kuitenkin aidon ja oikean il
mapiirin tähän päivään ja se on korvaamatonta. 
Kohta näitä eläviä dokumentteja ei enää ole.

Jokaisella ihmisellä on mielessään kuvia iki
muistoisista jouluista. Yleensä hyvät muistot säily
vät ja ikävät unohtuvat. Muistoja kuitenkin aina 
säilyy. Opettaja Aarne Laineelle on jäänyt mie
leen pari joulunviettoa rintamaoloissa vuosina 
1941—42.

Niistä ja noiden kahden joulun välisestä ajasta

hän kertoo haastattelussa Koskelainen-joululeh- 
delle.

— Talvisodan aika oli siksi ankaraa, että joulun 
viettämistä kykenivät rintamaoloissa miettimään 
vain harvat miehet. Siihen ei valmistauduttu eikä 
joulun tullessa juuri juhlintaa esiintynyt, muistelee 
Laine.

Kuitenkin, kun hänelle esitin tiettyjä kysymyk
siä, niin hän niihin auliisti vastaili.

Kysymyksien ymmärtämiseksi ja taustaksi ker
rottakoon, että alikersantti Aarne Laine marras
kuun 26. päivänä 1941 kävi taistelua elämästä ja 
kuolemasta. Krivin taistelu jäi hänen viimeisek- 
seen.

Hän sai päähänsä konepistoolisuihkun, joka 
raapi päähän vieläkin tunnistettavan jäljen. Hän 
pökertyi. Ei pystynyt puolustautumaan.

Ktlctlft 1»llltl<l '
U«*m*

Korsussa siellä jossakin.
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Pistimellä uhaten hänet aiottiin lopettaa. Koh
talo kuitenkin puuttui peliin.

Mikä sotajoulu on jäänyt parhaiten mieleesi? 
Miksi? Mikä teki siitä unohtumattoman?

— Parhaiten on jäänyt mieleeni joulu 1941 ja 
Sorokan aseman putka, jonne minut kuljetettiin.

Talvi teki tuloaan ja pakkanen kävi aina vaan 
ankarammaksi, kun lähestyttiin joulua. Vankien 
ruoka oli niukkaa ja huonoa. Vähän lisäruokaa 
vangit saivat hakkaamalla halkoja puna-armeijal- 
le.

Halkoja tarvittiinkin paljon, sillä lähes 50 as
teen pakkaset jähmetyttivät kaiken.

Meitä oli siellä neljä suomalaista, joita vuoron 
perään kuulusteltiin ja uhattiin. Oli Huovinen, 
Hessinen, Mainiala ja minä Laine.

Eräänä aamuna kuului laulu "Himmel hoch” 
(taivas korkealla, jouluvirsi Enkeli taivaan). Siihen 
Mainiala: ”Tuo on jouluvirsi! Viereisessä putkas
sa on ilmeisesti saksalaisia.” Yhdestä suusta sain 
kavereiltani määräyksen rukoilla meidän kaikkien 
puolesta.

Ristimme kätemme ja rukoilimme Isä meidän- 
rukouksen. Sitten vartiosotilas tuli ja löi minua. 
Mutta rukouksemme oli kuultu. Meille tuotiin syö
tävää, sokeria ja juotavaa. Vartio kertoi: "Suo
messa on jouluaatto. Hyvää joulua!”

Millainen oli yleinen mieliala ja tilanne? Vai
kuttavin seikka?

— Yleinen tilanne oli sellainen, että saksalaiset 
syöksypommittajat hyökkäsivät Maaselän kannak
sella sijaitsevan tärkeän kuljetuskeskuksen, Soro
kan aseman ratapihaa vastaan. Ilmatorjuntatuli ja 
pommien pauke täytti ilman. Samaan aikaan ol
tiin asemalla lastaamassa neljääkymmentä suo
malaista ja saksalaista sotavankia kylmiin härkä- 
vaunuihin kuljetettavaksi leirille Arkangeliin. Sin
ne Vienanmeren rannalle oli Sorokasta matkaa 
noin 350 km. Olin itsekin lähtevien mukana.

Runsaan viikon päästä uudenvuodenyönä -42 
olimme härkävaunussa.

Istuimme kuin kanat orrella lankkujen päällä: 
12 sotavankia. Saksalaiset syöksypommittajat 
pommittivat asemaa. Mieliala oli matalalla, koska 
ruokaa ja vettä oli niukasti. Toivottomuua valtasi 
vankien mielen, ja kaukainen kotimaa tuntui tur
halta haaveelta. Olimme varmoja kuolemastam
me.

Turkulainen Mainiala kertoi minulle äitinsä 
osoitteen ja pyysi, että veisin häneltä terveiset hä
nen viime vaiheistaan. "Sillä olen varma, että si
nä selviät kotiin. Minun ei niin väliä olekaan, sil
lä olen isätön poika” , hän sanoi.

Missä kaikissa ympäristöissä vietit joulunaikaa?
— Seuraava paikkamme oli leiri N:o 13. Se oli 

metsätyöleiri lähellä Muurmanskia. Leiri oli piik

kilangalla aidattu. Vangit asuivat hirsimökeissä ja 
heitä oli paljon, ehkä tuhansia. Suurin osa van
geista kävi metsätöissä ja olosuhteet olivat huo
not. Vankeja, myös suomalaisia, kuoli usein.

Sen jälkeen osa meistä vietiin metsätyöleirille 
N:o 23. Siellä pelkäsin metsätöihin joutumista. 
Sain asunnokseni kylmän pyöröhirsimökin, jossa 
asusti kaksi v. 1937 Amerikasta Itä-Karjalaan siir
tynyttä suomalaismiestä: Jukka Helsingistä ja 
Paavo Sortavalasta sekä neljäntenä puolalainen. 
Mökki oli kuitenkin tavallisia parakkeja lämpi
mämpi. Kysyttyäni heiltä töitä, he vastasivat, että 
ovat itsekin vankeja ja tekevät armeijalle kivääri- 
telineitä.

"Osaatko tehdä putskia?" (ven. BOTSKA = 
astia, tynnyri; monikko BOTSKI). Ja  kun kehuin 
kerran Suomessa tehneeni, Jukka hankki minulle 
luvan jäädä sillitynnyreiden korjaajaksi.

Leirin komendantille oli syntynyt noihin aikoi
hin poika. Jouduin tekemään A:n pojalle Vikille 
soikean pesupaljun. En ollut koskaan ennen teh
nyt vastaavaa, mutta uurastuksen tulos oli niin hy
vä, että komendantti ihastui siihen. Hän palkitsi 
työni: Aloin saada samaa ruokaa kuin vartijakin 
sekä piipputupakkaa eli mahorkkaa, sekä oman 
huoneen Jukan ja Paavon kamarin vieressä.

Olin hädissäni, kun jouduin siirtymään leirille 
N:o 53 Uralin metsätyöleirille. Siellä moni kaveri 
kuoli nälkään ja verivatsatautiin.

Kesäkuussa 1942 Aarne siis 32 muun suoma- 
laisvangin ja noin 2000  saksalaisen kanssa lastat
tiin junaan, joka vei uudelle leirille N:o 53 Nitsi- 
Novgorodiin eli Gorkiin. Tämä Volgan keskijuok- 
sulla 400 km Moskovasta itään sijainnut leiri oli 
tasoltaan parempi, ja kansainvälisen Punaisen 
Ristin edustajien käydessä leiriä tarkastamassa 
uusittiin leirin huovat. Myös ruoka ja sairaanhoi
to oli parem paa. Aarnen vangitsemisen yhtey
dessä päähänsä saama haava oli koko talven vi- 
hotellut, mutta täällä sitä hoidettiin, kunnes para
ni.

Olot muuttuivat paljon huonommiksi elokuun 
alussa, kun Aarne useiden muiden vankien mu
kana siirrettiin Uralin taakse Sverdlovskijn ja Mo- 
nethlajan kaupunkien lähelle turvetyöleirille. Mat
ka junalla kesti 37 vuorokautta.

Kuljetukset avoimissa härkävaunuissa sekä tur
peen nosto synkensi mielet, sillä vangit oli jaettu 
30 miehen ryhmiin, joille oli asetettu urakka päi
vässä. Aarne joutui ryhmään, joka sahasi lautoja. 
Päivän kovana urakkana oli sahata prikaatia koh
den 200 tooskia (ven. gocka = lauta; monikko 
gocki = lautoja). Nostoradan heikkouden ja la
pioiden kehnouden takia työ oli toivotonta. Moni 
vanki sortui radan viereen. Vain harvat pystyivät 
annettuun työsuoritukseen, josta luvattiin palk
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kioksi puoli kiloa leipää.
Sitten leirille tuli suomea puhuva mies, joka eh

dotti laulukuoron perustamista. Siihen Aarne heti 
ilmoittautui ja sai poikien vihat päällensä.

Aarnen myötämielisyys palkittiin heti neljän 
päivän vapaudella töistä ja ylimääräisellä ruoka- 
annoksella.

Yllätys oli jälleen suuri, kun vapaapäivän jäl
keen hänet taas laitettiin junaan ja lähdettiin kul
jettamaan länteen. Pitkän matkan jälkeen tultiin 
lähelle Moskovaa leirille N:o 100. Siellä vallitsi to
dellinen kielten sekamelska. Kolhoosin pellosta 
vangit etsivät sinne jääneitä perunoita yrittäen pa
rantaa ruokatilannetta. Aarnen tehtävänä oli kir
joittaa lentolehtisiä, joiden teksti hänelle annettiin.

— Lokakuussa meidät lastattiin kuorma-auton 
lavalle; yhdeksän vankia eri kansallisuuksista. Au
to vei meidät päin Moskovaa, Dubkijan asema- 
alueelle, kahden hengen huoneisiin. Saimme uu
det puvut, alusvaatteet ja kettukauluksella varuste
tut uudet päällystakit. Alue oli lauta-aidalla ympä
röity koulutuskeskus. Huonetoverinani oli R. Ny
berg.

Koulunjohtajan asunto oli alueen laidalla ai
tauksen sisällä.

Johtajana toimi karjalais-suomalaisen neuvosto
tasavallan kommunistisen nuorisoliikkeen keskus
komitean sihteeri Juri Andropov, joka yhdessä G. 
N. Kuprijanovin kanssa valitsi, koulutti ja ohjasi 
desantti- ja vakoilutoimintaa sodan aikana suoma
laisten selustaan. Johtaja oli mielestäni erittäin 
miellyttävä, ystävällinen ja sivistynyt mies. Hän oli 
ajoittain pitkiä aikoja poissa koulusta, mutta tuli 
mukaan joskus kolmeksikin päiväksi.

Aarne edistyi hyvin opinnoissaan. Venäjän kiel
tä hän oppi sujuvasti lukemaan, mutta puhuminen 
tuotti vaikeuksia. Jouluaattona 1942 Andropov it
se kutsui Aarnen omaan huoneeseensa kuuluste
luun. Tuolla hetkellä ei Aarne, sen paremmin kuin 
kukaan muukaan, aavistanut olevansa silmäkkäin 
miehen kanssa, joka myöhemmin oli Neuvostolii
ton ensimmäinen mies. Hän oli Aarnen edistymi
seen erittäin tyytyväinen ja tarjosi vodkaryypyn. 
Andropov kysyi, millä lailla Suomessa joulua vie
tetään, ja kun Aarne kertoi, niin sitten laulettiin 
joululaulu, sytytettiin kynttilä ja hän joutui luke
maan jouluevankeliumin huonolla kielitaidollaan. 
Ulkomuistista tietysti, eihän mitään sellaisia kirjo
ja ollut. Se oli joulun kohokohta. Nyt tuntui joulu 
joululta.

Andropovilla oli tuolloin 7-vuotias Viktor-poika, 
joka juuri aloitteli koulunkäyntiään. Hän tuli piha
piirissä asuessaan usein vankien luokse ja ystävys
tyi erityisesti Aarnen kanssa. Molemmat lukivat 
vasta aakkosia ja kielioppia, jolloin he huomasivat 
olevansa avuksi toisilleen.

— Eräänä sunnuntaina Viktor, jota myös Vit
jaksi sanottiin, tuli luokseni ja kysyi: "Osaatko ru
koilla?" Myöntävän vastauksen jälkeen Vitja: 
"O peta minuakin!" ”En uskalla.” "Mennään 
tuonne ruokavarastoon.” Polvistuimme. "Mitä ru
koilemme?" Vitja kysyi.

”Sinä rukoilet, että Puna-armeija saisi voiton ja 
minä, että pääsisin kotiin Suom een.” Sitten kuu
lui kolahdus, joku jyrsijä taisi pudottaa jotakin. Ei 
— vaan itse Juri Andropov tuli sisälle.

"Mitä te teette?" Rukoilemme.” ”A kuta?” 
(ven. a guda = ketä?)

Vitja selitti, mitä rukoilimme. ”A vot” , sanoi 
Andropov.

Ja  niin menimmekin seuraa vana vapaapäivänä 
Perhuskovan kirkkoon rukoilemaan kaikki: And
ropov rouvineen, Vitja ja minä. Se oli elämys, jo
ka johtaa minut aina hädän hetkellä rukoilemaan” 
kertoo Aarne.

Miten joulun sanoma sopi sotatilanteen kaaok
seen?

— Tuntuu, ettei se sopinut ollenkaan. Näiden 
joulujen jälkeen muistuu mieleeni Eino-veljeni ker
tom ana tapaus, kun kenttäpappi Vilho Rintamäki 
piti kenttäjumalanpalvelusta. He kaikki seisoivat 
rivissä, kun kuulivat venäläisten pommikoneiden 
lähestyvän. Kun ne alkoivat tulla päälle, komensi 
Rintamäki: "Taakse poistu! ja niin kaikki painui
vat metsään. Jumalanpalvelus päättyi siihen.

Missä kaikissa paikoissa olet sotajouluja viettä
nyt? — Kotirintamalla, korsussa, etuvartiossa, sai
raalassa, joukkosidontapaikalla, juoksuhaudassa, 
vankileirillä (Venäjällä), sota vankilassa (Suomessa).

Pääsikö jouluksi lomalle? — Joululomalle pääsi 
rintamalta mahdollisesti joka toinen joulu.

Mikä oli paras annettu ja saatu lahja?
— Kirje ja paketti kotoa oli ehdottomasti paras, 

sitten mieluisia olivat myös joulukortit, kirjeet ja 
paketit kirjeenvaihtoystäviltä. jotka enimmäkseen 
olivat tyttöjä. Paketissa taas kaikkinainen ruoka ja 
kirja olivat mieluisia. Itse ei lahjoja juurikaan voi
nut antaa, sillä ei ollut mitään. Joku teki puhde
töinä puusta esim. korulippaan. mustekynän var
ren, peilin taustan, tuhkakupin, savukekotelon tai 
kulhon pahkasta. Mutta ne he veivät tuliaisiksi lo
malle päästessään. Minua itseäni kuljetettiin niin 
paljon, etten pystynyt tekemään kerrassaan mi
tään.

Mitä muistoja (=takautuvia kuvia) joulun vietto 
silloin toi mieleen? — Joulukuusen etsintä isän ja 
veljien kanssa ja yleensäkin lapsuuden joulut van
hempien ja sukulaisten luona. Muistui mieleen 
jouluateria: kinkku, puuro ja rusinasoppa. Joulu- 
virsien veisaaminen muistui myös mieleen samoin 
kuin joulupukin tulo.

Vaikka nykyaikaan verrattuna pukin lahjat lap
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suudenkodissa eivät olleet kovin ihmeellisiä, niin 
silti ne lämmöllä muisti: pulla, piparkakku, omena 
ja pari karkkia.

— Mieleen muistui myös joulukirkko, jonne he
vosen reessä vällyjen alla ajettiin. Kosken vanha 
kirkko oli niin kylmä, että vällyt otettiin kirkkoon 
sisälle. Rovasti Närvi saarnasi karvalakki päässä. 
Kotiin tullessamme saimme seuraksemme pysty- 
korvakoiran, jolle annoimme nimeksi Jymy. Myö
hemmin, sitten sodan jälkeen monta oravaa tä
män koiran avustuksella ammuimme Helmivuoren 
Jaakon kanssa, joka oli mukanani metsällä.

Entä jouluaaton sää? Oliko pelkoa ilmavaaras- 
ta? — Jouluaaton sää oli aina kylmä, esim. talvi
sodan aikaan -30 jopa ylikin. Ilmavaara pelotti; 
kerrankin annettiin 3 ilmahälytystä. Kotoa tullees
sa kirjeessä kerrottiin, että jouluaattona etelästä 
päin tulleet koneet pommittivat Längsjön suota 
luullen sitä lentokentäksi.

Mikä joulun sanomassa voittaa sodankin mels
keen?

— Että olemme taivaskelpoisia Jeesuksen syn
tymän tähden.

Minkä ikäinen olit? — 18 — 24 vuotias.

Anja Välimäki

Laitamme tähän perään kenttäpostikirjeen, jon
ka Aarne Laineen veli, silloinen koulupoika Pert
tu Laine lähetti edelläolevassa tarinassakin 
mainitulle veljelleen Eino Laineelle rinta
malle.

/Jr"’#:

Koskella Tl 7 /1 1  -42

Terve veli!
Kirjoitan tässä vähän sinulle, nyt kun on aikaa. 

Tänään on perjantai iltapäivä. Kello on siinä 4 
vaiheilla. Vien tämän kirjeen huomenna postiin. 
Kirjoitan tässä vähän paikkakunnan asioita mitä 
tiedän. Meijän myytiin se Viuhka hevonen jo. Sii
tä saatiin noin 30 tuhatta. Kyllä hevoset tällä haa
vaa kauppansa tekisi, kun niitä vain olisi. Se myy
tiin viime kuun lopulla. Nyt tuli tiedoksianto, että 
Liinukka on sotakelpoinen. Harmittaa vähän kun 
se Viuhka tuli myytyyn jos se Liinukka kummin
kin joutuu sotaan. Isä oli selittämässä asiaa, mut
ta eihän siitä asiaa tullut. Kyllähän niitä hevosia 
sentään aina uusia saa. Isä on näinä päivinä aja
nut meijerissä. Yrjö on vielä meillä, vaikka se nyt 
on ollut viikon verran poissa. Ojanpäisteet on jo 
kotopaikasta kaikki avettu. Minä linkosin ne m e
hiläispesän kennot jo kaikki. Hunajaa tuli noin 10 
kiloa. Ei sitä ole vielä mihinkään viety. Pyörän 
puhdistin jo aikoja sitten ja pistin kumit korjuun. 
Sinun kirjeesi tuli jo kerran päivällä. Alina oli meil
lä, mutta nyt se lähti jo pois.

Poliisi Mäki oli meillä kaksi viikkoa sitten. Se oli 
ottamassa Aarnen valokuvan kun niitä ruumiita 
on löydetty paljon. Se oli taas tänään meillä ha
kemassa hunajaa. Minä olin koulussa ja ämmät 
olivat luvanneet sille vähän. Isä vie sen huomen
na, kun meijeriin menee. Täällä on ollut nyt näi
nä päivinä aika kylmä ilma.

Minä olen käynyt koulua. Me kaikki olemme 
täällä voineet hyvin myös naapurit. Enpä 

muuta tiedäkkään. Terveiset meiltä 
kaikilta.

Näkemiin. Perttu
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Koskelaisten oma Yrjö
Nuorilla taiteilijoilla oli mielessään jekku. He 

kertoivat keskenään monesti, että Itävallassa oli 
nähty ihmeellisyys. Siellä erään miehen pää, niin 
puhuttiin, oli alkanut suurentua. Saman miehen 
jalat olivat alkaneet venyä. Mikä lääketieteellinen 
ihme vanhalle miehelle!

Tätä puhuessaan Unkarin kujeisiin valmis tai
teilijaryhmä halusi hieman pilailla erään toverinsa 
kustannuksella.

Kun oltiin kahvilassa, huiputettavan toverin ha
tun hikinauhan sisälle pantiin salaa paperia. Kä
velykeppi lyhennettiin taitavasti. Näin yhä uudel
leen: hattu alkoi päivä päivältä tulla yhä ahtaam 
maksi ja keppi tuntui entistä lyhyemmältä. Kävi 
kuin odotettiinkin, mies alkoi valittaa pään mojot- 
tamista, ja tuntui kuin vartalokin olisi pidentynyt 
kun keppi kävi lyhyeksi.

Pojat kehottivat: Mene, veikkoseni, lääkäriin, 
jos epäilet saaneesi saman vian kuin Itävallassakin 
kuuluu jollakulla olevan!

Onneton taiteilija menikin saamaan apua ja 
kertomaan huolensa.

Lääkäri tutki ja tutki, kunnes huomasi oikean 
asianlaidan. Oli hämmästys valtava, mutta aika
naan kelpasi jo naurukin kavereitten pilanteon sel
vittyä.

Yllä kerrotusta tapahtumasta on aikaa runsaas
ti. Samoihin aikoihin äskeiselle taiteilijalle kävi 
Unkarissa, Budapestissä, jälleen köpelösti.

Hän valitti, että keisari Frans Joosef ei ollut 
kertaakaan käynyt hänen työhuoneessaan katso
massa valmistuvia taideteoksia, vaikka oli käynyt 
eräiden muiden taiteilijoiden luona. Vähemmästä
kin mieli tulee surulliseksi.

Tästä nuoret taitelijatoverit saivat taas hupaisan 
idean. He lähettivät hienossa kirjekuoressa keisa
rin nimissä ilmoituksen, että Hänen Majesteettin
sa tulee sinä ja sinä päivänä tiettyyn kellonlyö
mään katsomaan mainitun taiteilijan aikaansaan
noksia.

Tästäpä ilo syntyi! Ystävillekin oli hauska ker
toa: itse keisari tulee luokseni. Hän ilmoitti kau
punginhallituksen rakennusosastolle, että ateljeen 
edessä oleva huono tienpätkä oli kiireimmiten 
korjattava, sillä keisari tulee. Tienparannus tapah
tuikin hetkessä.

Mutta kun keisarin piti saapua, häntä ei vain 
kuulunut. Tiedämme, että odottavan aika on pit
kää. Lopulta pari taiteilijatoveria ilmestyi kulman 
takaa. He vain kysyivät: Mitäs sinä täällä seisos
kelet?

Taiteilijapoloinen ymmärsi yskän, meni sisälle 
ja löi ovensa kiinni. Arvasi, että jälleen kerran hä
nen kustannuksellaan oli pilailtu. Keisari muka!

Tämäntapaisia hauskuuksia voi lukea kun löy
tää sopivan kirjan.

Sellaiseksi osoittautuu professori Yrjö Liipolan 
muistelmateos Vaellusvuosiltani, painettu vuonna 
1956. Siinä on paljon lystikkyyksiä, sillä pojat 
ovat poikia. Pääjuonena on kuitenkin lahjakkaan 
koskelaispojan ankara työ ja ponnistus maailmal
la. Värikkään elämänjuoksunsa matkassa hän 
kohtaa ihmisiä ja kohtaloita niinkuin vain harva. 
Mikä kokemus ja viisaus!

Yrjö teki hautamuistomerkin omasta isästään 
Henrikistä, ensimmäisen hänen marmoriin veiste
tyistä töistään. Hän ihaili isäänsä, jonka suuri in
tohimo oli raivata koskemattomasta korvesta vil
jelysmaata. Tämä oli itseoppinut, ahkera kirjojen 
ja lehtien tutkija ja sitäpaitsi kotipajassaan käte
vyyttä osoittava talonisäntä.

Saarnat, joita isäukko luki, tosin tuntuivat po
jasta kuivilta kuten ymmärrettävää onkin.

Yrjö Liipolan äidistä Vilhelmiinasta, omaa su
kuaan Tilkanen, kertoo Suomen luterilaisen Evan
keliumiyhdistyksen vuosijulkaisussa Kotimatkalla 
1927 piirisihteeri ja suutari Antero Toivonen (jo

Ali-Liipolan m a m m a  Vilhelm iina Liipola, Yrjö Lii
polan  äiti.
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ka hänkin asui Kosken Halikkolassa 1885 — 
1900). Vilhelmiina oli voimakas ja hurskas nai
nen, jolle kaikkeinpyhin evankeliumi oli sydämen 
asia. Kun Yrjö Liipola oli saapunut Suomeen nuo
rikkonsa Maran kanssa, äiti oli heidän luonaan 
useita viikkoja ja heti ihastui miniäänsä. Kummat
kin olivat hyviä järjestyksen pitäjiä, taitavia ihmi
siä, sivistyneitä kumpikin omalla tavallaan.

”Siellä on aiheellista käydä  yhä u u d e l le e n . . .”

Tulet 
luokseni 
joulu
Tulet luokseni joulu 
muodossa pienen lapsosen.
Tulet kera seimiheinäin,
miettein hämmentynein vanhempien.

Tulet luokseni joulu 
hahmoin kedon paimenten.
Tulet sanomin iloisin, 
ylistyslauluin enkelten.

Tulet luokseni joulu 
lahjoin taivaallisin.
Sinua ilolla ootan. 
vastaanottavin sydämin.

Kaino Verner Knuutila

On onni, että professori Yrjö Liipolan veistos
kokoelma on hänen kotipitäjässään Koskella. Siel
lä on aiheellista käydä yhä uudelleen syventymäs
sä ja iloitsemassa näkemästään. Taiteilijan muis
tokivi kohonnee aikanaan kirkonkylään huomat
tavalle paikalle kertomaan: täältä oli lähtöisin suu
ri taiteilija ja ihana ihminen.

Eino Lehtisaari

Joulusatu
Kulkee vaari pojanpojan kanssa 
joulukatua.
Sanoo poika: vaari kuule, 
eihän joulupukki ole satua?
Katseen totiseksi veti vaarilta, 
miten osaisin mä tuohon vastata.

Katsoo vaari poikaa hymyten, 
ei ole, jos uskoa sä tahdot sen.
Varmana uskon, sanoo poika 
käden vaarin käteen likistäin, 
joulutontun meidän nurkissa mä näin.

Päättyy joulukatu, 
palaa kotiin kumpikin.
Jatkuu yhä satu joulupukin.
Joka joulupukkiin uskoo, 
jouluilon vilpittömän saa, 
aikuisetkin lapsiksi 
joulu jälleen uudistaa.

Kaino Verner Knuutila
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Tilkasten-Värrin sukujen 
valtakunnallisia vaikuttajia

Tilkasten-Värrin sukuseuran kokouksessa Naan
talissa 15. 8. pidin esitelmän muutamista näiden 
sukujen valtakunnallisista vaikuttajista. Se puolus
tanee paikkaansa Kosken kotiseutujulkaisussa sen 
vuoksi, että Koskella elää ja vaikuttaa suuri mää
rä näiden sukujen jäseniä.

Lyhyt selitys, miksi näin on: 1800-luvun alussa 
Karinaisten Tilkasten talon isäntä Matti meni nai
misiin saman pitäjän Värrin talon Liisa-tyttären 
kanssa. Avioliitosta syntyi seitsemän tytärtä ja poi
ka. Tyttäristä neljä avioitui Koskelle: Vuonna 
1824 syntynyt Leena Kosken Purhaalle, (hänen 
tyttärensä Johanna, syntynyt 1845, taas meni 
naimisiin Kosken Postille). Vuonna 1829 syntynyt 
Maria meni avioksi Kustaa Ali-Urmaalle. Anna-ty- 
tär, syntynyt 1832, naitiin Kosken Kattelukselle 
(Kesälään) ja nuorin Vilhelmiina, 1843, Ali-Liipo- 
laan. Kun avioliitot olivat näihin aikoihin runsas- 
lapsisia, suku laajeni pitäjän muihin taloihin.

Värrin suku "kosketti” toisellakin tavalla Kos
kea, sillä Värrin Liisa-tyttären veli Matti Mikon- 
poika Värri oli naimisissa Kosken Patakosken Yli- 
Simolan tyttären Eeva-Kaisan kanssa. (Matti ja 
Eeva-Kaisa Värri olivat kuvanveistäjäprofessori 
Väinö Aaltosen äidin vanhemmat.) Tapana onkin 
sanoa, että Kosken miltei kaikkien talojen väet 
ovat sukua toisilleen.

Tilkasten-Värrin sukujen jälkeläisten joukossa 
on taiteellisia lahjakkuuksia. Koskelaisperäisiä 
ovat Väinö Aaltonen ja Ali-Liipolan Vilhelmiinan 
poika Yrjö Liipola. Kolmas suvun kuvanveistäjäjä- 
sen oli Aarre Aaltonen Pöytyältä. Hän oli Tilkas
ten sisarussarjaan kuuluneen Hannan tyttären Ol
gan poika. H anna oli avioitunut Karinaisten No
polan taloon.

Suvun taiteilijajäseniä ei oheisessa esitelmässä 
kuitenkaan käsitellä, koska heistä on julkisuudessa 
näkynyt runsaasti tietoja.

Huomion kohteina ovat suvun valtiollisessa elä
mässä edellisinä vuosisatoina vaikuttaneet vähem
män tunnetut kaksi Värrin sukuhaaran jäsentä Ka
rinaisten Yrjö Värri 1500-luvulta ja Pöytyän Kaar
lo Värri 1800-luvulta. Esitelmän kohteena olleen 
kolmannen Värrin suvun jäsenen, akateemikko 
Lauri Postin osuus 1900-luvulta on oheisesta, tii
vistetystä tekstistä jätetty pois tilan puutteen vuok
si.

Yrjö Värri oli Karinaisten Värrin isäntä vuosina 
1633-1668. Sitä ennen hän oli hakkapeliittana 
eli ratsumiehenä Kustaa II Aadolfin joukoissa, jot
ka loivat Ruotsille sen suurvalta-aseman. Sodasta 
palattuaan ja kotitalonsa isännyyden haltuunsa 
otettuaan hänestä tuli edustaja Ruotsin säätyval- 
tiopäiville Tukholmaan.

Yrjö Värrin valtiopäivämieskaudesta on ole
massa yksityiskohtaisia tietoja. Mutta kun hän 
taisteli Euroopassa, ensin Puolassa 1626, sitten 
Saksassa 1630-33, hän sulautui yhteiseen suo
malaisjoukkoon. Silloin käytiin Ruotsin suurvallan 
kannalta ratkaisevia sotatoimia.

Voittoisa hakkapeliitta
Hainari-Brotenfeltin Suomen Historia kertoo 

ajan vanhahtavalla kielellä: Tammikuun alkupäi
vinä 1626 samosi kuningas Kustavi Aadolf jääty
neen Väinänjoen ylitse Kuurinmaahan mukanaan 
1000 musketööriä ja 2000 ratsumiestä. Pääm ää
ränä oli VVallhof-niminen kylä, jossa puolalainen 
voivodi (ruhtinas) Stanislav Sapieha majaili väki- 
neen vahvasti varustetussa talvileirissä.” Teksti jat
kuu, että Puolan armeija, kun kaksi paikalle saa
punutta apujoukkoa otetaan lukuun, nousi 7000 
mieheen.

Varhain tammikuun 7. päivän aamuna saapui 
kuningas puolalaisten leirin edustalle. Hän johti
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rintaman keskustaa, Kustaa Horn vasenta ja böö- 
miläinen Thurnin kreivi oikeata siipeä. Taistelun 
aloittivat oikealla siivellä olevat suomalaiset ratsu
miehet. Niin ankara oli heidän hyökkäyksensä, et
tä he tuossa tuokiossa saattoivat vihollisen rinta
man epäjärjestykseen ja pakoon, kertoo teksti.

Ruotsalaisten voitto oli täydellinen. Vihollinen 
menetti mm. toistatuhatta miestä, 5 sotalippua ja 
600 muonavaunua. Tämän jälkeen jatkuu suoma
laisten kannalta tärkeä teksti: ”Se oli suomalais
ten kunniapäivä. Suomen ratsumiehet saavuttivat 
tästä lähtien pelätyn maineen. Ulkomaiset runoili
jatkin ylistivät heitä” .

Ruotsalaisten eteneminen jatkui. Liivinmaa se
kä muut ranta-alueet siirtyivät Puolan rauhassa 
Danzigia lukuunottamatta Ruotsille. Saavutetut 
voitot olivat merkittävät, ne olivat Ruotsin 30-vuo- 
tiseen sotaan osallistumisen esinäytös ja niiden 
pohjalta kuningas kehitti taistelutekniikan, jota 
hän sittemmin jatkossa noudatti Euroopan katoli
sia vastaan.

Kypäreittäin kultarahoja ja 
makeata leipää

Yrjö Värri nähtävästi palasi voitokkaan Puolan 
retken jälkeen kotiin, mutta lähti 1630 uudelleen 
Saksaan taistelemaan kuninkaan joukoissa ja sak
salaisten protestanttien rinnalla katolisia vastaan. 
Näitä johti Johan Tilly.

Esimerkiksi otan Magdeburgin taistelun vuonna 
1631. Sen katoliset voittivat. Historia kertoo, et
tä se oli hirvittävä. Se tuo mieleen tämän päivän 
Bosnian ja Sarajevon. Miehiä ja lapsia tapettiin 
tuhansittain, naisia raiskattiin, kaupunki oli tuli- 
merenä. Tilly olisi henkilökohtaisesti halunnut 
säästää väestön, mutta ei voinut hurjille sotilail
leen mitään.

Ruotsin armeija kuitenkin eteni ja suomalaiset 
kunnostautuivat.

Mieluisasti muistelivat suomalaiset etenkin 
VVurtzburgin taistelua, jossa omien voitto oli hui
kea. Suomalaisetkin käyttivät kypäräänsä mittana, 
kun ammensivat kultakolikoita linnoituksen aarre
kammioista.

Ruotsalainen aikalainen Adler Balvius kirjoittaa: 
"Meidän Suomen-poikamme, jotka nyt tottuvat 
viinimaahan, eivät taida niin hevillä palata takai
sin Savoon. Liivinmaan sodissa täytyi heidän 
usein tyytyä veteen ja karkeaan, homeiseen lei
pään, nyt tekee suomalainen viinikastiketta kypä
rässään ja syöpi vehnässämpylää päälle."

Yrjö Värrillä oli onni mukanaan. Hän palasi 
toistamiseen terveenä kotiin 1633 ottaakseen ko
titilan isännyyden haltuunsa.

Sodasta Tukholman 
valtiopäiville

Kotiseudulla hän toimi lautamiehenä ja jahti- 
voutina. Uransa lakipisteen hän saavutti, kun hä
net vajaat kymmenen vuotta sodasta paluunsa jäl
keen valittiin Halikon tuomiokunnan edustajana 
Ruotsin säätyvaltiopäiville. Täällä hän kotimaansa 
väestön vaikeuksia helpottaakseen teki useita val- 
tiopäiväaloitteita.

Aloitteet kertovat asiantuntevasti kokemuksista, 
joita hän talonpoikana ja ratsumiehenä oli saanut 
elämänsä varrella. Siten hän esimerkiksi ehdotti 
verorasituksen alentamista, sotilasrasitusten hel
pottamista, edelleen upseerien ratsutilallisilta kan
taman valtiopäivämaksun poistamista ja ratsu
miesten henkirahan alentamista, myös tärkeän 
mutta kalliin suolan hinnan alentamista. Osa aloit
teista johti vielä samana vuonna myönteiseen tu
lokseen.

Yrjö Värri, meille jälkeentulleille valitettavasti 
kasvoton, jätti talonsa isännyyden 53:n isännyys- 
vuoden jälkeen.

Niskavuoren isännän  
valtiopäivämiestoveri

Lähes 200 vuotta oli kuluva valitsemani seu- 
raavan valtakunnallisen vaikuttajan Kaarlo Värrin 
syntymään.

Vuonna 1839 syntynyt Kaarlo Värri osallistui 
Suomen säätyvaltiopäiville vuodesta 1867 vuo
teen 1905 yksiä valtiopäiviä lukuunottamatta. 
Säätyvaltiopäiviä pidettiin vuodesta 1863 vuoteen 
1905. Kolmasti Värri valittiin säätynsä puhemie
heksi.

Vuonna 1907 Suomi sai yksikamarisen, ylei
seen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvan 
eduskunnan.

Kaarlo Värri edusti aikakautta, jota Hella Vuo
lijoki on kuvannut Niskavuoren nuoressa em än
nässä. Niskavuoren isännän esikuva lienee ollut
kin talonpoikaissäädyn jäsen Juho Vuolijoki, 
Kaarlo Värrin ikätoveri, rusthollari hänkin, ja H ä
meessä sitä, mitä Värri Varsinais-Suomessa.

Kaarlo Värri oli syntynyt Huittisissa ratsutilalli- 
sen poikana, mutta sai äitinsä Liisa Värrin perin
tönä omistukseensa tämän kotitilan Pöytyällä. 
Kun tilaan vielä liitettiin Kaarlo Värrin Maria-vai- 
mon kotitila Kyöstilä, oli manttaalia viljeltäväksi.

Talonpoikaissäädyn talonpoikaisjäsenet eivät 
olleet saaneet vielä koulusivistystä. Värrin edusta- 
misaikana kansakoululaitosta vasta alettiin toteut
taa, mutta itseopiskelu auttoi. Pikkupoikana Värri 
jo oppi isänsä auttamana lukemaan ja laskemaan. 
Ilmari Heikinheimo mainitsee Kansallisen elämä
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kerraston Värriä käsittelevässä artikkelissa, että 
tämä oli aikanaan ainoa viljelijä, joka omisti ja lu
ki ajan kaiken suomenkielellä ilmestyneen kirjalli
suuden.

Nuori luottam usm ies 
kotiseudun asialla

Ajalle ominaista oli, että henkisen viljelyn edus
tajia maaseudulla olivat lähinnä vain papit. Siten 
Kaarlo Värrinkin nuoruuden opastajia oli papisto, 
jonka parissa Värrin kyvyt huomattiin. Ohjaajien
sa vaikutus näkyi Värrissä mm. siten, että hän toi
mi 35 vuotta kirkonisäntänä ja kirkkoneuvoston 
jäsenenä lähes 60 vuotta. Kirkolliskokouksen jä
sen hän oli yli 30 vuoden ajan.

Värri menetti isänsä jo 9-vuotiaana ja ehkä sii
täkin syystä itsenäistyi varhain. Jo  nuorena ilme
nivät esimerkiksi hänen sovittelunlahjansa. Tasa
puolisuuteen pyrkivälle luonteelleen sopi hyvin 
asiamiehen tehtävä ruotutalojen ja ruotusotilaiden 
suhteita hoidettaessa tai se, että hänet pantiin 
suurina nälkävuosina lainajyvästön ja vaivaisten- 
hoito- sekä holhouslautakunnan puheenjohtajaksi. 
Tehtävät olivat vaikeita suurina 1860-luvun näl
kävuosina.

H änen osalleen tulivat myös monet muut maa
seudun luottomiesten tavanomaiset tehtävät.

Viljo Hytönen kuvaa talonpoikaissäädyn histo
riassa 27-vuotiaana eli säädyn nuorimpana valtio
päiville 1867 valitun Värrin erityisen oikeuden
mukaiseksi ja kristillisen mielenlaatunsa vuoksi 
hienotunteiseksi ja tahdikkaaksi mieheksi. Säädys
sä häneen suuresti luotettiin. Hän ei ollut erityisen 
halukas käyttämään puheenvuoroja, ei ainakaan 
aatteita ja periaatteita sisältäviä. Värrin puhe oli 
hidas ja kieli kankea, kertoivat aikalaiset. Agathon 
Meurman, säädyn henkinen johtaja hieman pel
käsi, kuten muutkin ystävät tästä syystä Värrin va
lintaa säädyn puhemieheksi, mutta huolehtijat 
saattoivat havaita miehen selviytyvän kunnialla. 
Hän oli suomenkielen oikeuksien maltillinen edis
täjä säädyssä ja myös kotimaakunnassaan, jonne 
oli perustamassa oppikoulua Turkuun.

Koulujen perustaminen  
oli vaikeaa

Ylipäätään Värrin edusmieskauden pääosa oli 
sikäli suotuisa, että kunnallinen itsehallinto, kirk
kolaki ja painovapaus oli saatu toteutetuiksi. Puu
hattiin kansanopetuksen aikaansaamista.

Se eteni hitaasti, sillä maaseudulla pelättiin las
ten vieraantuvan työstä koulua käydessään ja kun
tien pelättiin saavan lisärasitteita tililleen.

Jos ja kun kouluja perustettiin, enemmistön

muodostivat talollisten lapset, torppareiden lapset 
vähemmistön. Akateemikko Jutikkala kirjoittaa 
eron maaseudun maataomistavan ja maattoman 
väestön välillä terävöityneen myös sivistyksen ta
solla. Värri näyttää tapansa mukaan suhtautuneen 
rauhallisen varovasti ongelmaan ja vastustaneen 
pakkotoimia kouluja perustettaessa.

Myöhemmässä vaiheessa panslavistisen liikkeen 
noustessa Venäjällä ja toisaalta Suomen autono
mian menestyessä venäläisten mielestä kadehdit
tavan hyvin Venäjä aloitti sortotoimet Suomessa. 
Nämä huipentuivat vuoteen 1899.

Ajan jatkuva ongelma oli taistelu suomenkielen 
oikeuksien puolesta ruotsinkielen ylivaltaa vas
taan. Se puhututti monilla valtiopäivillä säätyä. 
Kuvaavaa oli, että kieliriita sai sortovuosina kui
tenkin vaimentua. Valtiollisen tilanteen kärjistyes
sä itään päin ruotsin- ja suomenkielen suhteisiin 
puututtiin säädyssä pehmeämmin, koska pidettiin 
tärkeänä, että kansallinen yksimielisyys vallitsisi 
ulkoisen uhan kasvaessa. Tuttua esimerkiksi J. K. 
Paasikiven sotien jälkeiselle toiminnalle!

Värrin emäntä 
tanssilattialla

Vakaa maanviljelijä Kaarlo Värri joutui ase
mansa vuoksi puolisoineen osallistumaan valtio
päivien avajaisjuhlallisuuksiin.

Niiden täytyi olla suuri tapaus varsinkin Maria 
Värrille, joka vuosikymmenet hoiti tilan avio
miehen poissaollessa.

Tarina kertoo, että emännälle teetettiin mustas
ta silkistä talonpoikaissäädyn naisille asiaankuulu
va puku. Tanssiaiskengät piti ostaa, ja ne hankit
tiin ilmeisesti Helsingissä kenkäkauppa Aleksante
rinkatu 13:sta, joka kauppa sellaisia mainosti 
"keisarinbaalien” edellä pääkaupungin lehdissä. 
Samalla paikalla ja saman nimisenä kauppa toimii 
nytkin.

Jos perimätieto pitää paikkansa, Marian kengät 
olivat mustaa lakeerinahkaa. Niitä hän tarvitsikin, 
sillä kenraalikuvernööri vei säädyn puhemiehen 
puolison valtiopäivien avajaisjuhlissa tanssilattialle.

Kun Marialta jälkeenpäin tiedusteltiin, miltä 
tuntui tanssia, hän oli kertonut, että oli mielessään 
lukenut koko tanssin ajan isämeitää.

Kun viimeiset säätyvaltiopäivät alkoivat vuonna 
1905, Kaarlo Värri ikäpuhemiehenä avasi ne ta
lonpoikaissäädyn osalta.

Eläkevuosilleen Pöytyälle hän siirtyi 67-vuotiaa- 
na ja ennätti elää aina vuoteen 1923, joten saat
toi nähdä maansa itsenäistyvän.

Marjatta Väänänen
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Tuulesta energiaa 
Halikkolassa

Aiemmin syksyllä eduskunta äänestyksellä kaa
toi Suomen viidennen ydinvoimalan rakentamis
hankkeen. Se oli tietysti voitto ydinenergian vas
tustajille ja kirvelevä tappio sen puolustajille.

Vaikuttaa siltä, että ns. "virallinen taho” ener
gia-asiassa oli lähes kokonaan keskittäytynyt ydin
voiman taakse, muita vaihtoehtoja ei todenteolla 
haluttu edes ajatellakaan. Turve- tai hiilivoimalat 
kylläkin olivat jotenkin esillä, mutta eivät kovin va
kavasti otettavina vaihtoehtoina, ja kieltämättä ne 
varsin paljon saastuttavatkin ilmakehää. Sensijaan 
eräs vaihtoehto sivuutettiin lähes olankohautuksel
la - tuulivoima. Huolimatta siitä, että se on ilmai
nen, saasteeton ja riittoisa luonnonvara. Miksi se 
sivuutettiin, se selviää tässä jutussa myöhemmin.

On kuitenkin ihmisiä, jotka uskovat tuulivoi
maan tulevaisuuden energialähteenä. Eräs heistä 
on Kosken Halikkolassa asuva Simo Salminen. Ei
kä se ole jäänyt pelkästään uskonasiaksi, vaan 
hän on tarttunut toimeen ja omin käsin rakenta
nut talonsa vierelle om an tuulivoimalan.

Omintakeinen malli
Jo  muutaman vuoden ajan ovat lähistöllä me

nevän vanhan Härkätien kulkijat voineet nähdä 
Paimionjoen töyräällä lähellä Salontien risteystä 
kohoavan matalahkon pyöreän tornin, jonka 
päällä erottuu joitakin häkkyröitä ja muovilevyjä.

— On sitä käyty ihmettelemässä, kyselemässä 
ja kuvaamassakin, Simo Salminen kertoo.

Ihmetystä on varmaankin herättänyt voimalan 
massiivinen muoto, kuin myös se, että potku
riakaan ei näy missään. Yleensähän ovat kuvissa 
nähdyt tuulivoimalat sen muotoisia, että kapean 
maston päässä pyörähtelee isohko propelli, mut
ta Simon voimala on aivan erityyppinen. Keskus
telussa ilmenee, että hän on sen suunnitellut alus
ta alkaen omatoimisesti ja yksinään.

— En ole käynyt tuulimyllyjä katsomassakaan, 
eikä niitä tämän tyyppisiä olekaan. Tanskassakin 
ne on kaikki propelleilla.

Oman voimalansa malliin Simo Salminen pää
tyi selvän logiikan kautta.

— Minä ajattelin noita vanhanajan miehiä, kun

viisaita olivat, kyllä ne sen tiesivät, kun niiden lai
vatkin — purjeilla ne meni eikä propelleilla. Kyllä 
Suomen Joutsenessakin propelli ylhäällä olisi ol
lut, jos se olisi ollut parempi.

Niin tosiaan; tässä Simon laitoksessa voima 
saadaan purjeista, niistä ylhäälläolevaan pyöri
vään kehikkoon kiinnitetyistä levyistä, joihin tuuli 
tarttuu kuin purjeisiin ainakin ja näin saa pääak- 
selin pyörimään. Onko tässä jotakin etua potkuri- 
käyttöisiin voimaloihin nähden?

— Noissa propellikäyttöisissä on se, että täytyy 
tehdä ns. tuulipuisto eli monta mastoa vierekkäin, 
koska yhtä myllyä ei voi tehdä isoksi, kun se ru
peaa vinkumaan niin kovin. Vaikka se olisi kuin
ka tasapainotettu ja vahva akseli, niin siinä tulee 
vastaan se meluhaitta, jota tässä ei tule koskaan. 
Eikä tämä voi hirveän kovin mennäkään, kun pur
jeet eivät koskaan pyöri yli tuulen nopeuden.

Voisiko tähän saada lisävoimaa, vai onko se jo 
maksimissa?

— Jos minä saisin rahaa jostakin, niin jatkaisin 
tätä ylöspäin, sitä voi jatkaa vaikka 200  metriin, 
harukset vaan sivuille, että pysyy pystyssä. Sillä 
konstilla tästä saisi suurvoimalan; ei niitä tarvitsisi 
pitäjässä olla montaakaan, kun koko Koski olisi 
sähköistetty. Sen voisi tehdä osa osalta täällä al
haalla ja nostaa sitten nosturilla ylös. Sanotaan, 
että jossain siellä sadassa metrissä tuuli on kaik
kein kovempaa ja tasaista.

Koeajo suoritettu
Vielä ei voimala valaise ja lämmitä perheen ta

loa. Laitos on yhä kokeiluasteella, mutta "koeajo” 
sillä on kuitenkin tehty.

— Kyllä sieltä sähköä tuli; minulla oli tuossa säi
liössä kuuden kilowatin vastus ja tuossa 500  wa- 
tin lamppu. Lamppu oli ihan kirkas ja vastus läm
mitti, mutta kun remmit ei kestäneet. Siellä oli en
sin kiilahihna, mutta se meni pian rikki, sitten oli 
12 senttiä leveää lattaremmiä, mutta se venyi ja 
venyi; pari kertaa sitä lyhensinkin, mutta kun tuli 
tuulenpuuska, niin taas se venyi.

Siihen pitäisi saada joku vahva voimaketju, 
mutta se on kallis, ja on aina tuo rahapula.
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S im o  Sa lm isen  tuulivoim ala  ei m u is tu ta  lainkaan e n n e n  nähtyjä tuulivoimaloita , koska  se toimii aivan eri p e 
riaatteella.

Ilmeisesti vaihteisto onkin voimalan heikoin 
puoli. Rakennuksen välikatossa on useita eriko
koisia remmisiivoja, joiden avulla pääakselin hidas 
nopeus saadaan generaattorille sopivaksi.

— Se on iso muutos, kun pääakseli pyörii siinä 
6 — 10 kertaa minuutissa ja generaattori 1500 
kertaa; se ottaa kovin paljon voimaa, Simo Sal
minen myöntää. Voimaa kuitenkin riittäisi, kun 
vaan remmit kestäisivät.

Tuulivoimaa vastustetaan
— Tätä on tehty jo pitkään — neljä vuotta ai

nakin, Simo kertoo.
Pitkään valmistusaikaan on syynä se, että mo

nilapsisen perheen isänä ei hänellä ole ollut liikaa 
varoja siihen sijoitettavaksi.

— Ei näihin saa minkäänlaisia avustuksia — 
päinvastoin. Vastustus on kova. Tuskin olisin tä
hän ryhtynyt, jos olisin ollut siitä selvillä. Mutta 
kun sanoivat...ja luin noita keksijäsäätiön esitteitä, 
niin niissä luvattiin paljon, mutta kyllä asia on nyt 
minulle selvinnyt.

Kuka sitä vastustaa?
— Ne ovat nuo IVO ja muutkin voimalaitokset 

sekä öljyfirmat. Se raha olisi niiltä pois, jos tuuli

voimaloita ruvettaisiin rakentamaan ja kehittä
mään. Se on vaan täm ä rahanjako. Joku äsket
täin kertoi televisiossa — se oli oikein insinööri- 
mies — että tuulivoimaloiden vastustamiseen käy
tetään maailmassa miljardeja. Ja hän sanoi, että 
tuulesta saataisiin viisi kertaa enem män energiaa, 
mitä maailmassa tarvittaisiin, jos asiaa vaan kehi
tettäisiin ja siihen pistettäisiin rahaa sama määrä 
kuin ydinvoimaloiden kehittämiseen. Mutta eihän 
sellainen mies pääse kuin kerran televisioon pu
humaan, sen jälkeen se on jo boikotissa.

Vaikka Simo Salminen onkin selvästi pettynyt 
valtiovallan asenteeseen tuulivoimaan nähden, ei 
hän ainakaan enää kiihkoile eikä edes korota ään
tään asiasta kertoessaan. Ihmettelee vain hieman 
murheellisesti, mihin rahan valta on maailman 
asiat vienyt.

— Tuuli on täysin saastuttamaton ja ehtymätön 
luonnonvara, se ei ikinä lopu; ja vaikka minä ot
taisin sitä miten paljon tahansa, niin sitä jää naa
purille yhtä paljon. Eivät kustannuksetkaan ole 
suuret. Voimalan tekokustannus siinä on, ylläpito
kustannukset ovat jokseenkin pienet ja polttoaine 
ei maksa mitään. Tietysti ydinvoimalakin olisi hy
vä, jos siitä saataisiin se saasteongelma pois, mut
ta vielä ei sellaista keinoa ole keksitty, muuta kuin
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että jätteet haudataan kallioperään piiloon. Ja  leh
dessä juuri oli, että pohjavedet saastuvat, pitää 
kohta ruveta ottamaan kallioperästä vettä, niin et
tä jos sekin vielä saastutetaan, niin ei saada vettä 
enää mistään. Mutta jos se on sitten...kun isoon 
kirjaan on pistetty, että ihminen itsensä tuhoaa, 
niin jos se sitä tietä menee.

Pari sponsoriakin
Vaikka Simo Salmisella onkin riittänyt vastuksia 

tuulivoimalansa teossa, niin silti hän uskoo — tai 
ainakin toivoo — että sillä aikanaan voidaan to
denteolla tuottaa sähköä. Voimalasta asuinraken
nukseen johtaa jo maakaapeli ja asuinrakennuk
sen takana on kuoppa valmiina pihalla seisovaa 
suurta säiliötä varten.

— Siihen on tarkoitus sitten varata lämpöä. Ja 
jos ei tuulimyllyä saa pelaamaan, niin tehdään sii
tä sitten kellari...

Aivan yksinään ei Simon ole tarvinnut voima
lansa rahoitusta hoitaa, hänellä on kaksi sponso
ria, Kosken kunta ja Lähivakuutus- yhdistys, joi
den mainoskuvat on piirretty ylhäällä pyöriviin 
purjeisiin.

— Sain noista mainoksista sen verran, että sain 
ostetuksi generaattorin, Simo kertoo. — Kun vie
lä saisi sen ketjun. Hiukan harmittaa, kun nyt syk
syn tuulissa sitä olisi hyvä kokeilla.

Oletko ajatellut antaa sähköä muillekin?
— En ole, eikä sitä saakaan antaa, ei edes il

maiseksi, se monopoli on sellainen. Vaikka on sa
nottu, että monopoli raukeaa, jos EY:hyn m en
nään. Ja  voi olla, että suhtautuminen tuulivoi
maankin muuttuu, kun se ydinvoimalahanke kaa
tui, ja jos saisi jollakin tavalla kansan tuen tämän 
homm an taakse. Mutta hiukan epäilen, että se ra
han voima on liian suuri.

Simo Salminen naurahtaa ja jatkaa äänessään 
pientä ironiaa:

— Ne on ihan näitä kylähulluja, kun näitä te
kee. Ja  niiltä loppuu aina rahat kesken.

Toivokaamme kaikki, että Simo Salmisen "tais
telu tuulimyllyjä vastaan" — tai tässä tapauksessa 
oikeastaan päinvastoin — tuottaisi tuloksen ja hä
nen voimalansa alkaisi tuottaa energiaa ja saada 
mahdollisesti seuraajiakin. Nuo "kylähullut” kun 
ovat ennenkin tehneet tätä maailmaa paremmak
si elää.

Matti Heinonen

0HTTIfcGH*

Sisäkuva  S im o  Sa lm isen  tuulivoimalasta. La it teen  keksijä ja kehittäjä vasemmalla. Kuvassa  näkyy m yös osa 
vaihteistojärjestelmästä, jolla nopeus  saadaan riittäväksi oikealla olevalle generaattorille.
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Muistoja Sorvaston 
kaupoista

Isosorvastolla oli lapsuuteni ja nuoruuteni aika
na neljä kauppaa noin kilometrin säteellä, sekä li
säksi Sorvaston Palojoen kulmalla ainakin kaksi 
kauppaa. Olen usein ihmetellyt, kuinka ne silloin 
kannattivat, kun taloudet olivat pitkälle omavarai
sia.

Jokapäiväisiä hankintoja kaupasta monessa ta
loudessa olivat vain sokeri, kahvi, suola ja hiiva, 
sekä tupakkamiehillä tietysti tupakka. Elämä oli 
vaatimatonta. Vähällä tulivat toimeen niin kaup
piaat kuin asiakkaatkin, siinä kai se juju oli.

Kolme Sorvaston kauppaa oli Porimäen syrjäs-

J o u k k o  sorvastolaisia o suuskauppansa  portailla  
1921.

sä. Lähinnä kotiani, maantien varrella oli Osuus
liike Mellilä-Kosken myymälä; myöhemmin nimi 
muutettiin Kauppakunta Vakoksi. Käytännössä 
puhuttiin vain Osuuskaupasta. Siitä pari-kolmesa- 
taa metriä Tuimalaan päin oli Osuusliike Kehityk
sen myymälä. Toisessa reunassa Porimäkeä piti
vät kauppaa Salmisen Saima ja Matti. Noin puo
len kilometrin päässä Vakon kaupasta Ypäjälle 
päin oli Kulmalan kauppa. Sitä piti Vesalan Tek
la, hänen miehensä Yrjö Vesala korjasi polku
pyöriä.

Kaikkein tutummaksi tuli Osuuskaupan myymä
lä. Sieltä ostettiin "vastakirjalla” . Ei tarvinnut an
taa lapsille rahaa kauppa-asialle, vastakirja vain 
käteen. Siihen merkittiin sitten ostos ja hinta ja 
isä kävi sen maksamassa kuukauden lopussa. Ka
nanmunat myös vietiin Osuuskauppaan ja silloin 
oli rahaakin tuotavana.

Matkaa kauppaan oli noin puoli kilometriä, niin 
ettei siellä asiointi pitkää aikaa vienyt. Lehton Ol
ga muisteli vuosikymmeniä myöhemmin, kuinka 
minä menin "tuurikkaasti” kauppaan ja ilmoitin 
jo ovella: "Kymmenen pennin hiiva, ku emäntä 
tekkee kaljaa!”

Lapset enimmäkseen lähetettiin asialle jos jo
tain tarvittiin, niin että usein siellä käytiin. Joke
lan Kyllikki, joka toimitti Uudenmäkilän kauppa- 
asiat, sanoi kerran, että hänen ennätyksensä oli 
seitsemän kauppareisua samana päivänä. Se oli 
varmaan kaikkien aikojen ennätys.

Sama Kyllikki tunsi tarkkaan kyläläisten polku
pyörät. Yhdessä kauppaan mennessämme hän 
luetteli jo pihalla, keitä kaupassa oli.

Kun ihmettelin, mistä hän sen tietää, niin hän 
ihmetteli takaisin: No kun kerran polkupyörä on, 
niin tottakai on omistajakin!

Osuuskauppaan tuli myös posti ja se käytiin 
sieltä päivittäin hakemassa. Kouluaikoina se haet
tiin koulusta tullessa ja loma-aikoina vartavasten. 
Myymälänhoitaja lajitteli postin; saman talon leh
det, sanomat ja kirjeet samaan nippuun. Ne niput 
olivat sitten kauniisti limittäin tiskillä, josta ne sai 
ottaa. Yksittäiset kappaleet olivat omassa kasas
saan tiskin päässä.

Postia tutkittiin jo kaupassa ja kommentteja lau
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suttiin. Yhtenä kesänä oli Sorvastolla paljon häi
tä, joten hääkutsuja oli tullut taajaan. Kertoivat, 
että Hyhkön Kaisa jonkin ajan kuluttua selasi pos
tiaan ja jutteli puoliääneen: ”Ei oi hääkutsuuka. 
On välipäivä.”

Siihen aikaan kyläkauppa oli oikea pienoistava- 
ratalo. Vaikkei päivittäistavaroita paljoa tarvittu, 
niin sieltä sai kaikkea, mitä "huushollissa” tarvit
uinkin, ja jos ei jotain ollut, niin tilattiin ja sen sai 
myöhemmin hakea.

Ovesta kun mentiin, niin vasemmalla puolella 
oli miesten tavarat. Oli naulat, kirveet, sahat, ruu
vimeisselit, poranterät ym.

Niitä en niin tarkkaan muista. Isommat tavarat 
tietysti olivat ulkoliiterissä. Oikealla seinustalla oli
vat hyllyissä naisten tavarat; ne ovat paremmin 
silmissäni. Oli kankaita useampaa lajia; kretonkia,

tyykiä, vistraa, flanellia, lakanakangasta ja verho- 
kangasta. Oli kerrastoja ym. alusvaatteita ja suk
kia joka lähtöön, sekä myös kenkiä ja kumisaap
paita. Astioita oli joka käyttöön kahvikupista kat
tiloihin, kaikkea mitä tarvittiin.

Kahvihylly oli myös sillä seinustalla ja siinä Jo 
hanna, Rosita ja Katriinapussit. Kahvimylly oli 
kahvipakettien vieressä, siinä jauhettiin kahvi sitä 
haluaville. Monet jauhoivat vielä kahvinsa kotona 
omalla myllyllään. Hyllyn alla oli laatikot, joissa oli 
hieno sokeri, jauhot ja ryynit. Niihin mahtui aina 
säkki kerrallaan, niistä sitten asiakkaille pussitet
tiin.

Toppasokerin pienentämistä varten oli tiskin al
la puinen laatikko, jonka päällä hakattiin terä- 
aseella — mikä kirveenterä lienee ollut — sokeri- 
toppa pieneksi. Karamellit olivat turvallisesti tiskin
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takana hyllyllä suurissa lasipurkeissa ja kansi pääl
lä. Ei niistä ollut sellaista houkutusta omin päin o t
tam aan, kuin nykyajan kaupoissa. Joskus sai os
taa viidenkymmenen pennin tryytin, joka kietais
tiin tiskipaperista. Siinä oli sitten puna-valkorai- 
dallisia vanhanpiian kirkkokaramelleja tai joitakin 
muita sen ajan makeisia.

Näyteikkunat oli myös aina kauniisti laitettu. 
Niissä sai katsella oikein tavaroita, eikä mainos- 
plakaatteja, niinkuin nykyään. Palvelu oli hyvä; 
kun osti tavaraa josta tehtiin oikein paketti joka 
solmittiin sinivalkoisella pakettinarulla, niin siihen 
laitettiin karamelli ” pakettinappulaksi” . Täm ä oli 
Albin Mäkelän tapa; hän oli lapsuudessani Osuus
kaupan myymälänhoitajana. Myymälänhoitajan li
säksi oli kaupassa myös apulainen eli "kaupan- 
puksu” .

Kehityksen kaupassa poikettiin joskus koulu
matkalla. Sakissa kuljettiin, ja jos jollain oli sinne 
asiaa, niin toiset menivät mukana. Aina otettiin 
sielläkin yhtä ystävällisesti vastaan, vaikka em m e 
m itään ostaneetkaan. Muistelen, että Kehityksen 
kaupassa oli vain myymälänhoitaja ilman apulais
ta.

Vesalan eli Kulmalan Yrjö siis korjasi polku
pyöriä; siellä Teklan kaupassa poikettiin joskus, 
kun pyörää vietiin tai haettiin. "Mukulilla” olivat 
polkupyörät silloin kovassa käytössä.

Pyöränsääret olivat kumminkin yhtäm ittaa 
poikki ja taas vietiin korjattavaksi.

Kulmalan kaupasta on vielä varhaisempiakin 
muistoja. Jo  aika pieninä pääsim m e sisareni Pau
lan kanssa leikkimään Kulmalan Anna-Liisan 
kanssa, joka oli vähän meitä nuorem pi. Meidän 
peltoa oli vastapäätä Kulmalaa, m aantien toisella 
puolella, ja kun lehm ät olivat siellä laitumella, niin 
lypsäjät ottivat meidät joskus käsikärryille iltalyp
sylle m ennessään. Olimme Anna-Liisan kanssa 
leikkimässä sen aikaa kun tytöt lypsivät. Tarjoilu
na saim me aina limonaadia tai sitruunasuudaa, se
kä raidallisia tyynyn mallisia karamelleja.

Sitten siellä oli sellainen ihme kuin "kidekone” , 
sen ajan korvalappustereot. Johtojen päässä oli 
kuulokkeet, jotka laitettiin korville. Kohina ja räti- 
nä oli kova, m utta välillä kuului soittoa ja puhet
takin. Kyllä se oli ihmeellistä, kun ei meilläkään 
silloin vielä ollut radiota. Ne olivat tähtihetkiä 
meille, niinkuin varm aan Anna-Liisallekin. H än oli 
yksinäinen lapsi, sillä sisarensa Ulla-Maija, joka 
nyt on Laakson H annun aviopuolisona, syntyi 
vasta vuosia myöhemmin.

Sitten oli vielä jonkin aikaa Salmisen Saim an ja 
Matin kauppa Porim äen toisella reunalla. Siellä 
en tainnut m ontaa kertaa käydäkään. He muutti- 
vatkin sitten Tuimalaan ja pitivät siellä vielä kaup
paa useita vuosia. H eidän paras aikansa Sorvas-

tolla oli sodan jälkeen, kun miehet palasivat rin
tamalta. Monet miehet olivat sodassa saaneet ko
van him on kortinpeluuseen. Porim äessä kokoon
tui korttisakki aina sunnuntaisin. Kuulemma siinä 
meni sunnuntai ja seuraava yö, ettei maltettu 
m ennä kotiin edes syömään. Saim an ja Matin 
kaupasta haettiin sitten syötävää ja juotavaa. Sitä 
kesti muutamia vuosia, kunnes miesten elämä vä
hän tasaantui ja kortinpeluut jäivät.

Sota-aika ja sen jälkeinen pula-aika olivat kau
panteossakin taas ihan om a lukunsa. Tavaraa sai 
enim m äkseen vain kortilla, eikä kaikkea saanut 
kortillakaan, kun ei kerta kaikkiaan ollut mitä an 
taa. Kangashyllyssäkin oli vain kukallisia kreppi- 
paperirullia, joista tehtiin ikkunaverhoja. Reunat 
poimutettiin käsin ja ne olivat oikein kauniita, 
kunnes haalistuivat.

Holkerin Pekka oli silloin Osuuskaupassa myy
mälänhoitajana.

Kerrottiin, että kun pääliikkeestä ilmoitettiin 
seuraavaksi päiväksi tulevan kangasta myyntiin, 
niin Pekka tuumasi: "Täytyy siunata si vaan it- 
ten sä .” Satuin kerran m enem ään kauppaan het
kenä jolloin kangas oli juuri loppunut. Sillanpään 
Justiina tuli tuohtuneena ovessa vastaan sanoen: 
"N oo Porim äen äm m ät on kauhioi, kun ne pur- 
ree ja potkii!” Kaupassa oli tilanne jo kokolailla 
rauhoittunut. Pekka vielä pyyhki hikeä tiskin ta
kana ja tiski oli siirtynyt paikaltaan jonkin verran 
siinä ryntäyksessä. Eihän se ihme ollut, että tais
telua tuli, kun kaikkien vaatteet alkoivat olla jo 
m oneen kertaan paikattuja. Vaatetuskorteissa oli 
kaikilla "pisteitä” vaikka kuinka, kun ei tavaraa 
kertakaikkiaan ollut saatavana. Siitä ajat taas vä
hitellen ovat m uuttuneet nykyiseen "runsauden 
pulaan” .

Osuuskaupan illanviettoja myös pidettiin kyläs
sä vuosittain.

Muistan hyvin erään sellaisen, joka pidettiin ko
tonani. Väkeä oli tupa täynnä. Me lapset olimme 
ylissängyssä, josta näki ja kuuli kaiken hyvin. En
sin oli kahvi ja lapsille mehua. Muuta ohjelmaa en 
enää muista, m utta viimeiseksi näytettiin elokuvia 
ja siitä muistan jotakin. Siellä kulki pellolla leik
kuupuimuri, jollaisia sanottiin "Am eriikassa” ai
nakin jo olevan. Muistan, kuinka ihmeelliseltä se 
vaikutti ja ihmeeltä se tuntui aikuisistakin. Miehet 
arvelivat, että seuraava vaihe on sitten se, kun val
miit leivät ja kakut tulevat puimurista ulos. Aikaa 
on kulunut, mutta vielä ei se ole toteutunut.

K aupanteko ja kaupat sensijaan ovat muuttu
neet huimasti. Entisajan kylien tavaratalot ovat jo 
historiaa. Mutta muistoissamme ne vielä elävät.

Pirkko Tam m inen
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Julkaisem m e jälleen V.Leikkarin eli Kai Tuomolan kohta sodan jälkeen  
1 9 4 5  Pellervo-lehdelle kirjoittaman novellin, joka on nimeltään

Valinta
Tapasin sattumalta Yrjön keväisenä toukokuun 

päivänä hiljaisen asemasotavaiheen aikana. Ta
paaminen oli kumpaisellekin iloinen yllätys, sillä 
emme olleet nähneet toisiamme sen jälkeen, kun 
kymmenisen vuotta takaperin istuimme samalla 
vuosikurssilla maamieskoulun penkillä. Siirryimme 
kanttiinin hiljaiseen nurkkaukseen juttelemaan 
kuulumisia. Kouluaikana Yrjö oli kiinnittänyt miel
täni erikoisen miehekkäällä olemuksellaan; täytyi 
suorastaan ihailla, kun sellainen pikkutila oli kas
vattanut niin miehekkään isännänalun. Sodassa 
hän oli ylentynyt nopeasti; olin yhteisiltä tuttavil
tamme kuullut, että hän oli kunnostautunut roh
keana taistelijana.

Meillä riitti pitkälti kuulumisten kertomista. Kun 
olimme suurin piirtein päässeet selville toistemme 
vaiheista sodan aikana, siirryttiin sotaa edeltäviin 
vuosiin. Huomioni kiintyi erityisesti siihen, että 
Yrjö oli ollut välillä kaupungissa, mutta jälleen pa
lannut takaisin maalle. Tuossa oli jotain niin ylei
sestä tavasta poikkeavaa, että rupesin tarkemmin 
kyselemään, mistä se oli johtunut.

Yrjö kertoi: — Isäni oli kovin vanhoillinen ja it
sepäinen. En saanut alkuunkaan toteuttaa kotona 
niitä oppeja, joita olin saanut, en ajanmukaistaa 
kotitilan hoitoa, vaikka se olisi sitä niin kipeästi 
kaivannut. Kaiken piti mennä, niinkuin oli ennen
kin mennyt.

Kun huomasin uudistukset mahdottomiksi, jät
täydyin välinpitämättömäksi. Työtä isäni kyllä vaa
ti lujasti, niinkuin hän teki itsekin, mutta minä olin 
tullut haluttomaksi, kun siitä ei saanut edes mitään 
palkkaa. Enhän rahaa paljon olisi tarvinnutkaan, 
sillä olin tottunut elämään säästeliäästi, mutta ai
na sentään pientä menoa on jo miehen ikään 
päässeellä. Jokaista viisikymppistä sai rukoilla 
kuin jotain armopalaa ja selitellä, mihin sitä mil
loinkin tarvitsi. Tuollainen holhoaminen kävi ajan
oloon sietämättömäksi ja se herätti kaipauksen 
päästä pois kotoa.

Minulla oli sukulaisia Helsingissä ja aivan kuin 
aavistaen tyytymättömyyteni he houkuttelivat mi
nua lähtemään sinne. Mielessäni syntyi taistelu: 
lähteäkö vai jäädäkö? Toiselta puolen sitoi minua 
kiintymys maahan, toiselta puolen houkutteli kau
pungin elämä, omat tulot, vapaa, itsenäinen olo. 
Valintani ei ollut helppo ja täm ä sisäinen taistelu

vain lisäsi katkeruutta mielessäni. Vihdoin tein rat
kaisun, lähdin, kun minulle luvattiin niin ja niin 
monta tuhatta kuukaudessa. En kuitenkaan aiko
nut lopullisesti jäädä kaupunkilaiseksi; laskin, että 
kun säästän niin ja niin paljon vuodessa, voin joit
tenkin vuosien päästä ostaa oman tilan.

Sain varastomiehen paikan Helsingissä ja palk
ka oli suhteellisen hyvä. Vieläpä sitä pian koro
tettiin ahkeruuteni ansiosta, sillä olin pienestä as
ti tottunut tekemään työtä ja tein sielläkin. Sitä
paitsi nautin erikoista luottamusta esimiesteni ta
holta, joten menestyminen oli turvattu. - Ensim
mäiset tilit saatuani sain jäämään rahaa huomat
tavasti säästöön, sillä en tuhlannut sitä turhaan. 
Ulkonaiset oloni järjestyivät siis oikeastaan odo
tettua paremmin, silloinhan oli vielä rauha maail
massa ja tarvikkeita yllin kyllin. Mutta sisässäni 
kaiveli levottomuus, eräänlainen häpeä: olin isieni 
kavaltaja, suvun tuhlaajapoika, joka olin paennut 
sitä kutsumusta, joka jo perintönä oli veressäni: 
viljellä maata. Torjuin kuitenkin hempeämieliset 
tunteet ja yritin elää muiden tavoin.

Toverit, joita tulin tuntemaan, olivat tavattoman 
auliita ottamaan seuraansa. Mutta pian huomasin, 
että rahaa kului entistä enemmän. Tili hupeni 
tuossa tuokiossa ja alussa kootut säästötkin tulivat 
käytetyiksi pelkkään elämiseen. Huomasin, että 
virta vei armottomasti mukanaan; monet kotona 
oppimani hyveet alkoivat väistyä uusien täällä asi
aankuuluviksi katsottujen tottumusten tieltä. En 
osannut enää olla säästeliäs, vaan elin tuhlaten 
ympäristöni mukana. En osannut enää olla tyyty
väinen ja nauttia vähästä, aina piti olla huveja ja 
juhlimisia. En osannut enää kunnioittaa raitista ja 
siveellisesti puhdasta elämää, vaan mieleni paloi 
sinne, missä muutkin kävivät. Hyväkin palkka tun
tui liian pieneltä, hyväkin ruoka olisi pitänyt olla 
vielä parem paa, lyhyt ja helppo työpäivä olisi tar
vinnut saada vieläkin helpommaksi. Ainainen tyy
tymättömyys kiusasi kuin painajainen.

Mutta entinen minäni ei ollut vielä kokonaan 
turtunut, se heräsi ja sai minut tajuamaan kau
pungin elämän nurinkurisuuden. Olin kerran var
haisena sunnuntaiaamuna lähtenyt kävelylle kau
pungin ulkopuolelle. Silloin oli kevät, kuten nyt
kin, aurinko paistoi ja lämpöinen tuuli toi muka
naan kuivuvan maan tuoksuja. Sinä aavistat, mi
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ten tuollaisella hetkellä kätemme vapisevat, miten 
rintaamme ahdistaa, kun ei pääse toteuttamaan 
kutsumusta, jonka Luoja on huomenlahjana anta
nut. Tiesin kotoisten peltojen kuivuvan keväisessä 
lämmössä, tiesin niiden odottavan siementä, ikuis
ta ihmettä, elämän täyttymystä. Silloin tunsin vä
kevästi, etten sittenkään kuulunut tänne etäälle 
luonnosta eksyneen kaupungin elämänpiiriin, 
vaan lähelle maata, pellon pariin, sen ulkonaises
ti vaatimattomaan, mutta sisäisesti rikkaaseen elä
mänympäristöön.

Silloin tein valinnan, lopullisen ja ratkaisevan: 
lähdin kotiin.

Minulla oli sisäinen varmuus, että valintani oli 
nyt peruuttamaton.

Tosin minua kotona odotti nöyryytys, entinen 
vaatimaton elämä ja raskas työ. Mutta en ollut 
enää katkera. Minä käsitin, että jokaisella oli vas
tuksia elämässään, mutta niihin ei pidä sortua, ne 
on voitettava, taisteltava pois ja tuossa taistelussa 
koottava sitä voimaa ja lujuutta, jota ihminen elä
mänsä varrella niin välttämättömästi tarvitsee. 
Huonojakaan olosuhteita ei pidä paeta, sillä siinä 
juuri elämisen taitoa tarvitaan, kun osaa sellaisis
ta olosuhteista luoda suotuisat ja mieleiset oltavat.

Isääni en myöskään tuomitse, sillä en uskalla 
vakuuttaa, osaanko minä taas kerran aikanani 
suhtautua lapsieni tahtoon oikeammalla tavalla.

Yrjö vaikeni. Hetken kuluttua kysyin: — Ja  nyt 
olet tyytyväinen valintaasi? — Kyllä! Tila on jo 
omassa hoidossani ja minulla on oma perhe.

Pienellä tilalla ei leveää elämää eletä, mutta sii
tä huolimatta tyytyväistä ja onnellista. Mitäpä 
merkitsisivät suuret tulot ja ulkonaiset mukavuu

det, jos elämä muutoin olisi tyhjää ja levotonta, 
kuten se on suurelle osalle kaupungin asujista. 
Katso nyt täällä, eivätkö ne pojat, jotka lomalta 
palattuaan äänekkäimmin kerskuvat, kuinka he 
ovat ryypänneet ja rellestäneet koko loma-aikan- 
sa, ole suurimmaksi osaksi kaupunkilaisia tai kau
punkilaiseen esiintyviä "entisiä maalaisia” . Vää
rentämättömät maaseudun pojat sen sijaan teke
vät loma-aikansakin työtä kodin hyväksi, eivätkä 
he henno tuhlata kalliita lomapäiviään humalan 
humussa, heitä ei kiusaa tyhjyyden painajainen. 
— Eikö elämän onnea ole juuri tyytyväinen ja rau
hallinen mieli, taito nauttia rikkaasti ja herkästi 
elämän kauneudesta sellaisenaan? Ainakin minul
le on elämä tässä muodossa, maan läheisyydessä, 
antanut siunauksen, jota en muualla olisi koskann 
tavoittanut.

Aika oli vierähtänyt. Puristin Yrjön kättä hyväs
tiksi ja kiitin häntä ajatuksista, joita niin harva ajan 
lapsi pystyy lausumaan.

Jälleen hän oli sama miehekäs luonne, jona hä
net olin oppinut tuntemaan. Ja  jälleen saatoin 
ihailla häntä voimakkaana, vastuksissa karaistu
neen miehenä.

Tuon tapaamisen jälkeen minun oli pitkän ai
kaa ihmeen hyvä olla. Hänen kertomuksensa oli 
tartuttanut minuunkin uskon maan siunaukseen ja 
maaseudun terveeseen elämään. Ja  tätä uskoa 
tarvitaan erikoisesti juuri nyt, kun yhä laajenevat 
piirit etääntyvät pois maan läheisyydestä ja kun 
näyttää siltä, että harvoissa heistä on miestä te
kemään Yrjön tavoin: palaamaan takaisin maan 
pariin.

Mene ulos jonain tähtikirkkaana yönä 
ja pysähdy linnunradan alle.
Katso silmiin miljoonia tähtiä 
ja sano ääneen: "Yksin” .
Sano se ilman paatosta 
äänen värähtämättä.
Yksinkertaisesti vain 
totea se: "Yksin” .
Se on tähtiterapiaa.
Se tekee kipeää, mutta auttaa.

Ja  kuvittele sadat ihmiset samalla hetkellä 
tekemään samoin.
Tai kymmenet.
Tai edes joku.
Ja vaikka ei yksikään, ei sekään olisi kaiken loppu.

Riitta Ojanen
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Koivukylän vaiheita

Kosken seutu ympäristöineen oli asumatonta 
eräm aata 1300— 1400 luvulle asti, jolloin se on 
jaettu uudisasukkaille.

Varsinais-Suomen ensimmäisessä maakirjassa, 
vuodelta 1540, mainitaan Kosken alueella olleen 
19 kylää, joissa 70 taloa.

Koivukylä muodostuu neljästä kantatilasta: 
Päärni, Haukka, Penttilä ja Ritari. Talojen nimis
tä on päätelty asukkaiden tulleen eri suunnista. 
Haukka-nimi viittaa Uskelan Haukkalaan, Ritari 
Nousiaisten Ritariin.

Talot ovat sijainneet tiiviinä ryhmänä Paimion- 
joen rantatörmällä ja sen välittömässä läheisyy

dessä Myllykyläntien oikealla puolella, nykyisen 
Raunion Sahan alueella. Kylää on ympäröinyt ai
taus, jonka portit suljettiin yöksi petoeläinten ja 
mahdollisen vihollisen varalta.

Tiloja jaettaessa Päärnistä muodostettiin Pelto- 
Päärni, Uusi-Päärni sekä Vanha-Päärni. Haukasta 
erotettiin puolet Mattila-nimiseksi taloksi. Myö
hemmin Haukka puolittui perinnönjaossa taas 
puoliksi, Yli- ja Ali-Haukaksi. Ali-Haukan nimi 
muutettiin myöhemmin Mäkitaloksi. Penttilästä 
erotettiin Mäki ja Kulmala nimiset talot.

Haukasta erotettu Mattilan tila rakennettiin suo
jaiseen, kalliopohjaiseen metsänreunaan ja siihen

1900-luvun  alussa o te t tu  kuva Koivukylän  Y l isen ko sken  myllyrannasta. Mylläri ja sahanom ista ja  Einari R a u 
nio to inen  oikealta. T aa im m ainen  talo on joen  toisella rannalla ja ku u lu u  M yllykylän myllyyn.
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K o ivu ky lä n  M ä k ita lo n  e loväk i  kahv itauo lla  pello lla  1930 .

ostettiin Yli-Haukan tila, jonka rakennukset hävi
tettiin.

Mattilan asuinrakennus rakennettiin suurina 
nälkävuosina 1860-luvulla. Tuolloin rakennus
m iehen palkkana oli ateriat talosta sekä yksi rei
käleipä päivässä kotiin vietäväksi.

Talossa on myös muita vanhoja rakennuksia 
vielä jäljellä. Tilalla ei vakituisesti asuta, m utta ke
sällä se on m onien tapahtum ien pitopaikkana. 
A suinrakennus vanhoine huonekaluineen ja käyt- 
töesineineen on rauhoittava viesti täm än päivän 
kiireiselle ihmiselle, yli sadan vuoden takaa.

Ennen vuosisadan vaihdetta alkoi kyläyhteisö 
purkautua. Taloista Pelto-Päärni ja Kulmala ra
kennettiin H ärkätien läheisyyteen, muut siirsivät 
talonsa Mattilan tavoin suojaiseen m etsänreu
naan.

Näin useim mat taloista ovat kalliolle perustettu
ja ja lähes satavuotiaat asuinrakennukset hyvä
kuntoisia. Ensin muuttajat tekivät pienem piä 
asuntoja ja vuosisadan alussa nykyiset asuinraken
nukset. Vuonna 1904  saatiin Koivukylässä isonja-

on täydennys valmiiksi.
Kyläläisten omistuksessa oli kaksi koskea: Yli- 

nenkoski ja Alinenkoski. Ylisenkosken partaalla 
oli kyläläisten mylly sekä saha; Alisenkosken ja 
sen m aaym päristön oli vuokrannut Marttilan ni
mismies Sjöman. Hänellä oli kosken äärellä myl
ly, saha sekä meijeri.

Maa-alue oli V anha-Pääm in omistuksessa ja oli 
saanut Krotti-nimensä sijaintinsa vuoksi. Sjöma
nilla oli suuri maatila ja lehmiä, joiden, samoin
kuin muutamien muiden marttilalaisten. maito 
kuljetettiin tähän meijeriin. Samoin tuotiin maitoa 
Koivukylän, Harmaankylän. Partelan ja Myllyky
län taloista. Koskella oli myös kuorinta-asemia, 
joista kerma kuljetettiin pari — kolme kertaa vii
kossa meijeriin.

Koskelle perustettiin osuusmeijeri 1903 , jolloin 
maidontulo Krotti-meijeriin väheni ja se lopetti 
toimintansa. Koivukylässä ruvettiin puuhaam aan 
om aa osuusmeijeriä, joka aloittikin toimintansa 
Alakulman Osuusmeijeri nimisenä 1905. Sen 
säännöt vahvistettiin Turun ja Porin läänin kuver
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nöörillä. Meijeri toimi Hiedan talossa Härkätien 
varrella. Alueella oli kirkasvetinen jokeen laskeva 
puro. Tässä rakennuksessa oli myös kauppa. Lä
hellä olevassa Pelto-Päärnin talossa oli myös ollut 
pieni kauppapuoti, joka oli jo lopettanut toimin
tansa. Meijeri oli toiminnassa vuoteen 1914, jol
loin sen jäsenet siirtyivät Kosken Osuusmeijeriin.

Kauppa jatkoi vielä toimintaansa, kunnes se 
myytiin Kosken Osuuskaupalle.

Vuosisadan alussa oli Härkätien varrella nyk. 
Saarelan talon paikalla rakennus, joka oli monen 
yrityksen pitopaikkana. Ensin siinä oli leipuri eli 
paakari sekä pieni puoti, sen jälkeen 30-luvulla 
Koivukylän puhelinkeskus; sen lopetettua toimin
tansa oli suutari, jolla oli myös pieni kenkäkaup
pa ja kesäisin, muutaman vuoden aikana, kioski. 
Seuraava omistaja piti sekatavarakauppaa, kun
nes autoilija Saarela osti talon. Myöhemmin hän 
rakensi rakennukset uudelleen. Hänellä oli sekä 
kuorma- että taksiauto ajossa.

Osuuskauppa rakennutti uuden, tilavan myy
mälän edelleen Härkätien varteen, vastapäätä 
Myllykylän tietä. Myymälänhoitajana toimi Matti 
Alho kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän oli in
nokas nuorisoseuralainen ja hyvien tapojen opet
taja nuorisolle. Kaupan yhteydessä alkoi toimia 
myös posti.

Myllykyläntien kulmaan oli rakennettu Kulma- 
sen yksityiskauppa, joka 30-luvulla myytiin Kyrön 
Osuusliikkeelle. Näin syntyi tuttu asetelma: SOK 
ja OTK vastakkaisilla puolilla. Myllykyläntien lä
heisyyteen Härkätien varrelle oli seppä Meller 
1906 rakennuttanut pajan, joka toimi 50-luvulle 
asti.

Vuosisadan alkukymmeninä kyläkuvaan kuului 
myös kaksi teuraskarjan ostajaa: Laiho ja Syrjälä. 
He ostivat kilvan eläimiä, jotka teurastivat koto
naan ja kuljettivat lihat hevosella Turkuun.

Samalla he tekivät kananmunakauppaa.
Kylässä asui myös räätäli Soihtu, joka kulki 

useankin pitäjän alueella ompelemassa miesten 
vaatteita sekä vällyjä. Hänelle oli nimismies Sjö
man kirjoittanut valokuvalla ja sinetillä varustetun 
polkupyörällä liikkumisluvan v. 1915. H änen vai
monsa silitti ja tärkkäsi verhoja kyläläisille.

Koivukylän peräosaa nimitetään Verhonkul- 
maksi. Tämän alueen ensimmäiset asukkaat asui
vat Levossa, Kujanpäässä ja Mäntylässä.

Mattilan talo jaettiin 20-luvulla kolmen pojan 
kesken; Verhonkulmalle rakennettiin Puisato ja 
Yli-Haukka. Myös Vanha-Päärnistä, Pelto-Päär- 
nistä ja Uusi-Päärnistä lohkottiin perintöosina ta
loja.

Harmaan koulu oli valmistunut vuosisadan alus
sa ja koivukyläläisillä oli lyhyt koulumatka. Asuk
kaiden lisääntyessä perustivat Marttilan ja Kosken 
kunnat Verhonkulmalle yhteisen koulun, joka toi
mi ensin Verhon vanhassa rakennuksessa, kunnes 
vuonna 1929 valmistui Verhonkulman uusi koulu.

Uusi valtatie 10 valmistui 1960; se leikkaa Koi
vukylän vajaan kahden kilometrin etäisyydellä 
Härkätiestä.

Kyläläiset myivät koskiosuudet Lounais-Suo- 
men Sähkölle 60-luvulla. Mylly hävitettiin. Saha 
oli alkanut laajentua, tuoden paikkakunnalle työ
paikkoja. Raunion sahalla isännöi jo kolmas suku
polvi. Sahan kapasiteettia kuvaa tämä: rekka- 
kuorma tukkia tunnissa läpi.

Maatalous on käynyt läpi eri koneellistumisvai- 
heet, alkaen v. 1905 Mäelle ostetusta hevoskier- 
totappurista tämän päivän puimureihin.

Koivukylässä ei ole enää yhtään kauppaa, ei 
postia, ei suutaria, ei räätäliä. Harmaan ja Verhon 
koulut ovat sulkeneet ovensa.

Härkätie on saanut pinnoitteen, valtatie 10 on 
leveä ja sileä.

Tuntuu joskus kuin näitä teitä myöten olisi niin 
paljon maalaiselämää kulkenut pois. Paljon on 
tekniikan avulla saavutettu, mutta edelleen ollaan 
luonnon kiertokulusta riippuvaisia. Tänä päivänä 
on onnellinen ihminen, joka sisäisellä suodatti- 
mellaan pystyy poistamaan kaiken epäoleellisen 
ja säilyttämään itsessään aitouden. Sitä kaupunki
laisetkin joko tietoisesti tai tietämättään hakevat, 
muuten ei kesä- eikä mummonmökkien suosio ole 
selitettävissä. Huolimatta EY- ja muista uhkista 
maalaiskylä elää niin kauan kuin sen asukkaat ei
vät voi vastustaa keväistä mullantuoksua.

Sisko Heinonen
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Kirjeitä Koskelaisen Joululehdelle ulkomailta
Montreal maalisk. 20 pv 1993
Arvoisat Koskelaisen henkilökunta!
Sydämelliset kiitokseni teille kaikille, kun olette 

Koskelainen-lehden lähettäneet minulle vuosia. 
On ainoa, mitä saan suomeksi lukea. Viimeinen 
lehti tuli helmik. puolivälissä. Sisällä oli liite, pyy- 
sitte henkilötietoja itsestäni. Kirjoitan lyhyesti - 
Olen syntynyt jouluk. 18 pv 1903. Kohta olisin 
90 v. Olen ollut kohtalaisessa terveydessä. Luen 
ja kirjoitan ilman laseja. 1918 muutimme Somer- 
niemeltä Viuvalan kylästä Kaurasen talosta Kos
kelle Partelan Mäkelään.

1922 menin naimisiin. 1927 tulin tänne Cana- 
daan mieheni luokse.

Olen ollut leskenä 26 vuotta. Olen asunut vuo
sia tyttäreni luona.

Hänkin on ollut leski 27 vuotta. H änen nimen

sä on Agnes Flack. On 65 v. heinäkuussa.
Minulla on paljon omaisia Suomessa, siskojen 

ja veljien lapsia perh. Sitten Koskella on Allan 
Kattelus, poikani. Sitten Kalle Tuominen, veljeni. 
Hilda Kattelus, miesvainaani sisko. Heidän merk- 
kipäivinään on ollut kirjoituksia lehdessänne. Olen 
niitä mielenkiinnolla lukenut. Sitten on Keijo Kul- 
manen perh. ja Aatos Mäki.

Olen Teille ennen kirjoittanut, että meitä oli 4 
koskelaista kun luimme Koskelainen-lehteä. Nyt 
olen yksin, 2 kuoli ja yksi tuli takaisin Koskelle sai
rastamaan.

Vielä monet kiitokset vaivastanne. Ilomielin 
otan vastaan, jos voitte vielä lähettää. 

Kevätterveisin 
Eva Kattelus os Tuominen 
Montreal Que Canada

Koskelainen-lehden toimitus 
Matti Mikkola Tuimala 31500  Koski Tl 
Kiitoksia terveisistänne Koskelaisen välityksellä. 

Saan lehden osoitteeseeni sisareni nimellä (Sisko 
Virta). Hän sen kerran kauan sitten tilasi. Nyt 
luemme sen mielenkiinnolla joka kerta kun se il
mestyy.

Itse olen asunut Tukholman kunnassa vuodesta 
1969 lähtien.

Muutto tapahtui työpulan takia, joka silloin oli 
suuri Suomessa juuri koulutuksensa lopettaneelle. 
Ja  sillä työmatkalla ollaan vielä.

Olen syntyisin Sorvastolta. Lähetänpä tässä va
lokuvan, kun olin ensimmäisellä luokalla Sorvas- 
ton alakoulussa, lukuvuosi 1950 - 1951 (onpas 
kulunut yli neljäkymmentä vuotta siitä ajasta!!!).

Itse olen äärimmäisenä oikealla kuvassa.
Melkein jokaisella kuvassa olevalla luulen ole

van vielä yhteys Sorvastoon - kuten itsellänikin.
Valitettavasti silloinen opettajamme puuttuu ku

vasta. Hän oli vastaleivottu opettaja Helsingin 
seudulta - Sisko Raitala, sittemmin Myllyoja. Sis
ko suoritti koko elämäntyönsä Sorvaston koulus
sa. Sisko oli siihen aikaan meille maalaislapsille 
virkistävä tuulahdus kaupungista ja käytti uudenai
kaisia opetusmenetelmiä. Sisko loi siten hyvät läh
tökuopat meille oppilaille tulevaa elämää varten. 
Koulu tuntui mukavalta.

Palatakseni nykyaikaan — kiitän lähetyksestän- 
ne ja olen valmis tilaamaan lehden jatkossakin.

Ystävällisin terveisin
Hilkka Virta, ja sisareni Sisko tervehtii samalla.



Takalan Miinan koulu

Suomelle vahvistettiin oppivelvollisuuslaki v. 
1921. Tietysti jo sitä ennenkin oli käyty koulua, 
mutta esim. kansakouluun meno oli vapaaehtois
ta, eivätkä kaikki sitä käyneetkään. Lukutaito kui
tenkin katsottiin välttämättömäksi, koska rippi
koulu oli jokaisen käytävä ja ripille pääsy edellytti 
edes jonkinlaista puukstaavien tuntemusta. Jolla
kin tavalla täm ä taito siis oli hankittava, koska 
kirkko niin vaati.

Kansakoulun — joka ainakin nimellisesti oli 
kunnallinen laitos — lisäksi opetusta annettiin 
kiertokoulussa, joka kuului seurakunnan alaisuu
teen. Kun kansakoulupakkoa ei ollut, niin monet 
lopettivatkin koulunkäyntinsä muutaman vuoden 
kiertokoulua käytyään. Mutta kiertokoulussakin 
edellytettiin, että sinne mennessä jo hieman osat
tiin lukea, tunnettiin ainakin kirjaimet. Sitä varten 
oli olemassa alkeiskouluja, joissa tämän arvok
kaan taidon ensi alkeita jaeltiin.

Alkeiskoulun opettajalta ei vaadittu seminaari- 
tutkintoja, lähes kuka tahansa hyvän lukutaidon 
omaava saattoi sellaiseksi ryhtyä.

Usein puhuttiin "lukkarinkoulusta” , koska 
useassa tapauksessa seurakunnan lukkari oman 
toimensa ohella hoiti myös alkeisopetustointa. 
Muistammehan Kiven romaanista "Seitsemän vel
jestä” , miten myös Jukolan velisarja jo aikamiehi- 
nä ollessaan lähti lukkarin kouluun lukuopetusta 
saamaan, joskaan se ei heidän kohdaltaan sujunut 
aivan toivotulla tavalla.

Ilmeisesti lukkarit pienessä Kosken kappelissa
kin lukemisen alkeita opettivat, mutta eräs tunne
tuimmista tällä alalla oli tavallinen kansannainen, 
Takalan Miina. Hän vaikutti täällä melko myöhäi
sessä vaiheessa, niin että jotkut nykykoskelaiset- 
kin — tosin enää varsin harvat — hänet muista
vat. Sellaisia ovat ainakin Hongiston Purhaan si
sarukset Aili Peltola ja Maire Puras, joilta nämä 
tiedot Takalan Miinasta pääasiassa onkin saatu.

"Itsellinen” Miina
Takalan Miina asui Kosken Hongistolla pienes

sä mökissään Mäen talon lähistöllä ja tässä mö
kissään hän lukuopetustakin antoi.

Hän oli siis ns. "itsellinen” . Hänen henkilötie
tonsa eivät kunnolla selvinneet, mutta kirkonkir
joista löytyi Hongiston kohdalta "itsellinen Miina 
Lawett", joka oli syntynyt Koskella 15.1 .1841.

Saattaa olla, että juuri hän on täm ä "Takalan 
Miina", jota sitten myöhemmin on ruvettu kutsu
maan sillä nimellä, koska hän asui Takalan töllis
sä siinä ison Mäen talon kupeessa.

Miina ei ollut naimisissa, eikä hänellä ollut omia 
lapsia, mutta lasten parissa pääosa hänen elä
mästään kuitenkin kului.

Saattoi hän joskus opettaa aikuisiakin luke
maan, mutta lapsia hänen oppilaansa pääosin oli
vat, joskus varsin nuoriakin. Maire Puraskin ker
toi menneensä Miinan kouluun jo noin nelivuoti
aana, kun hänellä oli tavaton halu päästä toisten 
mukaan, koska kaikki hänen leikkikaverinsakin — 
tosin hieman häntä vanhempia — siellä jo kävi
vät. Naumin Kosti ja Elli hänet välissään taluttivat 
tuon noin 300 metrin matkan Miinan mökille. 
Hän myöntää kuitenkin olleensa liian nuori kou
lulaiseksi.

— En minä siellä lukemaan oppinut, olin vielä 
liian pieni. Ei minulla ollut samaa aapistakaan 
kuin muilla, joku vanha aapinen oli; kun katsoin 
toisten kirjoja, oli niillä vallan eri kuvia kuin mi
nulla.

Alkeiskoulua pidettiin ainoastaan sitä lukuope
tusta varten.

Jonkun virren Miina kuitenkin lapsille opetti ja 
virsi aina koulupäivän aluksi veisattiinkin. Aapinen 
oli ainoa opetusväline, eikä mitään kotiläksyä an
nettu. Aili Peltola kertoi, miten opetus käytän
nössä sujui: — Siinä Miinan mökissä oli pikku- 
tuoleja rinnakkain kahdessa rivissä, lapset istuivat 
niissä ja Miina istui isolla tuolilla heidän keskel
lään. Kaikki tavasivat kovalla äänellä, ja vaikka 
lapsia saattoi olla toistakymmentäkin, niin kyllä 
Miina kohta kuuli, jos joku sanoi väärin. Sillä oli 
niin tarkka korva.

Vaikka Miinan koulussa olevat lapset olivatkin 
leikki-ikäisiä, niin ainakaan lukuopetuksen kanssa 
ei leikitty. Oli tietysti välitunnit joiden aikana lap
set varmaan keskenään leikkivätkin, mutta tuntien 
aikana oli tosiaan vakaa pyrkimys oppia luke
maan.

Miina piti melko kovan kurin ja opetusta oli ko
ko ajan seurattava. Aili Peltola kertoo, miten tark
kaamattomalle oppilaalle saattoi käydä.

— Jos vaan katsoi ikkunasta ulos, eikä seuran
nut kirjaa — minäkin kuulemma olin kamalan vil
kas, etten tahtonut pysyä paikallani — niin muis
tan yhden kerran, kun Miina tuli ja nipisti korvaan
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oikein kovin; minä ajattelin, etten toista kertaa 
enää katsele ulos!

Kurista huolimatta lapset kuitenkin pitivät Mii
nasta, eikä häntä mitenkään pelätty. Joku kau
em paa tullut oppilas oli usein yökunnissakin vii
kon kerrallaan Miinan luona ja nukkui samassa 
sängyssä Miinan selän takana, eihän tällä mitään 
erillistä vieraskamaria ollut.

Oppilaita Miinan kouluun tulikin tosiaan melko 
laajalta alueelta, huomioonottaen sen, että jalkai
sin silloin pääasiassa kuljettiin. Suurin osa lapsista 
oli tietysti Hongistolta ja Tapalasta, mutta paljon 
käytiin myös Talolasta, mm. Kustaa Virtanen oli 
saanut lukutaitonsa alkeet Takalan Miinan koulus
sa. Liipolalaiset myös olivat Miinan oppilaina, ai
nakin Ali-Liipolan lapset.

Jopa kaukaa Sorvastolta asti Miinan mökkiin 
tultiin opetusta saamaan; Purhaan sisarukset 
muistivat, että ainakin Ali-Urmaan vanhempi tytär 
Lyyli, myöh. Muntola, oli tätä koulua käynyt. Voi 
siis sanoa, että ympäri Koskea Miinan opetuspal
velusta nautittiin — jos sitä nautinnoksi voi sanoa. 
Lapsethan ovat vielä varsin lyhytjännitteisiä, joten 
varmaan tuo yksi ainoa oppiaine joskus pitkästyt- 
tikin.

Välillä kahvitarjoilu
Kuten muihinkin kouluihin, niin myös Takalan 

Miinan kouluun mentiin eväiden kanssa, maito- 
pullo ja leivänpala repussa tai laukussa. Maire Pu
ras kertoi, että kerran hänen maitopullonsa puto
si Mäen pihalle — jota kautta Miinan mökille 
mentiin — ja särkyi. Taidettiin siinä silloin hiukan 
itkeäkin.

Sellainen erikoisuus Miinan koulussa oli, että 
kerran päivässä Miina tarjosi oppilailleen kahvia. 
Ei tietysti paljoa kerralla, likimain puolilleen Miina 
pienen kupin kaasi. Siihen aikaan kahvi myytiin 
raakakahvina, joten se oli ennen käyttöä ensin 
paahdettava "rännälissä” ja sitten vielä kahvimyl
lyllä jauhettava.

Niissä toimissa saattoi joskus tipahtaa kahvipa
puja lattiallekin, ja jos joku oppilaista tällaisen ka
ranneen ”pöönän” löysi, niin hänelle Miina antoi 
kahvia täyden kupillisen. Tätä palkitsemista Antti
lan Nikolai keksi käyttää hyväkseen; hän otti ko
toaan taskuunsa kahvipavun, ja kun Miina sitten 
rupesi kahvinkeittoon, niin Nikolai oli löytävinään 
pavun lattialta ja sai täten taas ylimääräisen an
noksen kahvia.

Niille lapsille, jotka olivat Miinan luona korttee
ria hän tietysti antoi ruokaakin, mutta ruokatar
peita ei hänen itsensä tarvinnut hankkia. Oppilai
den vanhemmat pitivät huolen siitä, että Miinalla 
ympäri vuoden riitti syötävää. Aili Peltola muisti,

että monet kerrat hänkin vanhempiensa lähettä
mänä vei Miinalle maitoa tai muuta elintarviketta. 
Miinan työ katsottiin niin tärkeäksi, että hänen 
tarpeistaan huolehdittiin.

Mökissä om intakeiset 
tapetit

Takalan Miinan pieni mökki oli hirsirakentei
nen, kuten kaikki asuintalot siihen aikaan. Ulkoa 
se varmaankin oli tavanmukaisen harmaa, mutta 
sisäpuolelta seinät oli kuitenkin "tapetoitu” , var
sin erikoisella tavallakin — karamellipapereilla. Ei
vät lapsetkaan siihen aikaan kovin usein karamel
lejä saaneet, joskus kuitenkin esim. tuliaisina, ja 
jos ne olivat paperipäällisiä, niin nämä paperit 
lapset sitten kouluun mennessään veivät Miinalle. 
Miina liimasi ne keitetyn perunan avulla ensin sa
nomalehden sivulle ja kiinnitti tuon sivun seinäl- 
leen koristeelliseksi tapetiksi. Varmaan lastenkin 
oli mukavampi käydä koulua huoneessa, jossa 
pelkän hirsiseinän tai paljaan sanomalehden ase
mesta saattoi katsella värikkäitä paperinpaloja. 
Siinä voi samalla muistella, minkä paperin itse oli 
Miinalle tuonut.

Mainittakoon, että sanomalehtien liimailu sei
niin tai kattoon oli entisaikaan varsin tavallista, se 
teki huoneen valoisammaksi ja siistimmän tuntui
seksi. Aina juhlapäivien edellä laitettiin uudet leh
det vanhojen nokeentuneitten tilalle; senaikaisista 
tottovalkeista kun tahtoi tulla savua sisäänkin. 
Harva kuitenkaan Miinan tavoin koristeli nuo leh
det karamellipapereilla.

Kerran sitten kohtasi Miinaa ja hänen mökki- 
ään surkea onnettomuus. Miina oli laittanut tot- 
toonsa, eli avonaiseen tulisijaansa valkean ja läh
tenyt hakemaan melko kaukana olevasta kaivosta 
vettä. Miina oli jo iäkäs, joten vedenhaku ei käy
nyt kovin nopeasti.

Kun hän palasi, oli koko tupa jo ilmiliekeissä. 
Nähtävästi oli tottovalkeasta kierähtänyt palava 
puu alas lattialle, josta tuli oli levinnyt niihin her
kästi palaviin "tapetteihinkin” , ja niin mökki kylä
läisten sammutusyrityksistä huolimatta paloi maan 
tasalle. Siinä samalla meni tuhkaksi Miinan koko 
vähäinen maallinen omaisuus.

Jälleen tulivat kyläläiset Miinan avuksi. Joko ta
lojen metsistä kaadettiin puita hirsiä varten tai löy
tyi joku tarpeettomaksi käynyt mökkipahanen, jo
ka purettiin, siirrettiin Takalan tontille ja talkoo
voimin pystytettiin sinne uudelleen. Joka tapauk
sessa varsin pian Miinalla jälleen oli mökki, johon 
hän pääsi jatkamaan itsellisen elämäänsä. Mökin 
pystytyksen aikana hän oleili jonkin naapuritalon 
nurkissa, ilmeisesti Mäellä, ja saattoi siellä jatkaa 
opetustointaankin. Kun hän sitten pääsi omaan
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mökkiinsä, lukutaidon opetus tietysti jatkui entistä 
suuremmalla innolla.

Suuret hautajaiset
Meidän kaikkien on täältä kerran lähdettävä 

sinne "suureen tuntem attom aan” . Se oli edessä 
myös Takalan Miinalla, niin tarpeellinen kuin hän 
kulmakunnalle olikin. Se tapahtui 31 .12 .1912  
(edellyttäen, että hän todella oli tämä em. Miina 
Lawett). Ilmeisesti hänellä jokin sairauskin oli, 
koska kunnan pöytäkirjoissa hänen mainitaan ol
leen "kivulloinen” ja saaneen mm. vapautuksen 
henkirahan maksusta. Naapurit hänet kerran löy
sivät mökistään hengettömänä. Yksinään hän oli 
siirtynyt rajan tuolle puolelle — mutta niinhän me 
kaikki oikeastaan joudumme tekemään.

Miinan hautajaisista kuitenkin tuli suuri tapaus. 
Vaikka hänellä ei läheisiä sukulaisia ollutkaan, niin 
suuri joukko hänen entisiä oppilaitaan sekä lähi
naapureita kerääntyi saattam aan häntä haudan le

poon. Kahdeksan nuorta miestä Hongistolta — 
kaikki niitä hänen koululaisiaan — kantoi ja laski 
arkun hautaan. Kun hauta oli luotu umpeen, lau
sui Purhaan Bruno puoliääneen seuraavan miet- 
teensä: Nyt sai Miina-täti semmoisen tuvan, ettei 
se pala...

Joskaan ei valtakunnallisessa mielessä Takalan 
Miinan elämäntyö ollut niin huomattava, kuin 
esim. toisen hänen aikalaisensa Miinan, Miina Sil
lanpään, oli hänellä kuitenkin oma tärkeä roolin
sa tämän "visapäisen” kansan saattamisessa lu
kutaidon piiriin. Hän oli köyhä kansannainen ja 
sellaisena pysyikin, mutta onkohan ihmisen ase
ma yhteiskunnassa sittenkään niin kovin tärkeä. 
Pääasia on, että parhaan kykynsä mukaan toimit
taa sitä tehtävää, johon kohtalo ja olosuhteet ovat 
ihmisen määränneet. Siinä Miina onnistui niin hy
vin, että hänen oppilaansa yhäkin häntä lämmöl
lä muistavat — ne harvat, jotka vielä ovat elossa.

Matti Heinonen
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Muistoja Yhteiskoulun 
ajoilta ja vähän 
myöhemmiltäkin

Kosken Tl Yhteiskoulussa oli matematiikan 
opettajan paikka avoinna keväällä 1959. Opinto
ni olivat siinä vaiheessa, että oli aika ruveta hake
maan paikkaa koulusta. Sopivia paikkoja lähiseu
dulta löytyi kolme: Kyröstä, Oripäästä ja Koskel
ta. Lähetin hakemuksen jokaiseen kouluun. Ky
röstä tuli myönteinen vastaus melkein heti. Olin 
kuitenkin jo lupautunut assistentiksi Turun Yli
opiston kylmäfysiikan laitokselle. Kun menin sit
ten puhumaan asiasta professorille, hän sanoi, et
tä kyllä kouluun aina pääsee, täällä on parempi 
paikka. Ei täältä pidä lähteä! Hän nimittäin halu
si kylmäfysiikan laitokselle assistentti Pakkasen. 
Niinpä ehdotinkin opiskelutoverilleni, joka oli sa
mana päivänä saanut kandidaattitodistuksen, että 
mitäs jos sinä menisit Kyröön. Hän innostui heti 
ja Kyröstä palatessamme hänellä oli paikka. Kului 
pari viikkoa ja tapasin rovasti Normajan Rymätty
län piispantarkastuksessa.

Hän toi tiedon, että minut oli valittu Koskelle. 
Ilmoitin tännekin, etten voi tulla. Sitten tapasin 
opiskelutoverini, joka oli saanut paikan Laitilasta 
ja kerroin tilanteeni. Hän nosti kovan metelin ja 
vaati, että kyllä minun on irtisanouduttava Yli
opistolta ja lähdettävä Koskelle, jos kerran sitä ha
luan. Niinpä kirjoitin professorille hänen kesä
asunnolleen ja sain luvan jättää Yliopiston. Kun 
sitten kyselin tilannetta Koskella, paikka oli edel
leen täyttämättä. Niinpä saavuin elokuun viimei
senä päivänä bussilla Koskelle. Rovasti Normaja, 
joka oli kastanut minut Rymättylässä aikanaan, oli 
vastassa matkahuollossa. Tuntui melkein kuin oli
sin tullut kotiin. Sain asunnon hänen talonsa ylä
kerrasta, alakertaan tuli myös uusi opettajaparis
kunta. Kaikkiaan meitä uusia oli kuusi.

Suhtautuminen työtovereihin oli huomattavasti 
jäykempää kuin nykyisin. Kaikkia teititeltiin, kun
nes oli tehty kahdenkeskiset sinunkaupat. Olin 
abiturienttiluokan valvoja ja keskustelin abien 
kanssa siitä, kenet he haluavat lakittavan heidät.

Kun kerroin asianomaiselle opettajalle siitä, hän
kin teki lopulta sinunkaupat kanssani. Oppilaita 
sentään voi sinutella. Runsas 10 vuotta myöhem
min tuli kouluneuvosto. Siellä sovittiin, että koulu- 
neuvoston oppilasjäsenet saivat sinutella opettaja- 
jäseniä toimikauden ajan.

Myöhemmin taisi kunnanvaltuusto päättää, että 
kaikki saavat sinutella kaikkia.

Kuri oli silloin nykyistä kovempi. Jälki-istuntoja 
annettiin helposti. Opettajat eivät niitä yleensä 
valvoneet, vaan talonmies hoiti asian. Yksi tunti 
merkitsi yhden halkomotin kantamista takapihalta 
pannuhuoneeseen. Urakkatyönä se ei kovin kau
aa kestänyt ja talonmieskin oli tyytyväinen! Tupa
koinnista oli kova rangaistus: kaksi tuntia ja käy
töksen alennus kahdeksaan. Sain kiinni joulun jäl
keen yhden abiturientin vajan takaa nykyisen vii
paleen edustalta. Tilanne olikin aika vakava. Käy
tös voi nousta vain numeron kerrallaan, eikä 
päästötodistusta voinut antaa, ellei käytös ole 10. 
Kiinni jäänyt ei siis voinut päästä ylioppilaaksi ke
väällä!! Hetken asiaa mietittyäni kysyin pojalta, 
kumman haluat: istumisen käytöksenalennuksi- 
neen vai WC:n siivouksen. Helpottuneena poika 
valitsi jälkimmäisen.

Kun WC oli parin tunnin työn jälkeen puhdas, 
asian piti unohtua.

Kuulin myöhemmin, että kylällä oli paheksuttu 
moista simputusta ja pojan isä oli vihainen. Tun
sin isän hyvin ja niinpä kysyin seuraavalla tapaa
misella vieläkö hän oli vihainen. Hän kertoi ihan 
aidon tuntuisesti, ettei ollut kuullutkaan mitään 
koko asiasta ja ylisti hyvää ratkaisuani!

Kun olin abien luokanvalvoja, olin luonnollises
ti mukana koulun päättymiseen liityvissä tilanteis
sa. Olin potkiaisissa kello kahteen ja seuraavana 
yönä penkinpainajaisissa ensin neljään. Kun sitten 
vein muut opettajat kotiin, monet tytöt olivat niin 
peloissaan, että palasin heti takaisin. Ehdin sen
tään hieman torkahtaa ennenkuin alkoi fysiikan
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kaksoistunti tytöille. He tietenkin huomasivat, et
ten ollut ihan täydessä terässä. Siksi panin kirjal
lisen läksynkuulustelun. Tytöt rupesivat kuitenkin 
kyselemään kaikenlaista joutavaa. Siksi en enää 
kysellyt, mitä asiaa heillä oli, vaan annoin muuta
mien viitata lopun tunnin. Lopulta he kyllästyivät 
ja rupesivat kirjoittamaan!

Kyllä tytöt olivat silloin aika tarkkoja omasta ar
vostaan. Kun kerran menin luokkaan, sieltä kuu
lui aika pulina. Tunsin, että äänet olivat tyttöjen. 
Siksi sanoin, että pojat saavat istua, mutta tytöt 
seisovat. Kun hetken kuluttua kehotin tyttöjäkin 
istumaan, eivät he suostuneetkaan siihen. Kun sit
ten yksi tyttö pyörtyi, pyysin muita kantamaan 
hänet ulos. Luulin hänen pelleilevän, sillä en tien
nyt hänen pyörtyvän helposti. Tietämättömyys oli 
hyvä, sillä muuten olisin varmaan pelästynyt pa
hasti.

60-luvun lopulla ruvettiin kunnallistamaan yh
teiskouluja.

Yleensä opettajat vastustivat sitä. Koskella kui
tenkin tajuttiin, että siitä voisi olla hyötyä myös 
opettajille. Asemamme tulisi kunnan virkamiehinä 
turvallisemmaksi. Niinpä ryhdyimme kiertämään 
Koskea, Marttilaa ja Mellilää Naistoimikunnan jär
jestämissä vanhempainilloissa ja puhumaan kun
nallistamisen puolesta niin innokkaasti, että kun
nallismiehet naapurikunnissa suorastaan ihmetteli
vät. Työ tuotti tulosta ja yhteiskoulu siirtyi kunnan 
haltuun -68. Sen jälkeen koulunkäynti tuli huo
mattavasti halvemmaksi oppilaiden vanhemmille 
eikä koulun johtoportaan tarvinnut enää kirjoittaa 
nimiä vekseleihin.

Kun olin lukion rehtorina ja lukusuunnitelma al
koi kaivata uudistusta, pyysin kouluneuvostoa 
suunnittelemaan oppilaiden mieleistä ehdotusta il
man mitään rajoituksia. Sellainen syntyi ja oli ai
ka radikaali muutos. Kun lähetin sen kouluhalli
tukseen nähtäväksi, sieltä soitti joku ja ihmetteli 
mitä hullua me oikein ajattelemme. Asia raukesi. 
Kun vuotta myöhemmin kyselin kouluhallituksesta 
lukusuunnitelman muuttamista, he kertoivat, että 
heillä on aivan uudenlainen ehdotus ja lupasivat 
lähettää sen meille nähtäväksi. Se tuli ja häm
mästyin melkoisesti: se oli lähes sama kuin mei
dän ehdotuksemme, vain ruotsi ja biologia oli 
muutettu pakollisiksi! Kävi ilmi, että ehdotuksem
me oli ihan hyvä, kunhan he saivat sitä ehdottaa!

Suhtautuminen arkielämän tilanteisiin on myös 
muuttunut vuosikymmenten aikana. Kun lapsem
me olivat pieniä, ei ollut päivähoitoa. Kotiapulai
nen oli lähes ainoa mahdollisuus. Entä kun häntä 
ei aamulla näkynytkään. Me otimme silloin lapset 
mukaan. He istuivat luokassa ja ihmettelivät uutta 
ia outoa tilannetta tehden samalla "om ia” pikku 
tehtäviään. Oppilaat eivät lainkaan oudoksuneet

moista järjestelyä. Molemmat katselivat hiirenhi- 
jaa toisiaan!

Joskus 60-luvun alussa oli päivällä kova lumi- 
pyry. Lunta kertyi lähes metri, eikä sitä pystytty 
auraamaan teiltä yhdessä päivässä sen aikaisella 
kalustolla. Koulussa oli parisataa oppilasta, jotka 
eivät päässeet illaksi kotiin. Silloin järjestettiin Tui- 
malasta kaikille yösija. Se kävi aika helposti, sillä 
kaikki olivat valmiita majoittamaan muutamia kou
lulaisia. Taisi meidänkin olohuoneen lattialla olla 
lähes ahdasta! Ja  oppilailla oli mukavaa.

Vielä eräs kaamea tilanne. Oppilaan isä tuli 
kansliaan hyvin hermostuneena. Hän ei ollut löy
tänyt pistooliaan kotoa sen vakinaisesta paikasta 
eikä muuualtakaan. Hän epäili, että hänen poi
kansa on löytänyt sen ja ottanut mukaansa kou
luun. Siinä piti olla vielä panoksiakin. Piti saada 
poika pian käsiin, mutta niin, ettei mitään vaara
tilannetta muodostuisi. En muista, miten se ratke
si, mutta pojalla ei ollut asetta ja isä löysi pistoo
linsa kotoa parin tunnin kuluessa. Se oli helpotta
va ilmoitus.

Jos vertaa oppilaiden käyttäytymistä ja kujeita 
viiden vuosikymmenen aikana (50-luvun lopusta 
90-luvun alkuun) ei mielestäni ole kovin suurta 
muutosta tapahtunut. Nyt oppilaat uskaltavat tuo
da eriävätkin mielipiteensä paremmin esille kuin 
ennen. Opettajan kunnioitus näyttää vähenty
neen, ehkä se on kuitenkin näennäistä ja johtuu 
siitä, että nykyisin ajatukset ja tunteet näytetään, 
ennen ne salattiin. Kujeet ovat ehkä raaistuneet, 
ei kanneta vastuuta yhteisestä omaisuudesta. 
Enää ei keksitä niin fiksuja kepposia kuin ennen 
ja siksi tehdään joskus tarpeetonta vahinkoa. Vai 
johtuuko tämä ajatus siitä, että ne vanhat ajat oli
vat niin hyviä? Paljon riippuu myös siitä, miten 
suhtaudumme kujeisiin. Muistan kerran, kun op
pilaat olivat piirtäneet apinankuvia. Kaksi kuvaa 
oli pantu luokan seinälle pään korkeudelle. En 
kiinnittänyt niihin mitään huomiota ja menin sei
somaan niiden väliin. Silloin joku tokaisi: Nyt on 
seinällä kolme apinaa!

Luokka räjähti nauramaan. Silloin huumorinta
juni joutui aika lujille, vaikka tajusin, ettei siinä mi
tään pahaa tarkoitettu.

Minulla on miellyttävät muistot koulustamme. 
Näin jälkikäteen en keksi yhtään tilannetta, joka 
olisi pitänyt hoitaa toisin, vaikka varmaan syytä 
olisi ollut. En muista yhtään oppilasta pahalla ja 
toivon, että he myös unohtavat kaiken ikävän, 
minkä olen heille aiheuttanut.

Seppo Pakkanen
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Äidin kuva
Minunkin huoneeni seinällä 
oman äitini kuva on.
Se maailman kaikista kuvista 
ihan kaikkein kaunein on.

Siinä omassa keinutuolissaan 
äitivanhus istuupi 
ja huolehtivalla katseellaan 
meitä lapsiaan seuraapi.

Siinä istuen paljon on laulettu 
Siionin Kannelta 
ja usein on myöskin toivottu 
nähdä kerran Jumala.

Kuvassa äidin kädet 
lepäävät sylissä, 
nuo paljon työtä tehneet 
ovat jo hyvin väsyneet.

Nuo kädet hyvät hellät 
ovat lapsiaan suojelleet 
ja puolestamme usein 
rukoukseen liittyneet.

Paljon rakkaudesta puhutaan 
ja myöskin lauletaan, 
mutta usein täytyy todeta: 
ne olivat pelkkiä sanoja vaan.

Yksi on kuitenkin rakkaus, 
jota ei voi epäillä.
Se on kaikkina päivinä aina uus 
koko elämän kestävä.

Se on oman äidin rakkaus.
Ei sitä voi korvata.
Se antaa, antaa, antaa vaan 
ja itsensä unohtaa.

On äitini ollut jo kauan 
siellä rajantakana, 
mutta ajatuksissani 
hän on aina mukana.

Jos en sinulle äiti 
tätä osannut sanoa, 
sinä varmaan kyllä tiesit: 
olit mulle rakkain kaikista.

Te, joilla vielä äiti on, 
omaa äitiänne rakastakaa 
ja nyt kun vielä aikaa on 
se myös hänelle sanokaa.

Pekka Holkeri


