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Parhaat lukijamme!
Koskelainen-lehdestä julkaistaan nyt kolmas 

vuosikerta Koskelaisseuran toimittamana.
Mieluummin tietysti kirjoittaisin, että "lehtem

me ilmestyy perinteiseen tapaan” jne. Julkaisu- 
päätös on kuitenkin tehty vailla pitävää taloudel
lista pohjaa ja sen takaamaa jatkuvuutta. Osuus
pankin ja kulttuurilautakunnan osoittaman tuen 
otammekin kiitollisina vastaan.

Lehden sisältö perustuu tälläkin kertaa vapaa
ehtoisten ja palkattomien avustajiemme kirjalli
seen ja kuvalliseen tuotantoon. Aineisto keskittyy 
paljolti menneen muisteluihin, mikä sinällään hy
vin sopii näin joulunaikaan. Menneiden vasta
painoksi ainakin sääennuste raottaa näkymiä 
myös tulevaisuuden suuntaan. Tämän päivän kau
nokirjallista kuvausta ehkä jää kaipaamaan -  pöy- 
tälaatikkokirjailijoitamme vaivannee turha vaati
mattomuus.

Omistamme tämän lehden 100-vuotistaivaltaan 
juhlivalle suomalaiselle kotiseututyölle. Juhlaan on 
aihetta muutoinkin -  myös kotikuntamme on tä
nä vuonna täyttänyt 125 vuotta. Viiden sukupol
ven ajan on tunnettu "itsellisyytemme” ollut myös 
virallisesti tunnustettua.

Kosken Tl tuore historiateos kuvaa esivanhem-

piemme jokapäiväistä työtä luonnonvoimien, 
muotoaan etsivän yhteiskunnan ja sen valtasuh
teiden puristuksessa. Yksilön ja pienen yhteisön 
osana on enimmäkseen ollut sopeutua korkeam
piin käskyihin, mutta vastaankin on täällä ven
koiltu eikä aina suotta. Kaikkina aikoina on kehi
tys edennyt kokeilun, erehtymisen ja oppimisen 
kautta, aina on vaadittu loputtomasti työtä ja tu
levaisuudenuskoa.

Niin -  ja loputtomasti on tarvittu myös "jär- 
määmistä”, jota ilman asioiden todellinen sisältö 
ei kirkastu kunnon koskelaiselle ja hänen juttu- 
kumppanilleen. Paljon lienee kuitenkin lopullises
ti kadonnut sellaista muistinvaraista tietoa, jolla 
täydennettynä historia muuttuu inhimilliseksi -  
karheaa ja maanläheistä huumoria joka vuosisato
jen ajan on auttanut meitä sietämään sitä, minkä 
muuttaminen ei ole ollut vallassamme.

Hyvät lukijamme, jos lehtemme virittää Sinussa 
muistoja ja muisteluita, pidäthän huolen etteivät 
ne jää lämmittämään vain itseäsi!

Tunnelmallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
Matti Mikkola

Kansikuva: Perinteinen M aamiehen ryijy, Kosken Tl 
Maa- ja kotitalousnaisten sekä Marttojen viidentois
ta jäsenen usean viikon vapaa-ajan aherruksen tu
los, jonka he lahjoittivat Maamiesseuran talon H o n 
kam äen seinän koristeeksi.
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Tämä on merkkinä teille!
Ihmisen perusominaisuuksiin kuuluu jatkuva 

epäily ja kysely. Jos omistamme jotain, niin tar
vitsemme siitä todisteita, "mustaa valkoisella". Jos 
joku lupaa meille jotain, niin siitäkin tavallisesti 
haluamme vakuuksia. Tai jos me lupaamme jolle
kin jotain, olemme vaikkapa lainan takaajia, niin 
viralliset todistukset siitä tarvitaan. Pelkkään sa
naan luottaminen on ajassamme yhä harvinai
sempaa. Me haluamme todisteita ja vakuuksia.

Merkkejä kyselevät ihmiset tulevat Raamatussa 
hyvin usein tavalla tai toisella esiin. Kuningas His- 
kia kyseli profeetta Jesajalta: "Mikä on merkkinä 
siitä, että herra parantaa minut...?" (2. Kun. 
29:8). Kansa kyseli Jeesukselta merkkejä ja val
tuuksia ja jopa opetuslapset halusivat tietää, mil
laisia ovat lopunaikojen merkit. Toisaalta ihmisillä 
on vaatimus siitä, että joku tietyillä merkeillä 
osoittaa valtuutensa tai voimansa ja toisaalta ih
misellä on ikuinen halu saada ennakolta tietää jo
tain tulevasta, ikäänkuin raottaa tulevaisuuden esi
rippua.

Jumala on antanut meille alusta asti erilaisia 
merkkejä. Jo  luomiskertomuksen mukaan Jumala 
loi päivän ja yön olemaan merkkeinä osoittamas
sa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Vähän myö
hemmin Jumala pani Kainiin merkin, ettei ku
kaan. joka hänet kohtaa, tappaisi häntä. Veden
paisumuksen jälkeen Jumala pani sateenkaaren 
pilviin olemaan merkkinä taivaan ja maan välises

tä liitosta. Betlehemin paimenet saivat Herran en
keliltä "merkin", jonka mukaan he löytäisivät lap
sen, joka makaa kapaloituna seimessä (Luuk. 
2:12). Tähänkin Jumalan antamaan merkkiin, ku
ten niin monesti muulloinkin, liittyy myös aina Ju
malan rohkaiseva sana: "Älkää pelätkö!" tai "Älä 
pelkää!" - Kun Jumala tulee lähelle meitä, hän tu
lee rakastavana ja anteeksiantavana Isänä, ei an
karana ja pelottavana tuomarina.

Joulun sanoma on siinä, että Jumala armos
saan ja rakkaudessaan tulee meitä erityisen lähel
le, Jumala tulee ihmiseksi ja hän antaa meille ai
van erityisen merkin: "Tämä on merkkinä teille: te 
löydätte lapsen...,." Toisen merkin Jumala antaa 
meille Jeesuksen nimessä: Immanuel, se on "Ju
mala meidän kanssamme". Pienessä lapsessa Ju
mala tulee lihaksi ja vereksi. Toivo tulee eläväksi. 
Tämä ei ole mitään sattumaa, ei mielivaltaa. Lap
si on avuton, voimaton, hänessä ei ole mitään, 
mikä uhkaisi ihmistä, päinvastoin. - Jumala toimii 
toisin kuin ihmiset osaavat edes kuvitella. Jumala 
tulee lähelle meitä, hän haluaa, että hänet otetaan 
vastaan - rakkaudella, kuten hän rakastaa meitä, 
tänäkin jouluna ja tänäkin päivänä. Hän ei pako
ta, hän kutsuu.

Antti Saarela
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Kaunein taulu Joulun valkeus
Se on tuossa lähelläni 
kun laitan ruokaa, leivon 
häärin keittiössä.
Siinä on valkeat kapeat kehykset. 
Muutama kuukausi sitten siinä 
huojuivat keltaiset vehnäntähkät, 
sitten ruskean sängen läpi alkoi 
pilkoittaa vihreä heinä.
Se saa valkean lumipeitteen 
kuukausien ajaksi, kunnes 
taas alkaa viheriöidä.
Päinvastoin kuin muiden taulujen 
sen hinta on huimasti laskeva.
Siitä huolimatta se on omistajilleen 
arvokas.
Se on kotipelto, aivan ikkunan takana.

Valkeus meille koitti 
ihmisille maan. 
Enkelparvi soitti,
Jeesus seimeen syntyi 
talliin matalaan.
Saimme lahjan taivaan, 
siitä kiitämme.
Toit pelastuksen vaivaan 
oi, Jeesus Herramme.
Joulurauhaa soikoot 
ääret taivasten ja maan. 
Sitä toinen toisillemme 
mekin toivottakaa.

Sisko Heinonen Kaino Verner Knuutila

Jouluksi kotiin
(50 vuotta sitten)

Kun "jouluksi kotiin" sanomme 
silloin uskomme ja toivomme: 
meitä onni ja rauha odottaa, 
koti tervetulleeksi toivottaa.
Me tahdomme saada, lahjoittaa 
ja ennenkaikkea - rakastaa.
On vuosia viisikymmentä siitä nyt, 
kun sota oli Suomessa päättynyt.
Me, jotka siellä hengissä säilyimme, 
juuri jouluksi kotiin pääsimme. 
Monet, jotka lähteissä olivat mukana 
jo nukkuivat sankarihaudoissa.

Vaan hekin ovat kaikki kotona 
- vapaan isänmaan mullassa.
Varmaan tänäkin jouluna 
näiden sankariveljien haudoilla 
monta tuhatta joulukynttilää 
herkällä liekillä lämmittää.
Sankarihautojen äärellä 
seiskäämme mielellä nöyrällä.
Samalla, kun heitä kiitämme, 
ehkäpä silloin muistamme: 
pian olemme itsekin vuorossa, 
pian olemme kaikki - kotona.
Joulumielellä aseveljiä muistaen 1994

Pekka Holkeri
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Iivari
Kuka toivoikaan pääsevänsä kerran lepäämään 

halavan himmeän alle? Aleksis Kivi. Iivarilla, ystä
välläni, puolestaan oli kaipaus tuuhean lehmuksen 
suojaan.

Iivari oli verraton mies, joka nuoruudessaan ja 
miehuudessaan teki rajusti töitä, olan takaa. Kun 
hän kirjoitti runonsa korvenraivaajasta, hän tiesi 
mitä puhui. Oli aikanaan kuokallaan raivannut 
hänkin peltomaata tarpeisiinsa:

"Ei silloin vapaa-aika tuottanut ongelmaa, kun 
muilta töiltä joutui niin kutsui kuokkamaa."

Meistä Iivarin kanssa tuli kavereita erittäin myös 
siitä syystä, että syntymäpäivämme sattui ole
maan tismalleen sama elokuinen. Ikäeroa oli ta
san kaksikymmentä vuotta. Kunnioittamani ystävä 
osasi hyväntuulisuuden taidon niinkuin vain har
vat. Hymy viihtyi hänen kasvoillaan.

Tosi työ alkoi jo lapsesta pitäen, täytyi tienata 
rahaa köyhälle kodille. Eräässä paikassa Iivari-poi- 
kanen kiikutteli Eino-nimistä lasta kuusi päivää 
kerrallaan, sunnuntaiksi pääsi kotiin. Neljän viikon 
tili oli huikea: neljä markkaa, joka käytettiin hou
sujen hankkimiseen. Mainittakoon, että sama Ei
no sai sittemmin sotilaan sankarikuoleman, en
simmäisenä koskelaisena jatkosodassa.

Myöhemminkin ystävämme oli lapsenvahtina, 
mutta silloinpa oli tapahtunut jo palkankorotus. 
Käteen annettiin paperinen viiden markan seteli. 
"Nyt voin antaa äidilleni joululahjan", riemuitsi in
nostunut lapsenvahti.

Ei ole salaisuus, että Iivari eli Jumalan lapsena, 
viihtyi Sanan tuntumassa, muisti pyhää kastettaan 
ja rakasti Herramme läsnäoloa ehtoollissakramen- 
tissa. Edessä olevaa viime matkaa hän ajatteli ru
koillen:

Iivari eli miltei 90-vuotiaaksi ja säilytti vireyttään 
aivan loppumetreille saakka. Hänen taipaleensa 
on esimerkki siitä, että vaatimattomissakin oloissa 
ihminen voi kokea rikkaan ja antoisan elämän.

Eino Lehtisaari
Rovasti Lehtisaaren pakinassaan kertoma Iivari 

on Iivari Mattila (kuva ohessa), joka syntyi 
21 .8 .19 04  ja kuoli 22 .2 .1994 . Iivari Mattilan 
rakkaimpia harrastuksia oli runojen kirjoittami
nen, kuten pakinastakin voi päätellä. Laitamme- 
kin tähän perään yhden Iivarin runoista, joka on 
nimeltään

Ystävälle
Elon m erta niin täysin 
purjein
sä lähdit kulkemaan, 
kunnes tuuli purtesi 
kuljetti 
sinne lahden 
poukam aan.

Hiljeni purtesi vauhti 
ja tyyntyi jo tuulikin 
ja siellä purteesi astui 
se taitava luotsikin.

H än tiesi, ett' matkallasi 
sua vaarat voi kohdata, 
ja siksi hän venhoasi 
alkoikin ohjata.

On turvallista silloin 
kun purressa hän on. 
H än kyllä tuntee reitin 
ja välttää karikon.

Ja  tuolta kaukaa siintää 
jo kotisatam a 
ja sieltä kodin valot 
jo loistaa kirkkaana.

Kun kerran mun matkani päättynyt on 
ja arkkuni kannetaan kalmistohon, 
suo silloin henkeni saapua niin 
sinne luoksesi taivaan korkeuksiin, 
siellä kiitosta Sinulle veisaamaan, 
se niin heikkoa ollut on päällä maan."
Sitten Iivari muistaa kotiseurakuntansa Kosken 

hautausmaan ja jatkaa:
Suo lepo ihana, rauhallinen 

alla sen tuuhean lehmuksen, 
iosta hautapaikka jo katsottu on 
polun viereltä kauniin kalmiston.
Siihen tahdon mä päästä nukkumaan, 
untani viimeistä uinumaan 
samaan paikkaan kuin kerran lapsenikin 
sotasyksynä synkkänä siunattihin."
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Sääennustus vuodelle 1995
Tammikuu:
2. 1. saadaan koillistuulta ja lumituiskua. Sen 

jälkeen pakkasta ja hiukan lisää lunta, kunnes 7.-
8.1. tulee korkeapaine ja kipakka pakkanen. 9.1. 
etelästä nousee matalapaine, joka antaa runsaasti 
lunta. Sää lauhtuu nollan tienoille, mutta vain ohi
menevästi. 14. 1. alkaa lauhempi jakso, jonka ai
kana sää on lämpimimmillään (yli nollan) 17.-
18.1. Sen jälkeen jatkuu epävakainen pakkassää 
kuun loppuun. Kylmintä on aivan tammikuun lo
pulla, jolloin pakkanen kiristyy lähelle -25 astetta. 
Tammikuun sademäärä on hiukan yli keskiarvon 
(n. 50 mm) ja keskilämpö on lähellä normaalia, eli 
n. -6 ast. Lunta on 30-40 cm.

Helmikuu:
Pakkassää jatkuu. Tuuli on pääasiassa pohjoi

sen puolella ja lunta saadaan hiukan lisää. 6.-7.2. 
korkeapaine asettuu Suomen kohdalle ja taivas 
kirkastuu. Pakkanen on ajoittain melko kovaa, pa
himmillaan 13.-17.2. 21.2. korkeapaine siirtyy 
hiukan idemmäksi ja sää lauhtuu jonkin verran. 
Lumisadettakin saadaan, eniten ehkä 25. 2. Hel
mikuussa sataa aika vähän (15 - 20 mm), mutta 
pakkasta on runsaasti. Keskilämpö on n. -12 as
tetta. Suojasäätä tuskin nähdään. Lumipeite on 
kuun lopulla n. 50 cm.

Maaliskuu:
Kuun alussa aurinko ja luoteistuuli antavat aa

vistuksen tulevasta keväästä, mutta jo 5.-6.3. saa
daan lisää lunta, samoin 10. päivän tienoilla. Sää 
on edelleen aika talvista kuun lopulle asti ja lumi
peite voi yhä paksuuntua. Lauhinta on 20.-25.3., 
mutta silloinkaan ei vielä tunnu kovin keväiseltä. 
Maaliskuussa sataa normaalisti (mikä on aika vä
hän). Sen sijaan keskilämpö on selvästi normaalin 
alapuolella (n. -6 ast.)

Huhtikuu:
Alkupuoli on edelleen melko kylmää. Kor

keapaine on pääasiassa Skandinaviassa ja pohjoi- 
senpuoleiset tuulet ovat vallitsevia. 8.4. lämmin il
mamassa yrittää meille kaakosta, mutta se saa ai
kaan vain tuulta ja räntäsadetta. Kuun puolivälis
sä sää muuttuu selvästi keväisemmäksi ja 19.-
20.4. saadaan hankia laskeva vesisade. Sen jäl
keen jatkuu epävakainen kevätsää vappuun asti.

Huhtikuun sademäärä on keskiarvoa suurempi 
(40-50 mm), mutta keskilämpö on alle normaalin, 
(1-2 astetta pakkasen puolella).

Toukokuu:
Vapunpäivä on aika miellyttävä, mutta heti sen 

jälkeen tulee sade lounaasta. Toukokuu on pää
asiassa poutainen, mutta 10.-11. sekä 18.-19.5. 
voi etelästä tulla sadetta, jolloin siihen voi liittyä 
kylmä koillistuuli. Muuten päivälämpötila on kuun 
alkupuolella lähellä 15 astetta. Hallanvaara on
8.5. ja 20. 5. Sää kaunistuu ja lämpenee 20.5. 
jälkeen ja päivisin voi olla jo yli 20 astetta. 25.
26.5. helle työntyy idästä meillepäin ja saa aikaan 
ukkosta. Toukokuussa satanee lähes normaalisti 
(20-30 mm) eikä keskilämpökään ole kaukana 
keskiarvosta (10-11 astetta).

Kesäkuu:
Aivan kuun alussa saadaan helleilmaa idästä ja 

sitä seuraa ukkonen. Sitten seuraa viikon epäva
kainen jakso ja 15.6. tulee taas lämmintä kaa
kosta. Sää jatkuu lämpimänä, mutta ukkosellisena 
viikon verran ja juhannuspyhistä alkaa poutaisem 
pi ja ajoittain helteinen aika. Kesäkuussa sade tu
lee pääasiassa ukkoskuuroissa, joten eri paikoilla 
sademäärä voi olla hyvin erilainen. Kuivuus ei kui
tenkaan muodostune ongelmaksi missään Koskel
la tai sen lähialueilla. Keskilämpö on normaalin 
yläpuolella, 16-7 astetta.

Heinäkuu:
Alkupuoli on oikeaa kesää, pääasiassa kaunista 

ja usein helteistäkin. Vain ukkonen voi antaa kai
vattua kosteutta, todennäköisimmin 8. ja 17.7. 
Naistenviikolla sateen todennäköisyys kasvaa ja 
kuun lopulla voivat sadekuurot antaa jo liikaakin 
vettä. Heinäkuunkin sademäärä on hyvin erilai
nen eri paikoissa, mutta enimmäkseen se lienee 
normaalin yläpuolella. Keskilämpö on aika korkea 
(19-20 astetta).

Elokuu:
Lämmin, mutta kostea sää jatkuu elokuun alku

puolella, mutta kuun loppupuolisko on aika pou
tainen. Päivät ovat silloinkin lämpimiä, mutta yöt 
viilenevät ja hallanvaarakin on olemassa 26.- 
27.8. Sadonkorjuuilmat ovat ihan hyvät, mutta ai
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van kuun lopulla alkavat sadealueetkin osua koh
dalle. Sademäärä on lähellä normaalia (70-80 
mm), keskilämpö ehkä hiukan sen yläpuolella (16- 
17 astetta).

Syyskuu:
Sadealueet alkavat pyyhkiä Suomen yli lou

naasta koilliseen, mutta väliin osuu aina pouta- 
päiviäkin esim. 9.-19. 9. Tätä seuraa heti sade ja 
viileä koillistuuli, jolloin sää tuntuu jo varsin syk
syiseltä. Kuun loppupuoli on edelleen sateinen, 
mutta aika lauha. Hallanvaara on suurin 18.9. 
Syyskuun sademäärä on suuri (ehkä yli 100 mm) 
ja keskilämpö lähellä normaalia (n. 10 astetta).

Lokakuu:
Nyt vallitsee jo oikea syksy. Matalapaineet kul

kevat Suomen yli lännestä itään ja välillä purkau
tuu pohjoisesta kylmää ilmaa, ainakin 6.-7. sekä 
11.-12.10., jolloin ensilumi voi sataa jo etelässä
kin. Viimeisellä viikolla on säässä jo selvä talven 
tuntu. Sadetta saadaan suunnilleen normaalisti, 
mutta keskilämpö on keskiarvon alapuolella (3-4 
astetta nollan yläpuolella).

Marraskuu:
Alkupuoli on edelleen vaihtelevaa, mutta toisel

la viikolla ilmanpaine nousee ja sää viilenee hiu
kan. 11.-12.11. saadaan koillistuulta ja lunta ja

sitten seuraa viikon verran pääasiassa pakkassää- 
tä. 20. 11. saadaan lisää lunta ja kuun loppukin 
on pääasiassa talvisäätä. Marraskuun sademäärä 
on hiukan alle normaalin, samoin keskilämpö (-2 
- -4 astetta).

Joulukuu:
Alku on epävakaista ja lämpötila vaihtelee nol

lan molemmin puolin. Toisella viikolla saadaan 
kylmää ilmaa koillisesta ja talvi saa lujan otteen. 
Kuun puolivälissä korkeapaine asettuu Suomen 
kohdalle ja saadaan kaunista talvisäätä. Joulun py
hinä saadaan lisää lunta, mahdollisesti oikein 
myrskyn kera ja uusi lumituisku voi tulla aivan 
vuoden lopulla. Lumipeite on vuoden lopussa jo 
30 - 40 cm. Joulukuun sademäärä on normaali, 
mutta keskilämpö on aika alhainen, n. -8 astetta.

Vaikka voi siltä näyttää, ei tämä ennuste ole 
mikään toiveuni, vaan perustuu tulkintaani ensi 
vuonna vallitsevista tähtien asennoista taivaalla. 
JOS ennustus pitää paikkansa, on palattu van
haan hyvään aikaan, jolloin kasvihuone-efekti oli 
tuntematon. Olisihan sitten ainakin joku asia kun
nossa EU-Suomessakin.

Turussa lokakuun 20 päivänä 1994
Jukka Heinonen

Rohkasu
Siilon kun mää olin viäl piäni, niin Reunasen 

Kalle oli mun kaikkein paras ystäväni. Kun se tu
li meil ehtokyllään, niin mää juaksin erestakasin 
pitkin mattoo niin kauan, et se sanos, et kukas 
se siin nyt niin kovin juaksee. Mää olin miälisä- 
ni. Sit toisel kertaa mää istusin sil samal matoi 
Kallen jalkain juures ja luin sil Markun Kellokir- 

kannest kanteen. Ja  Kalle ihmetteli. Mää kyl 
valhettelin siilon. Mää olin opetellu sen kirjan ul- 
koo. Sisält mää oppesin lukemaan vast kolmen 
vanhana ja siilonkin väärinpäin.

Sit kerran, kun mää olin jo yhteiskoulus, niin 
mää tulin lauvantaina kotti ja Riitta käski mun 
kamariin. Siäl se kertos et Reunasen Kalle oli 
kuallu. Mää olin järkyttynny, mut en mää siilon 
ennää oikeen ymmärtänny, mitä mää olin me- 
nettänny. En mää siilon viäl tiänny, et se päivä 
kun mää sen Kellokirjan Kallel luin oli ollu mun 
elämäni kaikkein kallein päivä.

Outi Mikkola
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M USiikki -  KAikkien ipanoitten Rikastuttaja
Ihan ensimmäinen idea musiikkileikkikoulusta 

syntyi koskelaisen Ritva Eerolan mielessä jo pari
kymmentä vuotta sitten. Vuonna 1972 sitten 
päästiinkin alkuun - Mannerheimin Lastensuojelu
liiton paikallisosasto aloitti Muskari-toiminnan 
Koskella, ohjaajana oli silloin Kristiina Lähde. Yk
si nykyisistä ohjaajistakin lauleskeli ja leikki en
simmäisessä koskelaisessa Muskarissa

Vuosien hiljaiselon jälkeen Kosken Musiikkileik
kikoulun toiminta alkoi uudelleen vuonna 1991. 
Somerolainen Mirjam Jääskeläinen ohjasi kerhoja 
Nuortentuvan tiloissa kolmisen vuotta. Hänen siir
ryttyään muualle tämän vuoden keväällä oli tilan
ne vain hetken avoin; kolme koskelaista - Marja 
Jalli, Anne Leposaari ja Arja Urmas - innostuivat 
asiasta. Uudet ohjaajat kunnostivat tilat kesän ai
kana. Maalisuti heilui ja tuloksena oli juuri musiik
kileikkikoulua varten tehty huone Nuortentuvan 
yläkertaan. Seinillä polskivat nallet Helmi, Hel
men, Helmiina ja Helmiira, kukat huojuvat, ja lat
tian rajassa mönkivät leppäkertut. Sinisen pilvi- 
taivaan alla on mukava harrastaa musiikkia.

Mitä musiikki voi olla?
Monilla on se käsitys, että musiikki on vain lau

lamista tai soittamista. Tosiasiassa lorut, laulu
leikit, kuunteleminen, liikkuminen ja tunteminen 
ovat samalla tavoin musiikkia.

3-4-vuotiaat Helmi-ryhmä, opettajana Arja Urmas.

Loruilla koetaan rytmejä, samoin laululeikeillä, 
ja niihin on usein yhdistetty vielä liikkuminen ja 
ryhmässä laulaminen. Kuuntelemalla taas oppii 
keskittymään ja kokemaan musiikkia eri tavoin. 
Musiikkia voi tuottaa itse laulamalla tai kehosoitti- 
milla, apuna voi käyttää oikeita soittimia. Jokai
sen lapsen olisi hyvä myös saada elämyksiä luon
nosta, aistia hiljaisuus, kuulla lintujen laulua, lai
neiden liplatusta ja tuulen huminaa. Nekin ovat 
musiikkia. Mahdollisuuksia on rajattomasti, ja 
mielikuvitushan tulee apuun yllättävissä tilanteissa. 
Musiikkia löytää melkein mistä vaan...

Ensi kosketus musiikkiin
Musiikin riemu syntyy parhaimmillaan jo koto

na, lapsen ensimmäisinä elinvuosina. Lapsi kokee 
ympäröivän maailman kaikkien aistiensa kautta. 
Tunne-elämä kehittyy voimakkaasti ja aikuisten lä
heisyys sekä ympäristön tunneilmapiiri luovat 
pohjan lapsen kasvulle. Musiikki toimii tunteen ta
solla ja siten esim. hyvin arka lapsi voi saada lisää 
itseluottamusta laulaessaan tai kokeillessaan ään
tään yksin tai ryhmässä.

Kotona erilaiset rallattelut, loruilut, hyräilyt ja 
runot antavat lapselle - jo ihan pienelle vauvalle - 
ensimmäisen kosketuksen musiikkiin. Moni van
hempi voi kuitenkin kokea itsensä kyvyttömäksi 
laulamaan tai hyräilemään. Kun ääntä ei ole käy
tetty, tai ei olla totuttu laulamaan, ei myöskään 
lauleta lapsen kuullen. Helposti luullaan, että lap

si oppii "väärän tavan" laulaa, jos itsellä 
ei ole sävelkorvaa. Itseasiassa jo pelkän 
lorun toistamisesta lapsi saa kokemusta 
rytmistä. Ensimmäinen rytmihän lap
seen tarttuu kohdussa - äidin sydämen
lyöntien kuuntelu ja tunteminen ovat en
simmäisiä kosketuksia musiikin maail
maan.

Lapsen varttuessa voi lorujen ja runo
jen pituutta ja vaikeutta lisätä. Erlaiset 
laululeikit ja kaikenlaisen musiikin kuun
telu saavat lapsen nauttimaan musiikista 
ja sen tuomista elämyksistä. Musiikki
leikkikoulussa näitä elämyksiä pyritään 
tukemaan ja luomaan lisää. Lapsi kokee 
myös onnistumisen tuomaa iloa; hän 
haluaa tehdä, osaa tehdä ja kokee siitä
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4-5-uuotiaat Helmerit, opettajana A n n e  Leposaari.

mielihyvää. Näissä onnistumisen elämyksissä 
on palkitsevaa olla mukana!

Epämusikaalista lasta ei ole
Jos lapsi ei osaa laulaa tai ei edes mielellään 

kokeile laulamista, ei se tarkoita sitä, että hän 
olisi epämusikaalinen. Saattaisi olla paikallaan 
pysyä vähän "suvaitsevampana" myös pientä 
laulajaa kohtaan, sillä kehutaanhan lapsen 
piirroksiakin, joista ei välillä saa selvää mitä ne 
esittävät. Laulamisessakaan ei voi vaatia täysin 
kaavanmukaista toteutusta.

On myös olemassa monenlaista musikaali
suutta. Joillakin on rytmitaju, toiset muistavat 
helposti uuden laulun, toiset taas tietävät mil
loin laulettiin väärin, vaikka eivät osaakaan it
se "korjata" väärin laulettua kohtaa. Nämä lap
set nauttivat musiikista yhtä paljon kuin muutkin. 
Ryhmässä laulaminen voi olla esim. kolmevuo
tiaalle vielä vaikeaa. Yksinään hän saattaa silti lau
laa aivan reippaasti. Musiikillinen kypsyys siis riit
tää laulamiseen, mutta sosiaalinen valmius ei riitä 
muiden kuuntelemiseen ja oman laulun sopeutta
miseen siihen.

Musiikkileikkikoulussa lorujen, laulujen ja leik
kien tarkoitus on tukea lapsen kasvua, kehittää 
rytmitajua, edistää kielellistä kehitystä ja rohkaista 
laulamaan, soittamaan, liikkumaan ja leikkimään. 
Nämä kaikki yhdessä tukevat jokaisen lapsen per
soonallista musikaalisuutta.

Muskarissa tavataan...
Tämän syksyn ajan Marjan, Annen ja Arjan 

hoivissa toiminut Kosken Musiikkileikkikoulu ko
koontuu kerran viikossa vajaan tunnin ajan. In
nokkaita muskarilaisia on neljässä ryhmässä kaik
kiaan 48! Kokoontumisia syksylle kertyy n. 14 ja 
keväällä jatketaan samaan malliin.

Muskarin soittimina on tällä hetkellä rytmisoitti- 
mista mm. rytmikapulat, triangelit, tamburiinit, 
sormikastanjetit, marakassit ja kulkuset. Tämän 
vuoden suurempi ostos on piccolo-kanteleet, joita 
on tilattu niin, että yhdelle ryhmälle kerrallaan on 
jokaiselle oma soitin. Nokkahuilujakin tilattiin 
muutamia lapsille itselleen, sillä jo 4-5-vuotiaitten 
ryhmällä on nokkahuilukoulu. Muskarin kaapeista 
löytyy myös palloja, huiveja, nukkeja, värejä, pa
pereita ja muuta pientä rekvisiittaa erilaisiin toi- 
mintahetkiin.

Käytössä on myös kerhovihko. Jokaisen ker
hon päätteeksi vihkojen väliin pannaan juuri ne 
laulut nuotteineen, jotka kerhossa on opetettu. 
Vihkoihin kerätään myös loruja ja runoja. Lapset 
voivat sitten vaikka viikon tauon aikana harjoitel

la lauluja tai muistella ainakin sanoja. Niitä voi vi
hosta opetella jälkeenkin päin, sillä kaikkia laulu
ja ei aina seuraavassa kerhossa kerrata. Lapset 
ovat hyvin rehellisiä "kriitikoita" ja ellei laulu tai lo
ru miellytä, jätetään se unholaan ainakin muuta
maksi kerraksi. Uusi toteutus tai leikki nostaa jäl
leen laulun arvoa. Muskarissa ei panosteta suuriin 
joulu- tai kevätjuhliin sanan perinteisessä merki
tyksessä. Opittuja taitoja esitetään kyllä vanhem
mille pari kertaa vuodessa, mutta ohjelma koostuu 
kerätyistä, mukaviksi koetuista lauluista ja leikeis
tä. Esim. jouluun sopivien laulujen opettelu tai 
leikkien hiominen veisi jo suuren osan muskarin 
kerhoajasta.

Helmi
Muskarin junioreja ovat Helmi-ryhmäläiset. Ikää 

on kertynyt vasta vähän vaille kolmesta neljään 
vuoteen. Tälle ryhmälle Muskari on uutta, ja pal
jon vietetäänkin aikaa tutustumiseen; ystävät ja 
soittimet ovat outoja tai uusia.

Helmi-ryhmä leikkii paljon laululeikkejä, opette- 
lee rytmisoittimien nimiä ja käyttöä, liikkuu musii
kin tahdissa ja oppii myös kuuntelemaan sekä 
musiikkia että toisia lapsia.

Alkujännitys on ryhmästä jo kaikonnut ja välillä 
riittäisi yksinlaulajia vaikka muutamaksi tunniksi 
eteenpäin! Soittimien nimetkin ovat jo muistissa, 
vaikka kieli välillä meneekin solmuun.

Ja  osaahan Helmi-kerho myös rentoutua kii
vaan laulun ja leikin jälkeen; lattialla on joskus 
pötköttänyt tusina muskarilaista hiirenhiljaa!

Helmeri ja Helmiira
4- ja 5-vuotiaat musikantit lähtivät tänä syksynä 

joukolla mukaan. Niinpä ryhmä jaettiin kahtia;
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”L a p s u u s  o n  lyh y i tä  ja n o p e i ta  
e lä m y k s i ä ,
v o im a k k a i ta  va ik u te lm ia .
Se ei o le  k o k o n a in e n  e ikä  
y h te n ä in e n ,
m u t t a  s i inä  ei o le  m y ö s k ä ä n  
m itä ä n  p u o l ih ä m y i s tä  e ikä  
h im m e ä ä .
M u t ta  h e le im m i l lä ä n k in  se  o n  
s a la p e rä in e n  ja s e l i t t ä m ä t ö n .”

J u h a n i  A h o

4-5-vuotiaat Helmiirat, opettajana A n n e  Leposaari.

Helmiina
Helmiinan muskarilaiset ovat koke

neita musiikkileikkikoulussa kävijöitä, 
sillä useat ovat mukana jo kolmatta 
vuotta. Kerhossa käymisen ja yhdessä 
tekemisen pelisäännöt ovat hel- 
miinalaisille tuttuja; enemmistö on käy
nyt lisäksi seurakunnan kerhoissa tai 
päiväkodissa useamman vuoden. Hel
miinan 60 minuutin musiikkituokio on 
jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen 
puolituntinen on koulumaisempaa mu 5-6-vuotiaat Helmiinat, opettajana Marja Jalli.

näin syntyivät kaksoset Helmeri ja Helmiira. Mu
kana on sekä vanhoja että uusia muskarilaisia.

Lapset ovat tutustuneet entistä monipuolisem
min rytmin saloihin.

Loru- ja sanarytmejä on elävöitetty mm. rytmi- 
ja kehosoittimilla. Innostus musiikin tuottamiseen 
on niin suuri, että uusien laulujen ja leikkien 
omaksuminen sujuu helposti. Ja  välistä joku halu
aa jopa täräyttää ilmaan oman soolonsa.

Puolet 4 - 5-vuotiaista "soittaa" jo nokkahuilua 
omassa kokoonpanossaan. Huiluttelu ei ole kui
tenkaan välttämätöntä vielä tässä vaiheessa, tai
don ehtii kyllä oppia.

Loppusyksystä, kun nuottivarasto koukeroineen 
on hieman selkiytynyt, aloitamme kanteleiden soi
ton. Opettelemme mm. säestämään alkusyksystä 
opittuja lauluja.

Lapset ovat olleet uskomattoman ennakkoluu
lottomia musiikin suhteen; musiikkimaku on raja
ton ja sitä tulisikin ruokkia monipuoli
sesti. Ja vaikka kaikista ei muusikoita 
tulisikaan, on sieltä mukava astella kou
lun musiikkitunnille.

siikin teoriaan ja soittimiin tutustumista. Tavoit
teena on antaa lapselle yleiskuva musiikin perus
teista, sävelestä ja rytmistä. Nokkahuilun ja kan
teleen avulla luodaan lapselle mahdollisuus soittaa 
yksinkertaisia sävelmiä yksin ja ryhmässä sekä in
nostaa lapsia myös muiden soittimien opiskeluun.

Jälkimmäisellä puoliskolla noustaan ylös pen
keiltä ja jätetään puolinuotit ja hoot, aat, geet het
keksi sivuun. Yhdessäolon, rytmi- ja kehosoitti- 
mien sekä laulun avulla opetellaan uutta ja kerra
taan vanhaa. Tavoitteena on luoda yhdessä on
nellinen musiikkihetki, jossa lapset vapautuvat ja 
tuovat esille sen jokaisesta löytyvän omanlaisen, 
arvokkaan musikaalisuutensa.

Marja, Anne ja Arja
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Partiotoimintaa Koskella ennen ja nyt
Nykyisin lähes kaikkialle maailmaan levinnyt 

partioliike sai partiopoikien osalta alkunsa Eng
lannissa 1908 ja partiotyttöjen osalta paria vuot
ta myöhemmin. Suomeen niin partiopoika- kuin 
partiotyttöjärjestötkin perustettiin 1925, mutta si
tä ennenkin jo jonkinlaista partiotoimintaa maas
samme oli ollut. Kymmenkunta vuotta myöhem
min liittyi Koskikin partioliikkeen piiriin. 60-luvul- 
la toiminta kuitenkin loppui, mutta elvytettiin uu
delleen henkiin 80-luvun alussa. Siitä varhaisem
masta Kosken partiotoiminnasta kertoo silloinen 
lippukunnan johtaja Esko Uotila ja nykyisen lip
pukunnan vaiheista ensimmäinen lippukunnan 
johtaja Maila Anttila.

Partiolippukunta Kosken Siniset
Hongiston koulun opettaja Otto Rusto valistu

neena ja aikaansa edellä eläneenä henkilönä al
kujaan herätti ajatuksen partiolippukunnan perus
tamisesta Koskelle. Tämä tapahtui 1937. Olin sa
mana vuonna liittynyt Loimaan Nuotioveikkoihin, 
ja hyvässä yhteisymmärryksessä aloimme kehitel
lä toimintaa. Siihen aikaan yleensä pojat ja tytöt 
olivat eri lippukunnissa, mutta opettaja Rusto oli 
sitä mieltä, että pienessä kunnassa on kaikkien 
sovittava yhteen porukkaan.

Lippukunta tarvitsi tietenkin teltan. Rusto om- 
peli itse lakanakankaasta verraten tilavan harjatel- 
tan, jonka Uotilan mamma värjäsi paremmin 
maastoon kätkeytyväksi. Teltta ristittiin "Ruu
misarkuksi". Ei kovin kaunis, mutta mieleenjäävä 
nimi.

Lähdettyäni -42 sotapalvelukseen ja opettaja 
Ruston siirryttyä pois paikkakunnalta partion toi
minta sammui. Palattuani marraskuulla -44 savo

Kosken Siniset leirillä 40-luvulla.
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Konstaapeli A arne  Mäki luovuttaa lahjoittamansa lipun Kosken Sinisille. Vastaanottajana vas. lippukunnan  
johtaja Esko Uotila.

tasta, aloin viritellä Hongistolle toimintaa. Poika- 
toiminnaksi eriytynyt lippukunta alkoikin laajeta 
nopeasti Tapalaan, Myllykylään sekä kirkolle. 
Karjalasta Koskelle tulleet siirtolaisnuoret liittyivät 
innolla mukaan, jopa innokkaammin kuin perus- 
koskelaiset. Lukion tulo paikkakunnalle aiheutti 
sen, että partiojohtajat pysyivät toiminnassa mu
kana kauemmin kuin ennen. Lippukunnan vah
vuus pyöri 60-luvulla 60 - 70 pojan määrässä. 
Koulu suhtautui erittäin suopeasti toimintaamme. 
Saimme sieltä tiloja milloin vain tarvitsimme.

Lippukunta osallistui myös partiopiirin toimin
taan mm. olemalla mukana kevätparaatissa ja Ho- 
pearannan kansainvälisellä leirillä Hangossa. 
Myös partiojohtajakoulutuksessa, esim. Lapin erä- 
vaelluksella oli mukana Kosken Sinisten poikia.

Lippukunta ei ollut ns "kamaripartio", vaan pii
ristä lainattiin puolijoukkueteltta. Sitten myöhem
min oman teltan avulla vietettiin rankkoja leirejä 
talvisessa metsässä kaataen keloja polttopuiksi. 
Ensimmäisellä leirillä keski-ikä lienee ollut 1 2 - 1 3  
vuotta. Kosken Tl Säästöpankki lahjoitti lippu
kunnalle uuden puolijoukkueteltan kamiinoineen.

Konstaapeli Aarne Mäki, joka oli innokas par- 
tiotyön tukija lahjoitti lippukunnalle oman lipun, 
jonka suunnitteli Jaakko Siikarla ja valmisti käsi
työnä Annikki Hakamäki. Valitettavasti täm ä ar
vokas lippu joutui tietymättömiin Säästöpankin 
toimitalon vaihtaessa omistajaa. Jos joku arvoisis
ta lukijoista sattuu tietämään jotakin lipun kohta
losta, ottanette yhteyttä minuun.

Eräs lippukunnan saavutuksista oli ns. Matin
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jousen voittaminen. Ko. jalkajousi oli valtakunnal
lisen toimintakilpailun kiertopalkinto.

Mannerheim-solki myönnettiin myös muuta
malle ansioituneelle pojalle.

Oltiin myös mukana piirin maastokilpailuissa. 
joissa oli punainen sarja nuoremmille ja harmaa 
sarja vanhemmille. Siellä osallistuttiin erittäin vaa
tivaan vuorokauden kestävään vaellukseen. Paras 
tulos harmaassa sarjassa oli kolmas sija.

60-luvun loppupuolella, Tapani Ketolan toi
miessa lippukunnan johtajana toiminta sitten lop
pui Tapanin vaihtaessa maisemaa.

Näin päättyi lippukunta Kosken Tl Siniset uljas 
30-vuotinen taival. Tosin seniorit, s.o. vanhem

mat johtajat kokoontuvat joka neljäs vuosi muis- 
teluleirille. Kerran oltiin talvisessa maastossa, sit
temmin on kokoonnuttu seurakunnan Liparima- 
jalla.

Nykyinen lippukunta ei ottanut tästä vanhasta 
mitään painolastia, ei nimeä, ei perinteitä. En ole 
koskaan tullut vierailleeksi Turun Partiomuseossa; 
olisi mukava nähdä, onko sinne tullut järjestetyksi 
mitään lippukunnan historiaa.

Mainittakoon, että ensimmäisen leirini Loimaan 
Nuotioveikoissa asuin Eino Lehtisaaren telttakave- 
rina. Eino on vielä, mutta Loimaan Nuotioveikot 
on jo myös edesmennyt lippukunta.

Esko Uotila

Tiivistelmä Kosken Kerkän syntyvaiheista ja ensimmäisestä kymmenestä toimintavuodesta
Yli 11 vuotta sitten päätettiin Koskella elvyttää nuorisotyön johtokunta, jossa silloinen puheen-

partio uudelleen henkiin n. 30 vuoden tauon jäi- johtaja Tellervo Pakkanen lausui partion "syntysa-
keen. Alkusysäyksen antoi Kosken seurakunnan nat" 14. 9. 1083, elikkä hän ehdotti mietittäväk-

Kosken Kerkät SRK-talossa ensimmäisessä lupauksenantojuhlassaan.
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si lippukunnan perustamista. Kaikki johtokunnan 
jäsenet kannattivat heti lämpimästi ehdotusta, ja 
päätettiin antaa nuoriso-ohjaajan toimeksi jatkaa 
valmistelutöitä.

Alkutoimintaa ja koulutusta
Seuraavat kuukaudet ennen perustamiskokous

ta muodostuivat yllätyksekseni tosi työntäyteisiksi, 
koostuen mitä erilaisimmista töistä, joista ulko
puolisilla ei ole aavistustakaan.

Otin ensimmäiseksi yhteyttä Varsinais-Suomen 
partiopiiriin, josta sain monet opastukset ja konk
reettista työapuakin. Kaikki tuo oli aivan välttä
m ätöntä suunnitelman edistymiseksi.

Tammikuun 25 p:nä 1984 nuorisotyön johto
kunta järjesti ensimmäisen informaatiotilaisuuden 
kaikille partiosta kiinnostuneille kuntalaisille Varsi
nais-Suomen partiopiiristä tulleen neljän henkilön 
avustuksella. Kiinnostus oli vielä vähäistä, koska 
paikalle saapui vain 15 henkilöä. He kaikki olivat 
erittäin myönteisiä partioajatukselle, niin että 
yleiskeskustelun yhteydessä päätettiin yksimieli
sesti perustaa lippukunta.

Yleisesti oltiin sitä mieltä, että perustettava lip
pukunta toimisi omana rekisteröitynä lippukunta
na, jonka taustayhteisönä olisi seurakunta. Teh
täisiin keskenään taustayhteisösopimus, joka sel
keyttäisi yhteistyömuodot. Näin myöhemmin ta
pahtuikin. Partiotoiminnan pyörimiseksi oli yksi 
tärkeimmistä ennakkotehtävistä ohjaajien koulut
taminen. Siksi järjestettiinkin jo 3. 3. - 84  "Ter
vetuloa partioon"-kurssi, joka oli tarkoitettu yli 17- 
vuotiaille; osanottajia oli 10. Samanaikaisesti oli 
13 - 17-vuotiaille oma kurssinsa, nimittäin "Var
tionjohtajan peruskurssi", johon tulijoita oli peräti 
20. Kurssien vetäjinä olivat taas piirin kouluttajat. 
Kahdeksantuntinen kurssi kului monipuolisen toi
minnan merkeissä ihan siivillä.

Johtoporraskin tarvitsi koulutusta. Niinpä lu
pauduin nelipäiväiselle partionjohtajan peruskurs
sille, joka pidettiin kesän kynnyksellä Taivassalos
sa. Kurssilla tuli esille paljon asioita, joita tarvitsin 
jatkossa työni puitteissa. Esim. sieltä saaduista 
mallisäännöistä muokkasin meidän oloihin sopi
vaan muotoon säännöt, jotka aikanaan hyväksyt
tiin lippukuntamme säännöiksi.

Seuraava suurempi "tempaus" oli heinäkuussa 
Kosken Kohauksessa, jossa meillä oli oma "Koju" 
- laavu. Sinne mm. palautettiin julistamamme lip
pukunnan nimikilpailun ehdotukset, joita tulikin 
yhteensä 19 kpl kahdeltatoista henkilöltä. Siellä 
tehtiin myös ennakkoilmoittautumiset syksyllä al
kaviin partioryhmiin. Näin voimme hyvissä ajoin 
kartoittaa joh tajataretta.

Jaoimme monenmoista infolehtistä halukkaille. 
Meillä oli myös partioaiheinen näyttely: kirjoja, 
merkkejä, pukuja ym.

Näin ahersimme koko vuoden, ennenkuin olim
me mielestämme valmiit järjestämään Kosken Tl 
Partiolippukunnan perustamiskokouksen. 39 hen
kilöä noudatti kutsua tähän historialliseen ko
koukseen, joka pidettiin keskiviikkona 19.9 .1984 
SRK-talossa. Kokouksessa lippukunta sai nimek
seen KOSKEN KERKÄT, lyhenne KoKe. Nimikil
pailun voittaja Leena Tirkkonen antoi nimiehdo
tuksestaan seuraavanlaisen lausunnon: "Kerkkä = 
havupuun vuosikasvain. Nimi on otettu luonnosta, 
koska partio on luonnonläheistä toimintaa. Jotta 
kerkät syntyvät ja voivat kehittyä, tarvitaan vahva 
runko ja tukevat juuret. Kosken Kerkkien "runko" 
ja "juuret" löytyvät partioihanteista."

Kokouksessa käsiteltiin normaalit perustamisko- 
kousasiat: valittiin lippukunnan johtaja (Maila Ant
tila), hallituksen jäsenet (Erja-Maija Marin, Pirjo- 
Liisa Nuotio, Tellervo Pakkanen, Aaro Lehtinen 
ja Veli-Matti Lintuaho). Maininnan arvoista on, et
tä Pirjo-Liisa Nuotio ja Veli-Matti Lintuaho ovat 
olleet 10 vuotta mukana. Rahastonhoitajaksi va
littiin Riitta Lahti ja tilintarkastajiksi Mirja Tammi
nen ja Leena Vikström. Tietysti hyväksyttiin toi
mintasuunnitelma ja talousarvio loppuvuodeksi 
1984.

Säännöllinen toiminta aloitettiinkin heti seuraa- 
valla viikolla. Sudenpenturyhmiä ( 7 - 1 0  v.) oli 
SRK-kodissa sekä Sorvaston koululla. Vartioikäi- 
set (10 - 14 v.) kokoontuivat tyttö- ja poika- ryh
minä SRK-kodissa ja vähän myöhemmin muo
dostettiin tyttövartio myös Sorvastolle.

Ensimmäisessä jäsenluettelossa, joka laadittiin 
10. 10. 1984 oli jo 75 jäsentä. Korkein kirjattu 
jäsenmäärä on ollut 89 ja alhaisin vain 16 aktiivi- 
jäsentä, nimittäin pari vuotta sitten. Viime aikoina 
kasvua on ollut ilahduttavasti ja on jäsenmäärä täl
lä hetkellä reilut 50 henkeä.

Kuukauden toimittuamme tuli tärkeä kirje, jos
sa tuotiin lippukunnalle tiedoksi, että Piirihallituk- 
sen kokouksessa 23.10.-84  oli hyväksytty perus
tamisasiakirjamme ja ne oli lähetetty edelleen 
merkittäväksi Suomen Partiolaiset ry:n lippukun- 
tarekisteriin. Näin siis oli päästy lopultakin viral
lisesti alkuun; säännöt vahvistettu, toimihenkilöt 
valittu ja ryhmät saatettu toimintaan.

Tempauksia, vaelluksia, leirejä
Kaiken säännöllisen viikoittaisen toiminnan 

ohella olimme mukana erilaisissa tempauksissa: 
laskiaisriehassa, siivoustalkoissa, Annansilmä, 
Nälkäpäivä yms:ssa keräyksissä. Osallistuimme
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Kosken Kohauksiin ja joulumyyjäisiin, joista saim
me vähän varoja toimintaamme. Vuosittain on ol
lut partiolaisten kirkkopyhä Yrjön päivän tienoilla. 
Monia muitakin juhlahetkiä on koettu runsaasti: 
pyhäinpäivän kynttilänsytytystilaisuudet ja monet 
lupaustenantojuhlat. Ensimmäinen lupauksenan- 
tojuhla oli mahtava tilaisuus jättiläistäytekakkui- 
neen. Samalla juhlimme Suomen partion 75-vuo- 
tispäivää. Juhlijoita oli yhteensä 123, joista 61 lu- 
pauksenantajaa.

Hyvin tärkeän osan partiolaisten toiminnasta 
muodostavat kaikenlaiset retket, vaellukset, leirit 
ja Hihitykset. Näitä kaikkia on tehty paljon mui
den lippukuntien kanssa yhteistoimin, mutta tie
tysti eniten omin voimin. Leirimme on pidetty 
suurimmaksi osaksi Liparissa. Lisäksi useat vartiot 
ovat olleet ihan maastossakin, jopa kaksi talvilei
riäkin. Toinen oli täysin metsässä lumen keskellä, 
toinen Metsästysmajan pihapiirissä, jolloin yöpy
miset tapahtuivat teltoissa kamiinanlämmössä, 
mutta maja oli muuten käytössä helpottaen huo
mattavasti ruokailua ym toimintaa.

Mahtavin retkistämme on ollut vuonna 1989 
järjestetty neljän päivän matka Kuusamoon. Siel
lä vartioikäiset ohjaajineen (yht. 19) kahden sveit- 
siläisvieraan kanssa vaelsimme osan karhunkier
rosta. Se oli mahtava reisu, josta voisi kirjoittaa 
ihan oman retkikertomuksen.

Sensijaan Sudenpennut vanhempineen (yht. 
19) telttailivat eräällä leiripaikalla ja tekivät sieltä 
käsin päivän vaelluksia lähiympäristöön.

V. 1991 tehtiin myös vaellusretki mutta huo
mattavasti pienemmällä porukalla (7 + 3) Seitse
misen kansallispuistoon Ikaalisiin.

Viime kesänä tehty pyöräretki Liesjärven kan
sallispuistoon oli puolestaan taas uudenlainen ko
kemus.

Kerran on osallistuttu valtakunnalliselle leirille, 
nimittäin Partaharjun suurleirille 1987 yhdeksän 
partiolaisen voimin. Tämän tapaista toimintaa pi
täisi kyllä huomattavasti lisätä. Saataisiinhan niis
tä uusia elämyksiä ja ystäviä, joiden kanssa voisi 
jakaa kokemusten vaihtoa.

Oman lehden julkaisuakin harrastettiin. Kolme
na ensimmäisenä vuonna se onnistui kahden leh
den vuosinumerona, jotka kopioitiin jokaiselle ak
tiivijäsenelle. Lehden julkaisu piti lopettaa toimit
tajan puutteen vuoksi.

Haittana vaihtuvuus
Näin pienen partion kuin Kosken Kerkätkin on, 

suurin haitta on juuri kaikenlaisissa johtotehtäväs
sä olevien henkilöiden puute ja suuri vaihtuvuus. 
Koulun käytyään nuoriso lähtee pois kotiseudul
taan opiskelu- tai työpaikan perään ja silloin olo
suhteiden pakosta partio jää. Siksi hartain toivee
ni olisikin, että nuoret vanhemmat tulisivat lasten
sa mukana partioon aktiivijäseniksi, erityisesti juu
ri "johtotehtäviin". (Koulutus kyllä järjestyy).

Lippukunnan johtajakin on on viime vuosina 
vaihtunut liian usein. Nykyinen johtaja Esko Sor
vari on järjestyksessä jo neljäs. Johtajat tähän 
mennessä: Maila Anttila 84  - 89, Eija Ketola 90 
- 9 1 ,  Tanja Lehtinen 92 kevät - 93 ja Esko Sor
vari 93 -

Tukijoitakin löytyy
Jotta kaikki edellä esille tulleet ja lisäksi monet, 

monet muut tässä mainitsemattomat toimintom
me ovat olleet mahdollisia, pitää muistaa kiitolli
suudella tukijamme; Kosken seurakunta ja kunta, 
pankit, useat paikalliset liikkeet, firmat ja järjestöt. 
Jopa muutamat yksityiset henkilötkin ovat anta
neet taloudellista tukea Kerkille.

Eikä missään tapauksessa saa unohtaa partio
laisten vanhempienkaan osuutta. Heidän tukensa 
on aina aivan välttämätöntä. Toivottavasti saa
daan lähitulevaisuudessa perustettua oikein van
hempien ns tukiryhmä, jota ei ole monista toistu
vista yrityksistä huolimatta vielä saatu toimimaan.

Samoin pitäisi saada aikaan vartionjohtajien 
oma neuvosto, jota johtaa nk. Sampo. Hänen 
tehtäviinsä kuuluisi myös vaeltajatoiminnan oh
jaus. Uusia haasteita siis riittää tulevallekin vuosi
kymmenelle.

Lopuksi partioliikkeen perustajan Lordi Robert 
Baden-Powellin mietteitä:

"Onni on oikeastaan mahdollisuus saada aikaan 
jotain hyvää, tai tehdä jotain suurta. On otettava 
tilaisuuksista vaari, juostava niiden perässä ja hy
pättävä mukaan ."

Tervetuloa partioimaan ja tekemään Kosken 
Kerkän seuraavaa kymmenvuotishistoriaa.

Maila Anttila
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Ei Koski ole valmiiksi kuvattu
Menneisyys tallennetaan tänään

Jos kameroiden lukumäärä jotakin merkitsisi, 
kaikki täällä tulisi kuvattua liiankin kanssa. Koke
musperäisen tiedon mukaan ylikuvattuja ovat vain 
päivän poliitikot ja esikoisvauvat. Paljon asioita ja 
kohteita jää vaille minkäänlaista dokumentointia.

Jostain syystä maaseudun muuttuvat työt ja

kulttuuriarvot ovat heikosti tallennettuja. Sen huo
maa jokainen, kun yrittää etsiä jotain tiettyä ku
vaa. Erityisesti sodanjälkeiseltä kaudelta moni 
mielenkiintoinen homma on jäänyt kuvaamatta. 
Silloin kameratkin tavallisen kansan keskuudessa 
olivat todella huonoja.

16



17



On varmaan yleisesti tiedossa, että yksi veljistä
ni on vuosikausia kopioinut koskelaisten vanhoja 
valokuvia ja tallentanut niiden tietoja. Monet ku
vat ovat ainutlaatuisia, negatiivit jo aikoja sitten 
hävinneet.

Tulipalot ja muut onnettomuudet saattavat tu
hota kuvat, mutta kopioituna säilyvät muualla. 
Kun negatiivit vielä ovat eri paikassa, perintö on 
aika hyvin suojassa.

Muuan kaikki kuvansa tulipalossa menettänyt 
kerran neuvoi: "Älkää pitäkö kuvia ja negatiiveja 
samassa talossa. Suru on suuri, kun koko men
neisyys häviää. Rahalla saa monenlaista, mutta ei 
vanhoja kuvia takaisin".

Sitä ei useinkaan tule ajatelleeksi, minkä täällä 
maailmassa voi korvata.

Toisella veljelläni ja hänen vaimollaan on me
neillään lukuisia "kuvausprojekteja". Yksi puuha 
on Kosken vanhojen talojen ja rakennusten ku
vaus.

Homman luulisi olevan vailla suurempia ongel
mia, mutta käytäntö on osoittanut, että luulo ei 
ole tiedon väärtti. Joskus rakennus yllättäen pure
taan tai muutetaan uuteen uskoon. Varsinkin kau
punkilaiset ovat uskomattoman pitkämielisiä kor
jaamaan vanhoja mökkejä. Vanhaa ei usein jää 
kuin oikaistu runko. Joskus innostuvat liikaa ja 
tontista tulee kuin paikallinen Disneyland.

Sinänsä talojen kuvaaminen ei ole ongelma, jos 
vain löytää aistikkaan kuvakulman tai joskus pai
kan, johon talo yleensä näkyy. Sopivilla välineillä 
kuvaus onnistuu kaukaakin, jopa satojen metrien 
päästä. Toisen tontille ei tarvitse mennä.

Sähkö- ja puhelinlangat ovat rakennus- ja mai- 
semakuvaajan kauhistus. Luonnossa ne eivät suu
remmin häiritse, mutta kuvan leikkaavat ilkeästi. 
Eräät kauniit kohteet ovat sellaisen linjasotkun 
ympäröimiä, että kuvaaja vanhenee yhdellä rei-

sulla kuin presidentti vaalikaudellaan. Sopiva sää 
ja joskus vuodenaika auttaa tilannetta.

Itse olen vanhoja kuvia katsellessa jäänyt kai
paam aan maisemakuvia. Niitä otetaan edelleen
kin vähän. Mitä nyt joku ruskakuva ja värikäs au
ringonlasku roiskastaan muistoksi.

Kieltämättä vähän laajakulmaan vivahtava ka
meran objektiivi ei sovellu kovin hyvin maisema
kuvien ottoon Kosken muutenkin jo lättänillä 
mailla. Ei horisonttiviivasta kukaan jaksa paljon 
innostua.

Siksi olen viime vuosina paljonkin kuvannut 
maisemia pitkällä polttovälillä, jossa suurennus- 
suhde on normaalin kiikarin luokkaa. Suhteet siis 
säilyvät muuten, mutta maisema kutistuu syvyys- 
suunnassa kokoon. Kuvat tulevat mielenkiintoisik
si ja maisemat kaunistuvat huomattavasti. Sopi
vasta paikasta koko kulmakunta tulee samaan ku
vaan, jos vain pääsee tarpeeksi korkealle ja kau
aksi. Niin, ja että ilma on suhteellisen puhdasta ja 
lämpöväreily vähissä. Suuren tarkkuuden ja sy- 
vyysterävyyden saamiseksi kuvaan, kuvaajan täy
tyy raahata mukana jalustaa.

Moni on varmaan ihmetellyt, nähtyään minut 
pyörällä viillettämässä, miten tuo tumpelo viitsii 
rasittaa itseään jalustaa kuljettamalla. Voin va
kuuttaa, että taatusti en kuljettaisi, ellei se olisi 
välttämätöntä. Monta kertaa, varsinkin vaatimat
tom an "urani" alkuaikoina jätin jalustan kotiin. 
Myöhemmin sitten kaduin sitä kuin kapu
siinimunkki syntejään.

Ohessa on muutama kuva Kosken maisemista 
pitkällä telellä otettuna. Enpä taidakkaan selostaa 
niitä tarkemmin. Kukin saa kohdallansa miettiä, 
mitä kuvat esittävät ja mistä ne on otettu. Ainakin 
minusta muiden kuvien tutkiminen on hauskaa 
puuhaa.

Jaakko Heinonen

Muistoja
Kudon joskus kesäisin piharakennuksessa mat

toja. Vanhoista vaatteista leikatut kuteet ovat per
heen historiaa. Ne herättävät kutojassa joskus 
hauskoja, joskus haikeitakin muistoja.

Kangaspuuni ovat jo vanhempaa historiaa. 
Näillä on äidinäitini kutonut kapioitaan Perniössä 
vuosisadan vaihteessa. Hän oli toiminut Koivuky
län Krotti-meijerissä meijerskana. Tällöin hän tu

tustui isoisääni, joka asui jokitörmällä Koivukylän 
taloryhmässä Ali-Haukan talossa. Isoisä kuljetti pi
täjän kuorinta-asemilta kermaa meijeriin pari ker
taa viikossa. Näin alkoi seurustelu ja ajatus yhtei
sestä tulevaisuudesta.

Isoisän suunnitelmiin kuului talon lunastaminen 
omiin nimiinsä, sekä koko rakennusryhmän siirtä
minen metsän reunaan. Tämä kaikki tulisi vaati

18



maan paljon rahaa ja työtä. Nuoret tekivät kauas
kantoisen ja kipeänkin ratkaisun. Isoäiti matkusti 
Amerikkaan ansaitsemaan suurempia palkkoja, 
isoisän jäädessä uurastamaan kotiin.

Isoäiti oli yhdeksän vuotta erään liikemiehen 
maatilan meijerissä. Hän lähetti isoisälle rahaa. 
Heillä oli luja kiintymys ja luottamus toisiinsa. Se 
kesti vuodet ja etäisyydet. Kirjeiden kulku oli tuo
hon aikaan hidasta ja hankalaa. Vihdoin koitti 
päivä, jolloin isoäiti palasi Amerikasta. Heidät vi
hittiin ja isoäiti muutti uuteen taloon, jonka isoisä 
oli rakennuttanut hänen avustamanaan.

Äidinäiti kuoli varhain ennen syntymääni, mut
ta äidinisästä tuli tärkeä ihminen elämääni. Hän 
eli vuosina 1870 - 1959.

Meistä tavallisista ihmisistä erottuvat aina ne, 
joilla on kykyjä nousta vaikuttajiksi kunnallisella, 
valtakunnallisella ja joskus kansainväliselläkin ta
holla. He ovat tärkeitä ja heitä tarvitaan. He val
vovat kansan etuja ja turvaavat järjestelmän toi
minnan. Pienen ihmisen kannalta on tärkeää, et
tä kotonakin on tällainen henkilö, yleensä se on 
isä. - Isäni kaatui talvisodan ensimmäisenä päivä
nä ollessani kaksi ja puolivuotias.

Lapsuudessa isä oli minulle kehystetty valokuva 
seinällä ja kuudes valkoinen risti erään käytävän 
päästä hautausmaalla.

Minulle kerrottiin isän kuolleen isänmaan va
pauden puolesta ja että maassa oli sota. Veljeni, 
joka silloin oli viisivuotias, muistaa isän, minä en. 
Äiti joutui raskaan surun keskellä hoitamaan töi
den lisäksi ne moninaiset järjestelyt, jotka sota ai
heutti. Myöhemmin äiti onkin sanonut, että ilman 
lapsia hänen voimansa olisivat pettäneet.

Kaikesta huolimatta en muista koskaan koke
neeni lapsuuttani turvattomaksi. Minulla oli isoisä, 
äidinisä Oskari Mäkitalo. Hän oli rauhallinen, 
kookas, vielä vanhanakin suoraryhtinen. Hän oli 
kuin suojamuuri maailmaa vastaan. Isoisällä oli 
usko Jumalaan, maahan, työhön ja rehellisyyteen. 
Koti oli hänen maailmansa ja sen asukkaiden hy
vinvointi tärkeää.

Hevoset olivat hänelle enemmän kuin työjuhtia, 
ne olivat ystäviä. Muistan, kuinka sotaan lähteväl
le hevoselle juotettiin pihalla ämpärillinen lypsy- 
lämmintä maitoa ennen asemalle vientiä. Hevo
nen palasi aikanaan sodasta pienin naarmuin. Lo
pun ikänsä se lentokoneen äänen kuullessansa 
painui korvat luimussa kyyryyn.

Sain usein olla hevoskyydissä. Isompana oli 
suurta juhlaa päästä heinänhakuun Rahkion la
dosta. Matka oli pitkä. Kylmän yllättäessä noustiin 
kävelemään. Lumisella tiellä oli vain hevosten ja 
rekien jälkiä. Puut olivat lumen peitossa; ympä
röivän valkean hiljaisuuden rikkoi silloin tällöin ok
salta lumen pöllähtäessä lentoon lehahtava lintu.

Tällaisilla retkillä isoisällä oli aikaa kertoa nuo- 
ruutensa aikaisia tapahtumia.

Kiertokoulussa oli luettu: "Haukan nokka on 
suuri ja terävä". Toiset pojat tietysti koettivat hä
nen nenäänsä, koska sukunimi oli Haukka. Silloin 
isoisä teki päätöksen, ettei hänen lapsilleen käy 
samoin. Tultuaan aikuiseksi ja siirrettyään talon 
hän muutti nimekseen Mäkitalo.

Isoisä kertoi isästään, joka oli nuorena käynyt 
lukkarilla luku- ja kirjoitusopissa. Hän oli innostu
nut kirjoituksesta niin paljon, että se häiritsi hä
nen varsinaista ammattiaan, maanviljelyä. Työt al
koivat yhä enemmän jäädä isoisän huoleksi. Tuol
loin (isoisän isä oli syntynyt 1842) ei kirjoitustaito 
ollut yleistä, ja kirjuria tarvittiin huutokaupoissa, 
talonkaupoissa, perunkirjoituksissa ja monessa 
muussa asiassa.

Isoisä oli hankkinut nuorena lisäansioita aja
malla Tuimalan sahalta kahdella hevosella lankku- 
kuormia Kyrön asemalle. Tämä oli hevosille rank
ka työtä. Hän kertoi nukkuneensa yöt tuvan pen
killä, että heräisi helpommin ruokkimaan hevosia 
yölläkin. Herätyskello oli tuolloin ainakin tavalli
selle kansalle tuntematon. Tavallinen kellokin oli 
isoisän nuoruudessa varsin arvokas. Hän kertoi 
vieneensä vanhan hevosen Turkuun teuraaksi. 
Hän osti samalla matkalla ruusukuvioisen seinä- 
kellon, joka maksoi vähän enemmän, kuin mitä 
teurashevosen hinta oli. Tuo sama kello raksuttaa 
vieläkin milloin kesä- milloin talviaikaa.

Metsä oli isoisän huolehtimisen kohde. Hän 
kulki usein kesäsunnuntaisin metsässä ja painoi 
mieleensä kaikki vioittuneet puut, jotka talvisaika- 
na korjattiin pois. Tervasrosoisista männyistä hän 
valmisti parinkymmenen sentin pituisia sytykkeitä. 
Niillä sai hyvin puut palamaan uunissa. Tuntiessa
ni tervaisen puun tuoksun, muistan vieläkin aina 
isoisän ja nuo sytykkeet.

Hän opetti minut viisivuotiaana ajamaan polku
pyörää. Aikuisen pyörällä saavutus oli eri luokkaa, 
kuin tämän ajan lastenpyörällä ajo.

Isoisä eli pitkän työntäyteisen elämän, joka 
päättyi 88-vuotiaana vaikean sairauden uuvutta
mana. Olin silloin jo aikuinen, avioitunut sekä 
muuttamassa uuteen kotiin. Silti minusta tuntui, 
kuin peruskallio jalkojeni alla olisi liikahtanut. Lap
suusvuosien kuvat kulkivat ajatuksissani ja tunsin 
suurta kiitollisuutta isoisääni kohtaan.

Saavutetusta hyvinvoinnista ja viidestäkymme
nestä rauhan vuodesta huolimatta tähän päivään 
kuuluvat hajonneet perheet, huoli tulevaisuudesta 
sekä työttömyys.

Toivottavasti mahdollisimman monelle lapselle 
aukeaa isoisän turvallinen syli.

Sisko Heinonen
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Menneen ajan työntekoa
Sorvastolainen Laina Koivunen on tallentanut 

vihkoon vanhoja työtapoja, juhlaperinteitä ja 
muuta vuosisadan alkupuolen perinneaineistoa. 
Koskelainen on saanut luvan lainata otteita tästä 
mielenkiintoisesta kokoelmasta. Aluksi keskity
tään työntekoon.

"Rippikoulua aloitin 1926 syksyllä. Sitä käytiin 
pappilan renkituvassa viikon päivät ja jatkettiin 
kirkossa keväällä, kun ilmat lämpenivät, sillä läm- 
mityslaitteita ei vanhassa kirkossa ollut. Ripille- 
pääsypäivä oli helluntai, "päästiin erest" 1927. 
Kun oli edestäpäässyt oli tavallaan aikuisten kir
joissa. Siitä alkoi myös työnteko aikuisten kanssa 
pelloilla ja navetassa.

Meillä ei ollut enää palvelijaa, vaan äidin kans
sa kahdestaan aloittelin karjanhoitoa, jota hom 
maa kesti yli 40  vuotta, jolloin kaikki lehmät vie
tiin teuraaksi. Kesällä oli kyllä muutamana vuon
na palvelustyttö, kun aina tarvittiin ulkotöissä 
naisten hommissa.

Kesämaan hoitoa
Kesämaan laitossakin oli aina sonnan ajo ja 

ojaturpeiden levitys, mikä olikin raskasta hom 
maa, sillä syksyisin ajettiin ojat ja nämä turpeet oli 
ojan reunasta keskelle vedettävä. Monta kertaa 
kesässä, kun kesanto äestettiin, oli perattava 
myös ojat multakokkareista puhtaiksi. Kesämaa 
oli aina saatava kuntoon ennen juhannusta. Se oli 
monta kertaa kova urakka; kun oli kylmä kevät, 
niin turpeet olivat kovin kiinni ja raskaita. Sonta 
oli kaikki navetasta ja vasikoiden kopeista saatava 
pellolle ennen kyntöä.

Heinätöitä
Heinätöiden alkaminen olikin jo juhlaa. Kesän 

tunsi alkaneeksi, kun heinäkoneet alkoivat raksut
taa. Pidin heinien seipäille ajosta, mutta kokoa
minen oli raskasta työtä. Oli ahtaat, kuumat na
vetan- ja tallinvintit, joihin heiniä oli saatava pal
jon mahtumaan. Silloin kun vielä oli maata enem
pi, oli tehtävä suuria heinäsuoviakin.

Käsiharavalla haravoitiin aina ensiksi ojan reu
nat, mikä tavallisesti oli heikkovoimaisten hom 
maa. Kun en vielä jaksanut seipäille ajaa jouduin

paljon yksin haravan kanssa peuhaamaan. Kun 
ojan reunat sain puhtaiksi, niin sitten seipäiden 
välit ja ympärystät keskisaralle. Sitä sanottiin "pe
rien luokoomiseksi".

Elonleikkuuta
Sitten alkoikin jo elonaika. Se oli hauskaa, jos

kin raskasta. Ruislyhteet sidottiin käsin ja usein ne 
olivat sekaisin ja raskaita nosteltavia. Usein oli vie
lä paljon rikkaruohoja, ohdakkeita ja pillikkeitä, 
jotka pistelivät ja repivät sormia rikki verille asti, 
sillä ei silloin ollut kunnon käsineitäkään. Elopäi- 
viksi saatiin lisää työvoimaa naapureista, ja silloin 
oli asukkaita, joilla ei ollut maata, mutta oli kar
jaa. He tulivat töihin mielellään, kun saivat vastik
keeksi karjalleen mukavasti esim. laidunta ja vil
jaakin.

Elopäivä oli myös pitopäivä. Jos oli keväällä 
pojittu pikkuvasikka se teurastettiin ja keitettiin si- 
leeksi. Hiivaleipään pantiin sihtijauhoja, että tuli 
valkoista "elokakkuu". Pullapitkot tehtiin tavallista 
suurempia. Rusinasoppaa oli aina oltava myös ja 
pannukakkulooraa. Jos oli elopelto Niitsuolla, sin
ne vietiin aina päivällinen, koska ei ollut monella
kaan edes polkupyörää. Kuiva ruoka vietiin aa
mulla mukana ja muut joko hevosella tai käsikär- 
ryillä päivällä.

Työssä olevien vieraiden lapset olivat aina mu
kana, joten se oli monelle lapselle odotettu juhla. 
Ja  mikä parasta - elopäivän kruunasi melkein jo
ka talossa illalla elotanssit. Silloin ei tarvittu par
kettilattiaa eikä liioin orkestereita. Kiireesti vaan 
vajoihin ja makasiineihin sen verran tilaa, että 
tanssimaan sopi. Silloin oli melkein jokaisessa ta
lossa, kun vaan oli nuorisoa, myös jokin soittope
li, joko kaksirivinen haitari tai viulu ja mandoliini. 
Tanssi sujui ilman kovaäänisiä vehkeitä. Tansseis
sa ei kauan oltu, sillä raskas työpäivä oli edessä 
taas jossakin toisessa talossa. Mutta hauskaa osat
tiin pitää ja ilo on näitä muistella näin aikojen ta
kaa.

Ensimmäinen elonleikkuukone ilmestyi Matta- 
rin pellolle muistaakseni 1923 - -25. Siihen saak
ka leikattiin sirpillä ja viikatteella. Sitä aikaa en 
enää muista. Itseluovuttava elonleikkuukone jätti 
jalallisen, joka käsin sidottiin lyhteeksi ja siitä ku
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hilaiksi. Kuhilaiden teko oli miesten hommaa. 
Myöhemmin sitten tulivat itsesitojat ja leikkuu
puimurit. Loppuivat inhottavat tappuripäivät.

Puintipäivät
Ensimmäiset muistot tästä hom masta ovat jo 

lapsuuden ajoilta. Silloin kun ei ollut sähkövoi
maa, käytti puimakonetta höyryvoima. Erillisessä 
pannuhuoneessa oli suuri, pelottava höyrypannu. 
Siinä oli jos jonkinnäköistä nippeliä ja nappulaa, 
joita isä vuoronperään tarkkaili ja puhautteli, ja 
meitä muksuja pelotti se puksutus, mikä siitä läh
ti. Mutta kun siihen tottui, oli siinä isän vierellä 
turvallinen ja lämmin olo. Pannunpesässä kun pa
loi alituinen tuli, siinä lämmintä riitti. Syksyisin, 
kun vielä oli lanttuja ja naurista pellolla, niin isä 
toi niitä ja paistoi hiilloksella. Hyvältä se silloin 
maistui. Kahvi juotiin siinä pannuhuoneessa, sin
ne tuli koko väki. Niitä oli paljon, 7 - 9  ainakin. 
Silloin oli tapana, että em äntä toi kahvit aina työ
paikalle.

Kun tulin aikuisen ikään, alkoi kova työ tappu- 
rin puolella. Siellä oli jokaisen omalla paikallaan 
pysyttävä tahdissa mukana, vaikka joskus oli hy
vinkin raskasta, vielä kova jyske ja valtava pöly. 
Ohra- ja ruispuinnit olivat pistävien tähkien takia 
kiusallisia. Vielä työn jälkeenkin, sillä tähkät jäivät 
sukkiin ja vaatteisiinkin pistelemään pitkäksi ai
kaa. Pesumahdollisuudet olivat huonot; talvisai
kaan saunaa lämmitettiin vain kerran viikossa, 
lauantaisin. Saunat olivat silloin suuria, lämmitys 
oli aloitettava jo aamupäivällä, metrin halkoa kiu
kaan alle, savusaunoja kaikki. Vesi kannettiin äm 
pärillä joesta, talvella tehtiin avanto. Mutta silloin 
raskaan työviikon ja saunan jälkeen olo tuntui 
ruhtinaalliselta. Viljaa puitiin hyvin usein vasta 
talvella, sillä sitä koottiin kaukaisemmilla pelloilla 
siellä olleisiin makasiineihin, mistä niitä sitten tal
viaikaan vähitellen tuotiin kotiin puitavaksi. Koska 
tappuri oli yhteinen Seppälän kanssa, työt tehtiin 
yhdessä, niin sitä riitti.

Perunoista
Suuritöinen oli myös perunannosto. Nostoväli- 

neenä oli hevosten vetämä puuaura, millä aukais
tiin vako ja siitä sitten kuokan kanssa koukittiin 
koppaan. Pienet ja huonot eri koppiin pe- 
runajauhojen tekoa varten.

Perunajauhojen tekopäivä oli kuin markkina
päivä. Siinä tarvittiin myös miesten apua. Meillä 
oli sähkömoottorilla varustettu raastemylly; sen ki
taan sai kaataa saavin toisensa perään perunoita 
ja samoin raastettu mössö alta pois, sitä kun oli 
tavallisesti m onta saavillista. Sen jälkeen alkoi var

sinainen jauhojen pesu. Suurimman saavin päälle 
laitettiin harva säkkikankainen vaate, köytettiin 
narulla kiinni ja täm än päälle kaadettiin tätä pe- 
runam ossoa ja vettä. Käsillä reippaasti sekotettiin 
ja lisättiin vettä tarpeen mukaan. Kun sitä hom 
maa teki, niin tunsi kyllä käsissään, koska se oli 
puhdasta jauhoista. Jauhot vesineen valuivat alla 
olevaan saaviin. Perunaraaste puristettiin käsin 
kuivaksi ja syötettiin eläimille. Täm ä pesutoimitus 
vei paljon aikaa. Pesuvesi jaettiin m oneen saaviin.

Kun jauhot olivat valuneet pohjaan, mikä vei 
muutaman tunnin, kaadettiin vesi päältä pois, 
pantiin puhdasta vettä ämpärillinen, mikä sitten 
vettä liikuttamalla joko kauhalla tai käsin erotti 
jauhot vedestä. Jauhot saivat taas laskeutua ja niin 
tehtiin niin m onta kertaa, kunnes vesi päällä jäi 
kirkkaaksi ja jauhot valkoisiksi. Saavien pohjasta 
sitten jauhom assa irroitettiin jollakin teräaseella ja 
levitettiin kuivumaan, ensin puhtaiden rohdinrai- 
tien päälle ja viimeksi kuivattiin uunissa. Kuivauk
sessa oli oltava hyvin tarkka ja sekotettava usein, 
sillä jos oli esikuivatuksen aikana liian umpinai
sessa paikassa ne homettuivat ja jos uuni oli liian 
kuuma, ne kypsyivät. Viimeksi kuivat jauhot sih
dattiin eri seuloilla eri tarkoituksiin, esim. hienot 
kiisseleihin, toiset mannaryyneiksi ja toiset riisi- 
ryyneiksi. Nykyisin näm ä perunaryynit ovat kau
pan tiskillä.

Täm ä perunamylly oli paikallaan muutaman 
päivän, ja koko kylän väki kävi siinä myllyttämäs- 
sä. Joka taloissa perunajauhot tehtiin kotona. En 
tiedä, oliko niitä pienissä kaupoissa säätä
vänäkään.

Naurismaalla
Viimeiset ulkotyöt olivat nauriiden nostot. Nau- 

rismaa oli suuri sellaisissa taloissa missä oli paljon 
karjaa, sillä muuta tuorerehua ei talveksi ollut. 
Nauriit varastoitiin pellolla suuriksi naurispulmuik- 
si. Ne teki aina pappa, sillä ne oji tehtävä taidol
la, etteivät hajonneet. Pakkasten tultua pulmut 
peitettiin ensin pitkillä oljilla ja sitten mullalla. Siel
tä lumen alta niitä sitten kaivettiin lehmille talvel
la.

Sana "naurismaa" saa vieläkin hien pintaan. Se 
haaskasi niin paljon aikaa kauniista lapsuuden ke
sistä, sillä siellä piti kyykkiä jatkuvasti. Sekös har
mitti, sillä toiset samanikäiset lapset saivat juosta 
missä halusivat. Mutta näin aikojen kuluttua kaik
ki silloiset harmit ovat kultaantuneet. Saa olla kii
tollinen, että töihin hoputettiin ja opetettiin, joten 
ei vanhem panakaan työ puulta maistunut, oli se 
silloin miten epämiellyttävää tahansa. Kaikki oli 
opiksi, työn osaamista tarvittiin, vaikeat ajat olivat 
edessä.
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Pellavasta kankaaksi
Syksyn töihin kuului myös pellavan käsittelyt. 

Pellava kylvettiin vasta kesäkuussa. Se oli kauniis
ti sinisenä kukkiva kasvi. Syksyllä se revittiin käsin 
maasta, sidottiin oljilla pieniin kimppuihin ja lai
tettiin jokeen pariksi viikoksi likoamaan. Sen jäl
keen ne levitettiin kauniisiin riveihin kedolle tai 
sänkipellolle, josta ne ennen lumen tuloa koottiin 
saunan parveen kuivumaan. Kun kaikki muut ul
kotyöt oli tehty, niin pellavia varten lämmitettiin 
saunaa muutama päivä, sitten alkoi pellavankuitu- 
jen loukutus ja klihtaus. Nämä vempeleet, loukku 
ja klihta ovat jo hävinneet taloista, eikä nuorempi 
polvi tiedä, mitä niillä on tehty.

Miehet loukuttivat saunan eteisessä isommat 
päistäret pois ja akkaväki saunan puolella klihtasi 
ja varisteli pivolliset puhtaammiksi. Seuraava vai
he oli häkylöinti, mistä sitten jäi käteen paras pel
lava, eli "ihot", mistä kehrättiin loimilankaa. Hä- 
kylöinnin jäte oli rohdin, mistä kehrättiin kar

keampi lanka. Ensi vaihe oli tietenkin pellavan- 
kulkujen eli siemenkotien poisto jo ennen likoon- 
panoa.

Klihtapäivinä oli saunalaisille vietävä kahvia 
monta kertaa päivässä, sekä rusinasoppaa ja pan
nukakkua, että myös päivän päätteeksi viinaryyp- 
py, sillä pölyinen työ vilutti, että lämmikkeeksi se. 
Koska siinä hommassa oli 3 - 4 kylän akkaa ja 
pari miestä, tulivat myös kylän asiat ja juorut tark
kaan puitua. Syksytöiden jälkeen talven tultua 
aloitettiin kehräys ja kankaiden kudonta. Sitä kes
ti koko talven. Kuviin tuli myös villat ja niiden 
kehräys. Ilman näitä taitoja ja töitä olisi tilanne so
tavuosina ollut toivoton, sillä moniin vuosiin ei 
kaupasta kangasta saanut, ja vaikeissa oloissa teh
dyt työt metsissä, pelloilla ja navetassa kuluttivat 
vaatteita enempi, kuin nykyisin koneiden aikakau
della.

Laina Koivunen

Pellavankäsittelyvälineitä löytyy nykyisin vain museotiloista. Kuvassa oik. ikkunan  alla ns. röhkin, jolla pe l
lavan s iem enkoda t irroitettiin varsista. Seinällä alhaalla pari erityylistä loukkua, ylem pänä klihta ja häkylä. 
Pöydänkulm alla  pellavasuti, jolla aivan viimeinen "ihojen” puhd is tus  tehtiin, sekä rukkiin kiinnitettävä ”ko u 
ra”, jonka  varassa kehrättävä rohdinpalli oli. Vas. näkyvä karsta kuului villankäsittelyvälineisiin.
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Allaolevan, tositapahtumiin perustuvan tarinan kirjoitti sotakentällä yli 5 0  vuotta sitten KAI TUOMOLA

Ensimmäinen korsusauna
Muistelma Marttilan komppaniasta talvisodan päiviltä

Pitkän sotavaiheen aikana on saunamuistoja 
ehtinyt kertyä melkeinpä lukemattomia. Mutta 
koska ensimmäisiä on kustakin ainoastaan kerran, 
jäävät ne tavallisesti herkimpinä ja ihmeellisimpi- 
nä mieleen. Niinpä seuraava saunajuttu tapahtui 
tosiaan ensimmäisessä korsusaunassamme.

Olimme YH:n aikana kieriskelleet jo moniaita 
vuorokausia täyteenahdettujen telttojen havuilla ja 
välillä rämpineet syyskosteissa metsissä hikoillen 
ja kastuen. Mikä verraton uutinen silloin olikaan 
tieto, että komppania rakentaa oman saunan. 
Ihonpinta olikin jo alkanut suorastaan ikävöidä 
saunan suloista löylyä ja kylvyn ihmeellistä virkis
tystä. Puhtauden aisti osoittautui vaatimattomissa
kin oloissa perin voimakkaaksi.

Lähellä oli järvi, kirkasvetinen Kannaksen järvi. 
Sen rantamassa oli mitä ihanteellisin paikka. Ai
nakin siinä oli vettä saatavana riittävästi ja sehän 
on ratkaisevin seikka näissä korpioloissa.

Vänrikki Artturi Kiviristo teki suunnitelmat ja 
johti työtä. Nopeasti sitten syntyikin monttua ki
vikkoiseen rantaan. Kirvesmiehet iskivät piiruja 
pystyyn, joihin lyötiin laudoista seinät ja katto. 
Kiuaskin syntyi melkein kirjaimellisesti käden- 
käänteessä, sillä suomalaisen miehen kätevyys ja 
kekseliäisyys on näissä kenttäoloissa osoittautunut 
vertaansa etsiväksi. Maata vielä peitteeksi ja niin 
jo kolmantena päivänä lämpisi oma sauna, tämä, 
joka näin jälestäpäin ajatellen oli ensimmäinen 
korsusaunamme.

Eikä kukaan halunnut väittää, etteikö siitä vaan 
hyvä sauna tullutkin, vaikka sitä rakenteellisesti ei 
tehtykään pitkäaikaista tarvetta ajatellen. Mutta 
ahkerasti sitä käytettiin, joka päivä se lämpisi. Sen 
löylyn kuumuudesta kiirehdimme järven kylmän- 
raikkaisiin aaltoihin ja taas jäähdyttyämme sen ki
hisevään, kirpaisevaan kuumuuteen. Marraskuisi
na pakkaspäivinä kävi jo järvi jäähän, mutta me 
rikoimme jään sopivaa uimatilaa varten. - Näin 
saunoimme viikosta toiseen. Emme silloin vielä

aavistaneet karkaisevamme ruumistamme kovim
man pakkastalven koettelemuksiin. Teimme vain 
niin, koska se silloin ja itsestään oli riemullisen vir
kistävää.

Rykmenttimme komentajakin - jääkärieversti 
Polttila, myöskin yksi talvisotamme uhreista - 
poikkesi kerran ohikulkeissaan tuollaiselle epävi
ralliselle tarkastusmatkalle saunaamme. Muutamia 
poikia oli parhaillaan lauteilla nauttimassa löylyn 
makeudesta everstin astuessa sisään. Pojilta oli 
löylyvesi loppunut ja siksipä yksi tokaisi heti uu
delle tulokkaalle:

- Tuoppa, äijä, vettä, koska sinulla on saappaat 
jalassasi! Tämän enem pää ei poika heti tullut hä
märässä tarkastaneeksi tulijaa, mutta eversti ym
märsi tilanteen ja välitti saamansa käskyn ajomie- 
helleen ja niin poikamme saivat vettä ja lisää kuu
muutta huolimatta siitä, että puhuttelivatkin suo
ranaista esimiestään näin perisuomalaisella tove
ruudella.

Puhkesi sitten sota. Vihollinen pysäytettiin ase- 
miemme eteen. Uusi, ennenkokematon leikki se
koitti vakiintuneen päiväjärjestyksemme. Tulikas
te, keskityksiä, ensimmäiset uhrit. Niihin totut
tuamme palasi säännöllisyys pian asemasotaam
me ja havaitsimme, että vanha hyvä saunamme 
järven rantamassa oli säilynyt eheänä. Pimeän tul
len taas vain tuli uuniin ja niin me kirpaisevan löy
lyn kuumuudessa saunoimme ruumiistamme pois 
ensimmäisten sotapäivien väsymykset ja ahdista
van mielen.

Tavallinen talviyö joulunetuviikolla.
Joukkue oli saunomassa, suurin osa jo poistu

nut. Sotamies Elmeri on vasta ehtinyt lauteille ja 
kiroaa toisten kiirettä. Hän jää ilmeisesti taas vii
meiseksi.

Sotamies Elmeri on omalla tavallaan erikoinen. 
Hänellä on aina olevinaan kiire, niin ettei hän eh
tisi minnekään, ja kuitenkaan hänellä ei koskaan
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ole kiirettä, niin ettei hän ehdi minnekään. - Ruu
an jaossa hän hosuu ja kiroilee kärsimättömänä, 
kun pitää odottaa vuoroaan. Niinkuin hänellä ei 
olisi aikaa odottaa - kuten muillakin. Pienten pal
velutehtävien suorittamiseen hän ei koskaan eh
tisi, ja hän kiroaa, miksi hänen vuoronsa tulee 
niin nopeasti. Hän ei yksinkertaisesti huomaa 
toisten tekevän mitään. - Lähdettäessä jonnekin 
hän ei pidä mitään kiirettä valmistautua ja niin ei 
lähdön hetkellä mikään ole kunnossa. Hän on 
auttamattomasti viimeisenä.

Sotaan hän on tullut vasta muutama päivä sit
ten ehtimättä kokea vielä kunnollista tulikastetta. 
YH:n aikana hän on onnistunut saamaan lääkärin 
toteam aan jalassaan jonkun pikku vian, jonka an
siosta on päässyt muutamaksi viikoksi sairaalaan 
makailemaan. Nyt on jalka kuitenkin todettu ter
veeksi ja mies on passitettu rintamalle. Elmerin 
mielestä ei jalka kuitenkaan ehtinyt parantua kuin 
alkuun. Hän käy edelleen näyttämässä sitä lääkä
rille, mutta lääkäri ei löydä siinä enää mitään vi
kaa ja antaa kp:tä.

Toiset ovat myös huomanneet, että Elmeri on 
suuri pelkuri ja tämän seikan kustannuksella vie
tetään miesten kesken monta hupaisaa naurun- 
hetkeä. Nytkin kuin yhteisestä päätöksestä rien
netään pois saunasta. Koetetaan, uskaltaako El
meri jäädä saunaan yksin.

Mutta silloin nuori, vielä alokasiässä oleva 
Limppanen pelastaa Elmerin. Hän on vartiosta 
päästyään kiirehtinyt vielä yksinään saunaan tois
ten perässä ja nyt hänelle sattuukin sopivasti, kun 
ehtii vielä Elmerin kanssa yksiin löylyihin.

Tämä Limppanen on nuori savolaispoika. Hän 
on tullut täydennyksenä komppaniaan, mutta on 
jo ehtinyt monet kovat kokea. Ensi säikähdyksis
tä päästyään hän on havainnut, ettei sota niin 
merkillistä olekaan. Vakavimmatkin tilanteet hän 
ottaa aina huumorin kannalta ja koko korsukunta 
nauraa riemullisena hänen tempauksilleen.

Nyt he jäävät saunaan kahden, sotamiehet El
meri ja Limppanen. Yö on jo yli puolen. Kiuas 
huokuu hiljaista jälkilämpöä ja ylhäällä lauteilla on 
hiostavaa. - On hyvin hiljaista. Vain silloin tällöin 
räjähtää kranaatti kuuluvasti varisuttaen hiekkaa 
kuumuuden haristamien seinälautojen rakosista. 
Parinsadan metrin päässä on puolustuslinja, jonka 
takana arvaamattoman vahvat vihollisjoukot lii- 
kehtivät salaperäisesti.

Myrskylyhdyn heikossa valossa sattuu Elmerin 
pesusoikko kaatumaan.

- Kuule Limppanen, hae sinä vettä lisää avan
nosta! - Hae itse - minulla on tarpeeksi! Eikä El
merin auta muu kuin hakea. Hän vetää ainoas
taan saappaat jalkaansa ja menee sitten avannol
le, mutta palaa kohta läähättäen takaisin.

- Mikä sinun nyt tuli? ihmettelee Limppanen.
- Ryssiä tulee jäätä pitkin, sopertaa Elmeri ai

van henki kurkussa.
- Puhutko tosissasi? Limppanenkin säikähtyy 

ihan vakavaksi.
- Tule katsomaan!
Limppanen hyppää alas lauteilta. He sammut

tavat lyhdyn, ettei valoa vaan pääse vahingossa
kaan pilkahtamaan. Eteisen ikkunasta näkee jääl
le.

Aivan oikein, vihollispartio sieltä tulee. Puoliva- 
loisasta yöstä erottuu jäällä lumipukuisia hahmoja, 
jotka lähestyvät varovasti metsäisen niemekkeen 
takaa.

- Onko sinulla edes kivääriä? kysyy Limppanen.
- Ei tullut otetuksi, pahoittelee Elmeri katuvasti. 

Nyt hän huomaa, miten kohtalokasta on sittenkin 
jättää esimiehen käsky täyttämättä, sillä kuinka 
monta kertaa onkaan tuosta aseen mukana pitä
misestä varoitettu.

- Sitten ei ole asetta kumpaisellakaan, sanoo 
Limppanen todeten tilanteen lohduttomuuden.

Syntyy kammottava hiljaisuus. Elmeri kokoilee 
pimeässä vaatteita päälleen. Limppanen pysyy 
kuitenkin ihmeen rauhallisena, tuijottaa vain ikku
nasta jäälle. Vihollispartio marssii äänettömänä. 
Lumipukuiset hahmot tulevat jonossa, pysähtyvät 
välillä kuuntelemaan, ja jatkavat taas tuloaan yhä 
lähemmäksi.

- Mitä me nyt teemme? kysyy Elmeri hätäisenä 
ja neuvottomana. Hän ihan jo vapisee pelosta.

- Olemme hiljaa täällä, eivät ne huomaa koko 
saunaamme, lohduttaa Limppanen.

Mutta Elmeriä hermostuttaa yhä enemmän 
Limppasen piittaamattomuus . Näkeehän sen jo 
selvästi, että ryssät tulevat aivan suoraan kohti 
heidän saunaansa. Mikään ei enää pelasta heitä. 
Nyt partio onkin jo aivan lähellä. Miehet astuvat 
hyvin varovasti, ikään kuin joka askeleella varoen 
synnyttämästä helposti kuuluvaa narahtelua. Yk
si... kaksi... viisi... kuusi... seitsemän... ainakin 
kahdeksan niitä on. Ne ovat jo kohta heidän kim
pussaan.

Kuolema välähtää vavahduttavana Elmerin ta
jussa, hän syöksyy ulos ovesta ja juoksee henken
sä edestä pakoon. Joku huutaa hänen peräänsä, 
mutta hän ei pysähdy, pakoon juoksee sen kun 
kerkiää. Vasta metsän suojaan päästyään hän no
peasti vilkaisee taakseen ja läähätystään pidättäen 
kuulee oven pauketta saunalta. Kauhussaan hän 
siunaa Limppasen kohtaloa ja juoksee vimmatus
ti kovassa pakkasyössä tuon puolisentoista kilo
metriä olevan taipaleen saunalta korsulle.

Korsussa vallitsee aamuyön hiljaisuus, miehet 
ovat nukkumassa, vain jokin vartiosta vastikään 
tullut keittää kahviaan. Mutta kun sotamies Elme
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ri tulee melkein alastomana, läähättäen ja säikäh
dyksestä kalpeana, syntyy äkkiä hälinä ja melu. 
Mitä on tapahtunut? Mikä nyt on Elmerillä taas 
hätänä? Onko ryssä päässyt läpi linjojen? Kukaan 
ei ole selvillä tilanteesta.

Elmeri menee suoraan komppanian päällikön 
huoneeseen ja selittää tapausta, mikäli läähätyk- 
sensä sivussa saa sanoja syntymään. Komppanian 
päällikkö on vanha Marokossa tapellut soturi, jo
ka ei moisesta tohinasta paljon säikähdä. Hän 
epäilee koko juttua, mutta lähettää kumminkin 
partion ottamaan selvää tapauksesta.

Hetkistä myöhemmin palaa kuitenkin partio ta
kaisin mukanaan onnellisesti säilynyt Limppanen. 
Kun komppanian päällikkö kysyy tältä tapausta, 
selittää Limppanen kujeellinen totisuus kasvoil
laan:

Kylväjän kiitos
Peltoni äärellä seisahdun hiljaa, 
sadon eessäni nään, 
kypsää viljaa.
Sua Luojani kiitän kun 
kypsytit sadon, 
pois varjelit hallan, 
vilun ja kadon.

Työtä ja vaivaa peltoni antoi, 
huoltenkin ryppyjä kasvoille kantoi 
Isä Taivaan palkitsi kyntäjän vaivat, 
siunauksen askeleet kyntäjän saivat.
Täyttyvi laarit jyvistä kullan, 
kynnös uudelleen möyhentää mullan.
Kasvamaan satoa uutta, 
luomaan kylväjälle toiveikkuutta.
Kylväjän rinnasta kohoaa kiitos, 
työn ahkeran päätteeksi liitos.

Kaino Verner Knuutila
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- Tiesinhän minä, että se oli oma rantapartio, 
mutta annoin sotamies Elmerin koetella vähän 
hermojaan. Silloin koko korsukunta - päällikkö- 
ään myöten - rämähtää riemulliseen nauruun. Ei
kä kukaan ole pahoillaan turhasta herätyksestä, 
sillä tämä sotamies Elmerin ja Limppasen kustan
nuksella jälleen vietetty riemullinen hetki korvaa 
monin verroin menetetyn unen.

Tämän jälkeen ehti sotamies Elmeri sodan 
myöhemmissä vaiheissa kokea monta tosi tiukkaa 
hetkeä ja hänestä tuli kunnon soturi, kun hän ko
vissa tilanteissa oppi voittamaan turhan pelkuruu
tensa. Hän oli yksi niistä, jotka vertaansa etsiväl
lä sitkeydellä viimeiseen saakka puolustivat tuli- 
helvetissä kiehuvaa Kannasta.



Harmaan koulu -  historiaa ja muistoja
Koulun esivaihe on ollut kiertokoulu sekä tilan

ne, jossa koulua pidettiin Paavon salissa sekä 
opettaja Siltasen talossa. Koulutalo valmistui 
1903. Laajentumispyrkimyksiä on ollut matkan 
varrella useitakin. Rakenteellisesti on monia vaih
toehtoja esitetty, mutta laajentaminen on tapah
tunut sekä vanhan talon korotuksella, että lisära
kennuksen tekemisellä. Suuret ikkunat olivat auki 
suureen maailmaan 50-luvulla. Sen jälkeen aina
kin asuntojen ja uuden osan ikkunat menettivät 
tehoaan.

Tontin kauppakirja tehtiin 27. 1. 1902 ja tont
ti merkittiin maarekisteriin 10. 11. 1908. Käyttö- 
maana on ollut Manta ja Oskari Mutilta 23. 1. 
1917 lahjoituksena saatu kasvitarhamaa. Tontti 
oli myös Mutin maasta.

Opettajina varhaisvaiheessa ovat olleet: 1900 - 
01 Kerttu Kauklander, 1901 - 0 9  Lyydia Helsten- 
Paasikivi, 1909 - 25 Fanny Lehmus, 1913 - 16 
Rosa Kivilahti, 1916 - 25 Kustaa A. Andersson 
ja 1925 - 37 Hilma ja Kalle Vähätalo, sekä apu- 
opettajana 1903 - 13 Aino Helsten ja sijaisopet
tajana 1913 - 16 Rosa Kivilahti.

Tukijoina ja pitkäaikaisina vaikuttajina ovat ol
leet paitsi Mutit, Juho Uusitalo ja Elis Kesälä.

Uusitalo lahjoitti stipendirahastoon varoja syys
kuun 13 pnä 1903 ja Kesälälle kerättiin muisto
rahasto 40-vuotisen toiminnan kunnioittamiseksi.

Hajahavaintoja ja kuultua alakoulusta
Kun syksyllä 1933 astelin koulutielle oli maail

mani pieni. Sisältö syntyi äidin kodista H aa
pasalosta ja toisaalta Kulman mammasta ja täti 
Fannista. Muut poikkeamiset olivat hyvin harvi
naisia. Kodin ikkunasta nähdyt naapurit olivat to
dettuja, mutta ei niissäkään paljon käyty. Muistan 
ainoastaan Vuorelan pappan ja hänen Vuorelan
sa, jossa taisin muutaman kerran käydä. Pappan 
luona kylän pojat kävivät kerran pari viikossa is
tuskelemassa ja juomassa "limonaatii". Muistan 
joskus itsekin saaneeni pappan luona limonaadia. 
Joku sitä tarjosi?

Alakoulu oli silloin opettaja Siltasen omista
massa talossa, jonka hän teetti paitsi asunnok
seen, myös alakoulun sijoituspaikaksi. Ensimmäi
nen opettajani oli siis Fransiina Fredriikka Silta
nen. Käyttönimi oli Rosa. Muut Harmaan koulun 
luokat, eli kaksi muuta olivat koulutalossa noin pa

Harmaan koulun alkuperäinen (ja ainoa oikea?) muoto.
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risataa metriä Mutille päin.
Rosa Siltanen oli yksinäinen nainen. Hänellä oli 

kaksi kasvattilasta. He, Saima Koivisto ja Reino 
Roinila olivat kummatkin minua hiukan vanhem
pia. Myöhempinä aikoina käytiin Reinon kanssa 
toisissamme kylässä. Opettaja Rosa Siltanen oli 
muutenkin tuttu, koska hän oli Marttayhdistyksen 
kantavia voimia. Asemasta en tiennyt, mutta ole
tettavasti hän oli puheenjohtajana ennen äitiäni. 
Hyvin usein oli mukanani kouluun mennessä kir
je opettajalle noista järjestöasioista. Puhelinta 
opettajalla ei ollut.

Opettajana Rosa Siltanen oli tiukka. Musikaali
suus oli paljolti opittua. Siinäkin hän oli matema- 
tiikka-ihminen. Kasvattilapsillakin oli riittävän hy
vä kuri.

Katteluksen Allanin "ämmä” on jäänyt erikoi
sesti mieleeni. Jutun olen kuullut, Rosa on sen it
se kertonut. Ylitalon Kalle oli opettanut Allanille 
kirjaimia ja oli käyttänyt ääntämiskirjaimena ää- 
kirjainta, kun se siinä vaiheessa jo oli muuttunut 
ee-ksi. Opettaja yritti saada Allanin päähän sen, 
että se on "em". Mutta Allan oli kovana oppi
mansa puolesta. Lopulta opettaja vähän jo her
mostui mokomasta itsepäisyydestä ja sanoi: "Us
ko nyt, että se on em!" Siihen Allan myös kiih
tyen sanoi: "ÄMMÄ se on, kun isä kerran sano!" 
Mutta lopulta Allaninkin oli pakko ottaa käyttöön 
uusi ääntämismalli.

Samoin on jäänyt mieleeni Huhtimon Eilan si
ka. Eila oli toisella luokalla, eikä eräänä päivänä 
osannut läksyä. Hän oli poissaolevan tuntuinen, 
eikä osannut vastata opettajan kysymyksiin. Vih
doin Eila lopetti piinan, ilmoittamalla että: "Meilä 
tapetaan tänäpän sika." Sikalahti oli saavuttanut 
Eilan sielunelämässä ykköstilan.

Joulujuhlan alakoulu piti yksinään. Niistä ei ole 
jäänyt muistiini mitään.

Koulun piha oli laaja. Kumpareella ojanrannas- 
sa oli hienoa hiekkaa, josta rakenneltiin kaiken
näköistä. Pallonpeluu ei sillä juuri onnistunut, kos
ka pallo oli aina ojassa. Talo on ulkoakatsoen en
tisensä. Siinä asutaan edelleen?

Omakohtaista muistelua yläkoulusta
Tullessani yläkouluun, ihmettelin miksi joen- 

puoleisessa salissa taulun yläpuolella oli muutama 
likainen rinki. Selitys niille tuli. kun joku kertoi, et
tä pojat olivat joskus heittäneet avoimesta ikku
nasta märkiä savipalloja seinään.

Kerran tapahtui semmoinen, että isot pojat pis
tivät Vallin Urhon kaappiin ja kantelivat luokkaan 
tulleelle opettajalle, että: "Urho kärkäs!" Hänen 
kerrottiin juosseen jokirantaan ja kohti kotia.

Opettaja Andersson lähti juoksemaan ilmoitettuun 
suuntaan. Silloin Urhokin päästettiin kaapista kat
somaan opettajan "liikuntatuntia".

Paras tapaus lienee se, kun pojat toivat kouluun 
tussareita ja joku tussaripoika sanoi Katteluksen 
pojalle, että et sää uskalla ampuu tussaril rukouk- 
sis. Katteluksen poika totesi, että kyllä hän uskal
taa, mutta sää itte et uskalla. Silloin poika näytti, 
että hän uskalsi - ja jäi luokalle.

Aluksi olivat yläkoulussa opettajina Hilma ja 
Kalle Vähätalo, joilla oli lapset Leila ja Hannu. 
Kalle oli kotoisin Köyliöstä. Perheessä oli huippu- 
siistiä. Hilma "ylisti" miesväkeä "Köyliön kurata- 
paneiksi". Jos talossa oli vieraita käymässä, pyyh
ki Hilma ovien kädensijat basillien poistamiseksi.

Yläkouluun siirtymisessä oli runsaasti tragiik
kaa. Muistan, kun eräänä aamuna ollessani mat
kalla kouluun tuli Kupin Eino minua vastaan kou
lun puoleisessa ahteessa pää verta valuen. Ylä
koulussa oli koko joukko suuria poikia, jotka eivät 
millään tahtoneet sopeutua Kalle Vähätalon ko
mentoon. Jostakin minulle tuntemattomasta 
asiasta oli pojilla tullut opettajan kanssa riita, jol
loin Kalle Vähätalo oli menettänyt malttinsa ja 
lyönyt Einoa laudan syrjällä päähän. Siitä se haa
va ja verenvuoto.

Vähäntalon perhe vaihtoi v. 1937 paikkaa Tiai
sen perheen kanssa. Syystä en oikein tiedä, mut
ta oletan, että sopeutumattomuus perus-maa- 
laisiin ei oikein ollut mieleen.

Oskari Tiainen oli syntyään Punkaharjulta Puti- 
kosta, ja naisopettaja Jenny oli omaasukua Nup
ponen, eli lahtelaisen huonekaluliikkeen omistajan 
Mikko Nupposen tytär. Heillä oli neljä tytärtä: Ee
va, Salme, Pirkko ja Terttu.

Tussaritunnelmissa jatkaakseni; Tiaisen aikana
kin tussareita oli. Mm. Mellerin Vienolla sellainen 
julkitullut oli. Opettaja havaitsi sen kaltaista väli- 
tuntitoimintaa ja ryhtyi kuulustelemaan luokkaa. 
Omistajaksi paljastui Vieno. Opettaja määräsi Vie
non tuomaan tussarin hänelle tai hän tulee otta
maan sen pois. Vieno ilmoitti, että se on alim
maisen paidan povitaskussa...Vieno ei antanut si
tä pois, eikä opettajakaan ryhtynyt pakkotoimiin.

Oskari Tiainen oli hyvin musikaalinen; johti pit
kään Kosken Tl Mieslaulajia, sekä lauloi itseään 
kanteleella säestäen erilaisissa tilaisuuksissa. Ta
vanmukainen numero oli "Vaari ja vaarin kello".

Tiaisten mukana tuli kouluun erilaista harras
tustoimintaa. Pari kertaa vuodessa koululla järjes
tettiin yleisötilaisuuksia, joita varten harjoiteltiin 
näytelmiä, laululeikkejä, lausuntaa ym. Tilaisuuk
sissa oli aina runsaasti väkeä. Myös päätös- ja jou
lujuhla kuuluivat säännöllisesti ohjelmaan. Toivon- 
liittotoiminta antoi tottumusta järjestötyöhön.

Koulun omien juhlien lisäksi koululla oli myös
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muiden järjestöjen ohjelmallisia tilaisuuksia. Jenny 
Tiainen oli Marttayhdistyksen puheenjohtaja myö
hemmässä vaiheessa, mutta jo sitä ennen hän oli 
toiminnan perustekijöitä. Myös Nuorisoseuran ky
läosaston toimintaa oli usein koululla, vaikka kuu
kausikokouksia pidettiin myös taloissa. Oskari 
Tiainen järjesti musiikkitoiminnan lisäksi opinto- 
kerhotoimintaa, joka lie ollut Kerhokeskuksen ala
ista.

Myöhempänä aikana oli mukana myös partio- 
toiminta, jonka kanssa tuli vaikeuksia. Opettaja ei 
ollut tyytyväinen Partion toimintaan eikä sitä kor
jattu toivomuksista huolimatta. Ovet olivat kerhol
le avoinna, mutta sähkö katkaistiin luokasta. Po
jat menivät kerhoon kynttilät mukanaan. Tämä oli 
jo sitä sota-aikaa.

Pari selkkausta on jäänyt mieleen Tiaisten ajal
ta:

Oskari Tiainen oli kerran menossa ja menikin 
Turkuun linja-autossa. Joukko oppilaita oli myös 
odottamassa autoa. Auto tuli aikanaan, opettaja 
nousi autoon ja auto lähti. Oli kai Mellerin Vieno, 
joka huusi tämän jälkeen: "Oskari painuu kun 
hohtimet kaivoon!" Jenny Tiainen kuuli huudon ja 
piti sitä sopimattomana. Vieno sai kansan

omaisuudestaan vakavat nuhteet. Opettaja piti 
Vienoa päästä kiinni, käski katsoa silmiin ja hä
vetä.

Toisessakin tapauksessa Oskari oli poissa; oli 
poikien liikuntatunti, jota ohjaamaan Jenny Tiai
nen tuli. Kysymyksessä oli jokin eteentaivutusliike, 
jossa hän korosti, että täytyy taivuttaa voimak
kaasti eteen, niin että kädet ulottuvat maahan ja 
selkä suorana kuin klinkkuveitsi. Kun Jenny Tiai
sella oli voimakkaasti notkoselkä, oli tilanne koo
millinen ja pojat puhkesivat nauramaan ääneen. 
Jenny T. pahastui, lähti pois ja sanoi lähtiessään: 
"Minä en enää koskaan opeta teille mitään!" 
Näistä pienistä mokauksista huolimatta - olihan 
niitä tietysti muitakin - opettajapari oli kansalais- 
kehitystä tukeva ja toiminnallisesti monessa mu
kana. Opetuksen taso oli myös hyvä. Heidän vii
meinen lepopaikkansa on Turussa suhteellisen lä
hellä siunauskappelia.

Uskon toisaalta, että em. tapaukset eivät Tiai
sia suututtaisi, vaikka olen ne avoimesti kertonut.

Harmaan koulun tarina on päättynyt. Olisi ollut 
hienoa, jos rakennuksille olisi löytynyt jokin yh
teiskunnallisempi käyttö, kuin mitä nyt tapahtui.

Erkki Vilhonen

Harmaan koulun opettajat ja oppilaat keväällä 1938. M ukana Jen n y  ja Oskari Tiainen sekä neljä heidän ty
tärtään.
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Joulut vierailla sotatantereilla
Joulukuun neljäs päivä 1941. Vihdoinkin! He

rätys klo 5 ja tunnin päästä lähtö asemalle. Juna 
lähti 7.50.

Vaunut olivat kauhean täynnä. Nukkumisesta ei 
tullut mitään, mutta kaikeksi onneksi Turunen, 
Raitala ja minä määrättiin ilmavartioon MG:n (= 
konekivääri) kanssa. Piti olla avonaisella auton la
valla valveilla koko päivän valoisa aika ja samalla 
kiikarilla katseltiin maisemia kauempaakin. Tämä 
oli nuorille miehille suuri elämys.

Varmaan tähän junalla matkustamiseen vielä 
kyllääntyykin, kun matkan pitäisi kestää ainakin 
kymmenen päivää.

Stettenistä lähdettiin kohti Varsovaa. Jossakin 
kohdassa mentiin yli Veikselin, sitten varmasti ja 
hitaasti eteenpäin halki Puolan maan.

Raunioita ja kurjuutta, jonka vertaista suoma- 
laispoikaset eivät olleet vielä ennen nähneet. Kun 
juna vähän pysähtyi, kerääntyi sen ympärille kai
kenikäisiä repaleisia siviili-ihmisiä ja kaikilla oli sa
ma asia: "Herr, bitte Brot” (Leipää, hyvä herra). 
Yhtä ja samaa tasankoa, ojissa paljon pajupen- 
saita. Siellä täällä pieniä, kurjan näköisiä kyliä. 
Voi Puola parka!

Matkamme jatkuu kohti Venäjän rajaa pää
määränämme Vinnitsan rajakaupunki.

Tänään, 6. 12. 41 on maamme itsenäisyys
päivä. Juna jyskyttää eteenpäin välillä pysähdel
len. Silti mieliala on kaikilla luottavainen, olem
mehan matkalla sinne, mikä on ollut meidän kaik
kien päämääränä.

Vinnitsan kaupungissa vallitsi oikea kielten se
kamelska. Kuulimme, että siellä oli silloin yhdek
sän eri maan sotilaita. Täällä saimme myös kuul
la, että Englanti oli julistanut Suomelle sodan.

Vaikea on sanoa, mitä liikkui suomalaisten 
mielessä, kun he olivat matkalla sodan kurimusta 
kohden. Kuljetus autoilla Vinnitsasta Dnjeprille. 
Pataljoonan komppaniat starttasivat 15 minuutin 
väliajoin. Iltapäivällä olimme perillä Gaisinissa. 95 
kilometrin päivämarssi oli suoritettu.

Eteneminen edistyy. Matkaamme mustanmul
lan maisemien halki. Se on hedelmällistä seutua; 
suuria hedelmätarhoja kilometrikaupalla, avo- 
maankurkkua ja tomaattia.

Sivuutamme kyliä, jonkalaisia ei kukaan meistä 
ole ennen nähnyt. Talot seisovat tien molemmin 
puolin - olkikattoiset savimajat, useat hajoamis
pisteessä, olkikuvuilla eristettyjä lämmön säilyttä
miseksi pakkasten aikaan.

Pesemättömyyden takia joka miehelle ilmaantui 
paiseen alkuja. Matkan varrella vertailimme, ke
nellä oli komiampi paise ennen sen "räjähtämis
tä". Suomisen Aimolla oli komein paise; sanoim
me sitä Vesuviukseksi, se oli korkea ja päässä pu
nainen huippu. Itselläni paise oli istumakankussa, 
joten oli aika vaikea istua.

Matka jatkui, Kirovin kaupunki jäi taakse. Enää 
kymmenen päivää jouluun. Pohdimme, kuinka 
pitkälle ehdimme ennen joulua, perätikö rinta
malle saakka. Koko matkamme aikana kummas
telimme suurta ja mahtavaa neuvostoparatiisia. 
Oliko tämä sitä?

Ihmiset olivat lämpimästi, mutta ennennäke
mättömän likaisesti puettuja. Lika haisi heistä pit
kän matkan päähän. Tietä reunusti ihmismassa, 
joka mahdollisesti oli ennen taisteluja evakuoitu 
pois näkyvistä, mutta nyt oli palaamassa nyyt- 
tiensä kanssa takaisin asuisijoilleen. Tietä myöten

Tarinan kirjoittaja A am os  Julia Gros-Bornissa
1941.
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Komppania  lähdössä automarssille Vinnitsasta Dnjeprille marraskuussa 1941.

kulkivat pienimmät koskaan näkemämme hevo
set, jotka olivat melkein kuin mullivasikat Suo
messa. Kuulimme myöhemmin niiden olleen 
muuleja.

Tietöissä oli venäläisiä vankeja, joita vartioivat 
saksalaiset ja romanialaiset sotilaat. Mustanmullan 
maisemat olivat yksitoikkoisia, aina vaan oli pel
toa pellon perään. Liukas keli jatkui.

Näimme taistelukohteita, jossa oli paljon romu
tettuja tankkeja, tykkejä ja pienempiä välineitä. 
Näkyi saksalaisten sankarihautoja ja paljon hau- 
taamattomia venäläisiä vainajia. Oli määrätty, et
tä niissä kaupungeissa, joissa yövyimme, ei saanut 
kulkea yksin ja aina tuli olla aseet mukana. Olikin 
jo oikein sodan tuntua; joka puolelta kuului asei
den rätinää. Vääpelimme kielsi, ettei saa sekaan
tua maatuskoihin. Kuitenkin myytiin kanttiinissa 
Pasiser-pakkauksia sotilaille.

22.12.-41 tavoitteena Dnjepropetrovskin kau
punki; kolmas komppania jo iltapäivällä perillä. 
Kaupungissa oli yli 50 000 miehen ylimajoitus. 
Suomalaispataljoona sai majoituspaikakseen enti
sen Vallankumousmuseon.

Surkea majoituspaikka, vain yksi vedenotto
paikka. Keskuslämmitys pystyi juuri ja juuri pitä
mään pahimman pakkasen sisätilojen ulkopuolel
la. Talvisodan jermu totesikin: "No - tää on sur
keampi kuin talvisodan korsu Summan rintamal
la."

Jouluaaton kunniaksi saatiin suurella vaivalla 
järjestetyksi lämmin aamupesu ja suihku. Jokai
sella oli mielessään kotimaansa jouluaaton sauna 
ja ne herkät hetket kotinsa lämmössä omaisten 
keskuudessa. Sotilaan elämä on karua, eikä pie
nistä asioista pidä valittaa. Kuitenkin monella oli 
tippa silmässä muistellessaan kaukaista kotimaa
taan.

Aattopäivä oli leuto. Kaduilla oli 3 cm vetistä 
lunta. Komppanioiden yhteiset joulujuhlat alkoivat 
klo 18.00 majoitustiloissa. Oma komppaniani oli 
kolmannessa kerroksessa. Sali oli niin suuri, että 
siihen mahtui myös nukkumaan koko komppania. 
Kolmemetrinen joulukuusi oli sijoitettuna keskelle 
salia.

Ensin laulettiin virsi "Enkeli taivaan lausui näin". 
Sen jälkeen puhui jääkärimajuri, kirkkoherra Kur
kiala ja hänen jälkeensä komppanian päällikkö 
kapt. Schnabel. Hän oli oikea arjalaisuuden tuki
pylväs, eikä muusta puhunutkaan.

Kurkiala viipyi puoli tuntia joka komppaniassa 
kertoen kotimaan uutisia. "Kotimaassa oli peru
nasato ollut mahdottoman hyvä.” Pienen hartaus
hetken jälkeen lauloimme tuttuja joululauluja.

Jouluateria oli runsas; kokonainen paistettu ka
na mieheen. Teehen oli lisätty votkaa, ja kun 
omat kaupungista ostetut pullot otettiin käyttöön, 
nousi ilo hulina-asteelle. Noin klo 22:n paikkeilla 
ylimmän kerroksen pojat lähettivät terveisiä alas
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päin, kun iso, kolmimetrinen Stalinin patsas lähti 
kohden alimmaisia kerroksia, sitten perään Leni
nin ja Trotskin patsaat. Oli se varmaan mahtavaa 
ryminää! Itse olin tietämätön koko asiasta, koska 
menin vartioon monen kaverini puolesta, kun he 
halusivat ryypätä oikein kunnolla - minä en.

Seisoin ja kävelin kuljetusvaunujemme seassa. 
Ase oli ampumavalmiina kainalossa, mitään eri
koisempaa ei kylläkään tapahtunut.

Ilma alkoi kirkastua ja kuu soutaa pilvien raois
sa. Leveä kuunaama hymyili arvoituksellisesti; 
tuntui kuin se olisi sanonut: "Voi poikaparat, mi
hin mahdatte joutua ja minne mahdollinen mat
kanne päättyy."

Jouluyönä klo 2 maissa oli jo täysin pilvetön 
taivas, tähdet kimmelsivät kirkkaina. Katselin nii
tä; aloin etsiä Pohjantähteä, löytyihän se. Ajatte- 
lin, siellä Pohjantähden alla suomalaiset sotilaat 
ovat tosi sodassa, kun me olimme vasta menossa 
kohti tuntematonta.

Klo 4 aikaan tulivat uudet miehet vartioon ja tä
mä poika pääsi nukkumaan. Kolmen tunnin ku
luttua minut herätettiin; kaveri, jonka vartiotuuria 
olin tehnyt, kysyi krapulaisena, oliko minulla mi
tään syötävää? Annoin hänelle sen kananraadon, 
kun en itse halunnut sitä syödä. Tyytyväisenä hän 
nakersi kanaansa ja minä sammuin kuin sauna- 
lamppu uudelleen.

Ei mikään ihmeellinen joulu, mutta mieleenjää-

vä. Mukana tässä olivat kaikki kolme Kosken 
miestä.

18.1 .42 suomalaispataljoona sai ensimmäiset 
taisteluasemansa Miusjoen eteläisiltä harjanteilta. 
Näiltä alueilta lähdimme myös kesän ja syksyn 
taisteluihin 1942.

Joulun 1942 vietin Vermachtin sairaalassa 
Lublinissa Puolan maalla. Olin jo toipumaan päin 
siitäkin huolimatta, että pappi oli jo käynyt pelot
telemassa kotiväkeä viemällä viestin, että poikan
ne A. on kaatunut Kaukaasian taistelukentällä. 
Myöhemmin hän kävi uudelleen kertomassa, että 
poikanne A. elää sittenkin. Vointini oli jo koh
talaisen hyvä. Kävin hoitajilta salaa jo tarpeillani, 
vaikka he innokkaasti joka päivä vielä pyyhkivät 
minut märällä rätillä. Paljon kävi ulkopuolisia 
vieraita; laiha suomalaispoika sai monenlaisia lah
joja ja herkkuja, ystävällisiä taputuksia, jopa suuk
kojakin. Olin "Liebe Finn junge".

Niin paljon muistoja on - 
Donin laakiot, Kaukaasian kukkulat 
ja Kalmukkien veriset tantereet.
Paljon jäi suomalaisia aseveljiä 
sinne tielle sodan.
He ryntäsivät äsken kuin myrsky ja ukkonen. 
He kaatuneet ovat ja lepäävät hiekassa maan. 
Sen suru muistoksi vaihtuu.

Aamos Julia

Saksan armeijassa taistelleet suomalaiset palaamassa kotimaahan. Kuva o te ttu  H angon satamassa to u ko 
kuussa 1943.
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Talven kauneutta
Talven kauneutta katselen, 
näen oksat huurteisten koivujen. 
Oksilla parvi lintujen, 
punarintaisten.

Linnut punarintaiset 
hehkun antavat päivään talviseen. 
Pois lintuparvi kiirehtää, 
kuva kaunis mieleen jää.

Talven aurinko luo kajon kultaisen, 
päivän kirkastaa talvisen.
Kiitos Sulle Luoja laupias, 
hetkestä kauniista seurassas'.

Kaino Verner Knuutila


