


Koskelaiset, ystävät läheltä ja kaukaa!
K otiseutulehtem m e saam a m yönteinen vas

taano tto  on rohkaissut ja velvoittanut m eitä jatka
m aan lehdentekoa tänäkin vuonna. Talouspuoli- 
kin näyttää jo vähän valoisammalta: kannatus
m aksujen kertym ä on vakiintunut, painatuskuluis
ta on  pystytty tinkim ään ja vanhat tukijamme 
Osuuspankki ja kulttuurilautakunta heltyvät var
masti m ukaan tälläkin kertaa.

Kiitos H einosen Matille, jonka panos -  toimi
tustyön lisäksi -  on  täm änkertaisen  lehden sisäl
lönkin suhteen ollut m erkittävä. Sam oin kiitos kai
kille muille vapaaehtoisille ja palkattomille avusta
jillemme. Kiitos Mölsän Jarille ja SASApainolle.
Ja  kiitos postin  tytöille ja pojille, jos taas muri
noitta o ta tte  lehtem m e m ukaan pah im paan  joulu- 
ruuhkaan.

Osoiterekisterin ylläpito on yksi lehdentekom 
m e solmuisimpia kohtia. Siksi edelleen kärsivälli
sesti oikaiskaa virheelliset osoitteet tilisiirron ruu
dukkoon. Jo s jäätte tyystin vaille lehteä soittakaa 
(921) 841  4 5 2  tai noutakaa se paikallisen O suus
pankin tiskiltä.

E uroopan yhdentym iskehitys on  täm än  vuoden

Kansikuva:
M än tykukka  on loiskasvi, joka ottaa kaiken ravinton
sa isäntäkasviltaan, eikä siksi tarvitse lehtivihreää. 
Viimekesäisestä runsaasta m äntykukkakasvustos ta  
yhden ryhmän kuvasi Jaakko  Heinonen.
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kuluessa koettu todellisina käytännön ja talouden 
m uutoksina m yös useim m issa koskelaisissa ta 
louksissa. Vaikka lehtem m e kirjoituksissa ei asiaa 
vielä käsitelläkään, toivom m e jonkun tarkkailevan 
asiaa m yös historiallisen m uutoksen kannalta. Tu
levan vuosituhannen Koskelaisissa -  millaisella 
tekniikalla ne sitten to teutetaankin  -  aikalaisten 
m uistelut varm asti herättävät lukijoidemme m ie
lenkiintoa.

O m a kauteni Koskelaisseuran puheenjohtajana 
on sääntöm ääräisesti päättym ässä. Kiitän kaikkia 
seuran jäseniä tiiviistä m ukanaolosta sekä saa
m astani tuesta ja luottam uksesta. Kiitän myös 
seuram m e lukuisia yhteistyökum ppaneita miellyt
tävästä kanssakäym isestä. Toivotan syyskokouk
sen valitsemalle uudelle puheenjohtajalle ja joh to 
kunnalle m enestystä paikallisen kotiseututyön 
eteenpäin  viemiseksi.

Lehtem m e lukijoille toivotan Koskelaisseuran 
puolesta läm m intä ja m uistorikasta joulunaikaa.

Matti Mikkola
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Joulun rauha ja joulurauhaa
Joulurauhaa! Hyvää joulua! Iloista joulua! Miten 

sitten itsekukin toisillemme hyvää joulun viettoa 
toivotam m ekin. M uodot ja tavat vaihtelevat, m ut
ta joulu on jälleen "oven edessä”. M onet joulu
kortit ja tervehdykset odottavat lähettäjäänsä ja 
saajaansa.

Joulu m uuttaa m eissä kaiken. Kynttilät luovat 
elävää, läm pöistä valoa. Joululauluja kuunnellaan 
ja lauletaan. T unnelm a on käsin aistittavissa. Mut
ta kuulem m eko joulun sanom aa, evankeliumia? 
O nko joulu meille ilon ja rauhan  juhla vai täytty
m ättöm ien toiveiden ja kaipauksen juhla?

Jeesus-lapsen syntym ä Betlehem issä oli tap ah 
tum a, joka muutti koko m aailm anhistorian. Varsin 
pian Jeesuksen kuolem an ja ylösnousem uksen jäl
keen oli evankeliumin ilosanom a levinnyt lähes 
koko silloiseen tunnettuun m aailm aan. Jeesus ei 
ole koskaan unohtunut, vaikka kaikki m uut m aa
ilm anhistorian kuuluisat m iehet lepäävät historian 
hautausm aalla. Joulu oli ja on  ainutkertainen ta 
pahtum a. Eikä m itään m uuta nim eä ole lausuttu 
näitten kahden tuhannen  vuoden aikana yhtä 
usein kuin Jeesuksen  nimi. Jeesus-nim i m erkitsee 
suom eksi "V apahtaja, A uttaja”. Näin ihm iset ovat 
hänet kohdanneet melkein kahden tuhannen  vuo
den ajan. H e ovat luottaneet häneen  ja vastan
neet hänen  rakkauteensa rakkaudella. Jum alan 
rakkaushistoria on  alkanut B etlehem in tallissa.

Miksi juuri jouluna kirkot ovat melkein kaikkial
la täynnä? Kukaan ei pysty siihen tarkasti vastaa
m aan, m utta voim m e olettaa, e ttä  ihm iset ovat 
sittenkin enem m än tunne-ihm isiä kuin yleisesti 
ajatellaan. V ähintäinkin he aavistavat, että  joulu 
on rakkauden juhla: "Jum ala on rakastanut m aa
ilmaa niin paljon, että  antoi ainoan poikansa, jo t
tei yksikään, joka hän een  uskoo, joutuisi kadotuk
seen. vaan saisi iankaikkisen e läm än” (Joh. 3:16). 
Aavistus Jum alan rakkaudesta voi täyttää m eidät 
juuri jouluna. T äm ä aavistus on kallisarvoinen tun
ne: sitä on  suojeltava, sillä se voi m uuttua enem - 
mäksi: luottamukseksi, luottam ukseksi Jum alaan.

Uskon historia on  kasvavan luottam uksen his
toriaa. Jouluna näem m e täm än  historian alkuun. 
Silm iem m e edessä on Maria, Joosef, paim enet ja 
ennen  kaikkea lapsi. Evankelista Luukas kertoo

meille sen, m iten 
joulun historia on 
täysin vapaa kaikes
ta voim ankäytöstä 
tai väkivallasta. Ju 
mala tuo e teem m e 
rauhan  ja rakkauden 
kuvan. Jum ala toi
mii toisin kuin me 
ihm iset olem m e to t
tuneet toim im aan.
Lapsi ei herätä  
m eissä pelkoa, vaan 
rakkautta. -  Kun 
valtioitten johtajat 
käyvät virallisilla vie
railuilla, niitä juhlistetaan näyttävillä sotilaallisilla 
kunnianosoituksilla. Usein jo lentokentällä on  vas
tassa m ahtava kunniakom ppania. Valtiot näyttä
vät mielellään valtaansa ja voim aansa. Me olem 
m e to ttuneet tällaisiin kuviin, em m ekä huom aa 
niissä m itään erikoista.

Joulu kään tää  katseem m e m yös ihm isten kun
niakom ppanioista Jum alan  sanansaattajiin, enke
leihin. Jum alan sanansaattajat eivät kanna aseita. 
Jum alan tulo m aailm aam m e on jotain täysin m uu
ta  kuin valtion johtajan tulo vierailulle. Joulun sa
nom a kuuluu: "Jum alan on kunnia korkeuksissa, 
m aan  päällä rauha ihmisillä, joita hän  rakastaa .” 
Tässä ei ole kysymys kahdesta eri tapahtum asta, 
vaan ennem m inkin näitten välisestä salatusta yh
teydestä.

Ihm isten välinen rauha on m yös Jum alan kun
nia. Jum alan on  kunnia, jo tta m yös m aan  päällä, 
ihm isten keskuudessa olisi rauha. Jum alan rauha 
olkoon m eidän kaikkien kanssam m e -  tänäkin 
jouluna ja alkavana uutena vuotena! Kristus on 
m eidän rauham m e. "H än tuli julistam aan rauhaa 
teille, jotka olitte kaukana ja rauhaa niille, jotka 
olivat lähellä. H än  on avannut meille molemmille 
pääsyn Isän luo yhden ja sam an H engen  johdat
tam ina. Te ette siis enää  ole vieraita ja muukalai
sia, vaan kuulutte Jum alan perheeseen , sam aan 
kansaan kuin p yhät” (Ef. 2 :17-19).

Antti Saarela
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Meille tärkeä taiteilija
Kun käy kirkossa, sieltä on  hauska ostaa posti

kortti kotiinviemisiksi. Tässä näe t A hvenanm aalta 
M aarianham inan herranhuoneesta  tuom ani kor
tin. Uljas lasimaalaus, vieläpä jouluinen. O nhan  
kaiketi kuvan oikeassa reunassa m eidän H erram 
m e lapsena Pyhän Äitinsä Neitsyt M arian sylissä. 
Eiköhän vasem m alla sitten liene Pyhä Joosef. 
M aalauksen ylimmässä ruudussa on viehättävä ai
he, jonka voi lukea psalm ista 84: 4 ,5 : "H erra Se- 
baot, m inun kuninkaani ja Jum alani! Sinun altta
risi luota on varpunenkin löytänyt kodin, pääsky
nen  pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa. 
Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua si

nun huoneessasi! H e ylistävät sinua alati.” Oi
kealla alhaalla on pelastuksen malja H engen  liek- 
keineen.

Kuka on taiteilija? B runo Tuukkanen, joka 
syntyi m aalarim estarin poikana Viipurissa 
1 1 .1 1 .1 8 9 1  ja kuoli Helsingissä 2 5 .2 .1 9 7 9 .

Antoiko nimi kipinää muistissasi? Sam a Tuuk
kanen on Kosken Tl kirkon taiteilija. H änen  työ
tään  ovat saarnatuolissa nähtävät apostolit Pietari 
ja Paavali. H än  on m aalannut kuorin tienoille si
vuille korkeuteen enkelihahm ot. Toista sano taan  
tuom ion, toista rauhan enkeliksi. Saattavat olla 
vaikkapa Pyhä Mikael sotaisine m iekkoineen ja 
jouluaam un rauhantuoja, Jum alan ylistäjä. Urku- 
lehterin kaiteessa on kokonainen sarja m aalauk
sia, joissa katsojan kohtaa Jum alan  äiti Maria ja 
hänen  L apsensa eri vaiheissaan. Kaikesta tästä 
sopii olla onnellinen.

Bruno T uukkanen kävi Viipurin piirustuskoulua, 
m utta opiskeli m yös Ruotsissa ja Saksassa. H änen  
töitään  on M aarianham inan ja K osken lisäksi m o
nella paikkakunnalla Helsingin eduskuntatalosta ja 
Agricolan kirkosta Viipurin pyöreään  torniin saak
ka. Kiikalan ja Suom usjärven kirkkojen m aalauk
set ovat hän en  käsialaansa, Karjalassa Kanneljär- 
ven kirkon alttaritaulu, Helsingissä VSOY:n toi
mitalo on  saanut häneltä osansa, niinikään hänen  
käsiensä tyylikkyyttä löytää Oulusta, Mikkelistä, 
K otkasta...

Taiteilijamme on siis runsaasti tuottanut taidet
taan  eri puolille S uom eam m e ja jättänyt h ienos
tuneet jälkensä.

Mutta vielä yksi asia. Suom en sinivalkoisen val- 
tiolipun hyväksyi eduskunta 28 . 3. 1918 . Hyväk
sytyn lipun malli syntyi lopullisesti helluntaiyönä 
hotelli Fennian kabinetissa m aan  pääkaupungissa. 
Taiteilijat, jotka som m ittelivat Suom en lipun olivat 
Eero Snellm an ja Bruno Tuukkanen.

"Siniristilippum m e!” Kosken kirkon kaunistaja 
Bruno Tuukkanen saa lähtem ättöm ästi nim ensä 
historiaan ja sydämiin m yös isänm aam m e uljaan 
viirin suunnittelijana.

Eino Lehtisaari
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Miina
Laakean maalaiskylän m aisem aan antoi elä

vyyttä kaksi kallioista m äkeä. Toisen m äen  kal
lionkielekkeen poukam assa Miinan harm aa pirtti 
kurotti itseään kohti korkeutta. Siinä se oli seissyt 
ajasta aikaan.

K ohdaten lem peän taivaansinen leivonlaului- 
neen. jyrisevän m ustanpuhuvan ukkosen ja ham 
paitaan  kiristelevän pakkaspäivän. Käkkyräiset 
om enapuut ja kesällä villisti rientävä hum alatappo 
olivat Miinan ainoat seuralaiset.

Liekö ollut Miinalla kissaakaan? Miina oli leski
vaimo. jo ikäihm inen. K äteenotettava apu  kylän 
taloissa. Vakituinen postinkantaja kylän isom paan 
taloon Nikulaan. Pieni perunam aa m ökin ym pä
rillä tuotti perunat, ja palveluksistaan sai Miina 
elintarvikkeita ja jokusen m arkan rahaa. Sivulli
sesta katsottuna Miinan eläm ä näytti jokseenkin 
turvatulta.

Miina kutoi m yös tirkkukintaita (kuvio). Ne oli
vat Miinan suurta taidetta. K aukana oli nykyinen 
elintason kilpajuoksu. H uolensa Miinalla kuitenkin 
oli. Se oli jokavuotinen kylänluku eli lukukinkerit. 
Sairaus pelasti, aina kun kinkerit lähestyivät Miina 
sairastui.

Säästääkseen jälkeenjääneitä suurem m ilta vai
voilta, oli Miina hankkinut jo ruum isarkun. Siellä 
mökin vintillä sitä ihm isten tietäm än m ukaan säi
lytettiin. Sairauden lähestyessä Miina toi arkun 
pirttiin ja puki niinsanotun puetusvaatteen ylleen 
ja laskeutui arkkuunsa kenties m onenko kerran? 
Sydän kurkussa m e koulupojat ja -tytöt tuohon  ai
kaan ohitim m e Miinan mökin. Jo s vaikka sieltä ik
kunasta arkku vilahtaisi. Nyt jälkeenpäin on m ie
leeni tullut, jospa Miina olikin lukutaidoton tai ai
nakin heikko lukija. N äet heti kinkereiden m entyä 
ohitse Miinankin sairaus parani.

Miten Miina sitten osasi postin lukea? Sitä ei 
tarvinnutkaan. O suuskaupan myymälä, johon  ky- 
an posti tuotiin, oli Miinan lähinaapuri. Sutjakka 
myymälänhoitaja, M auno luki koko kyläpostiljoo- 
nin tuom at lehdet ja kirjeet. Asian päätteeksi

M auno nauraa virnisteli ja sanoi: A am en ja lottis, 
jokainen m enköön om aan  kottiis. Saipa Miina 
kerran päivystäjän tehtävän. K aupassa ei ollut 
m uita ja hä tä  vaati kauppiasta käym ään pihanpe- 
rällä. Kuitenkin joku tuli kauppaan  ja ehätti kai
vata kauppiasta. Siihen Miina lausahti: Kauppias- 
poika on paskalla, heh  heh  heh, nauraa hykerte- 
li.

S itten sairaus todella iski kyntensä Miinaan. 
Syöpä, siihen aikaan vielä melko tun tem aton  tau 
ti otti Miinan uhrikseen. Pitäjän tunnetusti "kors
k ea” terveyssisar eli sairaanhoitaja, kuten kyläläi
set h än tä  nimittivät kuuli asiasta ja poikkesi m at
kallaan. - Kuka on toi viini (fiini, hieno) nainen, 
Miina tokaisi, kun terveyssisar n enäänsä  nyrpis- 
tellen katseli ympärilleen. T urhaan hän  kuitenkin 
jakeli neuvojaan, omilla poppakonsteillaan Miina 
yritti itseänsä lääkitä. V oim at alkoivat vähetä. Mis
tä  Miinalle hoitaja? Joku  keksi; Punainen M artta, 
jota m yös Isoksi punaiseksi kutsuttiin, oli jouto- 
nainen vailla vakituista työtä. Siitä Miinalle hoitu
ri. M artta oli nim ensä väärti, tom era, rehevä ja to 
si punaposkinen naisihm inen. N ähnyt m onta  tuul
ta  ja tuiskua, rakennustyöm aiden hanslankari. Ei
pä  tullut Maritalle pitkäaikaista työsuhdetta. Mii
nan  kontrahti oli ylhäältäpäin katsottu päätty
neeksi. A lakuloinen talventähti katsoi m ökin ikku
nasta  kutsuvasti Miinaa, jonka kasvoilla uurteet 
päivä päivältä syvenivät.

M ennessäm m e taas kouluun, koulun siivooja 
Lehtiskä kertoi Miinan nukkuneen ikiuneen. Leh- 
tiskä sanoi vielä jonkun sanan  naapurinsa muis
tolle. H artaina kuuntelim m e noita m uistosanoja. 
Em m e olleet koskaan Miinaa härnänneet, jo ten  
tunsim m e syvää rauhaa sydäm issäm m e. Sam alla 
tunsim m e suurta kunnioitusta kuolem aa kohtaan. 
Sillä välin kun olimme koulussa Miinan arkku oli 
viety kirkolle. Meille jäi suureksi m ysteerioksi niin 
paljon m ieliäm m e askarruttanut arkkuserem onia.

Kaino Verner Knuutila
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Menneen ajan joulunviettoa
Edellisessä Koskelaisessa oli sorvastolaisen Lai

na  Koivusen muistelmia entisajan työtavoista. Jul
kaisem m e lisää näitä muistelmia ja nyt on  käsitte
lyssä joulu, joka -  niinkuin sananparsi sanoo  -  on 
vain kerran vuodessa.

Joulunedun toimia
"Joulun valmistelut aloitettiin hyvissä ajoin. 

Joulukuun alussa pantiin likoam aan livekalat. Se 
kuului asiaan joka talossa ja mökissä. Siihen hom 
m aan  kuului m onta  työvaihetta, että kalat saatiin 
aatoksi puhtaiksi ja meheviksi

S itten oli vuorossa lahtin teko. Sika oli joulua 
varten kasvatettu lihavaksi, e ttä saatiin kunnon 
kinkku ja m akkarat. Teurastuksessa otettiin tal
teen  m yös veri, m istä tehtiin veripaltut ja verilei- 
vät, joita säilytettiin m yöhem pää käyttöä varten 
ruislaareissa. Siellä myös säilytettiin hapan- ja ve- 
rilimput. Veriletut paistettiin ja syötiin suurena 
herkkuna heti. Sisäelimistä käytettiin osa m akka
roihin, mm. keuhkot ja m aksa. Rasva sulatettiin 
kattilassa hellalla ja säilöttiin posliiniastioihin. Sitä 
kaunista, valkoista rasvaa käytettiin m m . joulupi- 
parkakkuihin. Kun suolet oli saatu puhtaiksi, teh 
tiin m akkarat. Ne olivat ja ovat vieläkin suurta 
herkkua.

Sian liha suolattiin karkealla suolalla suureen li- 
hatiinuun. Kolme kinkkua alimmaisiksi keväistä 
palvaam ista varten, neljännestä tehtiin joulukink- 
ku. Sian päästä  keitettiin syltyt, ja sorkat pantiin 
tiinuun laskiaista odottam aan. M ikään ei siis suu
resta siasta hukkaan joutunut. Sota-aikana jopa 
nahkakin otettiin erilleen ja vietiin nahkurille par
kittavaksi, m istä sitten saatiin puukenkiin ja -saap
paisiin varsia.

Jouluviikolla teurastettiin vielä pikkuvasikka, 
m istä keitettiin silettä eli aladoopia. Lehm ät poi
kivat juuri syksyn kuukausina, jo ten  ei ollut kaikil
le vasikoille tilaa kasvam iseen, ja teurastam ossa ei 
pikkuvasikka ollut arvostettu, jo ten  hyvällä syyllä 
herkuteltiin niillä kotona, varsinkin juhlien ja pito
jen aikoina.

M inkäänlaista lihatuotetta ei m aaseudun kau
pasta  saanut ostaa. Jo s  sitä joskus oli hankittava, 
oli se haettava kaupungista. Turun tuliaisiksi saa
tiin m e m uksut joskus m eijerijuustoa ja lihamak- 
karaa, m istä pieni viipale kerrallaan leivän päälle 
pantiin.

Miten ihanalta se silloin maistui, varsinkin ”lä-

pijuusto”, joka oli juuri sitä meijerijuustoa.
Hiljalleen aloitettiin myös joulusiivous. Se teh 

tiin erittäin perusteellisesti. Jokainen  kom ero ja 
kaappi, laatikot ja hyllyt pestiin hyvin, sam oin 
m yös harvem m in käytetyt astiat, veitset ja haaru
kat kuurattiin sitä varten hankitulla kuurauskivijau- 
heella. Ruostum attom ia veitsiä eikä haarukoita 
m aalaistalossa ei ollut. Yleisin ruokailuväline oli 
vain lusikka. Vanhoilla ihmisillä oli puulusikka, e t
teivät ham paattom at ikenet sattuneet.

Leivonnaisia ja laatikoita
Piparkakkujen teko aloitti joululeipomiset. Mon- 

taa  sorttia ei tehty. Siirappipiparkakut ja kauran- 
ryynileivät olivat tavallisimpia, koska niihin voitiin 
käyttää uutta sianrasvaa. Kaakut olivat tavallisesti 
tum m ia m austekakkuja. Meillä ei ollut kanoja, jo
ten  kaakunteko oli vähäisem pää. Nykyaikana 
yleisistä täytekaakuista ei osattu  uneksiakaan; en  
muista, oliko niitä pidoissakaan. Peruna- ja pii- 
m älim put tehtiin aikaisem m in, m utta pulla ja hii- 
valeivät vasta aatonaattona . Ei ollut jääkaappeja 
eikä pakastim ia.

Silloin olivat talvet kylmiä, jo ten  ruokatavarat 
säilyivät ulkotiloissa. Pullataikinasta leivottiin rin- 
keleitä sekä ukkoja ja akkoja, joita m yös joulu- 
kuuseen laitettiin.

Lanttulaatikko oli ehdoton  laatikkoruuista, se 
kuului kinkun seuralaiseksi; m yös peruna- ja pork- 
kanalaatikoita tehtiin. A atonaatoniltana laitettiin 
kinkku uuniin, sen ympärille leivottiin paksu, tiivis 
taikinakuori ja se sai m iedossa uunissa olla koko 
yön.

Kuusijuhlaa ja aattopäivää
Joulunajan suurtapahtum iin kuuluivat koulun 

kuusijuhlat. Koulussa sitä valmisteltiin viikkokau
sia; harjoiteltiin näytelm iä, runonlausuntaa ja jou
lulauluja. Jouluksi opeteltiin vaikea H oosianna- 
hymni, joka oli opettajalle erittäin tärkeä ohjel
m anum ero. Se oli osattava hyvin. Kuusijuhla alkoi 
tavallisesti klo 5  iltapäivällä. V anhem pi väki tuli 
ajoissa, m utta toiset lypsyn jälkeen, sillä ohjelm aa 
riitti. Tavallisesti juhlaa kesti 1 0 -1 1  saakka ja sin
ne illan m ittaan kokoontuivat kaikki kynnelle ky
kenevät. Paljon siitä riitti iloista kerrottavaa var
sinkin nuorisolle, sillä tällaisia isom pia kokoontu- 
mistilaisuuksia oli varsin vähän. K otiinm eno oli
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jännää seurustelua.
Aikuiset ihm iset aloittivat aattopäivän jo neljän 

aikaan. M iehet m enivät hakem aan  heiniä ulko- 
m akasiineista tallin ja navetan vintteihin. Miksi 
vasta aattona? T äm ä oli vanha tap a  ja kuului jou
lun perinteihin. K arjanruokaa oli varattava koko 
joulun ajaksi, jota kesti jouluaatosta Nuutin päi
vään. Sinä aikana ei m itään erikoisem paa työtä 
järjestetty palvelusväellekään. Tapaninpäivän jäl
keen oli kaksi pikkupyhää, sam oin uudenvuoden 
jälkeen yksi pikkupyhä.

A attona oli m yös siivottava karjahuoneet, ja 
sauna pantiin läm piäm ään jo aamulla. Joulukuusi 
tuotiin tupaan , se toi m yös joulun kotiin. Mikä 
tuoksu! Kun vielä ripoteltiin pieniä oksia lattialle, 
tunsi juhlan tulleen. Silloin ei tuvan lattiaa kuurat
tu kuin kerran vuodessa, tavallisesti helluntaina. 
P ap p a  laittoi kuusen senaikaisen tavan m ukaan 
katosta roikkum aan. Me lapset em m e siitä tykän
neet, m utta se oli tap a  - m inkäs teit. K oristeet oli
vat tavallisesti kotona oljista ja paperista  tehtyjä. 
Kynttilöitä ei enää  kotona tehty, m utta ei niitä 
paljon ostettukaan, eikä raskittu polttaa.

Isän ja äidin lapsuuden aikana tuotiin kuulem 
m a pitkiä olkia lattialle. Oli siinä lapsilla hauskaa 
telmiä. Kuusen- ja katajanhavut antoivat kyllä hy

vän tuoksun, m utta pistelivät jalkojen pohjissa. 
Joulupäivän iltana ne lakaistiin pois.

Tapaninajoa ja putteja
T apaninpäivä oli oikea kyläilypäivä; joulupäivä 

oli oltava kotona. Hevosajelu kuului T apanin  hu- 
veihin -  tapaninajot. A isaan kiinnitettiin kello, 
kulkunen, mikä iloisesti kilkatti hevosten juostes
sa.

Ensim m äisenä pikkupyhänä alkoivat jo kulkea 
ns. jouluputit. Jouluputit puettiin m itä kummalli
simpiin vaatteisiin. M onissa taloissa, missä löytyi 
soittopeli, niin tanssittiin. Näitä putteja sitten kul
ki melkein joka ilta. Viimeinen putti-ilta oli Nuutin 
päivän ilta; silloin olivat tavallisesti isom m at putti- 
tanssit, Sorvastolla yleensä Vesalassa. S inne ko
koontui putteja muistakin kylistä ja hauskaa oli. 
T äm ä perinne on nykyisin täysin unohdettu , nuo
ret eivät siitä m itään tiedä. Sen ajan nuorisolle se 
silloin oli kaikessa vaatim attom uudessaan hyvin 
tärkeä, halpa ja viaton ajanviettotapa.

Nuutin päivän jälkeen alkoi arki -  alkoi härkä- 
viikot ja reikäleivät, kuten silloin sanon ta  kuului. 
Jouluherkut oli syöty, alkoi työt. Rukit ja kangas
puut tuotiin tupaan , sam oin ruuvipenkki.

iJS H i SIS HS Us Hi

Joulurukous
K ohtaa joulun sana 
jälleen ihm isen, 
lohduttavana 
luokseen saapuen.

Lailla kuvataulun 
mieliin piirtyen, 
soinnuin enkellaulun, 
hahm oin paim enten.

M utta rauhaa vailla 
kansat vaeltaa, 
aseet valtiailla 
kylvää kuolem aa.

Rukoilen Joulun H erra 
aseet vaienna, 
kansoille rauha anna, 
eläm ä turvaisa.

Kaino Verner Knuutila
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Koskisen Myllyn vaiheita vanhojen asiakirjojen perusteella
Kun m ennään  Kosken keskustasta Som erolle 

päin ja ylitetään Kirkkosilta, on  oikealla puolella 
n.k. myllymiljöö, jossa sopivasta koskipaikasta 
johtuen oli aikoinaan neljä vesimyllyä. Yksi niistä 
on  kunnan toim esta purettu  pois, m uut ovat vielä 
pystyssä, joskin varsin rappeutuneina. Viimeiseksi 
niistä on  ollut käynnissä lähinnä H ärkätietä oleva 
mylly, jo ta  on  sanottu  Koskisen myllyksi, koska se 
on ollut Koskisen suvun om istuksessa vuodesta 
1 9 2 7  lähtien. Vielä 1 9 8 9  siellä käytettiin piapo- 
jauhoja, joita myllyn om istajat M auno ja Elma 
Koskinen keittivät, kuivattivat ja jauhattivat koske
laisten m akuherm ojen iloksi. V arsinainen rahti- 
myllytys päättyi jo 80-luvun alussa.

Koskelaisen toimitus sai luettavakseen eräitä 
vanhoja asiakirjoja, joiden sanom asta syntyi täm ä 
pieni tarina tästä Tuim alan kosken alkupään myl
lystä. Valitettavasti kirjoista ei ilmennyt tarkkaa ai

kam äärää, milloin täm ä mylly olisi rakennettu , 
1800-luvun loppupuolella kuitenkin.

Sahojen aika
Mylly sijaitsee Kosken kylässä, eli m aa on ai

em m in kuulunut K osken kartanolle. Jo  ainakin de 
Pontien  om istaessa kartanon  oli paikalla pieni sa
halaitos, nim eltään "Kosken V esisaha", jonka 
omistivat m arttilalainen m aakauppias A.F. Elm- 
gren ja turkulainen kauppias G.W. Rosenholm . 
Maa-alue ja koski olivat kuitenkin kartanon  om is
tuksessa. 1 8 7 6  m ainitut kauppiaat yhdessä toisen 
turkulaisen kauppiaan C. W. Burm eisterin kanssa 
perustivat W ingon H öyrysahaosakeyhtiön, jolloin 
Kosken V esisaha jäi jonkinlaiseksi apusahaksi. 
Myllyä ei siinä sahan  vierellä ilmeisestikään ollut. 
K artanon myllyhän oli y lem pänä Paim ionjokea,

Tuimalan kosken alkupäätä 1910-luvulla, jolloin meijerikin jo oli rakennettuna. Oik. Vesisahankosken mylly  
eli m yöhem pi Koskisen mylly, vas. Tuimalan ylinen eli Saaren mylly. Keskellä suutari Lagerlundin mökki.
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Vesisahankosken eli Koskisen mylly  v. 1981, jolloin se vielä oli toiminnassa.

siellä K ajalankosken m aisem issa, jonne Kustaa 
G rass sen oli rakennuttanut jo v. 1643 .

Asiakirjoista selviää, että  vuonna 187 7  W ingon 
höyrysahaosakeyhtiö vuokrasi kartanonom istaja 
de Pontilta Kosken vesisahaan kuuluvat m aat ja 
oikeudet viideksikymmeneksi vuodeksi. V esisahan 
paikalle ei VVingon "valkkiasahaa" kuitenkaan ra
kennettu, vaan Tuim alan puolelle nk. ”Sahaha- 
k aan” suunnilleen K oskenkartanon kohdalle, m ut
ta siis toiselle puolen jokea. M arttilalainen op e tta 
ja J.F .A nsas m ainitsee eräässä kirjoituksessaan, 
että saha olisi tehty Ali-Isotalon maalle ja sitä var
ten  olisi ostettu  kom easti koko Ali-Isotalon tila, 
m utta ilmeisesti täm ä tieto on väärä. Jo tku t van
hat koskelaisetkin ovat kertoneet sahan  sijainneet 
Tuim alan V ingon maalla, m istä se oli saanut tuon 
nim ensäkin ”W ingon höyrysaha”. Sam oin kerro
taan  Kosken historiateoksessa.

Kosken Tl historiassa m ainitaan m yös, että 
Kosken V esisaha lopetti toim intansa, kun VVingon 
H öyrysaha perustettiin. K äytössäm m e olleiden 
asiakirjojen perusteella kuitenkin vaikuttaa siltä, 
e ttä vesisahakin yhä toimi - kuten m ainittu - jon
kinlaisena apusahana. Olihan sahattavaa paljon, 
mitä ilm entää sekin tieto, e ttä  talvisin 3 0 0  - 4 0 0

hevosta kuljetti lankkukuorm ia "Valkkiasahalta” 
Kyrön asemalle. Lisäksi löytyy m aininta, e ttä  V e
sisaha oli velvoitettu sahaam aan  50  kpl kartanon 
tukkia vuodessa. O n m yös tuskin luultavaa, e ttä  
sahayhtiö olisi vuokrannut kartanolta V esisahan 
m aat ja oikeudet, ellei siellä olisi ollut toim intaa.

V ingon höyrysaha lopetti to im intansa 19 0 7 , 
jolloin sahateollisuudella oli jonkinasteinen kriisiai- 
ka. Lisäksi ovat vanhat ihm iset kertoneet, e ttä  sa
han  johdossa olisi tapah tunu t joitakin väärinkäy
töksiä ja e ttä  osakas B urm eister olisi niiden takia 
am punut itsensä. Kosken vesisaha ton tte ineen  ja 
koskineen oli höyrysaha Oy:llä vuokralla hiem an 
yli 2 0  vuotta, jo ten  yli puolet vuokra-ajasta oli vie
lä jäljellä, kun sahan toim inta loppui.

Sillä aikaa - tarkem m in sanoen  1 8 9 2  - oli Kos
kenkartanon vuokrannut Claes de Pontin  peri
kunnalta kartanoon aluksi pehtoriksi tullut Jo h a n 
nes Nyberg, joka sitten 1 9 1 2  osti kartanon  om ak
seen. V uonna 189 7  Nyberg hankki VVingon H öy
rysahalta Kosken vesisahan vuokraoikeudet itsel
leen, ilmeisesti hajoitti V esisahan pois ja raken
nutti tilalle vuosisadan vaihteessa täm än  tässä ta 
rinassa käsittelem äm m e myllyn.
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Myllyn viimeinen mylläri M auno Koskinen myllys
sään 1990 , jolloin mylly jo vietti hiljaiseloa.

Tuomisen aika
V uonna 1 9 0 5  kartanonvuokraaja Jo h an n es 

Nyberg luovutti vuokra-ajan jäljelläolevaksi ajaksi 
vesisahan koskialueen oikeudet mylläri Kalle T uo
miselle. Laaditussa asiakirjassa m ainitaan myös: 
" ...sekä myyn Kalle Tuomiselle m ainitun vesisa
han  sijalle rakennetun myllyn neljäntuhannenvii- 
densadan  (4 .500) m arkan kauppahinnalla, jonka 
kuittaamiseksi ostaja jättää minulle Kosken karta
non maalla om istam ansa asuin- ja ulkohuoneet 
viidestäsadasta (500) m arkasta, sekä rahassa yksi- 
tuhat (1000) m arkkaa, jo ten yksituhat viisisataa 
(1500) m arkkaa nyt maksetuiksi ku ita taan .”

Vaikuttaa siltä, että mylläri Tuom inen oli jo jon
kin aikaa toim inut vuokralaisena myllyssä, m utta 
sai sen nyt om akseen, tosin an taen  osam aksuksi 
rakennuksensa kartanolle, joskin luultavasti sai 
yhä asua niissä vuokralaisena. Vielä oli VVingon 
Höyrysahallakin pikkusorm ensa pelissä; se oli 
vuokrannut V esisahan myllyn lähellä olevan 
kauppahuoneuston  m akasiineineen viiden m arkan 
vuotuisella vuokramaksulla, jonka m aksun välikir
ja velvoitti Tuom isen "kan tam aan”, joskaan ei sa
nota, saiko hän  rahan  om akseen vai joutuiko an 
tam aan  sen kartanolle.

Mainittu kaupparakennus oli se kuuluisa "Sa
h an  puati”, jonka vanhem m at koskelaiset vielä 
muistavatkin. Sen oli perustanut aiem m in m ainit
tu m arttilalainen kauppias A .F.Eim gren sivuliik- 
keekseen 18 7 5 , siis vuotta ennen  kuin Vingon 
H öyrysaha rakennettiin.

Toisella puolen jokea olleen Tuim alan Ylisen 
myllyn myllärin tytär Alli H urm erinta muisti, että 
kauppias M arttinenkin olisi Mellilästä Koskelle tul
tuaan  ensin pitänyt kauppaa S ahan  puodissa, en 
nenkuin rakennutti om an talonsa, sen  jossa m yö

hem m in oli kunnantoim isto ja Säästöpankki, sit
ten  lasten päiväkotikin. Alli H urm erinta kertoi 
myös, e ttä  jonkin ajan S ahan  puotia hoiti Ali- 
Mattilan herran  M agnus G rönforsin veli, tai oi
keastaan hänen  vaim onsa, sitten siihen tuli Tu
rusta Emil Lindvallin perhe, joka saattoikin olla 
viimeinen kauppiasperhe siinä. Kun kauppara
kennus oli m elkoisen pitkä, m utta kapea, sitä sa
nottiin yleisesti "junaksi”.

V uonna 19 2 6 , kun myllyalueen vuokra-aika oli 
kulum assa um peen, laativat kartanonom istaja Ny
berg ja mylläri T uom inen uuden vuokravälikirjan. 
Vuokra-ajaksi sovittiin 2 5  vuotta ja m aksuna 
1 1 .0 0 0  m arkkaa vuodessa, joka m aksettiin kah
dessa erässä, sekä lisäksi kartano sai m aksutta 
käyttää myllyssä 1 00  hl viljaa vuodessa, josta 15 
hl vehnää oli sihdattava.

Vuokravälikirjassa m ainitaan m m .: "Yllä ole
vaan vuokrasopim ukseen ei sisälly m itään raken
nuksia, eikä vuokraaja ole velvollinen vuokra-ajan 
päättyessä tai sen m uuten purkautuessa jä ttäm ään 
vuokranantajalle m uita rakennuksia, kuin koskes
sa olevan patorakennuksen, mikä viimeksi m ainit
tu on  jätettävä täydessä kunnossaolevana.”

T äm ä viittaa siihen, että  Kalle Tuom inen oli jo
nakin aikana lunastanut itselleen takaisin myllärin 
asuintalon ja m uut rakennukset. Lisäksi vuokra
kirjassa m ainitaan: "V uokra-oikeuttansa vuokraaja 
ei ole oikeutettu siirtäm ään muulle kun Kosken 
kartanon om istajan hyväksymälle henkilölle.”

Muutos Koskisen myllyksi
Em. vuokrakirjan kohta tulikin melko pian ajan

kohtaiseksi. Jo  sam an vuoden 1 9 2 6  lokakuun 30 
pv Arvid Puras laati kauppakirjan, jolla Kalle T uo
m inen luovutti mylläri V erner Koskiselle täm än 
ns. V esisahan kosken vuokra-alueen, sekä myi 
om istam ansa myllyn ja asuin- ja ulkohuoneraken- 
nukset, kaikkiaan 6 0 .0 0 0  markalla. Luovutuspäi-

Myllyn suuret voimansiirtorattaat ja remmisiivat 
ovat pysähtyneet  -  omaiseksiko?

10



vä myllyn uudelle omistajalle oli toukokuun 1 pv 
1927 . Kun myös kartanonom istaja Nyberg hy
väksyi vuokra-alueen luovutuksen, oli Tuom isen 
mylly näin m uuttunut Koskisen myllyksi.

V erner Koskinen oli Myllykylän myllyn myllärin 
Heikki Juho  Koskisen vanhin poika. Heikki Kos
kinen oli syntynyt Suomusjärvellä ja tullut Karja
lohjalta Myllykylän mylläriksi 1891  H enrik L önn
qvist -nim isenä, suom entaen  sitten sukunim ensä 
Koskiseksi. H än  kuoli 1 9 08 , jolloin leski Jo h an n a  
Koskinen om asta ja alaikäisten lastensa puolesta 
luovutti Myllykylän myllyoikeudet V erner Koski
selle. Sisaruksista vanhin, Hilda oli jo täysi-ikäinen 
ja naimisissakin Kaarle Salm isen kanssa, joten 
hän  antoi om akohtaisesti osuutensa myllystä vel
jelleen.

V erner Koskinen jyrisytti Myllykylän myllyä 13 
vuotta ja m eni sinä aikana - tarkem m in sanoen  
1911  - naimisiin Koivukylän K ujanpään tyttären 
Hulda Elviira M äen kanssa. Kesäkuun 20  pv 
1921  he luovuttivat myllyoikeudet takaisin Mylly- 
kylän myllylahkokunnalle. L ahkokuntaan kuului 
11 Myllykylän isäntää ja lisäksi neljä tilallista muis
ta  kylistä.

V erner Koskisesta tuli nyt V esisahan kosken 
myllyn mylläri. H än  vuokrasi - ilmeisesti, vaikka 
vuokrasopim usta ei löytynytkään - koskioikeudet 
ja myllyn Kalle Tuom iselta jäljelläolevaksi vuokra
ajaksi, joka Tuom isen ja kartanon  välillä oli vielä 
voimassa.

Tuom isen poika Eino oli kuollut keuhkotautiin 
ja T uom inen itse tullut vanhaksi, jo ten  nuorem pi 
voim a oli myllyssä tarpeen . V aarintuvakseen T uo
m inen rakensi Tuim alaan p ienen  talon, jonka 
V erner Kaatiala osti hänen  kuoltuaan, sitten siinä 
toimi hetken Kosken O suuskassa ja m yöhem m in 
asuivat Heikki ja S aara  Heikkilä.

Kuten edellä ilmeni, myllyalueen vuokra-aika 
päättyi 1 9 2 6 , jolloin Nyberg ja T uom inen tekivät 
uuden 25-vuotisen vuokrasopim uksen. Tuomi- 
nenhan  yhä omisti myllyn, vaikka V erner Koski
nen siinä oli jo m uutam ia vuosia myllyttänyt. Mut
ta piankin, jo sam an vuoden syksyllä Tuom inen 
siis luovutti koskialueen vuokraoikeudet ja myi 
myllyn V erner ja Hulda Koskiselle. V apunpäiväs
tä  1 9 2 7  Koskinen jauhatti asiakkaitten viljaa 
om assa myllyssään.

Yhäkin siis Kosken kartano omisti sen tontti- ja 
koskialueen, jossa myllärin rakennukset ja mylly 
olivat. M utta Jo h an n es Nybergin kuoltua kartanon 
uudet om istajat A arne ja Ruth Nyberg sekä T ors
ten Nyberg myivät päiväm äärällä 14. 10. 193 3  
V erner ja Hulda Koskiselle V esisahan kosken se
kä n. hehtaarin  suuruisen tontti- ja ranta-alueen 
170 0 0 0  markalla. M elkoinen hinta siis, m utta 
olihan kiinteistö kokonaisuudessaan nyt om a.

Koskisille syntyi neljä lasta; Tyyne 19 1 2 , Eino

Myllyn yläkerran päätyseinään nojaa harvinaisuus  -  
vanha puinen myllynratas.

19 1 8 , Viljo 1 9 2 0  ja M auno 19 2 3 . A inoa tytär 
Tyyne kuoli varsin nuorena  1941  oltuaan pari 
vuotta naimisissa Reino Vesalan kanssa, ja myös 
Viljo kuoli jo 22-vuotiaana.

V erner Koskinen poistui keskuudestam m e 
1954 , jolloin mylly tietenkin jäi perikunnan om is
tukseen. Näin jatkettiin toistakym m entä vuotta, 
kunnes 196 7  heinäkuussa Eino Koskinen sekä 
Tyynen poika Antti Vesala myivät osuutensa myl
lystä ja myllyalueesta M auno ja Elma Koskiselle.

Siihen aikaan myllyttämistä vielä riitti, vaikka 
naapurimyllytkin yhä olivat toim innassa. M utta 
pian aika muuttui; maanviljelijät hankkivat kotitar
vemyllyjä ja leipäjauhoja ruvettiin ostam aan  entis
tä enem m än kaupoista, joten myllyillä ei enää  riit
tänyt jauhattavaa. Ne lopettivat toim intansa yksi 
to isensa perään ; Koskisen mylly vielä jonkin aikaa 
yksinään vaali vanhoja mylly perinteitä, kunnes se
kin 80-luvulla lopetti rahtimyllytyksen. Kuten alus
sa mainittiin, piapojauhoja M auno ja Elma Koski
nen  siellä vielä m uutam an vuoden ajalla valmisti
vat, m utta sitten e räänä  talvena jäät rikkoivat myl- 
lyrännin, jo ten ilman se korjaam ista ei myllyä 
enää  olisi saanut käyntiin. M auno Koskinen oli sil
loin jo vakavasti sairas ja elikin enää  vain pari 
vuotta. Mylly jäi hänen  perikuntansa haltuun.

Myllyrakennus on nykyisin jonkinverran kallel
laan rannalle päin. S en  perustus on  kuitenkin 
kohdallaan, m utta jostakin syystä puurakenteet - 
vaikka ovatkin aika m ahtavia hirsiä - ovat hiem an 
an taneet periksi. M utta kun se on ollut kallellaan 
jo pitkään, eikä enää  kallistunut enem m än, niin 
varm aan se pysyisi pystyssä vielä kauankin. Kun
nan  ja perikunnan kesken on myllystä ja mylly- 
alueesta tehty kauppatunnusteluja, m utta h innas
ta  ei ole päästy  sopim ukseen. Tällä hetkellä on 
m ahdotonta  sanoa, mikä myllyn kohtalo tulee ole
m aan. Aika näyttää.

Matti Heinonen
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Koskelaisen sääruutu:
Sääennuste vuodelle 1996

Tammikuu:
Kuun alussa tuulee koillisesta ja saadaan lumi

sadetta. S itten sää lauhtuu, m utta 5. - 7 .1 . vallit
see selkeä pakkassää, jo ta  seuraa taas lauhem pi 
jakso, johon kuuluu vesikeliäkin. 17 .1 . myrskyää 
ja sen jälkeen sää kylm enee jonkinverran. Loppu- 
kuukausi on vaihtelevaa, pääasiassa heikkoa pak
kasta. Lunta saadaan hiukan lisää, mahdollisesti 
vettäkin.

Tam m ikuun keskiläm pö on yli norm aalin (n. 
-3°). Sadetta  saadaan suunnilleen normaalisti. 
Lunta on m aassa kuun lopulla 2 0 -3 0  cm.

Helmikuu:
Alku aika lauhaa ja lumisateista, sitten 5 .- 10 .2 . 

hiukan kylm em pää. Varsinaisesti talvi kiristää 
o te ttaan  kuun toisella kolm anneksella ja kylmintä 
on 16. - 17 .2 . Kuukauden loppu on aika pou
taista pakkassäätä, m utta ei kovin kylmää. Kaik
kiaan aika m ukava talvikuukausi. Keskilämpö on 
lähellä keskiarvoa (n. -7°) ja sadettakin saadaan lä
hes norm aalisti (n. 20  mm). Lum ipeite kasvaa 
hiukan n. 3 5  cm:iin.

Maaliskuu:
Pääasiassa kaunista korkeapainesäätä. 10. päi

vän jälkeen työntyy meille kylmää ilmaa idästä, 
m utta 20 . päivän tienoilla tuntuu jo keväältä, vaik
ka kuun lopulla onkin taas kylm em pää. Keskiläm
pö  on lähinnä kylmien öitten takia alle keskiarvon 
eli n. -5° . Sadetta  niukasti. Hiihtokelit jatkuvat.

Huhtikuu:
Maaliskuun lopulla pohjois-Atlantille siirtynyt 

korkeapaine syöttää viileää ilmaa Suom een, joten 
kuun alku on aika koleaa ja lievästi epävakaista.
10 .4 . tulee myrsky, jossa sade voi alkaa lum ena, 
m utta m uuttuu pian vedeksi ja täm ä on varsinai
nen  kevään alku. 16. - 17 .4 . talvi tekee viimeisen 
yrityksensä, m utta sen jälkeen kevät edistyy no 
peasti. Keskilämpö lähellä norm aalia (n. +3°), sa
detta  hiukan tavallista enem m än, ehkä 5 0  mm.

Toukokuu:
Aika poutaista ja alussa useita pakkasöitä.

10 .5 . tulevan sateen  jälkeen sää läm penee ja

2 0 .5 . paikkeilla on  jo ihan kesäistä. Kuun lopulla 
on  taas viileäm pää ja lievästi epävakaista. S ateet 
ovat aika heikkoja (10 - 2 0  m m  kaikkiaan). Kes
kiläm pö on lähellä norm aalia (n. +10°). Hallaöitä 
runsaasti.

Kesäkuu:
Alussa hiukan epävakaista ja 3. - 5 .6 . on  jopa 

hallanvaara. Sitten alkaa pitkä, kuiva hellejakso, 
jolloin vain ukkossateet voivat an taa  kosteutta. 
Paras sateen mahdollisuus on juhannusviikon al
kupuolella. Aivan kuun lopulla sää viilenee hiukan 
ja sadekuurojakin voi esiintyä. Tosi kesää. Keski
läm pö 17 - 18°. Sadetta  harvoin, m utta jollain 
paikalla voi vettä tulla runsaastikin kovassa ukkos
kuurossa.

Heinäkuu:
Kuun 1. viikko on kaunista hellesäätä, m utta 8. 

päivän tienoilla on  toivoa ukkosesta. Läm m in sää 
jatkuu edelleen, m utta ukkoskuurojen todennäköi
syys kasvaa kuun loppua kohti. Kokonaiskuva hel
teinen ja kuiva. Keskilämpö 2 0  - 21°, sadetta pai
kasta riippuen 5 - 5 0  mm.

Elokuu:
Edelleen läm m intä, m utta ukkonen todennäköi

nen  3. - 4 .8 . Sen jälkeen aurinkoista kesäsäätä, 
m utta nyt tuuli puhaltaa lännen puolelta, kun se 
heinäkuussa tuli usein kaakosta. Kuun puolivälissä 
sää m uuttuu epävakaisem m aksi ja 2 0 .8 . on  il
m assa jo hiukan syksyn tuntua ja hallakin voi uha
ta 2 5 .8 . Kuun lopulla on  taas kesäisem pää (päi
visin yli 20°). Keskilämpö edelleen yli norm aalin 
(n. 16°), m utta sade jäänee sen alle (40 - 5 0  mm).

Syyskuu:
Alku epävakainen, m utta sitten sää kaunistuu ja 

kesä tuntuu vielä vallitsevan. 8 .9 . vahva korkea 
asettuu Suom een ja kylmää ilmaa voi purkautua 
koillisesta lähinnä itä-Suom een. 12 .9 . tulee sade 
lännestä ja sitä seuraa korkeapaine. Loppukuu on 
melko kesäistä, kunnes 2 8 .9 . saadaan kylmää il
m aa koillisesta. Vieläkin keskiläm pö yli norm aalin 
(n. 11°). Sadetta  saadaan norm aalisti tai hiukan 
sen alle (40 - 5 0  mm).
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Lokakuu:
Alussa hiljalleen läm penevää ja 6. - 7 .1 0 . m a

talapaine lounaasta vetää läm m intä ilmaa Suo
m een, m utta 1 2 .1 0 . saatavan sateen jälkeen vir
taa kylmää ilmaa pohjoisesta. Loppukuun matala- 
paineet kulkevat Suom en yli lännestä itään, jolloin 
kylmä ja lämmin sää vuorottelevat nopeasti. 
2 6 .1 0 . myrsky. Keskiläm pö on lähellä norm aalia 
+ 6°:tta  ja sadetta saadaan aika runsaasti (80 mm).

Marraskuu:
Länsivirtaus on vallitseva edelleen. Sadealueet 

m enevät nopeasti yli ja välissä on aina lyhyt kor
keapaine. Aluksi sade on vettä, m utta 10. päivän 
tienoilla saadaan  jo luntakin, joka kuitenkin sulaa 
nopeasti. Uudelleen talvi yrittää 2 0 .1 1 . m utta tä 
m äkin yritys on  ohim enevä. Keskilämpö on yli 
norm aalin (2 - 3°), m utta sadem äärä lähes nor
maali (n. 70  mm).

Joulukuu:
Alussa kova myrsky lännestä an taa  sadetta ja 

tuo perässään  kylm em pää ilmaa, jolloin voidaan 
saada hiukan luntakin m aahan . Itsenäisyyspäivänä 
sataa lisää lunta ja sitä seuraa pakkassää, joka on 
kylmimmillään 12. - 13 .1 2 . Viikon lauhem paa 
säätä  seuraa talven uusi tulem inen 1 9 .1 2 . Joulun 
sää on aika lauhaa, m utta m aassa lienee kuiten
kin hiukan lunta. H eti joulun jälkeen talvi kiristää 
o te ttaan  ja loppukuu kuluu talven m erkeissä, vaik
ka sää ei olekaan kovin kylmää. Keskilämpö on 
lähellä norm aalia (n. -2°), sadetta saa taneen  lähes 
norm aalisti (60 mm).

Tulipa taaskin luvattua kom eita säitä. Toivotta
vasti osuvuus on parem pi kuin tän ä  vuonna. Muu
tenkin m ukavaa vuotta kaikille Koskelaisen luki
joille.

Turussa lokakuun 31 päivänä 1 9 9 5
Jukka Heinonen
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Kosken Osuusmeijerin tienoo ennen ja nyt
K osken Osuusm eijerin om a m eijerirakennus valmistui 1 9 0 9 , sitä ennen  se oli toim inut vuokralla Kos- 

kenkartanon tiloissa. Ylempi kuva on otettu  1910-luvulla, jo ten  meijeri on  siinä varsin uusi. Kovin au
keaa näkyy ym päristö olevan, kuten siihen aikaan oli koko kirkonkyläkin. Ei ollut vielä tap an a  istuttaa 
puita talojen ympärille. Alempi kuva on vuodelta 19 9 2 , jolloin meijeri oli jo teh tävänsä tehnyt ja m uut
tunut paloasem aksi. Kuvat on  napattu  m elko lailla sam alta suunnalta noin 8 0  vuoden välein.

£
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Koskelaisen luontopalsta

Suppilovahvero elää kovan keräilypaineen alla
Suppilovahveron nousu kansalliseksi ruokasie

neksi on  ollut niin nopea, ettei sieni parka var
m aan ole kauhukuvissaankaan m oista osannut 
odottaa. Kaikki poim ivat "suppiksia”. Jostain  
kum m asta syystä täm ä vahvero tunnetaan , vaikka 
lajituntemus yleensä lopahtaa, kun ylitetään kelta
vahveron tai punakärpässienen  raja.

Ehkä poim im isintoa lisää se oivallinen tosiseik
ka, että  vaaralliseen lajiin sekoittam inen on e p ä 
todennäköistä. Lisäksi aniharva tietää sen jalassa 
joskus asustavasta ilkeän näköisestä toukasta. Ei
pä silti, yhtä hyvää ruokaa se toukka varm aan on 
kuin itse sieni. O ikeastaan pitäisi olla enem m än 
huolissaan sienestä, joka ei kelpaa millekään tou
kalle.

Haluaako sieni tulla kerätyksi?
Suppilovahvero on  erinom ainen esimerkki eliö

lajista, jo ta  ei tiedä olevan olem assakaan, ennen  
kuin sen oppii tuntem aan. Se on niin huom aa
m aton, että  väkisinkin tulee m ieleen, onko sitä 
lainkaan ajateltu syötäväksi. Ehkä se kärsii poim i
m isesta ja haluaa olla piilossa? Kaipa sam at uni- 
versaalisäännöt pätevät sienim aailm assakin, kuten 
m uissa eliöryhmissä. Joku  haluaa, että sen m ehe
vä, siem eniä sisältävä m arja syödään, to inen h a 
luaa vain olla rauhassa ja osoittaa se väreillä, pii
keillä, myrkyllä tai millä tahansa.

Jo s nyt ajatellaan, e ttä  m aassa suurena rihm as
tona  elelevä suppilovahvero haluaa itiöem iensä 
tulevan syödyksi, ihm isen astelu paikalle varm aan 
"raivostuttaa” rihm astoa. Paistettuna tai m uuten 
vahvasti valm istettuna itiöt eivät selviä ihm isen lä
pi itävinä, jos edes raakana syötynä. Siksi toisek
si sam m aleisissa metsissä tarpeillaan käyviä on 
nykysuom essa yllättävän vähän.

Kehitysopillinen ja biologinen ikävä totuus on, 
etteivät sienet nouse m etsiim m e ihm isten iloksi tai 
ruokatarpeita  tyydyttäm ään, m utta m e voim m e 
m uiden eliöiden tap aan  niitä ilman vahinkoa koh
tuudella käyttää. Silti on  niin, e ttä  ihm isestä ei ole

suppilovahverolle m itään hyötyä.
N äyttää siltä, että n im enom aan suppilovahve- 

rolle on  om inaista ja taipum us kadota alituisen 
poim innan alueelta. Tai ainakin itiöem ätuotanto 
laskee, ehkä rihm asto silti säilyy. Toisaalta on  täy
sin epäselvää, kasvaako suppilovahvero luonnos
ta a n k o  sykleissä, m uutam a vuosi kukoistuskautta 
ja sitten taantum a.

R unsaan kahdenkym m enen vuoden aikana on 
hahm ottunut sellainen kuva, ettei "ryöstösienes- 
tys” sovi kyseiselle lajille. Kaikki viedään, mikä n ä 
kyy ja ensi vuonna uudestaan!

Pitäisi olla itsestään selvää, ettei "veronkeräys 
huovien ta p a a n ” ole m issään asiassa oikein. Ehkä 
m oni osoittaisikin malttia ja laupeutta, m utta kun 
sam oja m aita voi koluta m yös se kelvoton n aapu
ri. Siihen yleensä loppuu ihm isen solidaarisuus 
m uita lajeja kohtaan.

Yleisesti o ttaen  useat sienirihm astot ovat tavat
tom an  pitkäikäisiä, m utta niin vietävän arvaam at
tom ia esim. säiden ja m uiden olosuhteiden vaiku
tuksille. Se on kuitenkin selvää, että  suppilovah
vero ei ole m ikään paikasta toiseen "ryntäilijä”, 
kuten esim. lantasienet tai palopaikkojen lajit. Se 
haluaa elellä vuosikym m enten rauhassa lähes 
luonnontilaisissa sam m alm etsissä. Jokainen  vuosi
kym m eniä m etsiä kolunnut tietää; vahveroita on 
siellä, m issä niitä on  ennenkin  ollut. U udet paikat 
ovat harvinaisia.

Viimeaikoina on ollut useita m elko huonoja 
suppisvuosia. Kaikkien ennustusten ja ajatusten 
vastaisesti täm ä syksy oli kuitenkin parem pi kuin 
pitkään aikaan. Se m inusta osoittaa sen, että  rih
m astoja on m aassa, m utta itiöem ien tuotanto  
vaihtelee syystä jos toisestakin. M uutam at sellaiset 
paikat, joista rohm usim m e sieniä jo parikym m en
tä vuotta sitten, olivat kuitenkin tyhjiä.

Nykyajan eläm än m eininkim m e ja suppilovah
vero ovat aika pahassa  ristiriidassa keskenään. 
Sieni haluaa elellä niukkaravinteisessa, happa- 
m essa paikassa, jossa ei vuosiin ole tapahtunut 
m itään m ainittavaa. Typpilannoitus saa lajin kato
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Suppilovahve-  
ron keltaisen- 
ruskea muoto,  
jota sienestäjät 
ha lukkaim m in  
poimivat.

am aan  vuosiksi, ja se on  varm aan yksi suppiksen 
ongelm a: taivaalta pritkuttaa m onta kiloa typpeä 
hehtaarille vuosittain. T yppipäästöjen alentam i
nen  ei ole onnistunut ollenkaan, kuten on  ilah
duttavasti käynyt rikkipäästöjen suhteen.

Monirotuinen laji
Joku  on varm aan huom annut, e ttä  suppilovah- 

veroita on  jos vaikka m inkä näköisiä. O n nahka- 
lakkisia, suomulakkisia ja jopa lähes lakittomia.

O n keltajalkaisia, tummajalkaisia, litteäjalkaisia, 
putkijalkaisia. O n korkeaa, m atalaa, sitkeää ja ra
peaa. M onella on om a suosikkirotunsa, jo ta  käy
dään  hakem assa tietystä paikasta joka vuosi.

Suppilovahvero on niin m onim uotoinen, ettei 
samaksi lajiksi uskoisi. Enkä tiedä, onko kukaan 
todella selvittänyt, ettei ryhm ässä vain olekin 
uusia lajeja. M elkeimpä sanoisin, e ttä  luultavasti 
on.

Ehkä suppilovahverorotuperheessä on m uun
nos, jolla on  kyky ja taito  hyötyä tilanteesta m et-

Suppilovahveron toi
nen, tum m anruskea  
"nahka takk inen” 
muoto.
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sissäm m e. Tässä on nyt sillä paljonpuhutulla m o
nimuotoisella geeniperinnöllä mahdollisuus tulla 
apuun. Y leensä evoluutio e tenee, kun olosuhteet 
muuttuvat. Nyt eläm m e maailm anlaajuisesti sellai
sia aikoja. Valitettavaa vain on, e ttä  ne eivät 
yleensä ole hyviä aikoja vaan täynnä kaaosta.

Suppilovahvero on kuuluisa siitä, että sitä voi 
poim ia koko pitkän syksyn aina talven kynnyksel
le, joskus pah im paan  kaam osaikaankin. Maine on 
kyllä liioiteltu, kuten yleensä kaikki m aineet. Mo
net m uut sienet ovat pakkasta parem m in kestäviä. 
Ilmojen leikkiminen pakkasen ja vesisateiden välil
lä tuhoaa sienen. Nykyään on enem m än kuin h ar
vinaista kunnon pysyvä talvenpohja täällä lounai
silla mailla. Jää tyneenä vahveroita voi kyllä hyvin 
poim ia ja käyttää, kun vaan m uistaa m iten yleen
sä pakasteita käsitellään.

Jaakko Heinonen

Hirvenkello  -  harvinaisuus, jota ei joka pitäjästä 
löydä lainkaan. Jaakko  H einonen  kuvasi tämän y k 
silön Kosken Hongistolta.

Kaikki pedotkäyneetvieraisilla
Viim eisenä suurpedoistam m e ahm akin on poi

kennut Koskelle tarkastam aan entisiä alueitaan, 
jolta vakituinen kanta hävitettiin jo häm ärässä 
m uinaisuudessa, m utta kierteleviä yksilöitä on  voi
nut liikkua vielä viime vuosisadalla.

Ainakin viime kevättalvella ahm a, tai ehkä kak
sikin, kierteli jonkin aikaa Kosken ete läpään  m et
siä, m utta pian ne poistuivat alueelta ilmeisesti 
M arttilan suuntaan.

A hm an etukäpälä on  kohtuullisen m iehen käm 
m enen  m ittainen suurine kynsineen, m utta jälki 
on lum essa aina oudon epäselvä, johtuen siitä, e t
tä tassussa on m yös alapuolella karvoja, kuten 
näädälläkin. Jälkien väli on m elko lyhyt, sillä ah 
m a ei ole m ikään no p ea  syöksyjä, pikem m inkin 
väsym ätön ruuan haeskelija kuin suuri m etsästäjä. 
Siitä johtuu, että se hollille päästyään  yrittää ta p 
paa m yös tulevia tarpeita  ajatellen.

A hm oja on siirretty poronhoitoalueelta "turval- 
lisimmille seuduille” Etelä-Suom en tuntum aan, 
jo tta uhanalainen kanta piristyisi.

Kuvassa ahm an  kaunis jälkijono keväisellä h an 
gella Kananiitussa Hongistolla.

Jaakko Heinonen
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Kuvat puhuttavat vieläkin
I

Viimevuoden Koskelainen- lehdessä oli juttu o t
sikolla Ei Koski ole valmiiksi kuvattu.Sen oudolla 
tekniikalla otetu t kuvat ovat h erä ttäneet niin pal
jon kysymyksiä, että  m inua on pyydetty an tam aan  
selvitys tekosistani.

Tässä alla kuvat vasem m alta alas jne:
1. Kevätkesän kuva Satopäänkulm alta on  o te t

tu korkealta T uom arm äeltä koilliseen, V iepjoen 
laaksoa ylöspäin. Edessä on Mikkolan sauna, kes
kellä pellolla S a topään  koulu ja kaukaisim m at ra
kennukset kuuluvat Peltosuon (Sintosen) talous
keskukselle, joka on kuvanottopaikalta noin kol
m en kilometrin päässä.

2. Näkym ä Hongistolta, O janiem entien varres
ta, joka joh taa Palonum m elta T apalan koululle.

3. M aisem a kuvattuna Liipolan Alitalon tieltä yli

peltojen ja Paim ionjoen itä-koillisen suuntaan. Lä
hes keskellä on  Siivolan punainen rakennus, joka 
tosiasiassa on lähes puolentoista kilometrin pääs
sä. Edessä on kuuluisa Liipolan mänty.

4. Kaunis, rauhaisa tienäkym ä Isoniityn talon 
kohdalta, Liipolan kylässä. Taustalla hääm öttää  
S a topään  entisen kansakoulun pihakoivu.

5. M aisem a kuvattuna H ongiston ja Liipolan 
kylien rajalta, järvennum m en reunasta kohti H on
giston kylää. Rakennuksista erottuvat Vanhakylän 
talo ja H ongiston en tinen  koulu, joka on kuvaus
paikasta kahden kilometrin päässä. Koulun ja 
V anhakylän talon etäisyyssuhde on oikea. Sitä ei 
telekuva vääristä. M aailma vain painuu syvyys- 
suunnassa kasaan.

Jaakko Heinonen

Joulun kynttilät
rintaan saatte  m ielen läm pim än. 
Taivaista valoa luotte sydämiin, 
mielen kohotatte  korkeuksiin.

Liekki lem peä mielen rauhoittaa, 
oi kaikille, kaikille loistakaa.
Kaikille, e ttä  hyvä olla ois 
joulurauhan, ilon ne jokaiselle tois.

Kaino Verner Knuutila
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Taistelun päiviltä
Ollessaan m ukana jatkosodassa Kai Tuom ola 

kirjoitti sotapäiväkirjaa, aluksi melko tiiviisti, m ut
ta m yöhem m in harvem m in. Näitä m yöhem m in 
kirjoitettuja voisi o ikeastaan kutsua lyhyiksi novel
leiksi "sieltä jostakin”. Tässä niistä m uutam a.

Mainila 2 6 .1 0 .4 2 .
Asemasotaa Kannaksella

Em pä olisi uskonut talvisodan päivinä jättees
säm m e K annaksen kylän toisensa jälkeen viholli
sen tallattavaksi, että  tulee näin pian aika, jolloin 
uudelleen tallaan K annaksen kam araa. Ja  vielä; 
että m atkustan ohi noiden poltettujen asem aseu- 
tujen, Säiniön, H onkaniem en, K äm ärän ja Leipä- 
suon Perkjärvelle ja siitä edelleen Raivolaan asti. 
Marssin kaunista, kuuluisaa Terijoen - Kuokkalan 
- Ollilan rantatietä  aina Rajajoelle asti. J a  mikä ih
me! astun Rajajoen yli, p ienen ruskeavetisen, sy
vässä uom assaan m utkittelevan joen tuolle puo
len, josta ennen  alkoi vihollisen m ahtava m aa.

Mutta tuo  ensi retki Rajajoen yli oli ennen  ko
kem aton elämys, se tiesi m uutam ia varsin kriitilli
siä sotapäiviä ja öitä. E teentyönnetty oli pieni p a 
la m aata, m utta sen puolustam inen oli sitä ras
kaam paa ja vaativam paa. Meillä - sillä silloisella 
H aakin joukkueella - oli kuitenkin onni m yötäi
nen. V asta joitakin viikkoja m yöhem m in ryssä 
ihan todenteolla otti haltuunsa tuon puolen h eh 
taarin suuruisen rantakaistan.

Toinen retki Rajajoen yli tapahtui talvisodan 
päiviltä kuuluisaksi tulleeseen M ainilaan - kom en
nuksella, noin kolm atta kuukautta edellisen jäl
keen.

Mainila - m etsäinen, rajantakainen autio kylä. 
M uutam a harm aa kasarm i, betonibunkkereita ja 
kom ea, kivellä päällystetty m aantie.

Nyt on  Mainila jo suom alainen kylä, on  ollut jo 
toista vuotta.

V anha rajavartioston kasarm i on sisustettu m ei
käläiseen malliin ja tä ten  saatu  upea ja juhlava lot- 
takanttiini, jossa palavat värilliset sähkölam put. Se 
on oikea Mainilan Hotelli, johon  matkailijan sopii 
poiketa virkistäytymään. - Toinen kasarm i on lai
tettu elokuvateatteriksi, jonka pihalla iltaisin pitkät 
jonot odottavat jännittäviä filmejä. Siinä on nytkin 
m ennyt m m . "Laulu tulipunaisesta”, "Aatam in 
puvussa ja vähän Eevankin”, "V arastettu paratii
s i”, Majakkaa ja Perävaunua ym. - Joskus Tod- 
leeben heittää raskaan am m uksen m aantien  laita
m aan.

V ähän edem pänä m etsikössä, puron penger
mällä on  ahkerien ja taitavien pioneeriem m e pys
tyttäm ä ajanm ukainen raam isaha sirkkeleineen, 
höylineen, pärehöylineen ja pistoraiteineen. Ym 
päristö täynnä sahattua puutavaraa joka sorttia. 
J a  vuorokaudet um peensa käy sahan  alueella kiih
keä työntahti, raam i jyskii, sirkkelit sirisevät, tuk- 
kivaunut rullaavat ja asevelitaloja nousee alueelle 
kuin sieniä sateella.

O n yksiköistä koottuja kirvesmiehiä, jotka ra
kentavat taloja - asevelitaloja - kannakselaisille 
aseveliperheille. Työ tehdään  urakalla: 8  viikkoa 
taloa kohden ja loppu lom aa. Siinä taitavat ra 
kennusm iehet saavat hyviä lomia. Talo lyödään 
kokoon seitsem ässä vuorokaudessa ja lom aa jää 
yli 4 0  vuorokauden. M utta kyllä tekevät pojat 
pyöreitä vuorokausia, kirveet kolkkavat ahkerasti 
ja seinää nousee, taloja syntyy, puretaan  ja vie
dään  autoilla itse paikanpäälle pystytettäväksi.

O n ilta.
Yksi tavallinen ilta sahatyöm aalla m onien sa

m ankaltaisten joukossa. Korsu on lämmin, h iosta
van lämmin. Sähkövalo tekee nurkat valoisiksi ja 
pöydällä kirjoittam inen käy kuin konsanaan  jos
sain kaupungin konttorihuoneistoissa.

Ulkona kuuluu sahan  jyskytys ja pistoraidetta 
liukuvien rullavaunujen jytinä. Kuu paistaa ja täh 
det tuikkivat. O n vielä aika läm m intä syksyä, eilen 
vielä kävi ukkonen, aivan kuin kuum ana kesäpäi
vänä. Rajalinjalta, m uutam an kilometrin takaa 
kuuluu aika-ajoin kk:n kurnutus, voim akkaam pia 
poksahduksia ja taivas loistaa hetken valorakettien 
sinisenhäikäisevästä valosta. Siellä jatkuu tosileik- 
ki, jatkuu kautta linjan Jääm erelle asti.

Päivällä on  puuhattu  talkootöissä. O n ollut trak- 
toriryhm iä, jotka hankkivat hirsiä sahalle. O sa on 
ollut tietöissä, osa kaivonteossa ja kuka missäkin. 
O n tullut ilta. O n keitetty ja juotu korviketta, käy
ty kanttiinissa, kirjoitettu kirjeitä siviliin ja luettu 
lehtiä ja kuunneltu uutisia. J a  korttisakki on  ryh
m ittyneenä laverien reunalla kum artuneina, kas
vot jännityksestä totisina korttilehtiensä yli. Hillit
ty, hiljainen peli jatkuu myöhälle, joku laskee ra
hojaan - hävinnyt, vaiko voittanut.Toiset jo hank
kivat nukkum aan, joku jo kuorsaakin. Lutikat - tä 
m än Hotelli Lutikan kanta-asukit - heräilevät öisil
le retkilleen. Niitä onkin tavallista enem m än. Lin
jalla taistellaan, taistellaan joka hetki, m utta täällä 
m aan  onkalossa, talkootyöm aalla on rauhallinen, 
tavallinen ilta. Aamulla työt jatkuvat...
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2 9 .1 0 .4 2
Korsukaupunki

T äm ä sahatyöm aa m uodostaa itsessään oikean 
korsukaupungin. Täällä on  kym m eniä korsuja ai
van pienellä alueella, on  suuria ja kom eitakin, pit
kiä onkaloita, kuin joitakin myyränluolia. S aattaa  
tapahtua, että  kun mies painuu jostakin m aan  si
sään, se nousee parinkym m enen m etrin päässä 
ylös korsun toisesta päästä. Kaikki korsut on  tääl
lä varustettu ikkunoilla ja sähkövaloilla. Yleensä 
ne on tilavia ja hauskoja asua.

A suntokorsuja on  m onen  nimisiä: ”Hotell Bris- 
toll”, kom entopaikka, herro jen  asunto, joka on si
sustettu valkoisella selluloosapahvilla, on  resori- 
pohjaiset sängyt, hellit, pöydät ym mukavuudet. 
O n hevosm iesten korsu ”vs. Vossikkahovi”, mie- 
histökorsuja "Pokkahovi”, "Kaitsi”, täm ä "Hotell 
Lutikka” ym.

Täällä on  m yös loistavat korsusaunat, "Mainilan 
löyly” lotille ja upseereille, on  to inen valtavan suu
ri m iehistösauna pukeutum ishuoneineen. En 
m uista m ontaa saunaa, m issä olisin saanut niin 
hyvää löylyä kuin täällä korsusaunassa. Kuumuut
ta  tulee, vaikka polttaisi nahkansa.

O ikea Mainilan korsukaupunki.

1 0 .1 1 .4 2
Haapala -  kaunis rajakylä

Mainilan kom ennuksem m e on loppunut. Ilta
päivällä 5 .1 1 .4 2  saam m e äkkiä käskyn: "K am p
peet kasaan, au to t saapuvat.” Jätim m e korsukau
pungin Lutikkahoveineen, hauskat, valoisat kor
sut, virkeä sahatyöm aa. Ilmakin oli jo m uuttunut 
pakkaseksi, kura oli kohm ettunut, vedet kävi
vät jääriitteeseen ja oli kylmä, to ttum attom an kyl
mä.

K om ppaniam m e oli jo vähää aikaisem m in siir
tynyt H aapalaan , suurenpuoleiseen rajakylään. 
S inne saavuim m e m ekin ja etsim m e joukkueem 
m e m ajapaikasta asuntoa. O nnistuim m ekin vii
m ein saam aan käyttööm m e tallipahasesta m uo
dostetun kopin, johon sijoittui m eistä 7, m inä m u
kaan luettuna. Joku  pääsi saunaan, joku sisälle 
"pytinkiin”.

H aapala - kaunis rajakylä! Kauniita, m aalattuja 
ja hyvin hoidettuja pikkutiloja. M aisema melkein 
varsinais-suom alaiseen malliin, kauniita peltoja. 
M aantie kulkee halki kylän, Joutselän  - Kuokkalan 
m aantie. Koivut pihoilla ja puutarhat ikkunan alla 
todistavat oikeasta suom alaisesta kulttuuripyrki- 
myksestä. M aantien alapuolella mutkittelee joki - 
Rajajoki - syvässä, ihm een syvässä uom assaan, 
ruskeavetisenä ja vuolasvirtaisena, kapeana kuin 
pahainen  oja. Jok itörm ät ovat jylhän korkeat ja 
jyrkät. Jo e n  takana avautuu Mainila, asum aton,

autioine peltoineen, leppäpuskineen, aivan kuin 
Itä-Karjalassakin.Heti joen takana on m ahdoton  
bunkkerim aasto, hakkuulinjoja, huim an korkeita 
tähystystorneja. H uom aa helposti, m istä on  kysy
mys.

Kaikki on varustettu so taa varten - toisin kuin 
meillä Suom essa on ollut.

H aapala on rajakylä, m utta se on  rauhan  vuo
sina elänyt täysin rauhanom aista  eläm ää - kuin 
mikä m uu kylä tahansa  jossakin edem pänä Suo
m en sydäm essä. Nyt on  H aapala hiljainen, vielä 
asum aton, jonka ääreltä rajakin on heitetty kym
m enkunta kilom etriä tuonnem m aksi.

1 8 .1 1 .4 2 .
Huomenna jälleen linjalla

Edelleen leppoisia päiviä H aapalassa; sauno
mista, kunnostautum ista, järjestelem istä ja ennen  
kaikkea odotusta. Odotusta! V uoro tulee jälleen 
siirtyä linjalle, vuoro laskea toiset lepääm ään.

O dotus jännittää mieltä, askarruttaa ajatusta: - 
M inkälainen lohko tulee osaksem m e, minkälaiset 
ovat asem at, m inkälaiset korsut?

Ja  kauanko yhtäm ittaa joudum m e o lem aan lin
jassa? Kaikki tuollaiset seikat askarruttavat mieltä. 
Puhutaan  m onenm oista, arvellaan, luulotellaan. 
V arm aan ei tiedetä paljon. Edessä on  jännittävät 
hetket, siirto, joka paljastaa kaiken.

Mieliala on  yleensä huoleton, vaikka tehtävän 
vakavuus hiukan jäykistääkin mieltä. Vanhoja, to t
tuneita sotureita. S en  kun taas tekee vuoronsa, 
niin pääsee jälleen taakse. Tuo tietoisuus kannus
taa  tehtävään, kestäm ään.

Ilma on hiukan viilentynyt uudestaan ja m aassa 
on vähän, hyvin vähän lunta. Pitäisikin vaan jo 
talvea päällä, olisi kaikin puolin valoisam paa ja 
hauskem paa, kuin m ärkinä ja säkkipim einä aikoi
na. M arraskuuhan on jo yli puolen ja kohta tulee 
pikku-joulu ja joulukuu. Aika kuluu - ja se on  hy
vä se. Kun aika kuluu, tulee rauhakin n o p eam 
min.

2 3 .1 1 .4 2
Kuutamoöitä Kiisselisuolla

J o  on ehditty olla m uutam a vuorokausi linjassa, 
Joukkueem m e lohkona on Kiisselisuo, "sorm en- 
kärjestä” vasem m alle, harvapuinen, melko tasai
nen suo. Paikka ei näytä ollenkaan hullummalta 
ainakaan tällaisessa vaiheessa, kun ryssä ei eri
koisem m in liikehdi.

A sem ien väliä on myös sopivasti, ehkä 6 0 0  - 
7 0 0  m. oikealla sivulla kuitenkin lähem pänä. 
Suon takana on jossakin Rajajoki, oikealla on 
Siestarjärvi.
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Ilma on ollut aika sopiva, e tupäässä pientä pak
kasta ja luntakin on jo senverran, e ttä  m aa on val
koinen. Öisin on ollut valoisia, ihania kuutam oöi- 
tä, jolloin vartiointi on  helpom paa ja hauskem 
paa.

Korsu "H iekkahovi” on m yös oikein kohtalai
nen  etulinjan korsuksi hellam uurineen, ikkunoi
neen, pöytineen ym. M ikäpäs on ollessa, niinhän 
täällä on  kuin "herran  kukkarossa”. Täällä ei tule 
seurattua paljonkaan yleism aailm an tilannetta, se 
ei edes erikoisem m in kiinnosta. Täällä on  om a 
mielenkiintonsa, om a "yhteiskuntansa”, jossa ul
kopuoliset seikat eivät paljon m erkitse. Täällä val
votaan ja nukutaan, vuorotellen ja joka vuorokau
den aikana. Yöaika on hyvin kodikas, kun karbii- 
dilam ppu palaa pöydällä ja hellassa palaa iloinen 
tuli kiehuttaen korviketta. Pöydällä sopii kirjoitella 
kirjeitä, lueskella, kun on hiljaisem paa. Ulkona 
kuuluu pauke ja räiske, kranaattien räjähtelyä, 
m utta täällä m aan  sisällä se ei paljon vaikuta. Se 
aika, m ikä ollaan korsussa, pyritään käyttäm ään 
m ahdollisim m an paljon unoh taen  sodan ja sen 
ikävimmät puolet. E letään vaan hiljakseen ja pi
detään  reipasta, leikkisää m ieltä yllä, oikeata kor- 
suhenkeä.

Korsuhenki - se se on oikea ja aito asevelihen
ki.

1 7 .1 2 .4 2 .
Viikko "keuhkossa”

Kiisselisuolla on  "K euhko”, m atala, m aanpäälli
nen  murju. Vuoroviikko vierähti siellä, m atalassa, 
savuisessa, m utta silti viihtyisässä korsussa. Nu
kum m e siellä ruokopatjoilla kuin teltan havuilla ja 
keittelem m e kam iinan päällä korviketta, joka var
tiosta tultua maistuukin varsin hyvältä - parem 
m alta kuin aikaisem m in rauhan oloissa parhain- 
kaan kahvi kerm oineen pullineen. O n lyhyt m at
ka asem iin, m uutam a m etri ja sisälle kuuluu var
sin hyvästi am m unta linjasta. Siitä voi melkoisella 
tarkkuudella päätellä vallitsevasta tilanteesta. Päi
vällä ei voi p itää tulta kam iinassa, ryssä näkee 
"Paljaasta m äestä” savun ja am puu vimmatusti 
piiskatykillään, kuten kokem us osoitti.

M ikäpäs täällä m uuten on ollessa! Uni m aistuu 
hyvästi, kun vaan on läm m intä ja m aistuu se ruo
kakin. Sen kun vain oleilee. Ei juuri huvita itseään 
paljon siistitä, ei ajella partoja, ei pestä  naam aan
sa. O n niin suloista olla om assa olossaan. Sitten 
kun on vuoroviikko ohi, on  suloista painua sau
n om aan  ja pestä "K euhkon” savut ja pölyt pois 
nahastaan . J a  jälleen tun tea itsensä ihmiseksi. - 
M issäpä muualla tällaista voisi tunteakaan! "Keuh
ko "-tuuri edustaa oikeata, väären täm ätön tä  etulin- 
jaeläm ää.

Vuonna 1991 paljastettiin Nuorten tuuan pihalla Kosken m iesten ja tkosotaan lähdön m uistom erkki,  joka sai 
nim ekseen Veteraanikivi. Kuvassa patsas on juuri paljastettu ja Kosken Reserviupseerit r.y.n puheenjohtaja  
Sakari Virtanen pitää vastaanottopuhetta .
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Hongiston Töllikulmalta Kerkolan koulumestariksi
Kulkekaam m e ajatuksissam m e hiem an yli 150 

vuotta taaksepäin Kosken kappelin H ongiston ky
län ”töllikulmalle”, joka silloin oli nykyisen Nau- 
min talon paikkeilla. Oli aika en n en  isojakoa, jo
ten  H ongiston kantatilat olivat vielä yhdessä ry
kelm ässä siinä Purhaan  talon lähistöllä, m utta sii
tä pieni m atka etelään päin oli m ainittu töllikulma, 
jossa m elko lähekkäin oli useita pieniä mökkejä; 
to rppia, m äkitupia, sepän  töllikin pajoineen. Nii
den joukossa oli nk. ”Suntin m ökki”, suunnilleen 
nykyisen Naum in navetan kohdalla. S inne nyt 
suuntaam m e kulkumme kesän läm pim äm pänä ai
kana heinäkuun 9 päivänä vuonna 1842.

Eipäs pidetä liian kovaa m eteliä, sillä mökissä 
on juuri sattunut iloinen perhetapah tum a; on  syn
tynyt perheen  neljäs lapsi, poika, joka jäikin vii
meiseksi. Perhe oli siis senaikaiseksi m elko pieni. 
Olisiko poika ollut hiem an heiveröinen, ainakin 
hänet vietiin kasteelle jo heti seuraavana päivänä
10 heinäkuuta, jolloin hänelle annettiin nimeksi 
Juho  Fredrik. Hyvin tulokas kuitenkin eläm än
tiensä tarpoi, ja tä tä  eläm äntietä m e nyt hetken 
seuraam m e. Siinä ovat apunam m e sukututkimus
ta harrastanut Ju h o  Enlundin m yöhem pi sukulai
nen  Vesa H änninen, sekä B runo Aalto eli "T orp
pari”, joka 60-luvulla haastatteli vanhoja koulu- 
m estarin tunteneita  ihmisiä.

Suvun vaiheita
Pojan onnellinen isä oli Efraim Erkinpoika En- 

lund, joka oli syntynyt S om eron  Kimalassa Här- 
kojan torpassa 5 .1 .1 8 0 1  ja kuoli Hongistolla hie
m an yli 80-vuotiaana "vanhuuteen”, kuten kir
konkirjat kertovat. Pojan äiti oli H elena eli Leena 
Juhontytär, joka oli syntynyt H ongiston Purhaan 
tilan Peltolan to rpassa  1 5 .3 .1 8 0 4  ja kuoli H on
gistolla 19. 9. 18 8 4 , kuolinsyy ”tietym ätön". T ä
m ä Peltolan to rp p a  m uuten sijaitsi nykyisten U o
tilan ja Pohjolan talojen välim aastossa A holan ta 
losta hiem an Paim ionjokeen päin. S inne johti 
H ongiston kyläkeskuksesta jonkinlainen tientapai- 
nen  joen ran taa  seuraten.

Isä Efraim oli nk. "itsellinen”; hän omisti m ö
kin, joka tosin oli H ongiston Uotilan maalla. Pel
toa  ei hänellä ollut, m utta elannon antoi kirkolli
nen  virka. Efraim Enlund oli Kosken kappeli
seurakunnan suntio eli "unilukkari”. Eikä hän 
m uutenkaan ihan tavallinen töllinmies ollut, hän
011 m m . käynyt kaksi vuotta Turun katedraalikou
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lua, m utta palasi kuitenkin takaisin Som erolle, oli 
vuoden verran renkinä Pitkäjärven Längsjön kar
tanossa, josta muutti syksyllä 1 8 1 8  rengiksi Kos
ken kartanoon. Seuraavana vuonna hän  otti ren- 
ginpestin H ongiston Mikolaan, josta löysi tulevan 
vaim onsakin, joka m yös oli palkollisena Mikolas
sa. K appalainen J. Jo nsson  vihki heidät avioliit
toon  18 2 4 . Lapsia heille siis syntyi neljä -  a ina
kin aikuisiksi eläneitä - ,  poika Vilhelm 18 2 7 , ty
tär Juliana 18 3 3 , Ulrika Serafina 183 7  ja sitten 
184 2  poika Juho  Fredrik -  tuleva koulumestari.

H eidän kotinsa nimi "Sunti” johtui ilmeisesti sii
tä, että se oli suntion asunto. Mahdollista on 
myös, että  siinä olisi aiem m in asunut joku Sund - 
nim inen perhe. Kun Efraim Enlund oli "kirkon
m iehiä”, oli hän  jonkinlainen töllikulman joh to
hahm o; siihen viittaa hänen  lisänim ensäkin ”Sun- 
tin keisari”.

Nuoruusvaiheita
Nähtävästi Juho  Enlundkin oli käynyt jotain al

keiskoulua, luultavasti kiertokoulua, koska hänellä 
m ainitaan olleen hyvän lukutaidon. H än kävi 
myös rippikoulun ja konfirmoitiin Koskella 1857 . 
Heti rippikoulusta päästyään hän  oli pari vuotta 
renkinä Uotilassa, siis talossa, jonka maalla hänen  
kotinsa oli. Sitten hän  palasi takaisin kotiinsa, 
m utta seuraa valta n. 10 vuoden ajalta hänen  vai
heistaan ei ole tarkem pia tietoja.

O n kuitenkin ilmeistä, e ttä hän ainakin osan sii
tä ajasta oli Turussa opiskelem assa lukkariksi, kos
ka kirkonkirjat m ainitsevat hänen  käyneen lukka
rinkoulua. Nähtävästi hänellä oli vakaa aikom us
kin ryhtyä lukkarinvirkaan, m utta aikom usta hait
tasi se, ettei hän  ollut soittotaitoinen. M uuten hän  
olisi ollut aivan kelvollinen lukkariksi; kirkonkirjat 
m ainitsevat hänen  olleen erittäin hyvä veisaaja, 
harras uskovainen ja ehdottom an raitis. P iippua 
hän  tosin kärytteli, m utta siihen aikaan ei rait- 
tiusaate vielä ulottunut tupakoim iseen asti.

Jo  Som erolla ollessaan, ilmeisesti v. 1 8 8 6 , jol
loin Kosken lukkari Rautell kuoli, Juho  Enlund 
anoi pääsyä Kosken uudeksi lukkariksi, m utta juu
ri tuo soittotaidon puute esti sen. O n hiem an 
merkillistä, ettei hänellä sitä taitoa ollut; yleensä 
sellainen joka on "erittäin hyvä veisaaja” oppii 
myös soittam aan, ainakin tyydyttävästi. Ehkä h ä 
nellä ei sitten ollut tilaisuutta soiton opiskeluun, tai 
mikä lie ollut.



Kirkonkirjat kertovat, e ttä Ju h o  Fredrik vihittiin 
Koskella avioliittoon 1 8 .2 .1 8 7 0  Edla Sim ontyttä- 
ren  kanssa, joka oli kotoisin Kosken T apalan  ky
län Syrjälän torpasta, ja hiem an yli kuusi vuotta 
m iestään nuorem pi. Edlan vanhem m at olivat 
to rppari ja seppä Sim o Vallenius ja hänen  vai
m onsa Maria M atintytär. Aivan tarkoin ei selvin
nyt, m issä täm ä Syrjälän to rp p a  oli, m utta on  hy
vin m ahdollista, että se oli aivan T apalan  ja Pata- 
kosken rajalla nykyisen Luhtalan lähistöllä ollut 
to rppa , jossa m yöhem m inkin asui Vallenius-suku- 
nimisiä ihmisiä.

Naim isiinm enonsa jälkeen nuoripari asui Kos
kella vielä viisi vuotta, joskaan ei olla selvillä, mis
sä heidän asuntonsa oli. O n m ahdollista, e ttä  he 
asuivat Suntin mökissä, tai sitten Syrjälän to rp as
sa. V uoden 1 8 7 4  alussa heille syntyi ensim m äi
nen  poika, joka ristittiin Gabriel Albertiksi ja sit
ten  tytär W ilhelmiina vuoden 1 9 7 5  loppupuolella. 
Kun tytär oli vasta hiem an yli kuukauden ikäinen, 
m uutti perhe Pöytyälle, josta Juho  Fredrik oli saa
nut lastenopettajan  paikan. Ilmeisesti täm ä ”las- 
ten o p e tta ja” tarkoitti kiertokoulunopettajaa, vaik
ka sitä ei ei kirkonkirjassa m ainitakaan. Sensijaan 
se m ainitaan, että "mies on lukkarinoppilas.”

Muutto Somerolle
Olo Pöytyällä ei ollut pitkäaikainen, sillä Juho  

Enlund valittiin kohta Som eron  kolm annen kier- 
tokoulupiirin opettajaksi 2 7 .8 .1 8 7 6  alkaen. Näin 
hänestä  tuli som erolainen loppuiäkseen. H änen  
piiriinsä kuuluivat seuraavat viisi alapiiriä: Kerkola 
-  Syvänoja, H äntälä, Talvisilta, Pitkäjärvi ja Viluk- 
sela -  Vähä-Viluksela. A suinpaikakseen hän  otti

Koulumestari Enlun- 
din Som eron  Kerko- 
laan rakennu ttam a  
mökki. Valitettavasti 
koulumestarista it
sestään ei löydetty  
kuvaa.

Kerkolan kylän; asui ensin Ali-Kurjella ja sitten 
M äki-Lampolassa, joissa m olem m issa piti myös 
kiertokoulua. M yöhem m in hän  rakensi Kerkolan 
Klemelän maalle om an Mäkilä-nimisen mökin, jo
ka yhäkin on pystyssä, ja jossa nykyisin asuu h ä 
nen  ty ttärentyttärensä Jo h an n a  Maria Enlund.

Tässä tapauksessa kuitenkin kirkonkirjojen ja 
haastattelujen kertom a poikkeaa toisistaan. Kirjat 
m ainitsevat, että Enlundin vaimo Edla m uutti Mä- 
kilän mökkiin leskenä ja asui siellä lastensa Ainan 
ja Vihtorin kanssa, eli e ttä Juho  Fredrik ei olisi 
asunut siellä lainkaan. T orpparin  haastatteluissa 
kuitenkin useat sellaiset vanhat ihmiset, jotka oli
vat hyvin tun teneet koulum estarin, ovat kertoneet 
m yös hänen  asuneen  Mäkilässä. T ähän  kyllä viit
taa  sekin, että m ökkiäkin ruvettiin sanom aan 
"Koulum estariksi”. Tuskin sitä olisi kutsuttu niin, 
jos koulum estari itse ei olisi lainkaan siellä asunut. 
Myös opettaja Kustaa Hossi m ainitsee Som ero- 
lehdessä 1 9 2 7  kirjoituksessaan Kolme vanhaa 
koulum estaria näin: "Tälläkin koulumestarilla oli 
om a asunto Kerkolan kylässä.”

Som erolla perheeseen  syntyi vielä 7 lasta; Ma
tilda A m anda 1 8 7 8 , Karl 18 8 0 , Jo h an  Hjalmar 
18 8 2 , Edla Emilia 1 8 84 , Viktor Albin 18 8 7 , Ida 
A urora 1 8 8 9  ja Aina Elina 1891 . Perheeseen  
kuului siis lopulta 11 jäsentä, jo ten  sitä voi sanoa 
suurperheeksi, joskaan se siihen aikaan ei ollut 
m itenkään harvinainen.

Palkkausta ja eläkettä
Kiertokoulu oli seurakunnan ylläpitäm ä ja pal

kakseen kiertokoulunopettaja sai Som eron  seura
kunnalta 9  tynnyriä ruista vuodessa. Kun tynnyri
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on 144  litraa, niin litroiksi m uutettuna palkka oli 
1296  litraa, jo ten sellaista m äärää  tuskin perhe  -  
vaikka oli suurikin -  pystyi vuodessa syöm ään. 
Ylijäämäruis tietenkin myytiin ja sillä rahalla os
tettiin m uuta tarpeellista, m itä taloudessa tarvit
tiin.

Lisätienistiä Ju h o  Enlund hankki sillä, e ttä  hän 
oli Som erolla -  pääosin  om assa koulupiirissään -  
huutokauppojen pitäjä, sekä laati kauppa- ja p e 
runkirjoja. H änellä sano taan  olleen erittäin kau
niin käsialan; niin kertoi mm. Torppari, joka on 
hänen  kirjoitustaan jossakin vanhassa asiakirjassa 
nähnyt.

M yöhem m in vanhaksi ja hiem an sairaaksikin 
tultuaan Ju h o  Enlund olisi halunnut lopettaa kou
lunpidon ja anoi 1 9 0 5  Som eron  seurakunnalta 
eläkettä 5 ruistynnyriä ja rahaa 100  mk vuodessa 
tai pelkästään rahaa 2 0 0  mk vuodessa. Kirkko
neuvosto anom usta puolsikin, m utta kirkonko
kous lupasi vain 100  mk vuodessa. Siihen ei En
lund tyytynyt, vaan valitti asiasta ja hoiti vielä toin
taan, kunnes viiden vuoden päästä  seurakunta 
suostui an tam aan  hänelle tuon 2 0 0  m arkan vuo
tuisen eläkkeen, jolloin koulum estari otti eron  vi
rastaan 2 7 .2 .1 9 1 0  alkaen. Pitkään hän  ei kuiten
kaan ehtinyt eläkepäivistään nauttia, sillä hän 
kuoli jo 3. 3. 1 9 1 2  "keuhkotautiin”, kuten kir
konkirja ilmaisee.

Koulunkäyntiä
Luokaam m e vielä pieni silmäys koulumestari 

Ju h o  Enlundin kouluhuoneeseen ja erittäin hänen  
opetustapaansa. T orppari kertoo, että opettajan  
velvollisuutena oli an taa  opetusta 8  viikkoa jokai
sessa kiertokoulupiirinsä alapiirissä, ja kylien kan
tatilat olivat velvolliset an tam aan  vuorollaan huo
neen  koulun käyttöön.

Kuten kansakoulussakin, oli m yös kiertokoulus
sa opettajan  pöytä ja seinällä melko kookas taulu, 
m utta pulpetteja ei ollut, vaan oppilaat istuivat 
pölkkyjen päällä olevilla lankuilla. Koulutyö alkoi 
aamulla 9 aikaan, aluksi veisattiin virsi ja luettiin 
rukous, sam oin koulupäivän päättyessä 2-3 ai
kaan iltapäivällä. Välitunteja ja ruokatunti tietysti 
pidettiin.

Enlundin opetustavoista m ainitsee opettaja 
Kustaa Hossi em . kirjoituksessaan Kolme vanhaa 
koulum estaria näin: "Koulun pidossa oli Enlund 
hyvin tunnollinen, hänen  koulun pitonsa oli jo
tenkin sam an suuntaista kuin edellistenkin (aiem
min m ainittujen koulum estareiden), paitsi että hän 
pani uskonnon opetukselle suurem m an painon, 
jopa siihen m äärin, ettei juuri m uuta kirjaa luettu 
kuin Lasten raam attua ja katekism usta, joita käy
tettiin tavaus- ja sisälukuharjoituksissakin. Kirjoi
tuksen ja laskennon opetus oli vapaaehto inen  jos 
joku halusi näiden opetusta niin silloin sitä o p e
tettiin. M yöhem m in kyllä sitte tuli näiden aineiden 
opetus Enlundinkin opetusaineiden joukkoon 
vaikka vähem m ässä m äärässä kuin muualla."

T orppari kertoo haastattelujensa pohjalta, että 
katekism us oli lähes kaikilla oppilailla itsellään, 
m utta seurakunnan puolesta oli käytössä aapiset, 
raam atunhistoria ja lukukirja sekä myös kriffeli- 
taulut ja kivikynät. O petuksen pääpaino  oli luke
misessa; kirjoittam inen jäi vähem m älle huomiolle 
ja niinpä m onen  oppilaan kohdalla tuotti om an 
nim en kirjoittam inen m yöhem m inkin tuskan hien. 
Kriffelitaululle piirrettiin yksittäisiä kirjaimia, ei 
juurikaan sanoja, lauseista puhum attakaan. Las
kennossa harjoiteltiin yhteen-, vähennys- ja kerto
laskua, m utta luvut olivat niin pieniä, että hyvä- 
päisim m ät oppilaat pystyivät laskem aan ne pääs
sään. Koulumestari käytti taulun puhdistam iseen 
jäniksenkäpälää, m utta oppilaat pyyhkivät kriffeli-

Koulumestari Enlundin  ai
kainen p en kk i  Mäkilän tu
vassa. Varmaan Johan Fred- 
rikkin on sillä istunut.
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"Ryysyistä rikkauksiin”
O tsikkona on lentävä lause, jota on käytetty 

am erikkalaisesta m onim iljonääristä Rockefelleris- 
tä, m utta joka pienem m ässä m ittakaavassa tulee 
m ieleen, kun puhutaan kulkukauppias Aku 
Heinosta.

August H eino (1 1 .4 .1 9 0 3  - 4 .4 .1 9 8 5 ) syntyi 
Kosken ja S om eron  rajamailla, siellä m itä Pen- 
ninkulmaksi kutsutaan, kuitenkin hiem an S om e
ron puolella. H än  kävi Sorvaston kansakoulua.

A k u  katoksensa alla jo nku n  toisen torikauppiaan  
kanssa.

Liiketoiminnan alku
Ensim m äiset muistikuvani Aku H einosta ulottu

vat sota-aikaan, jolloin hän  kävi kulkukaupalla 
Koskella, m m . T apalan  metsäkulmilla. H än  kulki 
polkupyörällä, jossa oli ohjaustangon edessä iso 
m atka-arkku ja takatelineellä m ahtava, suureen la- 
kanantapaiseen  sidottu paali. Taakka painoi niin 
paljon, että pyörä ihan horjui ja vapisi, kun Aku 
sillä lähti ajam aan.

Kun Aku tuli taloon, hän  avasi tuvan lattialle 
m atka-arkkunsa, jossa oli useita lokerikkoja pääl
lekkäin. Noissa lokeroissa oli nappeja, neppejä, 
m ustaa ja valkoista rullalankaa eri vahvuuksina, 
karhulankaa. T ästä äiti sitten valitsi ta rpeen  m u
kaan. Sitten hän  avasi nyyttinsä, jossa oli eri ko
koisia flanellipaitoja ja -housuja, molskihousuja, 
tyykipaitoja, nahkakintaita ym. Varsinkin molski- 
housut olivat suosittuja, sillä molski on  sellaista 
miellyttävän p ehm eää  m ateriaalia ja vahvaakin. 
Myös eripaksuiset flanellipaidat ja -housut olivat 
tykättyjä.

Aika paljon ostettiin, ja minulle on  jäänyt sel
lainen muistikuva, e ttä  H einon Akua oikein odo
tettiin keväisin ja syyssuvesta kulkukaupalle, sillä 
olihan Tuim alaan pitkä m atka ja esim. äitini ei oi
kein kunnolla osannut pyörällä ajaakaan, eikä oi
kein olisi ehtinytkään kaupoille.

Akulle aina annettiin  m yös syöm istä ja toisi
naan  hän pyysi myös yösijan.

Mutta eräs muisto Aku H einosta on  erityisen 
hyvin jäänyt m ieleen. Se on, kun isä-vainaa Akul
ta  hevosen osti.

Kerran Aku tuli kaupalle hevosella Takatalosta 
päin. Isä sanoi:

"O npa suli kaunis hevonen. Kättelin, kun se

taulunsa kämmensyrjällä.
Tietysti myös oppilailla ilmeni jonkinasteista ku

rittom uutta tai oppim ishalun puutetta. Rankaisu- 
keinona koulum estari käytti luunappia, tukkapöl
lyä, keppiä ja saattoi hän  ajaa jonkun uloskin. H ä
nellä oli myös om intakeinen tap a  an taa  pojille 
haukkum anim iä, kuten Saksanpässi, Houkujaako, 
Tirri- Kustaa ja Putinankorkki. Pojat puolestaan 
kutsuivat hän tä  yleisesti Epu-Jussiksi.

Kaikkiaan 3 3  vuotta koulum estari Enlund takoi 
Som eron  nousevan nuorison päähän  lukemisen ja 
laskem isen jaloja taitoja. Suuri oli siis se joukko, 
joka häneltä näitä taitoja sai. Vaikka ei hän ta 
voittelem aansa lukkarin virkaan päässytkään, niin 
varm aan hän  opettajanakin tunsi olevansa yhteis
kunnalle hyödyksi. J a  olihan sekin kirkollinen vir
ka.

Matti Heinonen
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Viuhka-Vauhti parirekien edessä, ohjastajana A ku . Kuva o te ttu  ilmeisesti jonain laskiaisena.

juoksikin niin köykäsest tiätä pitkin .” "Jaa, kyll se 
myytävänäkin o n ”, sanoi Aku. J a  niin isä osti kel- 
lertäväharjaisen, pienikokoisen Viuhka-Vauhtin. 
Aku neuvoi käyttöohjeena mm. ettei sitä koskaan 
saisi ohjaksista pistää kiinni m ihinkään, se ei ollut 
to ttunut sellaiseen. J a  näin tapahtuikin; hevosta ei 
koskaan laitettu kiinni m ihinkään, ohjat heitettiin 
vaan m aahan.

K erran kuskattiin karjaruokaa pihattoliiteriin 
Viuhka-Vauhtilla. Kuinka ollakaan, äiti sattui heit
täm ään tam ppukopan  pihatonvintistä alas ja 
Viuhka-Vauhti pelästyi niin, e ttä  lähti parireet p e 
rässä niin paljon kuin pääsi täyttä laukkaa ym pä
ri T apalan  kylätien n. 3 - 4  km ja lopuksi m eni 
P en in k u lm alle . Sitä ihmeteltiin, m iten se sinne 
osasi, vaikka oli jo m onta vuotta Perälässä ollut. 
Se tuotiin takaisin, m utta jotenkin se sen jälkeen 
oli a ina hiukan vauhko. Sitten Viuhka-Vauhti jou
tui so taan , josta se ei koskaan palannut. Jonk in 
näköinen korvaus siitä saatiin.

Liikeperiaatteita
K ulkukauppiaana Aku H eino kulki melkein kai

kissa Kosken kylissä 30-luvun alusta 50-luvun al
kuun. Aluksi hän  kävi kulkukaupalla Isosorvastol- 
ta käsin, jossa hänellä oli pieni m aapaikka, Le- 
pistönm äki, jota nyt pitävät Pentti ja Mirja T am 

m inen. Koski oli hänen  suosikkiseutujaan, sam oin 
Ypäjä. M yöhem m in, kun hän  sai Beugeot-m erk- 
kisen auton, hän  alkoi käydä toreilla, esim. Loi
m aan  ja Salon toreilla, m utta kävipä hän  kauem 
panakin, aina V am m alaa, T am m isaarta ja Rova- 
n iem eä m yöden. Torilla hänellä oli kauppa
m iehen elkeet. Kun oli kova pakkanen ja hänellä 
oli katos, niin hän  käski naisia m enem ään  läm 
m ittelem ään, e ttä  näin pääsi kaupan alkuun. Ker
ran  Piilikankaan m etsällä hänet ryöstettiin, siinä 
kun m ennään  Koskelta Ypäjälle. Silloin oli vielä 
sem m oisia m etsärosvoja.

Eräs August H einon m enestym isen salaisuuksia 
oli, ettei hän  myynyt "ei-oota”. Tuo Viuhka-Vauh
tin myynti oli eräs esimerkki. T oinen esimerkki 
kauppiastaidosta on niiltä ajoilta, jolloin muovi tu
li. Eräs tunnettu  ison talon isäntä m eni Akun 
kauppaan  ostam aan  tyttärelleen läm pöpukua. 
Aku näytti nylonpukua ja isäntä kysyi, onko täm ä 
muovia. T ähän  Aku vastasi: ”Ei täm ä m ittään 
m uavia oi, täm ä on puhdasta kangasta .” J a  ker
ran, kun verojohtaja Koskela halusi isoa villatak
kia, eikä sellaista sattunut juuri olem aan, niin Aku 
myi sellaisen yltään.

Toinen liikeperiaate oli, että ei tingitty m istään. 
Kerran m uistan kun yritettiin tinkata 8 m arkan 
nenäliinasta, niin Aku sanoi: "Siitä tyhjästä m it
tään  saa!” M yöhem m in, kun alennusm yynnit tuli
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vat muotiin, niin Aku sanoi: "Meillä on  aina 
ALE." Silloinkin, kun Akulla jo oli om a liiketalo, 
niin ylim ääräinen tavara kannettiin vinttiin ja kel
lariin.

Aku oli sitä mieltä, e ttä vielä tulee sellainenkin 
aika, kun näitä tarvitaan. Niinpä kun hänen  kuo
lem ansa jälkeen pidettiin loppuhuutokauppa, niin 
alakerrasta löytyi mm. osittain paperikankaisia 
m iesten pukuja.

Aku itse ei ollut sodassa, vain linnoitustöissä 
K arhum äessä oli ollut jonkin aikaa sota- aikana. 
Mutta kerrotaan, että so taa Aku vartosi. T äm ä se
littää hän en  tavaran säästäm isensä, sekä se, että 
sota-aika oli otollinen liike-elämälle. Oli puute ta 
varasta. Sota-aikana Akukin rikastui. H än  myös 
"teki pim jää”, niinkuin sanottiin. Muistan, kuinka 
veljelleni järjestyi rippipuku, m utta Aku tarvitsi si
kaa takaisin.

Perheasioita
Poikam iehenä kulkukaupan aloittaessaan Aku 

haki tavaraa Salosta. Niillä reissuilla leimahti myös 
lempi. 6 .7 .1 9 4 1  kauppias August H eino vihittiin 
avioliittoon om pelija Lydia A hon (2 9 .5 .1 9 0 6  -  
1 0 .7 .1 9 8 6 ) kanssa Muurlasta. Lydia oli joustava, 
ei pahaa  sanaa kenellekään sanonut, eikä nähnyt 
asioita kielteisesti. H änen  osallistumistaan m ie
hensä työhön täydestä sydäm estään osoittaa 
esim. se, että Lyyli tuli myös Akun m ukana kul- 
kukaupalle. Heillä oli vain yksi polkupyörä. Kun 
he tulivat tänne  Koskelle päin, niin he tekivät si
ten, että to inen ajoi ensin jonkin m atkaa ja to inen 
käveli perässä. S itten jätettiin pyörä tien viereen 
toista varten ja vaihdettiin osia, eli ensim m äinen 
lähti kävelem ään ja to inen otti polkupyörän sitten, 
kun kohdalle kerkesi ja rupesi ajam aan.

Eräs sukulainen kertoi, e ttä  m yöskään sana

harkkaa hän  ei koskaan kuullut heillä keskenään 
olleen. Niinpä avioliitto oli pitkä kestäen kuole
m aan asti.

August H einosta kerrotaan, e ttä  hän  oli lep
poisa, sananvalm is vanhan kansan mies, joka las
ki leikkiä, m utta ei aina ym m ärtänyt itseensä koh
distuvaa leikinlaskua. Lapsista hän  tykkäsi paljon 
ja saattoi sanoa: "M ennääs kattom aan aurinkoo!” 
kun vei kauppaan  ja osti jäätelön. Isänsä sisaren 
pojalle Tuurelle hän  osti p ienet tuppivehkeet, jo t
ka olivat erikoisen mieluisat. Veitsi siitä on  pääs
syt hukkum aan ja vielä 65-vuotiaana Tuure hai
kailee, e ttä kun saisi sellaisen veitsen jostakin!

August H eino, hän en  sisarensa ja kaksi velje
ään  kuolivat kaikki syöpään. Lydia-vaimo eli hie
m an m iehensä jälkeen, m uttei tosin kauaa. Lydia 
jotenkin kalkkeutui loppuaikoina, eli häneen  tuli 
dem entia, niinkuin asia nykytermillä ilmaistaan. 
Esim. ollessaan 80-vuotias hän  sanoi: "M enen 
kattoon vanhoja opettajiani M uurlaan.” Ei hän  o t
tanu t ym m ärtääkseen, e ttä  to tta  kai kaikki o p e t
tajansa jo olivat kuolleet.

Komea liiketalo
Tälle pariskunnalle työnteko oli kaikki kaikes

sa. Ei kuulem m a paljon juhlapäiviäkään vietetty, 
ei ainakaan pitkään. Tunnollinen ja ahkera olivat 
ne sanat, joita he m olem m at korostivat. H e myös 
tykkäsivät työstään kovasti. Työ puolestaan pal
kitsi heidät. 50-luvun taitteessa he  ostivat Loi
m aan  kauppalasta 2-kerroksisen tiilitalon, johon 
perustivat liikkeensä "Loim aan V aatetus”. Sitä en 
nen  heillä kyllä jo oli ollut p ienehkö liiketalo lä
hellä ra taa  Oskari Heikkilää vinosti vastapäätä. 
Täällä p ienessä liikkeessäkin Lyyli om peli ja Aku 
kävi kaupalla täältä käsin. Mutta täm ä Loim aan 
V aatetuksen liiketalo oli aikanaan Loim aan ko
m eim pia pääkadun varrella. T ästä ja m uustakin 
tuli m ieleeni täm än kirjoituksen otsikko.

V ähän ennen  kuolem aansa he tekivät testa
m entin, jossa rahaom aisuus 1 miljoona m arkkaa 
annettiin Loim aan Yhteiskoululle Lydia ja August 
H einon stipendirahastoksi. T ästä on  m äärä joka 
kevät an taa  korkorahojen verran stipendeinä tun
nollisille ja ahkerille oppilaille siten, että p ää 
om aan  ei kosketa, sen  arvo säilyy ja pääom a kart
tuu inflaatioprosentin verran. Joka  vuosi on  jaet
tu stipendeinä 5 0  0 0 0  mk. Muistan, m iten e rää
nä vuonna, kun to inen  tyttäreni sai 5 0 0 0  mk 
ajattelin, e ttä H einon Aku vielä kuoltuaankin kor
vaa ne m onet syöm iset ja yösijat, joita äiti hänel
le laittoi, ja se Viuhka-Vauhtikin muistui niin elä
vänä mieleen!

Kävin aina silloin tällöin Lydia ja August H ei
non  kaupassa ostam assa sellaisia mekkoesiliinoja 
lahjaksi sukulaisille ja tuliaisiksi tuttaville. H e sa
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A ug ust Heinon ja Lydia A h o n  kihlakuva (tai m a h
dollisesti uihkikuua).



A lkuaan  Kanniston talo, jonka A ug us t  H eino osti lopetettuaan kulkukauppansa. Tässä Loim aan V aatetuk
sen talossa Valtakadulla  ('ny/c. Satakunnantiellä) oli vuokralla alakerrassa L enn on  kirjakauppa, kahvila sekä  
parturi ja kampaaja. A k u n  liike oli yläkerrassa, samoin kuin heidän asuntonsa.

noivat m inua "Kosken likaksi” ja kaupassa viipyi 
aina pitkään, kun he kysyivät kaikki Kosken kuu
lumiset. Aivan ihmeellisesti he muistivat paikkojen 
nim et ja olivat vilpittöm än kiinnostuneita, mitä 
niille ja niille kuuluu ja kuka siellä ja siellä paikas
sa nyt on. Eräälle sukulaiselleenkin Aku oli ylpeä
nä sanonut: "Kosken likkakin kävi taas!”

K erran kun m enin, oli liikkeessä loppum yynti 
syyssuvesta. Olivat liikkeessä silloin vielä m olem 

m at, m utta Aku ei enää  kauan sen jälkeen, kun 
joutui sairaalaan. V anhasta liikkeestä löytyi m o
nenlaista tavaraa. O stin mm. kaksi kappaletta 
kuuluisan kirkkotekstiilitaiteilija D ora Jungin da- 
masti-serviettejä "Yksi ruusu”. Kun joskus laitan 
näm ä kahvipöytään, niin aina mieleeni tulee 
muisto -  vaikka en  sitä niin m onelle kerro -  Ly
dia ja August H einosta.

Anja Välimäki

Alaluokilla kansakoulussa laulettiin laulua, joka al
koi:

S aartaa  usva sininen 
järven, saaren  kaukaisen...

ja loppui:
...hullu syvälle ken niin 
katsoi silmiin sinisiin.

O pettaja saneli sen meille ja m e kirjoitimme 
p ieneen sinikantiseen vihkoon, sillä niin rohkeita 
lauluja ei koulun laulukirjassa ollut.

Minä. pieni realisti, jalat tukevasti m aassa uusis
sa sinisissä tennistossuissani, ajattelin ettei ole tyh

m em pää laulua kuultu. Niin sinisiä silmiä ei ke
nelläkään voisi olla. Kirjoitin kuitenkin loppuun 
asti, sillä olin tunnollinen oppilas.

Mistä m inä silloin olisin voinut tietää, että  jos
sain kaukana, m onen, m onen  sinisen järven taka
na odotti kiharatukkainen poika.

J a  e ttä  Berit kerran laulaisi:
H änen  ihanissa silmissään
aina Keurusselän sinen nään ...

Enää vajaat kolm ekym m entä vuotta.
J a  eläm ä sekoaisi.

Riitta Ojanen
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Muistellaan 70-vuotiasta Kaikua
Niinkuin varm aan olette huom anneet, on  Kosken Kaiku, 

koskelaisten om a urheiluseura saavuttanut tän ä  vuonna 70 
vuoden iän. Koskelainen-lehti haluaa huom ioida täm än  virs
tanpylvään julkaisemalla kronikan, jonka lehtimies-pakinoitsi- 
ja A ntipas, eli U rpo A hola laati 5 0  vuotta sitten Kaiun 20- 
vuotisjuhliin. Siinä kerro taan  hauskoin sanankääntein  Kaiun 
senaikaisista tunnetuim m ista urheilijoista, joista m uutam at 
yhäkin elävät keskuudessam m e.

Saako kertoa
"Kaiku” mulle nimi tuttu, 
vuosia se tänään  täyttää.
Kun nyt siitä tuli juttu 
saanen puheenvuoron käyttää.

H uom aan Kosken Kaiun köörin 
käyneen yhä nuorem m aksi, 
kun taas riimi-amatöörin 
kukoistusta vuodet rapsi.

Kaiun sakkiin kuuluin ennen  -  
kilpailujen katsojana, 
sem pä vuoksi sivumennen 
muistelmina joku sana.

Muistan m onta kilpailijaa 
Kaiun kentäH ’ vuotten takaa 
jotka vaihtaneet jo sijaa 
ja nyt mullan alla makaa.

Eläjistä muistuu mieleen 
vielä useam pi tuttu, 
joiden ansioiden pieleen 
lisättäköön pieni juttu.

Oli kerran Franssilassa 
poika, jolla nimi Voitto, 
joppikuski Talolassa, 
aatoksissa m äärä loitto.

Sisua niin vietävästi 
pojanjurrikassa jylläs, 
arvo nousi niinkuin jästi 
tiedon aarteita kun mylläs.

Kronikan kirjoittaja Urpo Ahola  eli ”,A n t ip a s ” vas. Uuno-veljen-
sa seurassa.

Valkolakki, agronom i, 
urheilija vielä lisäks 
siinä m iehen karriääri. 
Kelpaa nuorten oppi-isäks.

Kaiun kenttäotteluissa 
Voitto aina juoksi, hyppäs, 
kireissäkin kilpailuissa 
joskus ensi sijan nyppäs.



Voitto Franssila, "valkolakki, agro
nomi, urheilija vielä lisäks.”

Heikkilä on  pohjalainen, 
m utta Koskelle hän juuttui, 
leikkisäkin - ootas vainen 
jos hän leikinlaskuun puuttui.

Kymmenottelija vakaa,
Kosken Kaiun nimi suuri.
Voisi olla m aailm an haka, 
ellei pettänyt ois tuuri.

Olympian kunniasta 
ei puuttunut nääs häitä m uuta 
kuin säästyä vain katkom asta 
kelvollista sääriluuta.

Muistan hyvin U rm aan Martin, 
kiroilevan ottelijan, 
mi irvistellen otti startin 
kauhuks kanssakilpailijan.

Toivo sekä Eino Urmas 
gentlem annit synnynnäiset. 
Kentällä he aina hurm as 
sorjimmatkin kassapäiset.

Tolvin pojat kankeaksi 
eivät jääneet peltotyöstä -  
Sepälle ain heistä kaksi 
kilvan ravas iltayöstä.

Siinä nopeutta  karttui 
pikam atkan pinkojille, 
kaunis kala onkeen tarttui, 
saaliin tuotti pyytäjille.

Veljeksistä luulen olleen 
U unon muista teräksisin, 
vaikkei hänen  vartalolleen 
m ittaa suotu suurin lisin.

M onta poikaa Kesälässä 
toinen toistaan kom eam paa. 
Laurin mainitsen vain tässä, 
hän kun isännyyttä kantaa.

H än nuorna, voimain päivinänsä 
Kaiun kilpailuissa juoksi, 
metsästeli hiihtäissänsä, 
kiväärillään kymppiin tuoksi.

Hiihteli myös Sepän  pojat,
A arne sekä Iso-Martti, 
pellot kynti, loivat ojat, 
kauan vaim onottoo kartti.

Näiden serkku Martti Jalli, 
sitkeä kuin kissanliha, 
peräänantam aton  palli, 
piirin m estarikin ihan.

Salos-Eino K ankaan takaa, 
Seppälästä U rho-setä -  
kaksi hiihtoladun hakaa, 
joiden sisukaan ei petä.

Väinölästä kolme m iestä 
kilpailuihin aina lähti. 
M aratoonarien iestä 
kantoi Yrjö, joukon tähti.

Martti hiihti, Lauri kantoi 
om an kortens joka kekoon, 
parastansa aina antoi 
milloin käytiin kilvantekoon.

Kolmeen kilometriin asti 
Eino Paula juosta jaksaa, 
sanaa käyttää leppoisasti, 
potut pottuina hän maksaa.

Maailmankuulu Tuomis-Kalle 
voittoja on saanut nipun, 
Berliinissä maailmalle 
näytti värit Suom en lipun.

Pokaaleita metsästeli 
Pariisissa myöskin kerran -

voiton jälkeen naureskeli, 
lauleskeli jonkinverran.

Mattilan nää pulskat veljet 
isällensä harm in toivat: 
ei pidättäneet mitkään teljet 
jos vaan kilpatorvet soivat.

Akseli se rim an yli 
kerran loikkas Somerolla, 
ennätyksens -  lähes syli -  
siitä vielä hyvä olla.

Kostin ruho kuulaa varten 
niinkuin vasiten on luotu, 
kaikille ei onnetarten  
sellaista oo lahjaa suotu.

Kalle Alitalo-Saari,
V ingon isäntä nyt rehti, 
aikoinansa aika f aari, 
m onen pojan pestä ehti.

Aame-veli, tirehtööri, 
ostaa, iskee mullikoita.
Ei vielä Kaiun nuori kööri 
tässä lajis häntä voita.

V anhan polven edustaja,
Kaatialan V enne sutki, 
vieläkään ei vanha raja, 
vaikka sodassakin hutki.

Pesäpallotuom arina 
edustaa hän pätevyyttä, 
vaikka hälle tulee kina 
loimaalaisten kanssa syyttä.

Pesäpallon voimavirtaan 
kytketty on Hurm erinta.
H än saa pelin pasm at pirtaan, 
tyylinsä on joustavinta.

O n saatu Pentti Mikkolasta 
nuoren polven tukipylväs.
Vaikka hän on poika vasta, 
niin Kaiussa jo nimi ylväs.

M annin Torsti ahkerana 
Kaiun puhem iesnä häärii, 
hallussaan on hällä sana 
vitsejä kun kokoon käärii.

Sihteerinä Kivilehto 
ehtii myöskin hyppyyn, juoksuun. 
Perheessä jo heiluu kehto, 
m ut ei se syynä lasin tuoksuun.
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Kaarlo Tuom inen  palkin tokaappinsa  edessä 1988,  
jolloin hän -  uskokaa tai älkää -  täytti 8 0  vuotta.

Oskari Haapanen  —  lintu-, kasvi- ja urheilutieto- 
mies.

Lehtis-Eero hyppäs kerran 
pituuttakin kuus ja kaksi, 
pelkäsi jo him punverran 
jääväns ilmaan ainiaaksi.

Väinö poika, Tammis-Heikki 
U rm aan Topin käden alla 
kehittyy kuin nuori sheikki 
yllättäm ään areenalla.

Penkkiurheilija suurin 
tulkoon vielä tuoduks julki, 
hän, mi selvil perinjuurin 
kuinka kukin kilpa kulki.

M onta hällä harrastusta, 
lintutiede, kasvioppi -  
eikä koskaan mieli musta, 
sen kun valkaisee ain joppi.

Kai tiedättekin, niin m ä arvaan, 
että se on Haapas-Oski,
jota ilman oisi varm aan Keskipitkien m atkojen juoksija Yrjö Väinölä kuvat-
köyhempi tää  kuulu Koski. tuna Tampereella 1928.
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