


Koskelaiset, ystävät läheltä ja kaukaa
Koskelaisseuran toiminta on vuosien mittaan 

vakiintunut, ja ainakin osanottajamäärien mukaan 
se myös tyydyttää tarpeita. On sitten kyseessä 
polkupyörällä, oman kunnan rajojen sisäpuolella 
tai linja-autolla tehtävä kauemmas suuntautuva 
matka, on osanotto ollut kiitettävän runsasta. 
Kosken Kohaukseen Koskelaisseura antaa oman 
säväyksensä; tänä vuonna herätettiin unikeoksi 
valittu, vuoden alussa seuran puheenjohtajan teh
tävistä väistynyt Matti Mikkola. Matille lämmin kii
tos puheenjohtajavuosista.

Toiminnan yksi tukipilari on jo pitkään ollut jul
kaisutoiminta, jonka työn hedelmää juuri nytkin 
pidät kädessäsi. Vuonna 1989 julkaistiin ensim
mäinen kaskukirja “Siin on ny maltaat makjim- 
millas”, jota seurasi “Ei suula yksin syärä, sil pu
hutaan kans” vuonna 1991. Edellämainittujen vä
liin sopii aikajärjestyksessä “Elvin aika”, kun
niapuheenjohtajamme muistelmateos. Kansanpa- 
rannuskirja “Ei tauti muusta parane, kun vahvaan 
syämisest” julkaistiin vuonna 1993.

Tänä vuonna ilmestyi kolmas kaskukirja, jonka 
nimi on “Niinkun sanottu, ei kahta ilman kolmat”. 
Sen on edellisten julkaisujen tapaan koonnut Mat
ti Heinonen, jolle suuret kiitokset uupumattomas
ta keräys- ja kirjoitustyöstä. Matin mukaan tämä

on viimeinen kaskukirja, mutta koska kaskuja syn
tyy jatkuvasti lisää, on uuden kirjan tarve ilmei
nen. Eihän tässä ole vielä yhtään kaskua esimer
kiksi EU:sta.

Uusimpaan kaskukirjaan on tehnyt piirroskuvat 
Martti Vainio. Kirjan kaskut on kerätty kilpailun 
muodossa, kiitokset kaikille osanottajille. Eniten 
kaskuja kirjaa varten lähetti Arvo Kujala, kaikki
aan 103, joista kirjassa 95. Kirjan voi ostaa 
omakseen tai lahjaksi koskelaisista liikkeistä tai 
paikallisesta Osuuspankista.

Nyt on taas Koskelainen-lehden ilmestymisen 
aika. Toivottavasti tätä lehteä on jo ehditty odot
taa ja kaivata. Varmimmin saat lehden ensi vuon
nakin maksamalla lehteen liitetyn kannatusmak
sun, jossa voi myös ilmoittaa osoitteenmuutokset. 
Jos et nyt saanut omaa lehteä, sitä voi kysellä nu
merosta (02) 484  1452.

Koskelaisseura toivottaa mukavia lukuhetkiä ja 
kaikille Hyvää Joulunaikaa ja Onnellista Uutta 
Vuotta.

Heikki Jalli
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Joulu = tie
i •• •• ••elämään

Joulun sanomaan liittyy tien valmistaminen, 
tien raivaaminen. Jeesuksen edelläkävijä Johan
nes Kastaja julistaa: "Raivatkaa Herralle tie, ta
soittakaa hänelle polut! Kaikki rotkot täytettä
köön, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon...”

"Elämäni alkaa vasta sitten, kun olen löytänyt 
onnellisen, hyvän ihmissuhteen.” -  "Elämäni al
kaa sitten, kun olen rakentanut perheelleni talon.” 
-  "Elämäni alkaa vasta sitten, kun olen eläkkeellä 
ja olen vapaa kaikista jokapäiväisistä velvoitteis
ta .” Jokainen meistä tietää ja tuntee tämänsuun
taisia ajatuksia, miten elämä alkaa -  sitten joskus!

Tällainen elämä on elämää, jota ei koskaan ele
tä! Elämä on aina jossain muualla kuin tässä het
kessä, tässä päivässä. Se on joko edessäpäin tai 
takanapäin. -  Oikeastaan vain sellainen elämä, 
jonka saan elää ja kokea lahjana, vain sellainen 
elämä voidaan todella elää aidosti. Jos olen pe
lastunut jostain vaikeasta onnettomuudesta tai pa
rantunut sairaudesta, vasta silloin voin usein ko
kea juuri tämän hetken, tämän päivän arvon elä
mässäni. Elämäni on Jumalan lahjaa. Armo on tie 
elämään.

Jumala valmistaa meille tien, tien hänen luok
seen, tien elämään. Jumala antaa meidän myös 
kulkea omaa tietämme. Jokainen elämäntie on 
erilainen, ja on hyvä, että niin on. Vain diktaat
torit haluavat pakottaa elämän yhteen ja samaan 
muottiin. Jumala, Luojamme iloitsee elämän mo
nimuotoisuudesta. -  Mikä kasvien ja eläinten run
saus ja rikkaus tuleekaan luomiskertomuksessa 
esiin. Ei ole sattuma, että jo aivan Raamatun alus
sa meille kerrotaan, miten Jumala iloitsee luo

mastaan elämän monimuotoisuudesta: ”Ja  Jum a
la katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää” 
(1. Moos. 1:31). -  Kyllä täm ä on tarkoitettu kos
kemaan myös ihmistä -  ja hänen elämäänsä.

Elämäntiemme voi joskus olla aika vaikeaa ja 
raskasta. Sekin on totta. Eivät kaikki tiet ole suo
ria ja tasaisia. Moni -  ehkä juuri Sinä -  voi vain 
huoata omalla tiellään. Siitä on tullut raskas, vai
keakulkuinen. Sekin kuuluu elämän salaisuuteen. 
Emme tiedä, miksi jonkun tie näyttää olevan ta
sainen, helposti kuljettava. Jonkun toisen tiellä 
taas tuntuu olevan alituiseen kiviä, esteitä, mutkia 
ja jyrkkiä nousuja. Vain kompastellen pääsee 
eteenpäin. Mutta matka jatkuu ja on tarkoitettu 
jatkumaan oikeaan suuntaan, kunhan muistam
me, mihin olemme matkalla. Jumalan sana valai
see tiemme ja elämämme.

Vanhassa ennustuksessa maailman Pelastajaa 
kutsutaan nimellä Immanuel: ”Sen tähden Herra 
itse antaa teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja 
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Imma
nuel” (Jes. 7:14). Immanuel merkitsee "meidän 
kanssamme on Jum ala”. -  On teitä, jotka jokai
sen ihmisen on kuljettava yksin. Kaikilla meistä on 
ollut, tai on, myös tämä kokemus. -  Mutta elämä 
on myös aina kokonaisuudessaan matkaa, jota 
emme ole yksin tekemässä. Jumala on meidän 
kanssamme! Jumala kulkee teillämme ja poluil
lamme. Vielä enemmän: Hän itse valmistaa meil
le tasaisen tien luokseen, elämään. Tänäkin jou
luna 199o. -  Taivaan Isän siunausta jouluusi!

Antti Saarela
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Levitetyin käsin
Tässä meidän sopii katsella kahta kuvaa. Toi

nen on piirros, jonka ostin Ruotsista Vadstenasta 
heinäkuisella pyhiinvaellusmatkallani. Toisen me 
kaikki tunnemme: valokuva Kosken alttarin Ris
tiinnaulittua esittävästä veistoksesta eli krusifiksis
ta. Se on Uuno Poikosen veistämä vuodelta 
1968.

Tarkka katsoja huomaa helposti, että Kristus- 
kuvat ovat jotenkin sukulaisia keskenään, muistut
tavat toisiaan. Aivan, ne todellakin ovat kaikkein 
vanhinta krusifiksityyppiä mitä kristikunnassa tun
netaan. Niiden nimeksi voi panna CHRISTUS 
VICTOR eli Kristus Voittaja. Vasta 1300-luvulla 
Jeesus Kristus alettiin kuvata verta pulppuavana 
tai suorastaan vainajana ristillään.

Näissä heijastuvat Kristuksen kolme virkaa 
(MUNUS TRIPLEX), jotka ovat profeetta, ylim
mäinen pappi ja kuningas. Ylipappina Herra kan
taa suurimman uhrin Golgatalla ja nyt tuo Tai
vaalliselle Isälle rukousuhrinsa ihmiskunnan ja kir
kon puolesta. Ylipappeutta kuvissa ilmentää pa

pin messukasukka. Onpa Kosken krusifiksissa sto- 
lan latvatkin näkyvissä kasukan alla. Kristus on 
kuningas, jolle on annettu kaikki valta. Niinpä hä
net kuvataan kruunattuna.

Katsokaamme hieman ruotsalaisen C-G Alm- 
qvistin piirtämän kuvan nurkkia, jotka täydentävät 
viestiä. Vasemmassa ylänurkassa on Raamattu, 
kirjainpari A ja O ja niiden alla risti, ankkuri ja sy
dän, siis uskon, toivon ja rakkauden sanoma. Va
semmassa alakulmassa on kastemalja ja sen alla 
Pyhän Hengen kyyhkynen. Ylhäällä oikealla on 
papin stola ja kaksi avainta: sielunpaimenenella 
on käytettävänään sekä syntien anteeksiantami
sen että niiden pidättämisen avaimet. Ripittäyty- 
minen on selkeästi luterilaista! Vielä oikealla al
haalla on ihana kuva: ehtoollismalja viinirypälei- 
neen.

Molempien kuvien Ristiinnaulituissa on jumalal
lisuutta ja elämää. Kristus Voittaja siunaa levite
tyin käsin.

Eino Lehtisaari
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Kouluneuvos muistelee Koski TL -aikaa
(Tämän kirjoitelman löysin “arkistostani” äsket
täin. Kirjoitus on laadittu keväällä 1991, kuten 
myöhemmin ilmenee sanonnasta “viime vuo
den...”)

Eräs uni
“Minun uneni tietävät”, olen kuullut sanottavan. 

Tähän en tiedä sanoa muuta kuin: “Minun uneni 
kertovat”.

Jokin aika sitten jouduin unessani ajamaan 
suurta kuorma-autoa heinäkuorman päällä istuen 
ja pitäen käsissäni ohjaksia, kuten hevospelillä 
ajettaessa. Unessani olin hyvin tuskastunut tehtä
vän vaikeudesta, koska jalat ja kädet eivät yltäneet 
auton hallintalaitteisiin. Lopulta ajoin kaarteessa 
lumihankeen. Ei siinä pahemmin käynyt. Tuota 
pikaa oli apuna joukko miehiä, joista selvimmin 
vaikutti ja auttoi Huugo Siikarla.

Unen selitys
Ensiksi tuo tunarointini auton kanssa: Okko- 

poikani ajoi viime vuoden alussa (tämä paljastaa 
kirj. ajankohdan) lumisohjossa pahan kolarin Ha
likossa 1-tiellä romuttaen auton korjauskelvotto- 
maksi. Auton peräosaan törmännyt rekka oli teh
nyt siitä osasta paalin. Takapenkkiläiset olivat sel
vinneet pelkällä säikähdyksellä, mutta Okko ma
kasi teholla kolme vuorokautta tajuttomana. Kävin 
silloin kuiskaamassa hänen korvaansa: “Nuku niin 
kauan kuin tarvitsee, minä jaksan kyllä odottaa.” 
Tietenkin olin monesti varoittanut oikeasta tilan
nenopeudesta, joka usein on jopa alempi kuin 
korkein sallittu nopeus. Ehkä tästä oli mieleeni 
jäänyt jonkinlainen omakohtaisen epäonnistumi
sen tunne, alitajuntaan.

Se kolarista, mutta miksi Huugo Siikarla: Noin 
kymmenen vuoden rehtorikaudeltani Koskella ei
vät muistumat ole epäonnisia. Päinvastoin näin 
jälkikäteen ajatellen nuo vuodet olivat elämäni pa
rasta aikaa, olin silloin urani huipulla. Jälkikäteen 
olen myös saanut niiltä vuosilta aivan riittävästi 
kiitosta, oikeastaan jo silloinkin. Kiitosta sekä sa
nallisesti, että oppilaitteni menestymisenä. (Siis: 
minusta huolimatta he ovat menestyneet?!)

Rehtorille tulee kuitenkin joskus vaikeitakin ti
lanteita. Niistä selvisin hyvien ystävien, erityisesti 
johtokunnan puheenjohtajan Huugo Siikarlan

neuvoilla. Olen ollut hänen tuestaan kiitollinen ja 
silloin tällöin muistanut hänet. Tässä yhteydessä 
haluan erityisesti korostaa hänen ratkaisevaa ak
tiivista panostaan siinä että Koskella on nyt sekä 
yläaste että lukio. Muistan isompien naapurikou- 
lujen Salossa, Loimaalla, Somerolla ja Karinaisis- 
sa olleen kiinnostunut melliläläisistä, marttilalaisis- 
ta ja koskelaisista oppilaista.

Huugo Siikarla huomasi ns. kunnallistamislain 
antamat mahdollisuudet koulun säilymiseen ja val
tionapuun. Olin jo huomannut hänet viisaaksi 
mieheksi, joten häneltä ei mennyt paljon aikaa 
vakuuttaa minutkin hankkeen hyödyllisyydestä. 
Mahdollinen ansion väheneminen ei siinä tilan
teessa paljon merkinnyt. Edut olivat selvät, eikä 
rehtori voinut vastustaa hanketta varmistaa kou
lun tulevaisuus. Vastustajia oli kyllä paljon, jotkut 
periaatteesta, jotkut pelosta.

Kunnallistamista haettiin jo v. 1967, mutta val
tioneuvostosta saadun selityksen mukaan myön
teinen päätös oli puhtaaksikirjoitettaessa unohtu
nut (tahallaanko?).

Rehtoriongelma
V. 1968 hanke onnistui ja kummallekin koulul

le piti saada johtaja, kunnalliseen keskikouluun ja 
lukioon omansa. Yksi oli jo valmiina, mutta kum
paan ja mistä toinen. Lukioon kyllä löytyi haluk
kaita, mutta kunnallinen keskikoulu oli outo. Mi
nun valinnastani oltiin kiinnostuneita. Vielä viime 
hetkellä kunnanvaltuuston kokouksessa Matti Saa
rinen kysyi, kumpaan haluan tulla siirretyksi. An
noin vapaat kädet. Olin 17 vuotta aikaisemmin 
ollut kansakoulunopettajana enkä pelännyt kun
nallista koulumuotoa, ainakaan niin paljon kuin 
muut. Keskikoulun sain ja kiinteistöstä vastaavan 
aseman. Silloinen vaimoni olisi saanut kyllä jaos
sa keskikoulun, jos olisin halunnut lukion. Siihen 
sanoin, että tulee liikaa vastuuta ja valtaa yhteen 
perheeseen. (Anna-Liisa Silvolan aika tuli myö
hemmin).

Kunnallisen keskikoulun johtokunnan puheen
johtajaksi valittiin Alpo Yli-Liipola ja koulutyön su
juminen jatkui. Tältä ajalta mieleeni muistuu yhä 
uudelleen tapaus, jolloin ilmoitin kokouksesta Al
polle. Pikku tyttö, 4 - 5-vuotias, vastasi puheli
meen. Kysyin, osaako hän kirjoittaa. “En osaa, 
mutta kirjaimet kyllä osaan”, kuului vastaus. Aika 
oli vähissä ja viesti piti saada perille, siispä sane-
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Kosken Yhteiskoulu, nykyi
nen Yläasteen koulu, kou lu 
neuvos Silvolan työpaikka  
60- ja 70-luvuilla.

Iin kirjain kerrallaan ja vielä tarkistin. Hyvin meni, 
koska Alpo tuli johtamaan kokousta.

Vuonna 1991 tapahtuneen kirjoituksen jälkeen 
edelleen muistan koskelaisaikaani ja ihmettelen 
Huugo Siikarlan viisautta, selkeää näkemystä 
uusissa eteen tulevissa ongelmissa. Siis tehtävissä, 
joista hänellä ei ennestään ollut kokemusta ja jois
ta ei ollut voinut lukea kirjoista. Oli suuri onni, et

tä hän oli esimieheni ja sain olla kanssakäymisis
sä niinkin paljon Eeva ja Huugo Siikarlan kanssa. 
Minä olin paljon lukenut, mutta hän oli minua pal
jon viisaampi kuin ne 19 vuotta, jotka meillä on 
ikäeroa.

Vielä saanen kerran korostaa, että on Huugo 
Siikarlan ansiota, että Koskella yhä on em. kou
lut.

Torsten Silvola

Muistoja menneiltä jouluajoilta
(Kirjoitettu v. 1972.)

Joulu oli ja meni. Minulle se oli sikäli erikoinen, 
että olin sen poissa kotoa.

Viisikymmentä vuotta aikaa, vuonna 1921 olin 
myös joulun poissa kotoa. Olin Turussa Peltolas
sa, Koivusen perheen luona. He kutsuivat minut 
heille, kun ajattelivat, ettei meillä olisi mitään jou
lun viettoa, koska äitini oli kuollut keväällä. Olin 
orpo ja joka tavalla niin yksinäinen. Siitä tulikin 
elämys tällaiselle yksinkertaiselle korven kasvatille, 
senaikaisen maaseudun pimeyden keskeltä sinne 
kaupungin jouluvaloihin. Vaikka ne eivät olleet
kaan mitään nykyisten jouluvalojen rinnalla.

Oli tämä matka minulle muutenkin suuri elä
mys. Aamuvarhaisella aaton aattona lähdimme 
hevosella Mellilän asemaa kohti. Oli “hanget kor
keat nietokset”. En ollut ennen ollut Mellilässä, se
kin oli jo nähtävyys, rautatie asemineen, siellä ole
vine rautatievaunuineen ym. Liikettä joka puolel
la, kauppoja ym. Kaikki tämä oli hiljaisuuteen tot

tuneelle maakylän lapselle jotain ihan käsittämä
töntä. Aseman odotushuoneessa ja edustalla oli 
erikoinen ihmisvilinä, matkustajia ja vastaantullei- 
ta, jotka odottivat tulevista junista matkustajia.

Isäni, joka minua oli kyytimässä saattoi minut 
vaunuun asti ja pääsinkin istumaan, vaikka täyttä
kin oli junavaunussa. En osaa sanoin kuvata sitä 
jännitystä, pelkoakin ja kaikkea uuden näkemisen 
ihmettelyä, joka silloin viisikymmentä vuotta sitten 
yksitoistavuotiaan lapsen mielessä oli.

Viettäessämme aattoiltaa muistelin viidenkym
menen vuoden takaista joulua; ei ollut radiota, te
levisiosta puhumattakaan. Koti, johon olin mat
kustanut joulun viettoon oli - vaikkakin kaupungin 
reunassa, kuuluen Maarian pitäjään - maalaistalo. 
Oli navetta, lehmiä kolmisenkymmentä, oli hevo
sia ym. karjaa, niinkuin siihen aikaan oli. Oli työn
tekijöitä; perheen yhteydessä talossa asuvia, niin
kuin sanottiin “talon ylöspidossa”. Oli myös erilli
sissä asunnoissa asuvia perheellisiä. Aattoiltana 
kaikki kokoontuivat taloon joulunviettoon. En
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muista lukumäärää, mutta ehkä kolmisenkym
mentä kaikkiaan.

Aluksi syötiin aattoateria, sitten kokoonnuttiin 
saliin, jossa laulettiin jouluvirsiä ja luettiin jou
luevankeliumi. Isäntä, Koivusen setä piti puheen, 
keskusteltiin jouluevankeliumin ja jouluvirren “En
keli taivaan lausui näin” johdosta.. Me lapset lei
kimme koulussa opittuja joululeikkejä. Mieleeni on 
jäänyt yksi, jota minä en osannut, ei oltu Har
maan koulussa sitä leikitty. Sitten tuli joulupukki, 
kaikki saivat paketteja. Lopuksi juotiin joulukahvit. 
Sitten kukin hajaantui hyvän yön ja -joulun toivo
tuksin.

En muista, kuinka myöhään me lapset nukuim
me. Joulupäivän jumalanpalveluksessa olimme 
Tuomiokirkossa. Hevosella ja reellä sinne men
tiin. Ei ole jäänyt enää niin selvää kuvaa muusta 
joulunvietosta, kuin se matka aatonaattona.

Kuinka elävästi se kaikki palasi mieleeni jälleen 
kun istuin linja-autossa matkalla Forssaan, Pekan 
perheen luo joulun viettoon. Matkan pituudella ei 
ole suurta eroa, ja nyt ei kestänyt kuin kai suun
nilleen puolet siitä ajasta, kun silloin meni mat
kassa Mellilän asemalle ensin. Sitten vielä itse ju
namatka, se ei sitten enää kestänyt niin kauan 
kuin kotoa asemalle. Nyt lensi lumiräntää linja-au
ton ikkunaa vasten, viisikymmentä vuotta takape
rin veturin savu peitti aika ajoin kokonaan vaunun 
ikkunat. Silloin oli pappa Koivunen asemalla Tu
russa minua vastassa. Nyt menin itse m ääränpää
hän.

“Muu kaikki unhoittuu, mä muistan vain lap- 
suutein”. Monta joulua ja monenlaista on ollut vä
lillä. On ollut iloisia, rauhallisia, ja on ollut sellai
sia ainakin yksi, jonka yli ei ole tahtonut päästä. 
Sinne ne vain kaikki siirtyvät ajan saatossa. Aika 
ei pysähdy, vaikka joskus siltä tuntuukin omalta 
kohdalta.
(Kirjoitettu joulukuussa 1974)

Tänä aamuna olen taas elänyt muistoissa. Olen 
ajatuksissani palannut aikaan 35 vuotta taakse
päin. Näinä hetkinä kuusi minuuttia yli yhdentois
ta oli pysähtynyt eräs kello. Oli pysähtynyt hetke
nä, jona räjähti tykin ammus vartiomontussa Kan
naksen rintamalla.

En sanoin voi kuvailla mitä kaikkea sisältyi sii
hen. Sinä hetkenä sammui elämä, hänen joka oli 
minun kaikkeni. Kun tieto tästä ehti tänne, ei si
tä voi kuvata sanoin eikä kynällä. Kuinka sen ajan 
on päässyt yli, on kuin hämärän peitossa.

“Tämä ensimmäinen menetyksemme koski 
meihin, koko komppaniaan niinkuin läheisen 
omaisen poismeno siviilissä. Myöhemmin oli m e
netyksiä paljonkin, mutta olimme silloin jo tottu
neet...” Mm. näin sanoi sen aikainen Kosken 
komppanian päällikkö, kapteeni, nyk. majuri

Honkala puheessaan tilaisuudessa, jossa jaettiin 
talvisodan muistomitaleja.

Niin se on täällä ihmiselämässä - kaikkeen tot
tuu, kun on pakko.

Kun alkoi jatkosota, johon taas miehet lähtivät, 
olin Honkamäessä muonitusta hoitamassa. Ju 
hannusaamuna klo 6:n aikaan lähti komppania 
marssimaan. Oli säteilevän kaunis keskikesän aa
mu. En voi sanoin kuvata, mitä sisälläni tunsin. 
Toisaalta olin kuin vieras, sivullinen, toisaalta taas 
tuntui kuin olisi ollut synkkä lokakuinen ilta, kun 
linja-autot alkoivat matkansa kohti Turkua, kuljet
taen Kosken poikia muutamaksi päiväksi Tur
kuun, josta sitten junalla jatkui matka Kannaksel
le.

Aika ei pysähdy, vaikka joskus siltä tuntuukin. 
Niin oli silloinkin joulukuun kuudentenatoista kol- 
mekymmentäviisi vuotta sitten, kun saapui minul
le osoitettu kirje, jonka kuoreen oli painettu lei
ma: Sotilasasia. Jälkeenpäin en tiennyt, miten sen 
kirjeen aukaisin. En tahtonut uskaltaa, en aukais
ta enkä lukea sitä. Sen vain muistan, että silmiini 
osuivat sanat: on kaatunut.

Vihollisen hyökkäys oli kestänyt vasta niin vä
hän aikaa, ettei ollut saatu vielä mitään tietoja, ei 
kuultu, että joku tuttu olisi edes haavoittunut, ei 
tiedetty minkälaisella linjalla oli Kosken kom ppa
nia.

Siirtoväkeä oli talo täynnä, oli Kannakselta, oli 
Turusta, oli kaksi itkevää, pientä orpoa, jotka ko
ko syksyn olivat ristineet pienet kätensä pyytäen 
varjelusta kodille, kaikille rakkaille ja varsinkin rak
kaalle isille. “Anna hänen tulla terveenä takaisin 
meidän luoksemme.”

Tammikuun alkupäivinä, en tarkkaan muista 
oliko jo kolmas tai neljäs päivä, kun hain hänet 
Mellilän asemalta. Hän palasi. Palasi hiljaisena 
kaikkensa antaneena. Tyyni rauha kasvoillaan.

Suunnilleen kai viikon oli valkea arkku salissa, 
joka oli kylmillä. Yhdentenätoista tammikuuta 
saatoimme hänet entisen kirkon alttarin kohdalle 
avattuun hautaan. Nykyisen kirkkomme alttarin 
edessä oli neljä valkoista arkkua. Siellä heidät siu
nattiin viimeiseen lepoon. Oli saattajia, kirkko oli 
tupaten täynnä. Pastori Kivistö, nuori pappi pu
hui kauniisti, lohdutti meitä omaisia. Hänenkin sil
mistään vuosivat kyyneleet. Jälkeenpäin sanoi 
Maila, meidän ystävämme, että se oli hänestä niin 
liikuttavaa, kun pappi itki. Se oli juuri sitä, kun tä
mä oli kaikki niin uutta, niin odottamatta tullutta. 
“Myöhemmin olimme jo tottuneet...”

Meillä piti olla hyvät suhteet, olimme julistautu
neet puolueettomiksi, kun Euroopassa syyskuussa 
alkoi suurvaltojen ottelu. -

- Voi niitä, joiden on kaikesta tehtävä tili vii
meisenä päivänä!

Helmi Tammi
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Koskelaisia kuvataiteilijoita
(Koskelaissyntyisen lehtori Anja Välimäen 
pitämä luento Kansalaisopiston luentosarjassa 
“Kotiseutuni Koski” Kosken Yläasteella 
8 .3 .1 9 9 5 .)

Vita brevis, ars longa. Vita brevis - ihmiselämä 
on varsin lyhyt. Se, mitä siitä jäljelle jää, kohdis
tuu useimmissa tapauksissa vain pieneen lähipii
riin. Elämän saavutukset jäävät vain harvojen näh
täväksi ja nautittavaksi. Ars longa - taiteen elämä 
on pitkä. Taideteos jatkaa elämäänsä, vaikka sen 
tekijä on poissa. Parhaassa tapauksessa taiteilijan 
elämäntyö muodostuu kansalliseksi omaisuudeksi, 
joka ei heijastele vain tekijänsä tuntemuksia, vaan 
myös koko hänen aikaansa ja hänen kulttuuri
taustaansa ja hänen maataan.

Esitykseni koskelaisista kuvataiteilijoista jaan 
edellä sanomani mukaisesti kahtia: niihin, jotka 
eivät ole vain meidän koskelaisten omaisuutta, 
vaan ovat osana koko Suomen kuvataidetta, ja 
niihin, jotka taiteellaan ilahduttavat lähinnä meitä 
koskelaisia ja lähialueillemme väkeä.

YRJÖ LIIPOLA
Ryhtyessäni kertomaan teille Kosken suuresta 

taiteilijasta Uuno Yrjö Gabriel Liipolasta tunnen 
nöyryyttä ja vaatimattomuutta. Nöyryyttä, joka ai
na herää ns. tavallisessa ihmisessä, kun hän joutuu 
kohtaamaan neroutta, alkuvoimaista luomiskykyä. 
Vaatimattomuutta siksi, että monilla teistä lukijois
tani on ollut läheinen kosketus Yrjö Liipolaan. 
Henkilökohtaisesti olen aina joutunut ihailemaan 
häntä kauempaa. Elokuun 21. päivänä 1881 syn
tyneen Yrjö Liipolan tie kansallisesti ja kansainvä
lisesti tunnetuksi kuvanveistäjäksi on kuin jännitys- 
näytelmä. Mutta niinhän voi olettaakin, kun kysy
myksessä on Tolko-ruhtinaan ja Liipo-jättiläisen 
mailla syntyneestä rivakasta nuoresta miehestä, 
jolla lienee jo hyvin varhain ollut sisäinen tieto tu
levasta elämänurasta. Tasapainoinen, uskontoa ja 
kulttuuria harrastava runsasjäseninen maalaisper- 
he antoi siunauksellisen kasvualustan nuorelle Yr
jölle, joka hyvin varhain pääsi mukaan nuoriso- 
seuratoimintaan, niin runonlausujana kuin oman 
“Yritys"-lehden toimittajaksi. Maalaisperheen, te
kisi mieleni sanoa: maalaisaatelin, järkevää, terve
henkistä suhtautumista osoittaa avarakatseisuus, 
jolla suhtauduttiin Yrjö-pojan haluun päästä taitei
den oppiin. Vanhempien salaista pappi-haavetta 
ei väen väkisin ryhdytty päällepainamaan. Var
masti Yrjö Liipolasta olisi hyvä pappi tullut, mutta 
pappina hän tuskin olisi tullut Suomen kuuluksi.
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Opettajana olen usein huomannut, että on hyvin 
vaikeaa arvioida nuorta ihmistä, hänen taipumuk
siaan ja ennustaa hänen urakehitystään. Kouluvii
sas ei aina välttämättä onnistu elämässään ja 
“hunsvotista” voi tulla peräti professori. “Hunsvot
ti” ei Yrjö Liipola ollut koskaan, mutta yllättäväksi 
koen opettaja Sarajan Yrjölle antaman “kuvaan- 
non” arvosanan 7. Heikomman luonteen tällainen 
arvostelu olisi voinut masentaa, mutta ei Yrjö Lii- 
polaa, joka ihmeellisesti tiesi sisällään, mitä hän 
halusi.

Taideopinnot Lindgrenin puunveistokoulusta 
Turun Taideyhdistyksen piirustuskouluun ja Fi- 
renzeen ja Roomaan merkitsivät sisäisen unelman 
konkretisoitumista ja valmentautumista elämän
tehtävään. Piirustuskoulussa Yrjön “kuvaanto” sai 
aivan erilaisen arvostelun kuin alkuopinnoissa. Yr
jön opettajista Kaarlo Vuori-niminen piti oppi
laansa työn jälkeä niin hyvänä, että kelpuutti tä
män muovailemaan rintakuvan vaimostaan, näyt
telijätär Tilda Vuoresta. Voiko nuori taiteilija saa
da parem paa kannustusta opettajaltaan? Se ker
too myös Yrjö Liipolasta ihmisenä. Emme voi ve
tää muuta johtopäätöstä, kuin että hän on ollut 
hurmaava persoonallisuus; luotettava, hauska, sel
lainen jolla on sielun sivistystä.

Kannustusta Yrjö Liipola sai kotipiirissään, niin 
kotitilallaan, jonne hänelle tehtiin ateljee, kuin lä
hiympäristössä, josta tuli tilauksia nuorelle taiteili
jalle. V. 1903 Yrjö Liipola osallistui kahdeksalla 
veistoksella Turun näyttelyyn. Liipolan alkukauden 
töistä “Sokea”-niminen puolivartalokuva sai run
saasti kiitosta. Jo  tässä työssä näkyy Firenzen tai
deakatemian ja mannermaisen suuren kuvanveis- 
totaidon vaikutus, joka sitten syventyi ja kypsyi.

Vuosi 1904 oli varmasti Yrjö Liipolan jännittä
vin, mahtuihan siihen pako laittoman asevelvol- 
lisuuskutsunnan ellei peräti vangitsemisen uhates
sa veljen passilla ensin Tukholmaan ja sieltä Un
kariin. Yrjö Liipolalla oli valittavanaan joko muut
to Amerikkaan, joka oli varsin tavallista noina ai
koina, tai yritys jatkaa jossakin aloitettua taiteen 
tietä. Johdatus oli kuitenkin puuttunut peliin. Fi
renzessä syntynyt ystävyys unkarilaisen taiteilija 
Karolyn kanssa oli se oljenkorsi, joka pelasti Yrjö 
Liipolan joutumasta Uuden Mantereen kaivoksiin. 
Päätyminen Unkariin lompakossaan 300 Suomen 
markkaa osoittautui alkuvaikeuksien jälkeen oi
keaksi ratkaisuksi. Hyvin lyhyessä ajassa Liipola 
löysi itsensä työskentelemässä kuuluisien unkari
laisten kuvanveistäjien apulaisena, ja sitä tietä vä
hitellen itsenäisesti työskenteleväksi ylhäisöpiirien 
suosimaksi muotokuvien veistäjäksi.



Yrjö Liipolan Vaaniskelija 1906.

Vuoden 1906 Budapestin näyttely oli suuri me
nestys. “Vaaniskelija”-patsas otettiin Unkarin val
tion taidekokoelmiin ja kreivi Frans Josef osti Lii
polan pronssisen talonpoika-patsaan. Enää ei ol
lut mitään esteitä menestyksekkäälle uralle. Työti- 
lauksia tuli siinä määrin, että Liipola koki ehkä 
elämänsä vaikeimman hetken Budan sillalla, jossa 
hän oli epätoivoissaan harkinnut hypätä sillalta 
veteen. Taiteilijasta tuntui, ettei hän jaksaisi tehdä 
tilaustöitään ja että niistä tulisi paljasta sontaa. 
Gallen oli kävellyt silloin vastaan ja kysynyt suo
rasukaisesti, aikoiko hän tehdä itsemurhan. Yrjö 
avautui Gallenille sanoen, että hän oli niin toivot
tomalla mielellä. Tuleeko tästä ammatista mitään? 
Toisinaan tuntuu, että tulee, toisinaan taas, ettei 
tule. “Niin sen pitää ollakin”, sanoi Gallen. “Etkö 
sinä sitä tiedä?” Nuo sanat auttoivat.

Liipola vietti Unkarissa lähes 30 vuotta. Unka
rin kuvanveiston konservatiivisuus vaikutti jossain 
määrin Liipolaan, jonka oma taide pysyi traditioi
ta kunnioittavana, maahenkisen pidättyvänä ja ar
vokkaana, muotojen mestarillisena hallintana., sa
malla kun hänessä yhdistyivät talonpoikainen ko
ruttomuus kosmopoliitin viisauteen.

Elämä ylellisissä hoveissa ja kartanoissa olisi hy
vinkin voinut pilata nuoren taiteilijan. Koskelaisen 
maalaisaatelin tervejärkisyys ja työn kunnioitus ja 
varmasti myös elämänkumppanin varhainen löyty

minen varjelivat pahan houkutuksilta. Vaikka Lii
pola oli unkarilaisen ylhäisön suosikki, hän ei het
keksikään unohtanut kotimaataan, vaan säännölli
sesti osallistui Suomen taide-elämään lähettämällä 
veistoksiaan kilpailuihin. Hän sai monia palkintoja 
ja teki suurenmoisia veistoksia kotimaahan. 1920- 
luvulta ovat esimerkiksi Helsingin Diana eli Teller- 
vo-veistos, Metsänpoika, joka sittemmin jäi Viipu
riin, runoilija Josef Julius VVecksellin patsas Abo 
Akademin kirjaston edestä Turusta jne. Teoksessa 
Suomen Taide on kuva Liipolan v. 1911 valmistu
neesta “Voima herää”- patsaasta. Suomen taiteen 
gurut Markku ja Olli Valkonen toteavat Liipolasta: 
“Ilmaisultaan Liipola oli realisti ja oli saanut vai
kutteita renessanssista ja sen suurilta mestareilta, 
kuten Donatellolta ja Michelangelolta sekä Ro- 
dinilta. Veistos esittää suunnilleen luonnollisessa 
koossa kuvattua alastonta mieshahmoa. Miehen 
vartalo on jäntevästi kuvattu ja säteilee voimaa ja 
vitaalisuutta. Teoksella voi hyvinkin ajatella olevan 
symbolista merkitystä; se voisi esimerkiksi kuvata 
itsenäisen kansakunnan heräämistä.”

V. 1934 Yrjö ja Mara Liipola tulivat Suomeen 
ja asettuivat Kauniaisiin, jonne Liipola rakennutti 
renessanssityylisen huvilan. Kauniaisten ajalta 
ovat monet suuret monumentaalityöt kuten Vaa
san vapaudenpatsas, Kurun haaksirikon muisto
patsas, monet kaatuneiden muistomerkit, Työn 
patsas Lahteen, Paimenpoika Tampereelle ja Pie
tari Brahen patsas Kajaaniin. Ohimennen mainit
takoon, että Martti Vainio oli mallina tätä patsas
ta työstettäessä.

Liipola koki talvi- ja jatkosodan vaikeudet koti
maassaan ja tältä pohjalta kasvoivat monet pie
noispatsaat kotirintaman yrittäjistä, kylväjästä, lo
tasta, sotaorvosta, motintekijästä, kaupan jonossa 
seisovista.

V. 1952 Liipolasta tuli professori ja hän sai tai
teilijaeläkkeen. Vietettyään muutaman vuoden 
Meranossa, pohjois-Italiassa, Yrjö Liipola muutti 
Mara-vaimoineen tänne kotipitäjäänsä, jossa hän 
ehti viettää kymmenisen vuotta ennen kuole
maansa v. 1971. Liipola-museo, tämänhetkinen 
Kosken ylpeys valmistui vuotta ennen taiteilija- 
mestarin kuolemaa.

Varmasti monet ovat nähneet Sisu-patsaan 
vuodelta 1947, onhan täm ä kipsivalu ollut suosit
tu syntymäpäivälahja. Mielestäni täm ä patsas on 
loistava esimerkki sekä Liipolan klassisesta tai
teesta että hänen maanläheisyydestään. Katsokaa 
vartalon oikeata muotoa, asentoa, lihasten jänte
vyyttä ja voimaa. Kuorma on raskas, mutta kotti- 
kärrymies ei hellitä. Symbolisesti sisu on tässä 
myös mielen peräksiantamattomuutta, taistelua 
eteenpäin kohti voittoa.

Kuva Yrjö Liipolasta ei ole täydellinen, ellei 
mainita hänen julkista toimintaansa konsulina ja

9



taiteilijakunnan luottamustehtävissä, sekä hänen 
kirjallista toimintaansa. “Aurinkoista Unkaria” ja 
“Vaellusvuosiltani"ovat hänen kirjoittamiaan kirjo
ja. Lisäksi hän käänsi jonkin verran unkarilaista 
kirjallisuutta suomeksi.

OLAVI HURMERINTA
Eino Olavi Hurmerinta syntyi 27. 2. 1928 Kos

kella Tl. Hän kävi Talolan kansakoulua ja oman 
kertomansa mukaan hän varsin pienikasvuisena 
joutui toisten kiusanteon kohteeksi. Ja  koska kou
lulaisten keskuudessa tunnetaan sanonta: “Kosto 
elää ja on suloista myös”, niin hän aina piirsi kou
lun pahimmasta öykkäristä pilakuvan.

Turun taideyhdistyksen piirustuskoulun hän 
aloitti 1945 ja jo vuonna 1946 hän jatkoi taide
opintojaan Suomen taideakatemian koulussa, jos
sa hänen opettajanaan oli mm. professori Aarre 
Heinonen. Heinonen oli pannut merkille Hurme- 
rinnan erinomaisen piirustustaidon ja hänen no
pean maalaustyylinsä. Hurmerinta on itse joskus 
sanonut tästä nopeudesta, että siitä on haittaakin, 
koska hänen mukaansa taulu ei saa olla vain ta
vattoman hyvin ja nopeasti tehty, vaan siinä on 
oltava myös henki. Kuva ei saa olla vain kuva, 
vaan sen on alettava elää. Hurmerinnan mukaan 
henki tulee siitä, että taulu kehittyy hitaasti taitei
lijan siveltimestä, harkitusti. Mietiskely ja viehty
mys kirkkoihin ja uskontoon on ollut Hurmerin
nalle ominaista jo varsin nuoresta. Tätä puolta hä
nen persoonastaan ovat voimistaneet elämänkoh
talot, Lassi-pojan äkillinen kuolema juhannuksen 
alla vain 20-vuotiaana ja omat sairauskohtaukset. 
Lassi-pojan haudalle Helsingin Hietaniemeen hän 
teki Suojelusenkeli-patsaan, ja nyt muutama vuo

si takaperin samanlaisen pronssivalun hänen äi
tinsä Alli Hurmerinnan haudalle.

Hurmerinnan luontokuvissa on usein aistittavis
sa luonnon ylistys, kiitollisuus siitä, että meille on 
suotu niin paljon tällaista kaunista, puhdasta luon
toa. Monet hänen maisemistaan ovat kasvun ja 
elämän kiitosta. Maisema vehreydessään on usein 
raikkaana kuin virkistävän sateen jälkeen. 
Maisemien lisäksi Hurmerinnasta kehkeytyi varsin 
varhain myös muotokuvamaalari, mikä puoli hä
nen taiteessaan ikävuosien myötä on vain lisään
tynyt. Soittaessani hänelle tätä juttua varten, hän 
kertoi juuri tulleensa KELAn pääjohtajan Olli Hel
misen muotokuvan paljastustilaisuudesta. Hiljak
koin hän oli saanut valmiiksi myös AKAVAn pu
heenjohtajan Voitto Ranteen muotokuvan.

Liipolasta totesimme, että suuri ahkeruus oli hä
nelle luonteenomaista. Sama pätee Olavi Hurme- 
rintaan. Erinomaisena ja nopeana piirtäjänä Hur
merinta keksittiin jo uransa alkuaikoina Ylioppilas
lehden kuvittajaksi. Siitä pilapiirtäjän ura urkeni 
Uuteen Suomeen, Apuun, Katso-lehteen jne, pe
räti 24 lehteen hän teki parhaimmillaan piirrostöi- 
tä. Apu-lehden ajoista OH itse kertoo, että hänellä 
oli suuri luottamus lehtitalon puolelta; kun toimitta
jat ja avustajat joutuivat viemään juttunsa jo edelli
senä päivänä, niin hän vielä lehden ilmestymispäi
vänä paria minuuttia ennen viittä eli talon sulke
mista juoksi lehtitalon portaita ylös pilapiirros 
kainalossaan, ja päätoimittaja sai aina olla varma, 
että piirros tuli. Parhaita piirroksiaan hän julkaisi lu
kuisissa piirroskirjoissa kuten “Nasta lautaan”, 
“Ronskisti vaan” jne. Eino-Olli ja OH ovat Hurme- 
rinnan pilapiirtäjäsigneerauksia. Pilapiirtäjäksi ei rii
tä vain nopea ja hyvä piirtäjä, vaan siihen sisältyy 
paljon pohjatyötä. On seurattava päivänkohtaisia

Olavi Hurmerinta  
Helsingin  
ateljeessaan  
1991.
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Martti Vainio  
ateljeessaan 
Koskella  
80-luvun alussa.

asioita, luettava lehtiä ja ajateltava asioita. Suuri osa 
huvittavilta vaikuttavista pilapiirroksista sisältää sy
vemmän asiasisällön. Hurmerinnan huumori ei ole 
asioiden päälaelleen panemista, lekkeripeliä, vaan 
hymynkarein esitettyä usein syvällistä asioiden poh
timista ja ymmärtämistä. Kotimaan lisäksi hänen 
pilapiirroksiaan on ollut esillä myös ulkomailla mm. 
Englannissa. Yllättävän hyvin Hurmerinta on pys
tynyt jakamaan aikansa maisemien, muotokuvien, 
grafiikan ja veistosten teon sekä pilakuvien piirtä
misen välillä. Tämän voi selittää vain siveltimen ja 
kynän rivakka vauhti nopeaälyisen taiteilijan kädes
sä. Hyväntahtoinen, älykäs kepeys on ominaista 
Hurmerinnan pilapiirroksille. Melkein aina taiteilija 
on huvittavan pilapiirroksen “uhrin” puolella.

Kosken kunnassa on annettu arvoa oman po
jan taiteelle. Voimmehan ihailla Hurmerinnan sei
nämaalauksia kolmessa eri paikassa: Siunauskap
pelissa, Osuuspankissa ja Kunnantalossa.

Nuoren Olavi Hurmerinnan maalauksista pidän 
erittäin paljon öljytyöstä koskelaisesta Simolan ta
losta vuodelta 1950, siis 22-vuotiaan nuoren mie
hen työstä. Aito, puhdas, vanhan hyvän ajan ku
va maaseudulta. Vilja vielä seipäillä, metsä ter
veen vehreänä, vanha talo ylväänä metsänreunas
sa, kesäisen päivän autuisa pilvitaivas. Mitään ei 
liikaa, ei mitään keinotekoista. Tässä ajassa tällai
nen kuva on jo osittain kuva eilisestä, menneestä 
maailmasta.

Toinen maisema, joka puhuttelee minua erikoi
sesti, on työkuva heinäpellolta Tapalan takamail
ta. Taulun heinämiehet henkilöityvät tietyiksi hen
kilöiksi ja taulun maisema on yllättävän tarkka nä
kymä Tapalan peltoaukealta. Samaistuminen ku

van henkilöihin ja osallistuminen käynnissä ole
vaan heinänkorjuuseen tekevät taulun minulle eri
tyisen rakkaaksi. Alunperin taulu oli tarkoitettu 
tyttärelleni valmistumislahjaksi, mutta häntä pu- 
hutteli enemm än näkymä Kosken tapulin seutu- 
viita ja minä sain pitää rakkaan kuvan kesäisestä 
heinätyöstä. Tavallaan sekin on hieman nostalgi
nen kuva menneestä maailmasta. Polle-hevonen 
on on jo kauan ollut autuaammilla laitumilla ja 
heinänteko rauhalliseen ja puhtaaseen avoheinä- 
tyyliin on muuttunut kiireiseksi paalaushössäkäksi. 
Ja  sekin on nyt laannut sillä aukealla. Mutta muis
to elää ja se elää tässä taulussa ja sen myötä mi
nussa. Kiitos Olavi Hurmerinnan!

Kun vertaamme nuoren Olavi Hurmerinnan ja 
vanhemman taiteilijan työtä, huomaamme kum
massakin suurenmoista osaamista. Muodon ja 
tekniikan osalta taulut ovat taitavia, mutta eikö 
vanhemman Hurmerinnan työssä ole nähtävissä 
värin vaalenemista ja pehmeyden lisääntymistä. 
Elämänkokemuksen tuomaa syvempää ymmärtä
mistä. Tyhjä heinäseiväs ristinomaisena puhuu tä
män elämänmuodon hitaan kuoleman kieltä, pel
lon suuri aukeus alleviivaa katoavaisuutta. Mutta 
heinämiehet jatkavat tästä huolimatta hikistä puu
haansa. Tästä, niinkuin niin monista Hurmerin
nan töistä henkii lämmin maanläheisyys.

SIMO HELENIUS
Vuonna 1942 Koskella syntynyt Simo Juhani 

Helenius jatkaa kuvanveistäjänä siitä, mihin Yrjö 
Liipola lopetti. Liipolalle ominainen konservatismi 
on vierasta Simo Heleniukselle, joka teoksissaan
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kulkee uusiin suuntiin ja kohti uutta, toisenlaista il
maisua ja sisältöä.

Simo Helenius kävi Parravahan kansakoulua. 
Tämä koulu oli Kosken, Mellilän, Marttilan ja Ka
rmaisten yhteinen. Simon entinen opettaja, ny
kyisin Loimaalla eläkkeellä asuva Ilona Koskinen 
kertoo, että täm ä Parravahan koulu vihittiin loka
kuussa -53 ja hän joulukuussa. Hän siis vietti 
häänsä tässä uudessa koulussa. Simo-poika oli IV 
luokalla silloin ja hän oli hyvin arka oppilas, mut
ta kunnostautui jo kansakoulussa kuvaamataidos
sa, niin että sai arvosanaksi 9 (10 ei siihen maa
ilmanaikaan juuri tunnettu). Ilona Koskinen kertoo 
ilolla seuranneensa Simon etenemistä taiteen tiel
lä. Hyvin vaatimattomista oloista lähteneenä on 
sitäkin kunnioitettavampaa eteneminen mainee
seen. Simo itse kertoi minulle puhelimessa, ettei 
hän niin kovin kiinnostunut koulusta ollut, mie
luummin hän hävitti variksenpesiä.

Turun taideyhdistyksen koulu oli Simo Hele
niuksenkin opinahjo w . 1966-69. Vuodesta 
1967 hän on osallistunut erilaisiin näyttelyihin. Si
mo Helenius on kokeillut erilaisia materiaaleja ja 
tyylisuuntia. Yleiseen tietoisuuteen ja Valkosen 
veljesten taidekirjan sivuille Simo Helenius pääsi 
n.s. Formula- tai pop-suunnallaan, joka merkitsi 
irtiottoa vanhan traditionaalisen ja koulun anta
man hienoisen kaavamaisuuden maailmasta. Van
han ompelukoneen avulla muovikankaasta taiteili
ja työsti naisvartalon linjaisia muotoja olivat ne sit
ten tyynyjä tai Formula-autoja. V. 1971 valmistu
nut keltainen Formula-auto on em. taidekirjassa 
ikuistettuna. Tässä irtiotossa oli jotain avantgarde- 
henkistä pikku kapinaa, mutta varsinaiseen yh
teiskuntakritiikkiin ei Helenius henkilökohtaisem
min osallistunut. Yllättäväksi voi Heleniuksen seu- 
raavaa materiaalivalintaa kyllä hyvin sanoa. On
han siirtymä muovikankaasta betoniin melkoinen. 
Tämän kauden töissä on selvää palautumista pe
rinteisiin klassisiin piirteisiin.

S im o  Helenius

Näissä perinteisemmissä töissä näkyy taiteilijan 
vankka osaaminen. H änen muotokuvissaan on 
muodon hallinnan lisäksi tiukka sisäisen tunnelman 
tulkinta. Monet betonimuotokuvat esittivät taiteili- 
jaystäviä. Betonitekniikka ei kuitenkaan tuntunut 
vuosien mittaan taiteilijan omimmalta, vaan hän 
hakeutui yhä useammin puun pariin. 80-luvun 
alusta alkaen puulla on ollut tärkeä asema. Alkuai
kojen puutyöt olivat figuratiivisia, mutta ajan oloon 
siirtymä ei-figuratiiviseen on ollut yhä selvempää. 
Taiteilijan valitsema ilmaisutapa on yllätyksellinen 
ja vaikeasti selitettävissä. Miksi taiteilija, joka veis
tää puusta esim. kauniit, herkät naiskasvot, jossa 
puumateriaalin ilmaisukyky on viety äärimmilleen, 
ei sitten seuraavassa työssään jääkään traditionaa
liseen, tavallista katsojaa viehättävään realistiseen 
muotoon, vaan siirtyy non-figuratiiviseen esim. 
Ikoni-nimiseen ilmaisuun. Onko nonfiguratiivisen 
ilmaisun laaja-alaisuus, monitulkinnallisuus joten
kin taiteilijasta henkisesti rikkaampaa kuin ulkoisen 
muodon tarkka toistaminen? Ilmeisesti taiteilija ko
kee siinä olevan enemm än henkeä.

Simo Helenius on myös käyttänyt kiveä mate
riaalinaan. Tam pereen Teknillinen korkeakoulun 
“Se pyörii sittenkin "-veistos on vuodelta 1984 ja 
Turun Nummenpakalla on v. 1989 valmistunut 
“Kissa-Kalle”-patsas. Heleniuksen käsistä ovat pe
räisin myös monet hautamuistomerkit.

Muita julkisia teoksia ovat Turun Aunelan kou
lun pronssinen “Utelias"-patsas v. 1969 ja v. 
1975 peräisin oleva Samppalinnan koulun beto- 
niteos “Ahkerat lukutoukat”. Heleniuksen töitä on 
monissa maamme tärkeimmissä taidekokoelmis
sa, niinkuin luonnollisesti myös Liipolan ja Hur
merinnan töitä. 1994 Turun kaupunki hankki tai
dekokoelmiinsa turkulaista taidetta ja näiden han
kintojen joukossa oli myös Simo Heleniuksen 
“Portti"-niminen työ. Keväällä 1995 vietettiin Tu
run lyseon uudisrakennuksen vihkiäisiä ja siinä yh
teydessä paljastettiin Simo Heleniuksen patsas. 
Suunnilleen samoihin aikoihin myös Ruskolle 
hankittiin Heleniuksen patsas.

Nykyisin Simo Helenius asuu Raunistulassa, 
Turussa.

LANNE MÄKINEN
Kosken ja oman maakuntamme taiteilijoista 

vanhimpia tiedossa olevia on v. 1892 syntynyt 
Lanne Mäkinen.

Hän oli itseoppinut kansanmies, joka kulki ta
loissa tekemässä maalaus- ja tapetointitöitä ja tai
teili siinä sivussa. Muistatte varmaan v. 1988 Lii- 
pola-museossa pidetyn Lanne Mäkisen töitten 
näyttelyn. Siinä näyttelyssä esillä olleet työt olivat 
etupäässä Lanne Mäkisen tekemiä jäljennöksiä 
kuuluisien taiteilijoitten töistä. Jäljennökset hän
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MARTTI VAINIO

Kuva on varsin hämärä, m u tta  sillä on harvi- 
naisuusarvoa. Vas. Lanne  itse viuluineen, keskellä  
hänen veljensä Vieno ja oik. Toivo Teeri mando-  
liineineen.

on tehnyt kuvien ja postikorttien avulla, ei alku- 
peräistöitten mukaan. Sanoin, että Lanne Mäki
nen oli itseoppinut. Matti Heinonen on tutkinut 
Lanne Mäkisen elämää tarkemmin ja saanut sel
ville, että Mäkinen kulki maalaustöissä Väinö 
Kamppurin kanssa. Tämä on yllättävä tieto sikäli, 
että viipurilaissyntyisestä Väinö Kamppurista ke
hittyi vivahderikkaitten kohtaloitten kautta m aan
kuulu taiteilija.

Lanne Mäkinen oli iloinen, naurusuinen, mutta 
viinalle kovin perso mies, joka vaimonsa kuole
man jälkeen sortui täydellisesti alkoholismiin ja tu
houtui lopulta viinapäissään vain alta nelikymppi
senä. Lanne Mäkisen taiteellisuus ei ollut vain ku
vallista laatua, vaan hän oli myös hyvin musikaa
linen. Viulua hän soitti taitavasti.

Lanne Mäkinen oli erinomainen jäljentäjä. Hän 
kopioi mm. Edelfeltin, Gallen-Kallelan, Järnefel
tin, Munsterhjelmin ja von Wrightin veljesten töi
tä. Em. muistonäyttelyssä oli myös Lanne Mäki
sen oma työ. Muistan ajatelleeni, että nuo jylhät 
erämaakuvat eivät olleet yhtä taitavasti tehtyjä 
kuin kopioinnit. Mutta varmaa on, että vähäisek
si jääneessä Lanne Mäkisessä olisi ollut ainesta 
tulla maankuuluksikin taiteilijaksi, jos johdatus oli
si vienyt hänenkin tiensä Turun piirustuskouluun 
ja sitä tietä siihen ammattiin, jota hän kaikkein 
mieluiten olisi halunnut tehdä.

V. 1921 syntynyt Martti Vainio on sidoksissa 
professori Yrjö Liipolaan kahdessa mielessä. Hän 
kuuluu samaan sukuun kuin Väinö Aaltonen, Aar
re Aaltonen ja Yrjö Liipola. Kuvanveisto on näin 
ollen veren perintöä.

Jo varsin nuorena Martti Vainiossa ilmenivät 
taiteelliset taipumukset. Sekä hänen piirroksensa 
että hänen korkokuvansa saivat silloisen kansa
koulunopettajan hyväksynnän. Partelan Perkon 
pientilan pojan elämän täyttivät kuitenkin enem 
män elannon hankkimishuolet ja hän joutui san
gen varhain isänsä avuksi taloja maalaamaan. Tai
teen kipinä säkenöi kuitenkin pohjalla ja niin va- 
paa-aikana syntyi tauluja kotiseudun maisemista. 
Lopullinen virike taideopintojen aloittamiseen tuli 
enolta Pyhkön Jussilta, joka yllytti Marttia pyrki
mään Turun piirustuskouluun ja avusti taloudelli
sestikin. Piirustuskoulussa toimivat opettajina tuo
hon aikaan Hannes Siivonen, Harry Henriksson 
ja Otto Mäkilä.

Kolmivuotisen piirustuskoulun suorittamisen jäl
keen Martti Vainio pääsi Kauniaisiin Yrjö Liipolan 
apulaiseksi ja oppilaaksi. Tätä Kauniaisten kautta 
Martti Vainio pitää todellisena elämänkoulun su- 
perluokkana. Opettajana ja ihmisenä Liipola oli 
Vainion mukaan vertaansa vailla. Huumorintajui
sen, mukavan ja monitietoisen taiteilijan kanssa 
työ tuntui enemmän huvilta kuin työltä. Liipolan 
luonteenpiirteistä muistan Martin usein alleviivan
neen Liipolan vaatimattomuutta ja nöyryyttä tai
teen edessä. Suuri taiteilija ei koskaan alentunut 
pröystäilemään osaamisellaan. Erityisen arvokasta 
Martti Vainion myöhemmälle taiteilijantyölle oli 
juuri Liipolan antama veistotaito-oppi, jota ei vie
lä silloin opetettu piirustuskoulussa. Sekä pikku- 
veistosten että monumentaalitöiden teon salat 
paljastuivat Martille Kauniaisissa.

Aluksi Turun taiteilijaseuran ja myöhemmin 
Loimaan taideseuran jäsenenä Martti Vainio on 
osallistunut moniin yhteisnäyttelyihin. Omia näyt
telyitä hän on pitänyt lukuisia Koskella.

Taiteilijana Martti Vainio on jatkanut sekä öljy- 
väreillä että veistämällä. Kosken ja sen lähiympä
ristön maisemat ovat piirtyneet Martin tauluihin, 
lapsiaiheiset pienoispatsaat ovat puhutelleet mo
nia ja historiallispohjainen Härkätie-reliefi on 
ihailtavana kokoustilassa Kunnantalolla. Tämä 6 
metriä pitkä haapapuinen korkokuva on suuritöi
nen kunnianosoitus kotiseudulle.

Martti Vainio on tehnyt pitkän päivätyön tai
teen opettajana kansalaisopistossa, lähes 30 vuot
ta. Martti Vainio on alusta saakka ollut mukana 
Liipolan museoasiassa. Hän oli se, jolle Liipola 
ensiksi kirjoitti Italiasta kirjeen, jossa kertoi aja
tuksistaan palata juurilleen ja töidensä lahjoittami
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sesta synnyinseudulleen. Martti ryhtyi hoitamaan 
asiaa niin, että siitä tuli tosi. Tietysti hankkeessa 
sitten oli mukana monia talkoohenkisiä taiteen- 
ystäviä, mutta Martti oli se, joka järjesti ensin 
veistokset tilapäiseksi jääneeseen viljamakasiini- 
museoon ja sitten uuteen museorakennukseen.

Martti Vainion öljytöille on ominaista onnioja- 
mainen värien harmonia, joka on mielestäni li
sääntynyt iän myötä. Martin patsaista ehdoton 
suosikkini on “Tyttö ja kukka "-patsas, jossa pieni 
tytönpullukka istuu kaikessa rauhassa kukkaa ihai
lemassa. Näin siitäkin huolimatta, että Martti on 
tehnyt kipsityöt myös meidän perheen kolmesta 
muusta jäsenestä, ja ne ovat tietysti minulle rak
kaita.

Martin luova toiminta ei ole suinkaan rajoittu
nut patsaisiin ja tauluihin, vaan hän on kätevänä 
monitaiturina tehnyt n.s. käyttötaidetta valmista
malla erilaisia puuesineitä niin matkamuistoiksi 
kuin vaan muuten silmän iloksi. Jokin aika sitten 
hän kertoi somerolaisen ystävämme Torpparin ti
lanneen häneltä ex libriksen. Kun edellä mainitsin 
Olavi Hurmerinnan pronssivalun olevan Kosken 
hautausmaalla, niin siellä voitte pysähtyä myös 
Martin taiteen edessä: vanhempiensa hautakiven 
päällä on enkeli-veistos sekä kesällä -94 tehty 
pronssinen korkokuva edesmenneestä Niilo Hon
kalasta heidän hautakivessään.

Kertoessaan Yrjö Liipolasta Martti Vainio ko
rosti Liipolan herrasmiesmäistä olemusta ja mai
niota luonnetta. Kun ajattelen Martti Vainiota en 
voi olla sanomatta, että sama luontainen hieno
tunteisuus ja joviaalinen seurallisuus ovat tämän 
Yrjö Liipolan sukulaisen tunnusmerkkejä.

ANJA NUMMINEN-HÄMÄLÄINEN
Viimeisenä tässä pienessä koskelaistaiteilijoiden 

esittelyssä kerron v. 1936 syntyneestä Anja Num- 
minen-Hämäläisestä.

Anja sairastui v. 1954 polioon ja pitkällisen sai
rauden seurauksena oli käsien pysyminen hal
vaantuneina. Pitkän sairaala-ajan aikana Anja 
Numminen sai kuulla naistaiteilijasta, joka maala
si pitämällä pensseliä suussaan. Tapaaminen tä
män taiteilijan kanssa järjestyi ja seurauksena oli 
innostus samanlaisen taiteen tekemiseen. Anja 
Nummisen kohdalla innostus kasvoi ja maalaami
sesta muodostui elämän sisältö ja tehtävä.

Piirustuksen ja maalauksen opetusta Anja Num- 
minen-Hämäläinen on saanut Tapani Kovaselta, 
Juhani Paavolalta, Inari Krohnilta ja Martti Vai
niolta.

V. 1966 Anja Nummisen eräästä taulusta teh
tiin postikortti ja se tiesi hänen uransa alkua. An
ja Numminen-Hämäläisen öljy- ja vesiväri työt ovat 
sitten vuosien mittaan muuttuneet kaikkialle maa-

Anja N u m m inen -  
H ämäläinen

ilmaan levinneiksi onnittelu-, joulu-, pakettikor
teiksi. Hänen hennot kukka-asetelmansa korista
vat kirjoituspapereita. Anja Numminen-Hämäläi- 
sen joulutähtikortista on otettu useampia painok
sia. Iän myötä Anja Numminen-Hämäläinen on 
siirtynyt yhä enemmän vesiväritöihin, niska kun ei 
tahdo kestää öljyväreillä työskentelyä. Meitä kos
kelaisia puhuttelee varmasti eniten Anja Nummi
nen-Hämäläisen työ Kosken kellotapulista.

Kansainväliseen suun ja jalkojen avulla maalaa- 
vien taiteilijoiden yhdistykseen pääseminen on 
merkinnyt, että Anja Numminen-Hämäläinen on 
täydellisestä invaliditeetistään huolimatta pystynyt 
elättämään itsensä. Euroopan maiden lisäksi Anja 
Numminen-Hämäläisen kortteja on ilmestynyt 
Etelä-Af rikassa, Intiassa, Japanissa, Kanadassa, 
USA:ssa ja Australiassa.

Lopetan tämän kirjoitukseni koskelaistaiteilijois- 
ta Anja Numminen-Hämäläisen mielirunoon. Se 
on Aaro Hellaakosken kirjoittama, taiteen tekoa 
kuvaava, todellisen sisällön sisäistymistä alleviivaa
va. “Kokonaisen päivän elin maisemaa, janoavin 
silmin koskettelin puita, kukkulaa. Illansuussa vas
ta kuvan tehden, koivunlehden.”

Esitykseeni Suomen kuuluista ja Kosken kuu
luista kuvataiteilijoista haluan vielä sisällyttää luet
telon niistä koskelaisista, jotka muun työnsä ohel
la ovat harrastaneet kuvataiteita varsin näkyvästi.

Luetteloni ei ole täydellinen, semminkin kun 
muualla varsinaisesti asuvana olen jäänyt jonkin 
verran syrjään Kosken tapahtumista.

Mieleeni muistuvat: Yrjö Väinölä sotakuvineen, 
Aarne Pelto koskelaismaisemineen, Aini Suomi
nen akvarelleineen, Irja Neuvo-Palander ja Eva 
Seitz-Laaksonen ja Heikki Siikarla innokkaina tai- 
dekerholaisina, posliinimaalareina kunnostautu
neet Marjatta Kärppä ja Aila Rantanen sekä eri
tyisesti postikorttitaiteilijana tunnetuksi tullut Tytti 
Honkala-Young, jonka aurinkoisia postikortteja ja 
kuvatauluja on myynnissä ympäri maan.

Taide elää, vaikka tekijät kuolevat.
Vita brevis -  ars longa.
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Työmuistoja Santion sahalta
Olin Santion sahalla töissä vuosina 1944 - 56, 

ja muistooni on jäänyt muutamia tapahtumia niil
tä ajoilta. Sahan omistajaa kutsuttiin “Äijäksi” tai 
“Isännäksi”: käytän tässä “Isäntä”-nimeä.

Eräs työkavereista oli hyvin rauhallinen, mutta 
huumorintajuinen. Kerran loppuviikosta hän ker
toi menevänsä isänsä hautajaisiin. Maanantaiaa
muna kaverin tultua työpaikalleen, ei hän näyttä
nyt erikoisen surulliselta, vaan totesi: “Isä kuali 
nätistäs, ei tarvinnu lääkärii eikä pappii...”

Kerran aamulla hän taas totesi: “Kyl oli sukke
laa lähtee aamul töihiin, kun meilä tuli ehtool kul
kukauppias ja pyysi saara jäärä yäksi. Aamul se 
nousi sänkyn lairal istumaan ja rupes vetämään 
housui jalkaas muaron vuaks. Mut kyl mun täytyy 
almanakan kulmaan merkki tehrä!”

Yhtenä syksynä oli kiireiset lastauksen ajat ja li
säksi sadekuurot häiritsivät tapulien purkamista. 
Meitä oli tapulien päällä kolme miestä, minä tosin 
siihen aikaan vasta pojankloppi. Isäntä tuli paikal
le ja sanoi: “Laitas Kyösti iso vaihde päälä.” Mi
nä yritin siinä parantaa, mutta putosin siinä sa
massa “karhunpesään” eli tapulien välikköön. 
Ylös kömpiessäni tokaisin isännälle: “Ei auta sen
tään ruveta tyhjää lyömään...” Isäntä oli myö
hemmin Leimen Väinölle todennut: “Kyl se Kyös
ti vaan viimisen sanan sano.”

Erään kerran oli sahauksessa välipäivä ja tehtiin 
muita töitä. Meiltä unohtui kahvitauon pitäminen 
ajallaan, mutta tuumattiin, että pidetään se nyt 
kuitenkin vaikka vähän myöhässä. Kun siinä istut
tiin, tulikin isäntä paikalle. Toiset hyppäsivät nok
ka valkoisena pystyyn, mutta Vesterisen Toivo is
tui vain rauhallisena paikoillaan ja sanoi: “Meinas 
kahvitauko unohtua...” Siihen isäntä sanoi vain: 
“Hyvä kun muistu m ieleen...”

Kerran maanantaiaamuna tein Hirsimäen Väi
nön kanssa lautakuorman rullavaunuihin. Yöllä oli 
satanut ja kiskot olivat märän ruohon peittämät ja 
kapeaselkäiset. Kun lähdettiin viemään kuormaa 
alamäkeä, niin se riistäytyi hallinnasta ja vauhti 
vain kiihtyi jarrutuksesta huolimatta. Väinö hyp
päsi pois kyydistä, mutta minä jäin rähmälleni 
kuorman päälle ja yritin pitää lautapinkoista kiin
ni. Lautoja kuitenkin putoili matkan varrelle. Isän
tä ja Tammisen Heikki huomasivat tapauksen ja 
juoksivat kädet ojossa muka pidättämään kuor
maa, onneksi älysivät hypätä syrjään viime het
kellä. Kuorma meni kovalla vauhdilla justeeraus- 
koppiin, törmäsi siellä kahteen rullavaunun lauta- 
kuormaan, joista toinen, höylälautakuorma levisi 
kuraiselle tielle. Kun haaveri oli saatu selvitetyksi, 
sanoi isäntä: “Kuorman saatte tehdä, mut muista-

ka kuoleman jälkeenkin se, ettette lähde kahdes
taan tuomaan sitä alas!” Se siinä näin jälkeenpäin 
ihmetyttää, kun en hypännyt kuorman päältä 
pois, vaan katsoin loppuun asti miten siinä käy, ja 
onneksi vältyin loukkaantumiseltakin.

Kotilaisen veljekset Toivo ja Reino olivat yk- 
kösraamissa sahureina. Reino näki sahan ikku
nasta, että isäntä lähti Morriksella Loimaalle päin. 
Tuli ruokatauko ja Reinolla oli asiaa kauppaan. 
Hän huomasi Austin-merkkisen peräkärryauton 
seisovan sahan edessä ja vaikka ei hänellä ollut 
ajokorttiakaan, niin lähti sillä ajelemaan Sorvaston 
Vakoon. Kun hän asiansa toimitettuaan tuli kau
pan ovesta ulos, niin isäntä ajoi samanaikaisesti 
paikalle, pysäytti autonsa, kakisteli hiukan kurk
kuansa ja sanoi: “Saaks sää ajetuks sen takaisin 
ja?” Reino ajoi auton takaisin sahan pihalle ja asia 
oli sillä selvä.

Porinmäessä pelattiin siihen aikaan korttia ja 
Seppälän Lasse oli melko kova korttimies. Kun 
häneltä maanantaiaamuisin kysyttiin: “No, voitiks 
sää?”, niin vastaus oli joka kerta sama: “Juu, ja 
viistonnii...”

Lassella oli kello, joka näytti aikaa varsin epä
varmasti. Siksi Lasse usein kysyikin toisilta, mitä 
kello oli. Sitten kun kaveri sanoi kellonajan, niin 
Lasse käänsi selkänsä päin, laittoi salamanno
peasti kellonsa aikaan ja totesi: “Mul on samal ta- 
val...”

Alkuvuosina olin Peräsuon Tuomon kanssa jo- 
kipoikana uittamassa tukkeja “haalariin” eli tuk
kien kuljettimeen. Siinä jokirannan laitumella oli 
Suomisen Jalmarin lehmä, joka sai päähänsä läh
teä kahlaamaan veteen ja vähän uimaan, jolloin 
se joutui tukinuittouomaan ja haalarin piikit alkoi
vat vetää etujalkoja ylöspäin. Juoksin sahaan niin 
paljon kuin koivistani pääsin ja käskin pysäyttä
mään haalarin. Kotilaisen pojat kertoivat, että 
Isäntä oli tällärien kopissa, menin sinne ja sanoin 
Isännälle, että lehmä on haalarissa. Isäntä sanoi 
oikein kuuluvalla äänellä: “Lehmä?” ja lähti juok
semaan rantaan. Jalmari vinkattiin lautatarhasta 
paikalle, jossa sitten pujotettiin köydet lehmän 
mahan alta, mikä oli vaikea tehtävä, kun lehmäl
tä näkyi vain pää ja vähän selkää veden pinnalla. 
Lehmä saatiin käännetyksi ja vahingoittumatto
mana rantaan. Tuntui ihmeeltä, etteivät ne kuljet
timen piikit olleet repineet sen jalkoja. Jälkeen
päin kuulin eräältä työkaverilta Isännän kommen
tin tapauksesta: “On niit monenlaisii jokipoikii ol- 
lu, mut ei ne ennen ole lehmää haalariin aja
neet...”
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Leimen Väinö osasi sopivan tilaisuuden tullen 
olla humoristinenkin. Hän tiesi, että siihen aikaan 
harrastin metsästystä, ja kerran hän pannuhuo
neen luona sanoi: “Nyt on suuri ukkometso pu- 
rukasal...” Hiivin hiljaa katsomaan. Metson Olavi, 
kaksimetrinen mies siellä lapioi purukuormaa. 
Väinöllä oli hauskaa, kun jekku onnistui.

Olin lajittelupöydässä ns. tyvipään kaapparissa, 
Vesterisen Toivo oli latvapäässä. Remmikuljetin 
vei tasauspätkät ulos niin sanottuun lanttikasaan. 
Kun lantteja tuli tarpeeksi korkea kasa, niin sitä 
piti madaltaa. Tämä homma oli Isännän tyttärien 
huolena. Kun siellä kerran oli kaksi tytärtä hom
missa, sanoin Vesteriselle eräällä tauolla, että me
nen vähän jututtamaan tyttöjä. Kävin pätkäkseni 
kuljettimen remmille, käskin Toivoa käynnistä
mään koneen ja pysäyttämään sen, kun olen 
päässyt kuljettimen päähän. Toivo pisti hihnan 
käymään, mutta kun olin päässyt toiseen päähän, 
näin kauhukseni Isännän käppäilevän tiellä ihan 
lähellä. Jostakin syystä Toivo ei pysäyttänytkään 
konetta; konttasin siinä kuljettimen hihnalla taka
perin ja painoin päätäni alaspäin, ettei Isäntä oli
si nähnyt minua melko matalan reunan takaa. Ty
töt katselivat kauhuissaan, miten siinä oikein kä
visi. Onneksi Isäntä käveli ohi, eikä huomannut 
minua. Kun pääsin pois hihnalta, pyyhin kyllä tus
kanhikeä.

Ostin vuonna -56 Jawa CZ 250 kuutioisen 
moottoripyörän. Kerran aamupäivällä Metson 
Olavi tuli luokseni ja pyysi ruokatauolla kyytimie- 
heksi Tuimalaan. Menomatkalla ajoin hyvin hil
jaista vauhtia. Olavin asioiden hoitaminen vei kui
tenkin niin paljon aikaa, että meille tuli kiire työ
kohteisiimme sahalle, kun ruokailutauko oli vain 
puoli tuntia. Sahalle palatessamme ajoin niin ko
vaa vauhtia kuin Jaavalla pääsi. Kartanon aukean 
kurvissa, kun pyörää piti kallistaa, niin Olavi vän
käsi vastaan yrittäen pitää pyörää pystysuorassa; 
samalla hänen otteensa ympärilläni tiukkeni en
tisestään, niin että minulle alkoi tulla hengitysvai
keuksia, olihan Olavi yli kaksimetrinen roteva 
mies. Sahalle selvittiin kuitenkin ilman haaveria. 
Pysäytettyäni pyörän Olavi nousi pois takaani ja 
sanoi: “Hullu mies, en ennää koskaa tule sun kyy
tiisi” Hän sanoi yrittäneensä huutaa, että hiljen
täisin vauhtia, mutta ilmavirta oli niin kova, ettei 
hän saanut ääntään kuuluviin. Sitten hän kertoi 
olleensa aikaisemmin autokolarissa, jossa häneltä 
oli katkennut kylkiluita, joten hänen pelkonsa joh
tui siitä.

Sahalla oli Volvo-merkkinen puoliperävaunuau- 
to. Kerran auton vakituinen kuljettaja ja apumies 
- jolla myös oli ajokortti - lähtivät viemään saha- 
tavarakuormaa Turun satamaan. Kuorma puret
tiin satamassa, mutta sitten kuljettajan yllätti jano.

Kirjoituksessa useasti m ainittu  ”isäntä”, sahanomis-  
taja Toivo Urmas takanaan Santion sahan uusi sa- 
haushalli.
Ei hätää, laivasta löytyi janojuomaa, eikä se ihan 
vettä ollutkaan. Vakituinen kuljettaja huomasi ajo
kuntonsa heikonpuoleiseksi joten apumies rupesi 
ajamaan. Mutta vakituiselle kuljettajalle, joka nyt 
siis oli apumiehen paikalla, istuminen tuotti vai
keuksia ja hän häiritsi ajajaa, joka viimein tuskas
tui ja sanoi: “Josset lakka tönimäst, niin jätän sun 
Liaron mettäl!” Siihen vakituinen kuljettaja sanoi; 
“Kumpi täsä laivas on kapteeni..?

Veljekset Eino ja Toivo saivat komennuksen 
höyläämön kutteripuruvarastoon tallomaan purua 
tiukkaan. Oli kuuma heinäkuun päivä. Pojat päät
tivät, että tehdään ahkerasti töitä jokin aika ja sit
ten vähän levätään. Kun he rupesivat istumaan, 
niin he nukahtivat ja heräsivät vasta kun Isäntä tu
li katsomaan. Ei siinä puolin eikä toisin mitään sa
nottu, mutta seuraavasta tilistä oli molemmilta 
tunnin palkka pois. Kai Isäntä oli vain todennut, 
kuinka kauan pojat nukkuivat.

Viisi- ja kuusikymmentäluvuilla Koskella oleske
li Lasse Lumivalo-niminen henkilö. Hän kulki 
usein Härkätiellä olallaan keppi, jonka päässä oli 
pahvilaatikko sisältäen sahankunnostusvälineitä. 
Olin 50-luvun puolivälissä sahan autoissa apu- 
miehenä. Kuljettajat Paavo ja Erkki ottivat mielel
lään Lassen kyytiin, kun tämä nosteli tienposkes
sa kättään; Lassella oli näet kerrottavana mielen
kiintoisia tarinoita. Kohteliaana miehenä Lasse 
myös kehui kuljettajien ajotaitoa. Hänen usein ho
kemansa lause kuului: “Siin on mies takana...”, 
tarkoittaen auton rattia.

Siitä minulle ei jäänyt selvää kuvaa, oliko Las
se musiikkimiehiä, mutta kovin innoissaan hän 
kertoi, että järjestäisi kesällä “Harmonikkakemut”, 
jossa syödään hernekeittoa, mutta ulkona, ettei il
ma pilaannu...

Kyösti Tuhkanen
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Sammutustöissä sodan aikana
Kosken Tuimalassa asuva Jalo Dikert oli hie

man toisella kymmenellä, kun viimeksi Suomessa 
käyty sota alkoi. Kun miehet olivat sodassa, ase
tettiin nuorillekin kotirintamalla eräitä velvoitteita, 
joihin he eivät varmaan rauhan aikana olisivat 
joutuneet. Jalo Dikert toimi jatkosodan aikana pa
lomiehenä kotikunnassaan. Näin hän kertoili en
simmäisistä sammutustoimistaan Koskelaisen toi
mittajalle:

“Silloin sodan alkaessa kunnanhallitukselta tuli 
tälle Jalo-pojallekin määräys, jonka mukaan: “So
tatilalain ja sen toimeenpanoasetuksen asianomai
sen kohdan mukaan m äärätään palontorjuntateh- 
täviin toistaiseksi”. Mukana oli luettelo varusteista; 
kirves ja lapio piti ottaa mukaan ja pätkä köyttä, 
ämpäri ja polkupyörä. Palopäällikkö määritteli 
tarkemmin, mitä aina mukaan otettiin. Pelättiin, 
että desantit ja muut tuhotyöntekijät sytyttäisivät 
metsäpaloja, tai muita tuhopolttoja; sen vuoksi 
koetettiin organisoida voimia niin paljon kuin 
mahdollista.

Palopäällikkö Hurmerinta meitä toisinaan ko
kosi yhteen ja piti esitettä palokunnan kalustosta 
ja kuinka metsäpalossa toimitaan. Ensimmäinen 
oppi oli, miten vastavalkean avulla torjutaan met
säpaloa, vaikka sitä ei sitten koskaan käytännössä 
tarvittu. Kun tuli autot ja puhelimet ja muut, niin 
on senverran äkkiä aina päästy niskan päälle, et
tä en ainakaan minä tiedä että sitä tässä lähiseu
dulla olisi käytetty.

Kesä -41 meni rauhallisesti, en muista että yh
tään paloa olisi ollut. Yksi saksalainen lentokone 
teki pakkolaskun jonnekin Raatalaan. Sitä isot po
jat lähtivät katsomaan, mutta äiti sai minua nis
kasta kiinni, ennenkuin pääsin lähtemään ja se jäi 
siihen.

Sitten syksyllä lokakuun loppupuolella, kun oli 
jo kylmääkin, niin eräänä aamuna sireeni vonkai- 
si palohälytystä, eikä enää ilmahälytystä. En enää 
muistanutkaan, että se millään lailla minua koski
si, olin vielä sängyssäkin, mutta äitimuori rupesi 
komentamaan, että vaatteet päälle vaan ja valk- 
kianpaloa sammuttamaan! Sain siinä äitimuorin 
rähjätessä vähitellen vaatteet päälle ja saappaat ja 
kintaat ja lakin ja menin ulos tuvasta, että pensaat 
vaan lakosivat.

Palopäällikkö Hurmerinta oli jo autotallilla; oli 
moottorin pellit auki ja tarkasteli kehnon tasku
lampun valossa jotain siellä moottorissa ja oli vei

vikin jo osittain paikassaan. Hän sanoi että vei
vaamaan sitten vaan, näytti miten pistetään peu
kalo samalle puolelle kuin muutkin sormet ja sa
noi itse auttavansa startilla. Ensimmäinen yritys 
kuitenkin epäonnistui, en osannut nykäistä tar
peeksi nopeasti. Sovitettiin veivi uudelleen koh
dalleen ja minä otin oikein molemmat kädet käyt
töön, ja kun Hurmerinta antoi merkin, niin ny
käisin kaikin voimin ja tosiaan - se moottori ai
vasti ja yskäisi ja lähti käyntiin!

Hurmerinta katsoi vielä jotain moottorin kyljes
tä, pisti pellit kiinni, ajoi auton ulos ja käski tule
maan kyytiin vaan. Sillä välin sinne oli tullut jo 
muitakin; poliisi Mäki ja kanttori Helenius ja joku, 
jota en siinä pimeässä tuntenutkaan. Lähdettiin 
tuonne Alikulmalle päin. Männistön Eemeli otet
tiin tieltä kyytiin; kertoi myöhemmin saaneensa 
samanlaisen lapun kuin minäkin ja olleensa joka 
palossa sodan aikana.

Siellä sitten taivas punotti, kun pilvet roikkuivat 
matalalla. Se oli Koivukylässä, Mäki tai Mäkitalo - 
sitä en enää muista - kun sauna paloi. Joku nai
nen siellä selitti, että eräs vanha vaari oli ehtoolla 
touhunnut saunassa, kun siellä oli pellavia kuivu
massa. Ja  siinä oli iso vesikuoppa lähellä, minne 
kovalla touhulla vietiin letkut. Tunsin ne touhut 
hyvin, kun olin katsellut palokunnan harjoituksia 
jo alun alkaen. Autossa oli lankuista tehty silta, 
jonka sai laskettua alas, että saatiin moottoriruis
ku maahan. Poliisi Mäki taisi olla suihkumiehenä. 
Minä olin muistaakseni vaan siinä lähettinä ja 
muuta sellaista.

Siinä sitten sauna sammui, mitä siitä oli jäljellä 
ja vesikin loppui kuopasta juuri samaan aikaan. 
Sitten koottiin auton lavalle kaikki vehkeet ja tul
tiin pois. Meijerin pannuhuoneelle ne letkut jolla
kin tavalla laitettiin kuivumaan ja auto ajettiin tal
liin. Siinä sitten oli se ensimmäinen kerta.

Sota-ajan suurin roihu oli -43 helatorstaiyönä, 
kun Hongiston Mikolan vanha asuinrivi paloi. Au
toa ajoi semmoinen Vesterlundin Heikki, joka oli 
haavoittunut sodassa, eikä häntä oltu määrätty ta
kaisin rintamalle. Auto sammuikin juuri siinä, kun 
kierrettiin pois maantieltä ja muutamat miehet 
lähti jo juosten menem ään siitä eteenpäin. Mutta 
Heikki jotain roplasi siellä moottorissa ja sai sen 
käyntiin. Taas lähdettiin ja otettiin kyytiin ne juos
ten lähteneetkin.

Sama hässäkkä siinä taas oli, että äkkiä vaan 
pruutta järven rantaan. Oli kerrankin semmoinen
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paikka, että oli vettä tarpeeksi. Siinä oli toisenkin 
rakennuksen katolla jo roihun alku, mutta se saa
tiin sammumaan. Mutta se vanha asuinrakennus 
paloi aika rumaan kuntoon. Meidän pruutassakin 
oli jotain vikaa, se tuppasi tulemaan liian kuu
maksi, ja pistettiin marttilalaisten ruisku siihen, 
kun ne ehtivät paikalle.

Siellä meni ihan koko yö. En muista, mitä siel
lä lattian alla oli täytteenä, mutta ne olivat oikein 
palopesäkkeitä, eikä siinä auttanut muu, kuin pur
kaa lattia pois, ajaa täytteet sivuun ja vettä ra
koon. Kyllä lopulta sammui sekin, mikä vielä oli 
jäljellä. Aurinko oli jo korkealla, kun tultiin pois. 
Ei kanttori Heleniuksellekaan paljon jäänyt nuk- 
kuma-aikaa, kun taas oli lähdettävä kirkkoon.

Sitten oli - vuotta en nyt muista - oli vanhain
kodin tai niin kuin silloin sanottiin kunnalliskodin 
jossain kellarikerroksessa valkea. Olisiko se syksyä 
ollut, kun iltapäivä oli ja hämärä tuli aikaisin. Sii
nä oli myös vesikuoppa lähellä, että äkkiä saatiin 
pruutta kohdalleen ja letkut levälleen. Ja  oli sem
moinen, että Honkamäessä oli suojeluskunta- 
poikien harjoitukset ja yhteislaukauksia meni oi
kein tasatahtiin, sitten laukaukset loppuivat ja vä
hän ajan päästä sieltä tuli niitä suojeluskunta- 
poikia parijonossa, oli komennettu tulipaloa sam
muttamaan. Mutta me olimme jo pääsemässä nis

kan päälle; kolmen tuuman letkulla päästettiin vet
tä ikkunasta sisälle.

Sitten oli tuolla Selän kulmalla Koiton palo äi
tienpäivänä -44. Sen isännän nimi taisi olla Kalle 
Pietilä. Siellä paloi 20 x 9 m kokoinen lato ko
konaan ja jotain maatalouskaluja. Mutta minä en 
ollut siinä palossa mukana, kun olin lähtenyt 
Marttilaan hakemaan enoltani heinänsiemeniä. 
Arveltiin, että palo oli syttynyt pikkupoikien tuli
tikku- tai polttolasileikeistä.

Näin meni sota-aika. Mutta sodan jälkeen vas
ta tulivat ne vaikeudet, kun sodassa olleet miehet 
eivät meinanneet ollenkaan käsittää, että me po
jat oltiin vähän kasvettu isommaksi. Tuppasivat 
muutamat ottamaan niskasta kiinni ja nostamaan 
pois autosta, kun lähdettiin tulipaloon. Eivät 
meinanneet käsittää, että siinä oli tapahtunut yh
tä ja toista sillä aikaa, kun olivat olleet sodassa. 
Muutamat sanoivat, ettei tuommoisia kloppeja 
tarvita tulipalossa - se on miesten hommaa.

Ei muuten ole vieläkään sitä päätöstä peruttu, 
kun silloin sodan alussa määrättiin “toistaiseksi”. 
Sotatilalakikin on uudistettu tällä välin, mutta en 
mistään ole saanut selville, että sen vanhan lain 
perusteella annetut määräykset olisi peruutettu. 
Mutta ei palopäällikkö sentään enää ole komen
nellut sinne sakkiin tulemaan.”
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Kosken nuoret harrastavat
Koskelaisen toimitus sai käyttöönsä kirjoituksia, 

joita Kosken ala-asteen koululaiset ovat kirjoitta
neet. Aiheena ovat heidän rakkaimmat harrastuk
sensa. Tytöillä suosituin harrastus näyttää olevan 
ratsastus ja pojilla lentopallo; niistä kertovia kir
joituksia oli niin paljon, ettei kaikkia voitu ottaa 
mukaankaan. Mutta löytyy toki muitakin hyviä 
harrastuksia. Kun kirjoitukset olivat enimmäkseen 
nimettömiä, on tasapuolisuuden vuoksi nimi jätet
ty pois niistäkin, joissa se oli mukana. Mutta var
maan kirjoittajat tuntevat omat teoksensa, joten 
halutessaan voivat sanoa muillekin: “Toi on 
m un...”
Lentopallo

Mun lempi harrastus on lentopallo. Minä itse 
valitsin lentopallon, koska se tuntui kivalta. Minä 
en oikeen vielä osaa pelata koska on vasta 4 ker
taa ja pidin kahden vuoden paussin. Meillä on 
kaks kertaa viikossa maanantai ja keskiviikkona se 
kestää puoltoista tuntia joka on mielestäni pitkä 
aika. Mun lentopallossa on Jenni, Anna, Lumi, 
Senja, Johanna E, Johanna S, Hanna ja Tekla ja 
tietenkin minä. Me teemme siellä aluksi lämmitel- 
lään ja lopuksi sitten pelataan oikeeta peliä. Mi
nun mielestä me saatais pelata koko aika.
Lukeminen

Kun tulin kouluun ja opin lukemaan minä me
nin kirjastoon lainaamaan kirjoja. Sitten lainasin 
paksujakin kirjoja.

Minä pidän lukemisesta, koska jos ei ollut muu
ta tekemistä otin vain kirjan hyllystä ja rupesin lu
kemaan. Minä luen joka päivä.
Jalkapallo

Jalkapallo on hyvin vanha laji. Sitä on harras
tettu jo 1700-luvulla. Minä aloitin pelaamisen seit
semän vuotiaana. Nykyään jalkapallon taso on 
hyvin korkea. Mailmanmestaruuskisat pidetään jo
ka neljäs vuosi. Seuraavat kisat pidetään Rans
kassa. Jalkapallo on myös olympia laji. Minä pe- 
laan joka päivä koulussa. Harjoittelen myös koto
na. Meidän luokka haastaa joskus toisia luokkia. 
Välineet ovat yksinkertaiset lenkkarit ja pallo. Jal
kapallon parissa saa paljon uusia ystäviä. Eikun 
peli käyntiin!
Ratsastus

Ratsastan Merjan Tallilta kerran viikossa. Ystä
viäni ovat Sofia ja Minna. He ovat hyviä ratsasta
maan. Onneksi kerho on lauantaisin, koska muu

ten minulle ei sovi. Meillä on teoriaa ensin, josta 
oppii kaikkea hauskinta on ollut kun kerran vikel- 
simme Essillä. Siellä ei ole ikinä tylsää. Ratsastus
ta harrastaa moni ihminen. Minä aloitin ratsas
tuksen, kun sain tunteja synttärilahjaksi. Ratsastus 
ei ole kallista. Varusteet maksavat kyllä aika pal
jon, mutta mitä se haittaa. Kun on leirillä, niin 
siellä olo maksaa 300 markkaa päivässä. Siellä on 
täysihoito (leireillä). Suosittelen ratsastusta muille
kin.
Lentopallo

Lentopallo on tosi kiva laji. Kannattaa osallis
tua. Siellä petataan lentopalloa ja harjoitellaan ku
perkeikkaa, passeja ja tiikeri ratoja. Siellä on ki
voja kavereita. Hinta on halpa. Välineitä meillä 
ovat polvisuojat ja tossut. Ne pidetään hallilta.
Yleiskerho

Kerhon nimi on Kuulot päällä Ry. Kerho on jo
ka torstai paitsi syyslomalta. Minä ilmoittauduin 
vasta paikan päällä, mutta olisi sinne voinut soit
taa. Yleiskerho pidetään ylä-asteen opetuskeittiöl
lä 17.00 - 18.15. Kerhossa käy yli 7-vuotiaita 
kerholaisia. Kerhossa askarrellaan, leivotaan ja 
tehdään kaikkea hauskaa. Kerhon hinta syksyltä 
on 25 mk. Hauskaa on minusta se, että siellä on 
kavereita, tylsää on, kun ei voi päättää itse missä 
ryhmässä on.
Jalkapallo

Jalkapallo on kiva harrastus. Siinä saa liikuntaa. 
Ei sitäkään aina jaksa petata. Jalkapallo on ylei
nen harrastus. Sitä pelataan koko maailmassa. Si
tä tulee petattua vähän joka paikassa. Joskus ka
vereiden luona ja joskus kotona ja milloin missä
kin.
Kuorolaulu

Minä harrastan kuoroa. Käyn kuorossa joka 
torstai laulamassa. Kirjoitan tästä siksi kun tyk
kään laulamisesta. Me saadaan melkein joka ker
ta uusia tauluja ja sitten me harjoitellaan niitä. Kai
sa meidän taulu opettaja soittaa pienoa. Olen va
linnut kuoron harrastukseksi koska pidän laulami
sesta ja kotona minä en oikein voi laulaa. Ja  mi
nun toiveena on että minusta tulisi isona laulaja.
Käsityöt

Pääharrastukseni on käsityöt. En käy missään 
käsityökerhossa, mutta kotona on vähän liikaakin 
käsitöitä. Siellä on öljyvärit, pikkukangaspuut,
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neulomista ja kahta lajia ompelutöitä ja vaikka mi
tä muuta. Oikeastaan äiti ne minulle hankkii il
man että pyydänkään. Aina kun on synttärit niin 
saan jotain käsitöitä lahjaksi ja sitten ne jää teke
mättä. On käsityöt hauskoja esim. pitsin nyplää- 
minen mutta sitäkin voi tehdä vain Loimaalla äi
din ystävän luona. Enkä käy siellä kovin usein. Ja 
kun haluan tehdä jotain käsitöitä niin ei sitä osaa 
päättää mitä niistä kymmenistä tekisi. Jos mulla 
olisi nypläystyyny niin en minä muuta tekisikään 
kuin nypläisin pitsiä. Vaikka äiti ostaakin minulle 
melkein kaikki käsityöt niin ei hän minua painos
ta tekemään niitä. Se on varmaankin minun vika
ni, että mulle ostetaan liikaa käsitöitä koska en 
minä kieltäydykään niistä. Ehkä pitäisi sanoa, et
tä älkää ostako enää käsitöitä ennen kuin olen 
saanut vanhat tehtyä. Kyllä muutkin käsityöt ovat 
kivoja mutta liika menee vähän yli ymmärryksen. 
On mulla muitakin harrastuksia mutta ei paljon. 
Mutta ei harrastuksia tarvitse joka päivä ollakaan.
Lentopallo

Minä valitsin lentopallon koska itse halusin. Ha
lusin jonkin harrastuksen ja päädyin lentopalloon. 
Mielestäni se on hyvä harrastus. Mutta mielestäni 
harjoitukset alkavat liian aikaisin. Lentopallo har
joitukset ovat meillä D-pojilla 2 kertaa viikossa. 
Harjoitukset ovat meillä 1 1 /2  pitkät. Meillä len
topallo pelit alkavat vähän ennen joulua tai sitten 
vähän jälkeen joulun. Seurani on Kosken Kaiku. 
Se on aika hyvä seura. Olemme olleet pari kertaa 
loppu ottelussakin.

Elokuvat
Minä olen käynyt elokuvissa kohtuullisen pal

jon. Se maksaa yleensä 35 mk, mutta joskus se 
maksaa 40 mk. Elokuva tarkoittaa movie englan
niksi. Minä pidän toiminta, draama ja komedia 
elokuvista. Viimeksi minä kävin katsomassa Vaa
rallinen tehtävä Mission imbosible Turussa For- 
miassa kello kuuden näytöksessä. Vaarallisessa 
tehtävässä on pääosassa Tom Cruise. Se on toi
minta leffa.
Tanhut

Aloitan tämän kertomuksen sillä, kun aloin käy
mään tanhuissa. Viisi vuotiaana aloin käymään 
tanhuissa. Ensiksi siellä vain leikittiin ja lauleltiin, 
mutta kun kasvoin niin aloimme oikein tanhu
ta.Tanhun historiasta en tiedä paljoakaan, mutta 
minua se ei haittaa. Tanhussa käydään kerran vii
kossa. Olemme olleet omassa kunnassa esiinty
mässä ja ensi kesänä on tarkoitus lähteä tanhulei- 
rille jonnekin päin maailmaa. Kannattaa käydä 
tanhuissa siellä oppii tanhuamaan. Tanhussa tar
vitaan tanhu kengät ja kansallis puku.

Seiväshyppy
Mieli harrastukseni on seiväshyppy. Pidän sei

väshypystä, koska kilpailu on kovaa mutta ei yli
mielistä. Kilpailuissa tapaa aina kavereita joita ei 
muuten näe. Ketään ei pakota minua hyppää
mään seivästä. Innostuin heti ensimmäisten hyp
pyjen jälkeen. Ensimmäiset hypyt olivat aika hu
teria, mutta kehitystä on tapahtunut, kiitos val
mentajan.

Kiitän valmentajaa Janne Lehtiä ja vanhempia
ni.
Leipomiskerho

Leipomiskerho on tosi kiva paikka. Siellä teh
dään paistoksia, retkeillään, tehdään kynttilöitä 
ym. muuta. Sinne voi tulla sekä pojat että tytöt. 
Se on 8 - 17 v. Se on yläasteen opetuskeittiöllä, 
eikä maksa mitään. Sinne pitää ottaa vain kynä ja 
kumi mukaan.
Ratsastus

Minun harrastukseni on hevoskerho. Menin he- 
voskerhoon koska pidän hevosista. Olen ollut vas
ta yhden kerran ratsastamassa, mutta pidän har
rastuksesta jo paljon. Joskus olemme koululla op
pimassa hevosista jotain uutta ja joskus olemme 
ratsastamassa. Minusta ratsastus on myös jännit
tävä harrastus, koska hevosen selästä voi joskus 
tippua joskus hevonen voi yhfäkkiä mennä kiito- 
laukkaa ja joskus se voi innostua pukittelemaan, 
mutta pidän silti harrastuksesta paljon.
Laulukuoro

Minä harrastan kaikenlaista, mutta lempihar
rastukseni on Laulukuoro, koska mielestäni laula
minen on tosi hauskaa. Mä tykkään esiintyä eten
kin porukassa yksinkin se on kivaa, mutta jännit
tää älyttömästi. Joskus laulaminen voi olla kurjaa
kin, jos kurkku on kipeä niin ei tee yhtään mieli 
lähteä kuoroon ja tietysti kuorossa on myös in
hottavia lauluja, jotka menee älyttömän korkeelta. 
Mun mielestäni kaikki sellaset laulut mitä lauletaan 
kaanonina tai jotkut sellaset mitkä on nopeita on 
tosi kivoja laulaa. Mä haluaisin isona olla joku to
si kuuluisa laulaja ja jos se on mahdotonta niin 
pystyä jatkamaan kuoroa. Mä alotin kuoron I. lk 
lopppupuolella ja tykkään siitä tosi, tosi paljon!

Jos joku väittää, että laulaminen on tylsää ja yk
sitoikkoista niin sitä se ei todellakaan ole koska jo
ka päivänä oppii uusia lauluja jotkut kivampia jot
kut kurjempia kuiteskin ihan siedettäviä. Kuoros
sa on kuitenkin ihan älyttömän kivaa!
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“Jynttis tassut” eli muuan puintipäivä ennenvanhaan
(Tarina on kaikilta osin tosi.)

“Pankas pojat herätyskello soimaan, mennään 
aamul riihel”, sano Mikkolan pappa, kun Mikko
lan “isot pojat” Martti, Eino ja Franssi olivat läh- 
rös yäkortteeriin, siilon jo Martin hallus olevaan 
naapuritalloon Perkoon. Mikkolas kun oli siilon 
viäl vanha, piäni asuinrakennus ja lapsii oli yh- 
reksän, ni alko koton olla ahrast. “Juu, juu”, sa
no pojat ja lähtivät menemään.

Kun paikkakunnan nuariso tiäsi, et pojat ovat 
Perkos keskenäs, niin oli tullu tavaks mennä sin
ne iltaa viättämään. Nytkin kerääntys porukkaa ja 
ilonpito jatkus myähään yähöön. Franssii, kun oli 
joukos nuarempi, vasta rippikouluikkäänen, rupes 
jo nukuttammaan. Likakkin oli hänen miälestäs 
vähä vanhoi; ei sihen aikaan sen ikkääsii likoi eh- 
tool ulos päästetty.

Franssi istus sänkyn reunal ja rupes haukottele- 
maan oikeen huamioo herättävästäs. Kun ei viästi 
näyttäny menevän perii, hän meni ja puhalsi seinäl 
palavan vanhanpiikanlampun sammuksiin. Kun 
sekän ei ilonpittoo lopettannu, lähti Franssi sam- 
maan sakkiin. Kävi toton kautta ja tahkos kämmä- 
nilläs kraakun nokas roikkuvan paran pohjaa. Nyt 
siäl misä hän kulki kuulus likkain kirkunaa ja syy
kin selvis, kun taas saatiin valo lamppuun. Likkain 
valkosis puserois oli mustii kourain jälkii, varsinkin 
“ratekiset paikat” oli kun nokipojan jäljilt. Kun po
rukka ei viäläkän lähteny, niin Franssi riisu saap
paat jaloistas ja vei ne totol kuivaamaan. Hän jat
ko riisumistas niin kauvan, ettei ollu ennää kun kal
sarit jalas. Kun hän rupes niit laskemaan, niin likat 
lähti ja pojat kans peräs saman tiän. Päästiin val
mistautumaan nukkumaan mennoon; verettiin he
rätyskello ja kiärrettiin soittamaan pappan riihel 
menoaikaan, mihen ei kauvaa ennää ollukkan...

Pappa tuli aamul riihel. Kun poikii ei viäl kuu- 
lunu, purotti hän jalallissii orsilt ja rupes lyämään 
seinään ja lykkäs luukust luvan puala. Kun siäl ei

ollu kettään levittämäs permannol, tuli koht luu
kun takan ahrast.

Poikii ei vaan viäläkän kuulunu. Pappa päätte
li, et kyl niitten on uni pettäny ja lähti herättäm- 
mään. Hän koputti kamarin akkunaan ja huusi: 
“Poojaat, nouskas riihel jo!” Joku heräs sen ver
ran, et nosti päätäs ja huusi takasin: “Kohta tul
laan!” Pappa lähti takasin riiheen, ja pää kamaris 
painus takasin tyynyl.

Pappa levitti jalalliset luvan permonol ja katko 
sitteet. Sit olis tarvinnu alottaa riihen tappaminen, 
mut ei kuulunu poikii varstan varteen. Ei pappa 
sentään yksinkän alottannu, vaan meni kotti ja 
herätti viäl pikkupojan kirjois olevan Uunon pa- 
rikses.

Nyt päästiin puimisen alkuun. Pappan isoklu- 
punen varsta jysähti ales vähä tavallistkin kovem
min ja Uunon, kesken unta herätetyn pikkupojan 
varsta vuarostas tupsahti rukkiin olkiin.

Sil aikaa oli joku pojist heränny sen verran, et 
vilkasi kelloo ja tajus, et pappa oli ollu riihel jo 
ison aikaa. Hän herätti toisekkin; manattiin kel
loo, ettei se ollu soittanu, mut kun tarkemmin tut
kittiin, ni huamattiin sen kyl hoitaneen hommas, 
kukkaan ei vaan ollu sitä kuullu. Nyt äkkiin riihi- 
kam ppeet yllä vaan ja lährettiin menemään.

Jo pihal kuulus, kun riihes lyätiin vuarotahtiin, 
toinen kovin ja toinen hiljanen tussaus. Kun pojat 
kerkes perii, sai Uuno lähtee jatkamaan kesken 
jäänyt aamu-untas. Pojat otti varstas naulast ja 
piänen ajan päästä kuulus riihest rytmikäs kolke, 
kun puintii jatkettiin kahres paris.

Tunnelma oli ensiin vähä kirjä, mut kyl se siit 
tyän eristyes liäntys. Kun riihi oli puitu, saatu ol- 
kikimput laron pual ja ruvettiin viskuroittemaan, 
pystyttiin jo yhres naureskelemaan aamusel rii- 
hentapol, kun riihest kuulus “jynttis tassut, jynttis 
tassut...”

Antti Mikkola

Sävel jouluun
Soittaa oksilla lumi ja tuuli, Syttyi tähti suurempi muita, Saa maahan nyt rauha,
verho valkea kattaapi maan se mielissä kangastaa. saa hiljainen jouluyö.
Se sävelen jouluisen kuuli, Enkelten lauleluita Pyhä Yö, lempeä, lauha,
nyt juhlitaan Vapahtajaa. on täynnä taivas ja maa. maa taivas kun kättä lyö.

Kaino Verner Knuutila
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Otsikko on vanha sanonta, joka aluksi saattaa 
kuulostaa oudolta. Ajatuksen siemen on varmaan
kin siinä melko odottamattomassa kiireessä, jolla 
pesimään saapuvat kurjet yllättäen pöllähtävät vie
lä lähes talvisille soilleen. Linnut saapuvat maise
maan, jossa ei näytä olevan mitään elämisen ja 
ruokailun mahdollisuutta. Pariskunta saattaa käy
dä syömässä kaukanakin pesäpaikaltaan. Ne tun
tevat seutunsa paremmin kuin ihmiset.

Kun varsinainen massamuutto alkaa, Lounais- 
Suomen suot ovat jo suurimmaksi osaksi miehi
tetty.

Kurkien muutto on jollainlailla elämää suurem
pi näytelmä. Ainakin minun on vaikeaa kuvitella 
elämää ilman syksyistä ja keväistä muuttospek- 
taakkelia.

Joskus linnut menevät tipoittain, kuin vaivih
kaa. Joskus taas, kehnojen säiden lopulta auettua,

koko kurkikansa hönkii yli maiden vellovina suur- 
parvina, jolloin koko maailma värisee suurten lin
tujen huudoista ja satojen siipiparien viuheesta.

Kerran lokakuisen sumuseinän vihdoin auettua, 
taivasta pyyhki kolmesataa kurkea, kahtena valta
vana aurana. Silloin ei tunnelmassa ollut paljon 
toivomisen varaa. Tietysti olisi ollut komea nähdä 
niiden lentoonlähtö joltakin suolta tai pellolta.

Kevätmuutto autereisine päivineen on aina eri
lainen kuin pakenevatunnelmainen syysmuutto 
jäähyväishuutoineen läpikuultavassa, viilenevässä 
ilmameressä.

Onneksi meillä on vielä ihan kohtuullinen mah
dollisuus seurata kurkien muuttoa. Tätä Euraasian 
kurkilajia on jäljellä vielä yli puolimiljoonaa paria, 
vaikka lajilla ei kaikkialla mene ollenkaan hyvin.

Kaikenkaikkiaan maailmassa on viisitoista kur
kilajia, joista kahdeksalla asiat ovat tosi huonosti,

Kurkiparvi ruokailee Kosken eteläpään pellolla. Kuva on o te ttu  Tuomarmäeltä, noin puolen  kilometrin  
päästä.
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Vain naarashyttyset imevät ver
ta ja nekään eivät ruuakseen, 
vaan pystyäkseen m unim aan  
m ahdollis im m an runsaasti.

vea viettää. Tietoja on ainakin Espanjasta, Tuni
siasta ja Etiopiasta.

Suomen kurjissa sanotaan olevan sekä läntistä, 
että itäistä populaatiota, ja esim. Kosken yli näyt
tää muuttavan kummankin “klaanin” jäseniä. Näi
den itä- ja länsikurkien vuorovaikutussuhteet ovat 
täysin selvittämättä. Koko asia on ehkä keinote
koinen, sillä talvenviettopaikatkin näyttävät vaih
tuvan samoilla yksilöillä tavattomasti.

Toisen, Helsingin seudulle sijoittuvan päämuut- 
toreitin kurjet muuttavat keväisin keskimäärin pa
ri viikkoa myöhemmin kuin länsikurjet, joiden 
muuttoreitti sijoittuu Hangon ja Turun välille. Tä
mä asia on selvä ja yleisesti tiedossa, muu onkin 
sitten arvailujen varassa.

Viime kesä oli ilmeisesti kurjille surutanssin ai
kaa ainakin lounaisessa Suomessa. Kylmä sade ja 
hyönteisten vähyys tappoi poikasia. Kurjet eivät

P itkäm atka inen vieras on 
saapunut juhannuksen  
vietolle. Haalis tunut ja 

repaleinen o lem us kertoo  
ohdakeperhosen rankasta 

matkasta etelän mailta  
pohjan perukoille.

sukupuutto uhkaa. Keski-Euroopasta kotoinen 
kurkemme on hävinnyt monesta maasta, mutta 
nämä pohjoiset linnut järjestävät sinne joka vuosi 
kovasti kaivatun lentonäytöksen. Monet ihmiset 
siellä ovat kurjista tavattoman kiinnostuneita. Se 
on juhlaa, kun suuret linnut saapuvat levähdys
paikoille tai lentävät yli!

Joillakin on ns. ystäväkurkia, lintutieteilijöiden 
eri tavoin merkitsemiä lintuja, joiden vaiheita yri
tetään tarkkailla. Riemu on suuri, kun kaukoput
ken avulla parvesta löytyy vanha, tuttu lintu, jon
ka pesäpaikka ja vaiheet tunnetaan alusta alkaen.

Saman kurjen löytyminen joltakin levähdyspai
kalta voi onnistua vuosien ajan, sillä kurki saattaa 
elää jopa 50 vuotta.

Aikaisemmin kuviteltiin suomalaisten kurkien 
talvehtivan Niilin ympäristössä, mutta vieläkään ei 
tarkkaan tiedetä missä kaikkialla kurkiamme tal
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ruoki poikasiaan, vahtivat vain pedoilta ja johdat- 
televat sopiville ruokailumaille. Heinäkuussa aikui
set linnut käyttäytyivät ja huutelivat oudosti.

Kurjen poikasille marjaisat mustikkametsät ovat 
yksi elämisen edellytys - ja syvät metsäojat kuole- 
manloukku. Hyviä marjamaita tulisikin aina löytyä 
pesän lähistöltä. Näin ollen yksi kurkikannan jat
kuvuuden edellytys on myös kimalaisten hyvin
vointi. Kimalaiset ovat ehdottomasti tärkeimpiä 
mustikankukkien pölyttäjiä. Tilanne on hirvittävä, 
jos kurkien marjamaiden ja pesäpaikan välillä on 
nykykäytännön mukaisia jyrkkiä, kaivurilla tehtyjä 
metsäojia.

Oikeassa paikassa 
väärään aikaan

Viime huhtikuun lopulla, kun lumeton maa jo 
tuoksui Satopäänkulmalla, sain lauantaina iltapäi
vällä tiedon suuresta kurkiparvesta Viepjoen töy- 
källä. Ruokailivat kuulemma kuin suuri, harmaa 
lammaslauma pellolla.

Kokosin toistakymmentä kiloa kuvausvarusteita 
kasaan ja krahistelin autolla tutun talon pihalle.

Heti saavuttuani yksi kurkipari erkani laumasta 
ja lensi aivan matalalla ohitsemme - minnekähän 
ne lähtivät? Myös toisaalta, lounaasta, kuului kur
kien mekastusta. Sekin parvi oli maassa, ehkä Ta
kametsän tienoilla.

Katselin isännän kanssa levollista parvea ja mie
timme, mistä linnut kunnolla näkyisivät. Pihalta ei 
saanut selvää edes mikä oli parven pääluku.

Onneksi paikka on poissa laakeimmalta savi
kolta ja maisemassa alkavat rannikon kalliomäet 
yleistyä. Päätin kivuta vanhan sudenpesämäen, 
Tuomarmäen kallio-otsalle, josta olisi hyvä näky
mä yli Viepjoen kurkilauman suuntaan. Kaukana- 
han ne olivat sieltäkin katsottuna, mutta minulla 
ei ollut ollenkaan haluja häiritä lintuja, eikä ajaa 
lentoon.

Katselin porukkaa 420-millisen objektiivin läpi 
ja otin muutamia kuvia. Aikaa kului ja toivoin jo
takin tapahtuvaksi. Autoja ajeli Salontiellä ja siel
lä täällä saunanlämmityksen praasut parfymoivat 
maisemaa lauantaiehtoon tunnelmaan.

Astelin alas kalliolta autolle ja päätin kiepata 
etelän kautta Koivulinnan maisemiin. Pääsin juuri 
ohi Takalan, kun auringonvalo rävähti jokilaak
soon. Samassa kurkiparvi oli lennossa. Ne ottivat 
korkeutta alhaalla maisemassa, taustanaan syn- 
keäksi värjääntynyt pilvi. Löin “liinat kiinni” ja 
kraappasin kameran etuistuimelta. Ehdin ottaa 
pari kuvaa ennen kuin huikea tilanne oli ohi.

Mutta minä olin vain niin kaukana, aivan vää
rässä paikassa! Jos vielä olisin ollut Tuomarmäel- 
lä, koko mahtava lentoonlähtö olisi tapahtunut ai
van edessäni, aluksi jopa alapuolellani. Mahtavas

sa sivuvalossa elämäni kurkikuvat olisivat olleet 
saavutettavissa. Herra tietää, tuleeko koskaan 
enää yhtä hyvää tilaisuutta.

VUODEN VARRELTA 

Kuppausta kerrakseen
llmojensa puolesta kesä oli todella otollinen 

hyttysille. Kohta lumien lähdettyä alkoivat kirsi- 
hyttyset ahdistella ihmisiä. Ne talvehtivat aikuisi
na, mutta eivät yleensä esiinny suurina joukkoina. 
Toisaalta laji on ovela kuin peijakas, lentää ää
nettömästi sisälle huoneisiin ja tuikkaa odottamat
tom an kipeästi. Taas syksyllä laji ilmestyy 
maisemiin uutena sukupolvena.

Talvehtineista munista kuoriutuneiden, monien 
hyttyslajien yhteistyönä aikaansaama “räkkä” oli 
tänä vuonna pitkä ja mahtava. Vielä mustikka- 
metsän kokemuksetkin olivat rassaavia. Elo-syys- 
kuun kuivuus tuhosi kuitenkin hyttysten laumat - 
lukuunottamatta tietysti ennenmainittuja kirsihyt- 
tysiä.

Uusien hyttyslaumojen siemen, miljardit munat, 
ovat nyt maastossa kosteiden paikkojen liepeillä 
odottamassa kevätvesiä.

Jo syksyisin, mutta varsinkin keväällä usein jon
kin aurinkoläikän yläpuolella ylös alas tanssiva 
parvi kuuluu talvisääskille. Ne eivät ole verenimi- 
jöitä, eikä niiden aikuisvaihe osu kesään. Talvi- 
sääsket menehtyvät, jos lämpötila nousee hellelu
kemiin.

Ruislinnun laulu
24 kesäkuuta kuulin ruisrääkän narskuttavan 

hämärässä illassa, kahdessa eri paikassa Paimion- 
jokivarressa.

Ruisrääkkä oli ennen yleinen, mutta nykyisin 
harvoin kuultu, viimevuosina ehkä hieman useim
min. Laji on EU:n seurantalistalla, sillä kanta on 
vähentynyt koko esiintymisalueellaan. Suomesta 
ruisrääkkä olisi varmaan kadonnut jo aikoja sitten, 
ellei Karjalassa ja Virossa kanta olisi parempi. 
Sieltä lämmin, kaakkoinen ilmavirtaus ajaa lintuja 
tännekin lähes joka kevät.

Sienestäjät pakkolomalla
Tätä kirjoittaessani syyskuun lopussa sienisyksy 

ei ole päässyt edes alkuun, josko tulee ollenkaan. 
Märän alkukesän jälkeen sieniä ilmestyi aikaisin. 
Vikkelimmät ehtivät koota jopa haaparouskuja, 
ennen kuin kuivuus nujersi kaiken. Parhaaseen
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sieniaikaan metsät olivat käsittämättömän tyhjiä 
sienistä.

Mahtavalla syyskuivuudella saattaa olla pitkälli
siä vaikutuksia sieniin ja esim. hyönteiskantoihin. 
Minkä suuntaisia vaikutukset ovat, onkin sitten 
mahdoton asia arvuutella. Joillekin sienissä li
sääntyville hyönteisille tilanne voi olla todella pa
ha. Katsokaamme mielenkiinnolla, ovatko ensi 
syksyn sienet harvinaisen toukattomia?

Terveisiä Afrikasta
Aikaisemmin uskottiin kevätmuuton olevan ai

noastaan lintujen alaa, mutta samanlaista siirty
mistä tapahtuu myös hyönteisillä. Viime keväänä 
tapahtui Afrikasta Eurooppaan valtava ohdake- 
perhosten muuttoaalto, jonka rippeet saapuivat 
aina tänne Suomeen saakka vähän ennen juhan
nusta. Tänne tuli myös varsin runsaasti gamma- 
yökkösiä ja jonkinverran amiraaliperhosia.

Valtavat sateet tuhosivat suurimman osan 
muuttajista, mutta jälkikasvuakin täällä sentään 
syntyi. Eräänä kauniina syyskesän päivänä näin 
saman iltapäivän aikana kaksi ohdakeperhosta, 
yhden amiraalin, kaksi neitoperhosta ja kolme su
ruvaippaa. Kaikki haalistumattomia, uuden polven

lentäjiä.
Ohdakeperhosen sanotaan joskus muuttavan 

myös takaisinpäin, kohti etelää. Huonontuvien 
säiden takia useimmat eivät varmaan pitkälle pää
se. Neitoperhokin oli aikanaan muuttaja, joka ei 
täällä talvehtinut, mutta nyt se on vakituinen asu
kas, jonka näkee jo aikaisin keväällä.

Korppien talvi liiallista juhlaa
Kuolleiden sikojen ja muiden eläinten raahaa

minen haaskaksi talvisiin metsiin on saavuttanut 
sellaiset mittasuhteet, että odottamattomat sivu
vaikutukset saattavat johtaa pahoihin vääristymän 
luonnossa. Korppikanta on voimistunut pelotta
van suureksi. Ruoka on paljolti se, joka säätelee 
eläinkantoja.

Kesäisin haaskojen (luojan kiitos) puuttuessa, 
luonnon puhtaanapitoeläinten saalistuspaine koh
distuu elävään luontoon ja saattaa muodostua 
kohtalokkaaksi toisille eläinlajeille.

Viime talven hiihtoretkillä osuminen sianraadol- 
le oli huvi, joka yleisyydessään ei lopulta enää 
naurattanut. Viranomaisten olisi puututtava tilan
teeseen.

Jaakko Heinonen

Pellavasauna ja kummajainen
Pimeys lepäsi vielä kylän yllä. Kaksi mökin ak

kaa, Fiia ja Henna, olivat syksyisellä kylätiellä me
nossa Nikulan talon saunaan pellavia lihtaamaan. 
Myrsky lyhty Fiian kädessä loi aavemaista valoaan. 
Hieman vaiteliaina naiset siinä peräkanaa taivalsi
vat.

Sauna- ja pakarirakennus, joka heitä odotti, 
piirtyi tummana silhuettina kohti syystaivasta. To
merasti Fiia kiskaisi saunan oven auki, Henna 
seurasi vanavedessä. Fiialta pääsi kiljahdus; lau
teilla seisoi miehenköriläs hattu silmillä, Hennakin 
säikähti vallan hirveästi. Pelosta hieman toinnut
tuaan alkoi Fiia selvitellä tilannetta:

“Ilmota äänes ja juur kohta!” Fiia tiuskaisi. Uk
ko oli vaiti. Fiia toisti sanansa, ukko pysyi vaiti. 
Missä hätä on suurin, on apukin lähellä, sano
taan. Niin tässäkin. Saunan nurkassa oli saavi 
täynnä vettä. Fiia huomasi saavin, nosti kipollisen 
vettä ja kimitti: “Jos et ilmota ääntäs, saat perä- 
ruiskeet ja kolme kertaa!” Ei vastausta. Silloin Fiia 
heitti, ukon käsi heilahti. Nyt ei auttanut muu kuin 
karkuun vaan ja herättämään talon renkipoikaa

Urpoa, joka nukkui saunan vieressä olevassa pa- 
karituvassa. - Urpo oli varautunut, tulevaan tilan
teeseen, sillä ukko oli Urpon tekemä, oljilla täyte
tyt Urpon työvaatteet. Naiset tulivat tuohtuneina 
sisään ja huohottivat:

“Tule Urpo pian auttamaan, saunassa on mies! 
Ei me saada sitä pois lähtemään!” Urpo oli olevi- 
naan sikeässä unessa. “Jos et tule”, naiset sanoi
vat, “me annetaan sille vettä niin paljon, että se 
lähtee!”

Urpolle tuli kiire. Mitä hän laittaisi päälleen läh
tiessään aamulla kyntämään? Asia paljastui, kun 
Urpo riensi pelastamaan vaatteitaan. Seurasi vä
lien selvittely. Naiset kävivät Urpon kimppuun 
kuin yleinen syyttäjä. Urpo sai hyvänpuoleisen rö- 
kityksen tukkapöllyineen. Lopulta Urpo löysi it
sensä saunan lauteitten alta ilkikurisesti nauraen.

- Pikkuhiljaa alkoivat naisetkin leppyä. Urpo 
kokosi työvaatteensa ja riensi pakaritupaan. Koh
ta kuului saunasta roima lihtojen pauke.

Kaino Verner Knuutila
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Muistoja sotasairaaloista
Jatkamme Kai Tuomolan sotamuistelmien sar

jaa. Tällä kerralla ei kylläkään taistella, vaan ker
rotaan millaista oli olla sotasairaalassa. On kui
tenkin huomattava, että Kai Tuomola sairasti si
nänsä vakavaa, mutta ei kuitenkaan hengenvaa
rallista keltatautia; jos kyseessä olisi ollut esim. va
kava haavoittuminen, olisivat mietteet ilmeisesti 
olleet hieman toisenlaisia.

8 .4 .4 3  ÄÄNISLINNAN 
SOTASAIRAALASSA

Hoh-hoh! Kylläpä on kulunut aikoja, kun vii
meksi on tullut pantua pakinaa paperille. Taakse 
on jäänyt Kannaksen linjat, koko Kannaskin ja 
sen mukana talvi, sotatalvi -43.

Olen jälleen Itä-Karjalassa, tuossa lohduttomas
sa maankolkassa, joka ehti tulla tutuksi ristiret- 
kemme alkuvaiheissa rämmittäessä soita ja kor
pia. Nyt on siitä kulunut n. puolitoista vuotta ja 
jälleen jatkuu sota, leikki, jonka loppua ei ole edes

aavisteltavissa. Maailman tapahtumien pyörteet 
kieputtavat edelleen meitäkin mukanaan.

On huhtikuun puolipilvinen päivä, väliin sataa 
tihuttelee silkkaa vettäkin. Se tietää ripeätä ke
vään tuloa. Lumi sulaa jo kuin sokeri ja Äänisen 
jää käy päivä päivältä harmaammaksi ja hau
raammaksi.

Vanhan Petroskoin keskikoulun salit ovat nyt 
täynnä potilaita, salit, joissa vallitsee sivistyneen 
kansan puhdas ja siisti sairaalakomento ja -järjes
tys. Vieteripohjaiset sängyt, valkoiset lakanat ja si- 
niruutuiset vuodepeitteet. On suurenmoista linjal
ta tulleella soturilla sukeltautua lepäilemään noi
den puhtoisten lakanoiden väliin pehmeille, hylly
ville patjoille. Se on tosi lepoa ruumiille ja lepoa 
myöskin hermoille, jotka sodan seikkailuissa ovat 
joutuneet joskus kireällekin. Uni maistuu ihanalta, 
kun vielä keltataudin suloinen uupumus rasittaa 
ruumista.

Ikkunasta näkyy palanen tuota “maailman ru- 
minta kaupunkia”. Näkyy harmaita, tylsännä-

Kirjoittaja (vas.) toisen tunn e tun  koskelaisen Jalmari Saarisen kanssa kenttäsairaalassa jossakin  
Itä-Karjalassa.
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Sotapoikia  lepäilemässä kenttäsairaalassa 
Itä-Karjalassa.

köisiä hökkeleitä, pyöreähirsisiä, kivijalattomia ja 
sammaltunein katoin. Hökkeleitä - sillä ihmis- 
asunnon nimeä noille kaikille ei osaa antaa mei
käläiseen nykyaikaan tottunut ihminen. Siksi kur
jan näköisiä ne todella ovat. Eipä uskoisi! Ja  pi
hoilla ja nurkkajuurissa on kaikennäköistä törkyä, 
likaa, joka paljastuu lumen alta. Oikeita takapiho
ja! Se ei ole yhtään liikaa sanottu. - Takapiha- 
kaupunki!

Siellä täällä kohoaa kivitalokin, jonkin verran 
siistimpi. Mutta ne eivät paljon ilahduta kaupun
kikuvaa. Kaupungin takaa näkyy ylhän Äänisen 
vielä jääpeitteinen selkä. Sen takana on itä, suuri 
itä, jonka hyöky painaa ja puristaa Eurooppaa, 
koko sivistynyttä maailmaa.

Mutta sairaalan sisällä vallitsee sivistyneen kan
san elämänkuva. On valoa, on puhtautta, on in
himillisyyttä. On vapaa mieli, on valoisa elämän
kuva ja on uskoa kerran koittavaan suureen huo
meneen. On iloa ja reipasta mieltä, vaikka onkin 
sairaala, väsyneitten sotureitten lepopaikka. Me 
tiedämme, että pian taivas seestyy, kirkastuu, au
rinko paistaa lempeästi, se lämmittää, se tuo ke
vään, uuden elämän. Maan väkevyydestä versoo 
ruohojen vihreys ja kukkakenttien väriloisto, joka 
hautaa allensa kaiken lian ja ruman, kaiken men
neen. Me uskomme, että uusi päivä on koittanut, 
uusi askel lähemmäksi ajan sykintää ja tempoa.

Me lännen onnelliset kasvatit, joiden katse ikä- 
vimpinä hetkinä karkaa lännen rannalle, joka on 
lahjoittanut meille onnellisen nuoruuden, onnelli
sen kasvun vapauden mailla. Siellä on kodit, 
omaiset, kaikki tuo rakas ja ikävöity, joka tekee 
elämän elämisen arvoiseksi. Luopuminen siitä kai
kesta tietäisi elävältä hautaamista, kuolemaa. Ei 
mitään vähempää!

Silloin tällöin lähtee yksi ja toinen, kuka eva
kuoituna, kuka lomille. Suurinpiirtein kuitenkin 
kaikki vuorollaan lähtevät kanta-Suomeen tai tyn- 
kä-Suomeen, kuten me tapaamme sanoa. Me

menemme am m entamaan uutta voimaa, uutta 
elämänuskoa, jota me matkallamme niin kipeästi 
tarvitsemme. Sillä maailma on vielä sodan kaaok
sessa, rajat ratkaisematta, mielialat kyllin kypsy
mättä, jotta uusi huomen voisi nousta vapautta
maan sodan tuskissa kärsivää kansakuntaa.

1 1 .4 .4 3  SOTASAIRAALASSA 
SORTAVALASSA

Äänislinnassa ilmestyi punainen lippu minunkin 
sairaskertomuksiini ehdittyäni viikon makailla siel
lä: Evakuoidaan. Aamusella meidät heitettiinkin 
autoilla asemalle ja sen tien junaan, jonka vaunu
jen seinissä oli tuo tuttu ja tunnettu punainen ris
ti. Alkoi sarja uusia kokemuksia, tuo tie, jonka jo 
niin monet tuhannet aseveljet ovat ehtineet kul
kea; sairasjunassa kotialueelle.

Sairasjunan sinipukuiset hoitajattaret ottivat 
meidät hellien vastaan. Meille - keltaisille - tuli jo
kaiselle oma paari tyynyineen ja huopineen. Sii- 
näkös sitä kelpasi lojuilla! Mutta heti alettiin tarjo
ta myöskin ruokaa ja se olikin kerrassaan mainio
ta. Söimme aivan vatsamme pulleaksi. Sen pääl
le sitä jaksoi maatakin, joka junan hiljaa nykiessä 
kävi hyvin nukuttavaksi. Moni siinä olikin kohta 
unten helmoissa. Mutta lotat pitivät huolta kaikin 
puolin meidän mukavuudestamme. Saimme ostaa 
tupakkaa, saimme ostaa pastilleja, ihan vanhoja 
hyviä Pectus-pastillejakin. Joltakin asemalta saim
me uusimmat pääkaupungin lehdet - henkistä vir
kistystä. Edelleen Suojärven asemalta hankittua 
korviketta - maitokorviketta. Ja  iltapäivällä tavalli
seen aikaan söimme taas aina maukkaan peru- 
nasoppapäivällisen.

Niin kului matka odottamattoman mukavasti ja 
kivuttomasti. Ehdimme siinä kuvitella miten iha
naa rintamamiehelle olisi matkata lomallekin tä
mäntapaisessa junassa, jossa saisi täysin nukkua 
ja ruuan ajallaan. Se on kuitenkin kuvitelma, joka 
ei voi koskaan toteutua. Huhtikuisen päivän vaih
duttua yöksi saavuimme perille Sortavalaan. Hynt- 
teet päälle ja jälleen autolla halki pimennetyn kau
pungin uuteen taloon. Koulu - tämäkin.

Ikkunasta näkyy kappale tätä sodan jaloista 
noussutta Laatokan rantakaupunkia. Mutta mikä 
ihana näky! Kauniita, siistejä suomalaisia taloja, 
suomalainen maisema. Miten paljon eroava on
kaan tämä näköala edellisten olinpaikkojeni vas
taaviin ikkunanäköaloihin. Aivan kuin paino pois
tuisi povesta, hengityskin kulkisi keveämmin. Mie
li kevenee, nuortuu, veri alkaa kiertää nopeam 
min. Sisäinen vaikutelma - se jo ihan parantaa! 
Miten tärkeätä fyysilliselle paranemiselle onkaan 
henkinen kunto - mielentila.

Täälläkin on kevät - tottakai - ja täällä se tosi
aan jo onkin - Suomen kevät, tuttu, kotoinen.
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Kahren peljästyksen päivä
Mää juttelen nyt teitil simmottest päiväst, ku 

mei äitin kans saatiin kaks kovvaa peljästyst sa
man päivän. Tää tapahtus siilon, kun mää olin 
viäl nuari ja asusin syntymäkorosani Sorvaston 
Urmaankulmal. En mää vuatta muista, mut suvi 
kumminkiin oli. Ku tuplat oli jo pois suulta, ni ää
net kuulus hyvin ulkoolt sisäl.

Meijän oli miähet jo lähtenee ulos töihiis. Puis
ton Martti eli Urmaan Martti oli kans jo liikkeet 
hevoses kans. Hän oli pistäny hevoses kiine sihen 
Väli-Urmaan halkovajan pääsä olevaan puhelin
tolppaan. Hän oli varmaan sen kans menos Män
tysen Kostin pajjaan ja poikennu Väli-Urmaal jol
lain asjal.

Yhfäkkiin kuulus ulkoolt simmonen kauhia kar- 
jasu. Meit kuissi akkunaan kattomaan näkkyyks 
mittää. Kyl siäl näky! Martti siäl huusi sei hevo- 
selles, ku se oli kaatanu sen tolpan keskel Ur- 
maankulman tiätä. Oliskos tolppa ollu jo niin mä- 
räntynny, taikka sit hevonen oli jottain peljästyn- 
ny.

Kaikki, kukka Urmaan Martin tunsi, tiätävät, et
tei se ollu mikkään piäni ääni siilon kun hän malt- 
tis menetti. En mää sanoi muista, mut tavallisest 
ku hän hevosellas suuttu, ni hän karjasi: “Mää ta
pan sun p-leen - olis saanu aikaa jo tappaa, kun
nes sää ollenka häppekkä..!

Siin hän sit ison aikaa huusi ja purki sen kiuk- 
kus, tais se hevonen saara vähä riimunvarrestki. 
Vaikkei se hevonen varmaan sitä tahallas tehny, 
kyl se vahinko kuissit oli.

Ku Martti siit sit rauhottus, ni hän veti sen tol
pan pois tiältä sihen meijän asuinrakennuksen ja 
Väli-Urmaan navetan välliin. Siin onki vaan sim
monen muutaman metrin väli. Nee rautalankat 
hän vihtis nätistäs sihen tolpan viäreen ja lähti 
menemään hevoses kans. Mei äitin kans ruvettiin 
sit rauhas tekemään askareitamme, ku meteli rau
hottus. Akkunast kuissit oltiin seurattu sitä tou- 
huu.

Sit tais olla jo ehtopäivä, ku meitin peljätti viäl 
kamalampi ääni, ku se aamunen huuto. Ei sitä

Sorvaston U rm aanku lm an taloja ilmasta katsottuna. Vas. Uusi-Mäkilän, Kesk. Ali-Urmaan ja oik. Väli-Ur- 
maan rakennuksia.
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kohta tiäretty mikä ääni se oli, mut sit ku mentiin 
akkunast kattomaan, ni se selkis. Siin oli sika se- 
konnu niihiin telefoonilankoisiin, ku Martti sihen 
aamul vihtis!

Mää koitan ny selittää, kummoselt se näytti. Ku 
tei hunteeraatte hevost, kun se vettää suurta tuk- 
kikuarmaa ihan oikkijana, ni sit tei sen käsitätte. 
Tää oli samannäköst, sika vaan oli vetämäs. Nee 
lankat oli monneen kertaan kiärtyny sen sian ym- 
päril. Sika meni ettenpäin ja veti sitä kaatunut 
tolppaa takasin sinne tiälä ja KILJU! Mää ihmet
telen ettei mei saatu syränhalvaust taikka jottain 
“laakii”, oli se niin kauhia ääni.

Kyl Urmaankulmal sikkain kiljumisseen oli to
tuttu. Ku siin neljä talloo on yhres kasas ja kaikil 
oli sioi suvel ulkon tarhas. Kun niittein ruaka-aika 
lähestys ja nee kuuli kun ämpärit rupes kolisem-

maan, ni kyl siilon ääni alko. Mut kyl tän yhren 
sian ääni oli pal kauhiampi, ku se kerran henkes- 
häräs kiljus.

Kyl nee lankat sit lopultas heltis sen ympärilt ja 
se pääsi menem ään menojas ja ääni lakkas. Jäl
keenpäin sit selkis, et se oli simmotten Nupposen 
sika, ku oli Väli-Urmaal evakkona. Eiks senki tar- 
vinnu juur siilon sit lähtee tarhastas karkuun ja 
joutus niin kamalaan paikkaan.

En yhtään sitä muista, et selkiskös se sika siit 
pelkil pintahaavoil, vai saiks se pahempii vaurioi. 
Oli se simmonen päivä, et kyl sen muistaa. Sa
notaan, et kyl ääntä mailmaan mahtuu, mut kyl 
sitä vaan peljästyy, ku se tullee tom mottoon äk- 
kiin ja kovana ja tiätämätä.

Pirkko Tamminen
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Viattomat uhrit
Kansalaissota tai vapaussota - millä nimellä sitä 

sitten tahdotaan kutsua - läheni loppuaan ja pu
naiset olivat perääntymässä Turusta Tampereelle 
päin. Kulkiessaan he ryöstelivät mitä irti saivat.

Marttilasta tuli tieto, että punaiset ovat lähesty
mässä Kosken T.l. pitäjää. Silloin Vähä-Sorvaston 
Mikolan isäntä Heikola tuli meille ja pyysi, että jos 
isä ja vanhemmat lapset tulisivat heille viemään 
lehmät ja hevoset metsään piiloon. Isä lähti otta
en mukaansa kaikki vanhemmat lapset. Vain äti 
jäi minun, kolmevuotiaan pojanvesselin kanssa 
kotiin. Mennessään he veivät myös omat lehmät 
mukanaan. He veivät yhdessä Heikolan kanssa 
kaiken karjan metsään ja niille ruokaa ja vettä. He 
veivät myös itselleen ruokaa ja makuuvaatteita ja 
rupesivat vahtimaan karjaa.

Pian sen jälkeen, kun he saivat kaiken valmiik
si tulivat punaiset Heikolan taloon ja veivät kai
ken, mikä oli vähänkin arvokasta, mm. kaikki 
isännän parhaat puvut ja turkit. He olivat kovin 
kovistelleet em äntää hevosista, millä olisivat kul
jettaneet ryöstösaaliin mukanaan. Aikansa uhkail- 
tuaan he kuitenkin lähtivät jatkamaan matkaansa.

Sillä välin oli Heikola isän estelyistä huolimatta 
lähtenyt katsomaan missä punaiset olivat. Pahak
si onnekseen hän sattui tulemaan metsästä tielle 
juuri samaan aikaan, kun punaiset lähtivät talosta. 
Nämä rupesivat heti vaatimaan hevosta kärryi
neen, mutta kun Heikola ei suostunut antamaan 
hevosta, eikä ilmoittanut hevosten olinpaikkaa, he 
kylmästi ampuivat Heikolan siihen tien viereen.

Sitten he tulivat meille, koska joku oli sanonut, 
että Nummilassa on valmiita nahkoja. He uhkaili

vat äitiä ja sanoivat, että ellei nahkoja pian ilmes
ty, niin he ampuvat tuon pojan ja sinut. Äiti ko
vasti väitti, ettei näin pienessä mökissä mitään 
nahkoja ole, pitäisi teidänkin se käsittää. He am
puivat pelotuslaukauksen ihan minun korvani juu
resta, josta se meni muuriin irrottaen siitä ison pa
lan irti. Mutta se ei äitiä pelästyttänyt, vaan hän 
sanoi: “Jos syyttömän ammutte, niin ampukaa sit
ten, mutta nahkoja ei ole.” Kun siinä sitten vielä 
neuvoteltiin, niin asia selvisi; se koskikin Iso-Sor- 
vaston Nummilaa, eikä meitä. Saatuaan asian sel
ville he lähtivät jatkamaan matkaansa eteenpäin 
ja polttivat mennessään joen yli johtavan sillan 
poroksi.

Kun sitten valkoiset puolestaan tulivat, he me
nivät Fremanille ja lähettivät Katajan käskemään 
Nikolain ulos. Kun hän oli tullut, syyttivät he Ni- 
kolaita Heikolan tavaroiden piilopaikan ilmaisemi
sesta punaisille - Nikolai kun oli silloin tällöin töis
sä Heikolalla. Kun he siinä kinastelivat, niin val
koiset ampuivat Nikolain lähelle sitä paikkaa, mis
sä Heikola oli surmattu. Sen jälkeen valkoiset vei
vät kaikki nuoret miehet Tuimalaan tutkittaviksi. 
Tämän kuultuaan riensi Kosken herra pika pikaa 
tutkintopaikalle ja sanoi äreällä äänellä: “Minä 
vastaan alustalaisistani - päästäkää heidät vapaak
si!” Niin tapahtuikin ja kaikki pääsivät kotiin.

Näin siis vapaussota vaati Vähä-Sorvastollakin 
kaksi viatonta uhria.

Tämän olen kirjoittanut vanhempieni kerto
musten pohjalta.

Reino Numminen

Santion  puusilta Soruastolla, 
jonka punaiset po lttiva t 

1 9 1 8  perääntyessään  
Koskelta Ypäjälle päin. 

Edessä Kosken kartanon  
lehmiä.
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Juhlapäivien viettoa entisaikaan
Edellisessä Koskelaisessa oli sorvastolaisen Laina 
Koivusen muistelmia entisajan joulunvietosta. 
Muistelmat jatkuvat tässä numerossa; nyt ovat kä
sittelyssä muut vuotuiset juhla- ja merkkipäivät.

Talven merkkipäiviä
“Talven päivistä huomioitiin Paavalin päivä, sil

loin ennusteltiin mm. kesäsää. “Jos ei kylmä kynt- 
telinä, eikä pauku Paavalina, ei ole kelpoa kesäs
sä”. Ensimmäisestä talven kunnon suojasäästä en
nustettiin myös kylvöaika.

Seuraava merkittävä ja myös hyvin iloinen päi
vä oli laskiainen. Silloin myös tehtiin kaikenlaisia 
taikoja nuorten ja naimattomien keskuudessa; 
saatiinko sulho tai morsian, tulisiko häitä jne. Las
kiaisen säästä ennustettiin ja taikoja tehtiin myös 
pellavan onnistumiseksi. Mm. tyttöjen hiuksiin si
dottiin valkoisia nauhoja ja kelkkamäessä huudet
tiin: “Pitkiä pellavia!” Koulussa oli laskiaisena 
hauskanpitoa; laskettiin kelkoilla mäkeä ja kaiken
laisilla laudan- ja pahvinpalasilla. Hernekeitto oli 
laskiaisena ehdoton ruoka, silloin syötiin myös 
joulun edellä teurastetun sian sorkat.

Seuraava huomioitu päivä oli Marianpäivä. Se 
oli aina 21 päivä maaliskuuta, mutta nyt se on ka
lenterissa siirretty sunnuntaiksi. Se oli tavallista 
juhlavampi pyhä ennen pääsiäistä. Seppälän 
mamma oli nimeltään Maria; piti aina nimipäi
väänsä, ja tapana oli, että isoperäläiset tulivat ai
na useilla hevosilla vieraisille Uotilasta ja Kärpältä 
ja joskus Mäkitalostakin. Se oli juhlaa se. Loi
maalaisten murretta puhuttiin leveästi ja sitä pu
huttiin vielä viikko jälkeenpäinkin. Se jäi korviin 
soimaan hauskasti. Kärpän täti oli usein täällä 
monta päivää, ja mieleeni jäi mm.; kun me muk
sut sanottiin jotakin, niin hän sanoi aina: “Älä pas 
sillai” ja nauroi hyssytti hauskasti.

Kevättalvea
Seuraava juhlapyhä oli palmusunnuntai. Se ei 

paljon muista pyhistä juhlavampi ollut, mutta jos 
oli pakkasaamu, niin lähdettiin heti aamulla niin ai
kaisin kuin suinkin ehdittiin keväthangille suksilla ja 
kelkoilla. Pajunoksia tuotiin koristeeksi sisään. Sil
loin ei täällä kolkassa Suomea käynyt vielä virpo- 
jia; se tapa tuli vasta sodan jälkeen karjalaisten 
myötä, mikä jatkuu lasten keskuudessa yhäkin.

Pääsiäinen oli aina odotettua aikaa, silloin oli 
monta pyhää. Ruokaa valmistettiin runsaasti; lam
paanliha ja mämmi, sekä keitetyt munat, maala
tut kananmunat kuuluivat pääsiäiseen. Mämmi oli 
suuritöinen, vaati osaamista ja aikaa. Aamulla se 
laitettiin imeltymään hellalle suureen pataan - 
imeläjauhoja, ruisjauhoja, vettä. Kypsennys kesti 
3 tuntia. Tuokkoset silloin oli tehty koivun tuo
hesta, niissä imellytetty mämmi sitten kypsennet
tiin. Mämmi tarjottiin kerman ja sokerin kera. 
Kaikille taloon tulijoille sitä tarjottiin.

Pitkäperjantaina ei saanut mennä kyläilemään 
minnekään, mikä oli varsinkin lapsille todellinen 
pitkä perjantai. Pääsiäisaattona tuotiin monta 
kuormaa rukiinolkia tarhaan, mihin tehtiin hypin- 
laudat. Kilvoiteltiin sillä, kuka korkeimmalle pääsi 
ja uskalsi hypätä. Tallinliiterin orsille tehtiin naru- 
keinuja muksuille; aikuiset, varsinkin miehet heit
tivät nopoa. Nopo asetettiin laudan päähän, sitä 
yritettiin puukepeillä heittää siitä. Kuka parhaim
min sai osumaan ja kenen kauemmaksi meni. 
Matka mitattiin ja kilpailu oli kova. Jos oli lumet 
poissa ja piha kuivunut, niin myös polttopalloa 
pelattiin ja juostiin “nimi kirjaan”. Kaikkea haus
kaa keksittiin, kuka mitäkin. Pääsiäinen oli kevään 
juhla ja silloin myös todella osattiin nauttia vapaa- 
ajasta ja kunkin ajankohdan leikeistä ja tavoista.

Kevätkesää
Seuraava suuri juhla olikin jo helatorstai. Van

hempi väki ja muksut polttivat helavalkeita omilla 
kannoillaan ja tumillaan, mutta nuorisolla oli omat 
tapansa, piirileikit ja kesäheilan löytäminen tai 
saaminen. Se oli tärkeätä; jos silloin ei sitä kesä- 
heilaa saatu, sai olla ilman koko suven. Tosiaan, 
helluntaina oli “rästikoonti”. Täällä oli tapana ko
koontua Vähä-Sorvastolle Mannin mäelle, sinne 
kokoontui väkeä hyvinkin kaukaa ja paljon. Mut
ta myöhemmin, kun alkoi viinan ryypiskely li
sääntyä, kiellettiin sinne meno. Ja  kun vielä yhte
nä helatorstaiaamuna miehen ruumis kellui sillan 
pielessä tappelunnujakan jäljiltä, niin siihen lop
puivat hauskat piirileikit ja helailut. Tapausta tut
kittiin, mutta selville ei tullut, kuka syyllinen olisi 
ollut ja miten mies sinne jokeen oli joutunut. Ar
vailuja kyllä oli.

Kesällä piirileikit jatkuivat Porinmäessä entisen 
työväentalon pihalla. Siellä ei juopuneita juuri ol
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lut. Piirileikit olivat tavallisesti keskiviikkoiltaisin. 
Minulle ei sinne menoon kotoa lupaa annettu, 
mutta ei pahemmin mielikään tehnyt.

Helluntai oli kesän suurin juhla. Koko talo kuu
rattiin lattiasta kattoon kylän akkojen toimesta. 
Lattiat olivat maalaamattomia ja ne hangattiin 
sannalla ja koivuluudilla puhtaiksi. Runsaasti käy
tettiin vettä huuhteluun. Kun lattia siitä kuivui, oli 
se hohtavan valkoinen, ihan puhdas. Kaikui pu
hekin ihmeellisesti. Silloin oli kaikissa sängyissä 
oljilla täytetyt patjat, oljet aina uusittiin tämän sii
vouksen yhteydessä. Puhtaat, rohtimiset raidit eli 
lakanat ja alusvaatteet vaihdettiin vähän vaaleam
piin. Kun vielä tuotiin maljakkoon tuomenkukkia, 
oli ihanaa. Tiesi kesän tulleen. Kun vielä muiste
len tätä kuurauspäivää, niin yhä sieraimissani tun
nen sen puhtauden ja kesän tuoksun. Sitä tuntoa 
ei enää saa.

Miesten sängyt muutettiin myös kesäksi liiteriin 
tai tallinvinnille, missä he nukkuivat koko kesän. 
Myös lehmät laskettiin laitumelle, samoin muu 
karja. Sioille tehtiin karsina ulos, vasikat ja hevo
set vietiin luhtaan laitumelle. Sen jälkeen suuri ja 
raskas työ oli navetan kuuraus. Se työ suoritettiin 
perusteellisesti. Pestyyn navettaan me lapsena 
usein tehtiin leikkitalo. Siellä oli vilpoista kuuma
nakin päivänä, ja kun se oli puhdas, ei siellä pa
hemmin kärpäsiäkään ollut. Siellä äitikin leikkasi 
matonkuteita ja paikkasi ja parsi säkkejä. Ne oli 
saatava eheiksi syksyyn mennessä.

Vähän vaatteistakin
Kertomatta jäi vielä vapunpäivä. Lapsille se oli 

odotettu päivä siksi, että saatiin laittaa ylle kesä- 
vaatteet. Se myös tehtiin, satoi tai paistoi. Jalki
neiden vaihto oli monille ongelma, kun kesäken- 
gät edelliseltä vuodelta olivat jääneet pieniksi ja 
uusia ei saanut kuin vasta koulun kevätjuhlaan. 
Kumitossut olivat tavallisimmat kesäjalkineet aina
kin pojilla. Mutta enimmäkseen koko kesä oltiin 
paljain jaloin. Jalananturat olivat syksyllä jo niin 
kovettuneet, ettei sänkipellollakaan kulku ollut vai
keaa. Kansakoulun viimeisenä vuotena vasta sain 
kaupasta ostetut kengät. Oli ne ihanan pehmeät.

Jalkineet tehtiin useimmiten kotona. Syksyllä 
tuli suutari taloon; tuotiin suuret nahkakasat tu
paan ja suutari toi oman ompelukoneensa ja muut 
työvälineet. Erikseen tehtiin pyhäjalkineet poks- 
nahasta ja työjalkineet rasvanahasta. Palvelusväen 
palkkaetuihin kuului kahdet jalkineet vuodessa. 
Suutari otti jaloista mitat, jännityksellä odotettiin 
kukin omiaan.

Syksyllä oli suutari, mutta keväällä tuli räätäli, 
sillä talvella kudotusta pellavakankaasta tehtiin 
miesten alusvaatteet ja usein myös päällysvaat
teetkin kudottiin villakankaista. Arkivaatteet teh
tiin usein ns. molskikankaasta; se oli paksua puu
villakangasta.
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