


Hyvät lukijamme!
T ätä  kirjoittaessani on  vaikea kuvitella luonnon 

tilaa ja säätä  teidän tä tä  lukiessanne. Nyt lokakuun 
puolivälissä tuulee navakasti, sadepisarat putoile
vat vaakasuoraan ja lehdet lentävät alas puusta.

Tuntuu kuin syksy olisi ollutkin tavallista tuuli- 
sempi. Kosken kirkontornin ristikin alkoi huojua tuu
lenpuuskien tahdissa. Kerran aikaisem m inkin on 
ristiä jouduttu tukevoittam aan kirkon ollessa vielä 
kohtuullisen uusi. T äm än vuoden heilahtelut olivat 
tervehdys ja onnentoivotus 3 5 0  vuotta täyttävälle 
seurakunnalle. Ja  saivatpa ohikulkijat ihm etellä kor
jaustöissä olleita isoja nostureita ja suunnitella 
benji-hyppyjä.

Kotiseututyö kulkee jo tuttuja uom iaan. Tosin uu
tena  toim ena tulee myyntiin koskelaisten valoku
vaajien ottam ista kuvista koottu postikorttisarja. Ja  
onhan  kuluvana vuotena ollut kotiseutuaiheinen va
lokuvauskilpailukin. O nnea voittajille!

Ensi vuonna on tarkoitus valmistella ja saattaa 
valmiiksi pieni luonnonkivistä tehty m uistomerkki 
Vähä-Sorvastolle H äm een  H ärkätien varrelle. Näil
lä m ain käytiin elokuussa 1 5 9 9  viimeiset taistelut 
sisällissodaksi kääntyneessä V enäjän sodassa, mis

sä lopulta K aarle-herttuan joukot löivät Aksel Kur
jen joh tam at kuninkaan valtaa puolustaneet suo
malaisjoukot.

Salon seudun kotiseutuyhdistykset tekivät Koti
seutuko tva-ohjelm asarjan Radio Suom en Salolle. 
Näin on siirrytty enem m än sähköiseen tiedotta- 
m istapaan. Ties vaikka Koskelainenkin olisi joskus 
internetin sivuilla tai lehti lähetetään  sähköpostina 
lukijoille. V oipa olla, e ttä  paperille painetun lehden 
tekem inen on joskus todellista kotiseututyötä ja van
hojen taitojen ylläpitämistä.

T äm än lehden toim itustyöstä kiitos kuuluu seu
ran  sihteerille Matti Heinoselle. H än  on taas ke
rännyt m onipuolista luettavaa. Toim itustyön täm än 
m uotoisen ja laajuisen jatkum isen voitte te, hyvät 
lukijat, varm istaa toim ittam alla juttuja Matille, sekä 
maksamalla kannatusm aksun lehden välissä olevalla 
pankkisiirrolla.

Koskelaisseuran puolesta toivotan kaikille lehden 
lukijoille hyvää ja m uistorikasta Joulunaikaa!

Heikki Jalli

Kansikuva:
Soruaston Yli-Urmas oli aikanaan todellinen ”ö k y ta lo ”, m utta  on jo m uu tam ia  ulkorakennuksia  lu kuu no t ta 
matta  hävinnyt maisemasta. Sä ilynyt on m yös talon kaivo, joka on teh ty  isoista kivilohkareista, maanpäälli
nen osa taitavasti soviteltu louhituista kivistä.

KOSKELAINEN
Julkaisija: 
Koskelaisseura ry

V astaava päätoim ittaja: 
Heikki Jalli

Taitto:
Ritva Hellm an

Painopaikka: 
H ansaprint, Salo

* a\S T  Ö*,mm
441 025 

Painotuote

HANSAPRINT SALO/251370/1996

Toimittaja:
Matti H einonen ISSN 0 7 8 6 -6 0 0 3

2



Kuule taivas, kuuntele maa!
M eidän jouluum m e ja jouluntunnelm iim m e liittyy 

seimi, joulun lapsi seim essä ja eläim et seim en ym 
pärillä. J a  onhan  seim en äärellä paikka Marialla ja 
Joosefillakin. M utta m istä oikein tulevat näm ä eläi
m et, m istä härkä ja aasi? K um pikaan joulun ta 
pahtum ista kertova evankelista, M atteus tai Luu
kas, ei m ainitse sanallakaan, että seim en lähellä
kään olisi ollut yhtä ainoaa eläintä. Paim enet löy
sivät M arian ja Joosefin  ja lapsen, joka m akasi sei
m essä.

Tässä on yhtym äkohta V anhaan  testam enttiin. 
Joulun sanom alla on siellä juurensa. Noin 7 0 0  vuot
ta ennen  Kristuksen syntym ää Jerusalem issa vai
kutti profeetta  Jesaja, joka ennusti: "H erra an taa  
itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyt
tää  pojan ja an taa  hänelle nim en Im m anuel!” 
(Jes. 7:14). Siinä on joulun sanom a. Jum ala on sei
m essä, Jum ala on niin alhaalla, e ttä  jokainen voi 
tulla h änen  luokseen. J a  niin epäuskottavalta kuin 
täm ä saattaa kuulostaakin, m yös härkä ja aasi tu
livat taiteilijoiden luomiin seim en kuviin m ukaan 
V anhasta testam entista, profeetta  Jesajan  julistuk
sesta: "Kuule taivas, kuuntele maa! H erra  puhuu: 
"Minä kasvatin lapsia, saatoin  heidät täyteen mit
taan, m utta uhm aten he ovat nousseet m inua vas
taan. H ärkä tuntee om istajansa ja aasi isäntänsä 
seim en, m utta Israel ei tunne, m inun kansani ei ta 
jua” (Jes. 1:2-3). - Siellä m e siis kaikki olem m e, 
ym m ärtäm ätön kansa sekä härkä ja aasi. Y m m är
tävätkö eläimet meitä enem m än omistajastaan, isän
nästään?

Ihm inen on kautta aikojen aina jollain tavalla ko
kenut, että  taivas on suljettuna, että Jum ala ei ole 
läsnä. Ihm inen olisi yksin täällä kylmässä m aail
m ankaikkeudessa. Jesaja  tuo esiin om an kansansa 
valituksen siitä, että  Jum ala on kaukana. H änen  ju
listuksensa on toisaalta sekä valitusta m utta myös 
ylistystä ja avunpyyntöä: "Missä on hän, joka an 
toi m ahtavan käsivartensa johdattaa M oosesta, jo 
ka halkaisi vedet heidän edessään ikuiseksi kunniaksi 
nimelleen. - O lethan sinä m eidän isäm m e. Ei A b
raham  m eistä m itään tiedä eikä Israel m eitä tunne. 
Sinä H erra  olet m eidän isäm m e. Ikuinen Lunasta
jam m e, se on  sinun nimesi. - K unpa jo repäisisit

halki taivaan, astuisit alas” (Jes. 6 3 :1 2 .1 6 .1 9 c). Ku
kapa m eistä ei ainakin jossain sydäm essään yhtyi
si tähän  sam aan pyyntöön. Puhu Jum ala, älä vai
kene enää! Ilmoita meille itsesi, jo tta m e sinut n ä 
kisimme.

En m inä vaikene, sanoo  H erra. Minä olen kyllä 
ollut lähellä, m utta he eivät ole m inua etsineet, olen 
ollut läsnä, m utta he eivät ole m inua kyselleet, olen 
sanonut: "Tässä olen, tässä olen!” (Jes. 651). - Ju 
m ala puhuu ja on  puhunut meille yhä uudestaan ja 
uudestaan. Jum ala ei vain tule vierailulle, vaan hän 
on läsnä jokaisessa päivässäm m e, jokaisena elä
m äm m e hetkenä. - Joulun alla m e lähetäm m e m o
nia joulukortteja, kirjeitä ja joulutervehdyksiä. Mo
nille ihmisille tavalla tai toisella toivotam m e hyvää 
ja siunattua joulua. Itse m yös saam m e näitä te r
vehdyksiä. Joulu on yhteyksien juhla! Myös Ju m a
la on  lähettänyt ja lähettää meille yhteysviestin, sa
nom an siitä, e ttä  hän  on lähellä, tulee vieraaksi, tu
lee luoksemme. Täm ä sanom a alkaa jo V anhan tes
tam entin profeetto jen  julistuksessa ja se saa täyt
ty m y k sen ä  U uden testam entin  alussa Jeesuksen  
syntym ässä. T ätä täyttym ystä kuvataan jouluna äi
din ja lapsen välisellä yhteydellä. Sen läheisem pää 
yhteyttä ei enää  voi olla. Jum ala on todella tullut 
ja tulee m eitä lähelle, niin lähelle, että  m eidän tar
vitsee vain jäädä hänen  rakastaville ja m eitä kohti 
ojentuville käsivarsilleen.

Antti Saarela
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Nuori runoniekka
Allaolevat runot on  kirjoittanut 8-vuotiaana Lem ussa asuva M arkus M. Rajala. 
H än tä  voi pitää melkein koskelaisena, sillä hänen  äitinsä Ulla Rajala o.s. Leh
tonen  on syntynyt ja varttunut Koskella. M arkuksen runokokoelm asta olem m e 
täh än  lehteen valinneet m uutam an joulurunon sekä hauskan Isänpäivä-runon, 
jonka koh teena on tietysti pojan  om a isä, joka on am m atiltaan lääkäri.

Jouluruno
Joulu iloista aikaa on.
Jouluna ei kukaan ole onneton. 
Jouluna tutut tavataan 
ja lahjat avataan.
Jo s  on vetänyt hännästä  kisua 
on paketissa kaksi risua. 
Joulupukki painavan säkin kantaa, 
lapsille lahjat antaa.

Joulukuusi
H aettiin kuusi, 
se oli ihan uusi.
Kuusi sisälle tuotiin, 
vähän tilaa luotiin.
Kuusi koristeltiin kynttilöin 
palloin ja hopeavöin.
Latvassa oli tähti,
Se kuitenkin lähti.
Se ei kuitenkaan p erhettä  m asentanut, 
surua asentanut.

Joulu
O n joulu,
jo pian loppuu koulu.
O n jo 17. päivä, 
jo pieni joulun häivä. 
Joulussa tarvitaan rauhaa, 
silloin ei kukaan pauhaa.

Joulupukki
T ontut lahjoja tekee 
ja valmistelee rekee. 
Joulupukki rekeen astui, 
matkalla hän  kastui. 
Joulupukki lahjat tuo, 
lapsille iloa luo.

V  • •  • • •  • •  • •Isanpaivana
Perheessä  täytyy kuri aina olla, 
m uuten p erhe  on täysi nolla.
Isä työssä käy, 
ei m uuten rahaa näy.
Isä neuvot antaa, 
p erheestään  huolta kantaa.
Isä työssänsä käy, ettei tauteja näy.
Isä tutkii suun
ja paran taa  katkenneen luun.
Lopulta isän täytyy m ennä koisim aan, 
sänkyyn nukkum aan.
O n  jo pessyt ham paat 
ja näkee unilam paat.
N äkee unta huom isesta, 
terveyden luomisesta.

J



Kosken TL Yhteiskoulun rakentaja rehtori Pekka Koistinen
Viime Koskelaisella kouluneuvos T orsten Silvo

la palaa aikaan, jolloin Kosken Tl Yhteiskoulu ja
kaantui lukioksi ja kunnalliseksi keskikouluksi. Eri
tyisesti hän m uistaa maanviljelijä H uugo Siikarlan 
ansioita noissa m uutosvaiheissa vuonna 1968 .

Tiedäm m e, että tuohon  m ennessä koulu oli toi
m inut jo 20  vuotta yhteiskouluna; vuonna 1 9 9 8  
vietäm m e siis 50-vuotisjuhlaa.

Silvolan muistelmat eivät käsittele niitä vuosia, jol
loin koulu sai alkunsa ja jolloin sen toimitilat raken
nettiin. Epäilem ättä on niin, ettei nykyisiäkään kou
luja olisi ilman vuonna 1 9 4 8  aloittanutta yhteis
koulua. Juuri nyt onkin sopiva aika m uistaa alku
vaiheiden ihmisiä, jotka loivat varsinaisen perustan.

Itse tulin koulun oppilaaksi syksyllä 1952 . R eh
torina oli silloin edellisenä vuonna aloittanut Pek
ka Koistinen. H än  hoitikin tehtävää lyhyttä taukoa

(1955-56) lukuunottam atta koko kouluaikani vuo
teen  1 9 6 0  asti. Itse asiassa m uistan, että väli
vuotenakin, jolloin m aisteri Irma V irtanen oli reh
torina, Koistinen usein työskenteli rehtorin  kans
liassa.

Syksyllä 1 9 5 2  koulu oli kasvanut viisiluokkaiseksi 
keskikouluksi. Se toimi hajallaan m m . H onkam ä
essä, Sim olan salissa, Talolan koulussa ja K annak
sessa.

Viidesluokkalaiset ja m e ensiluokkalaiset p ää 
sim m e juuri valm istuneeseen K annaksen raken
nukseen. Siinä oli kaksi luokkahuonetta, eteinen ja 
opettajainhuone. Jostakin minulle on  jäänyt sellai
nen  kuva, että maanviljelijä Eero V irtanen, joka oli 
m aisteri Irma V irtasen puoliso, ratkaisevasti ja var
m aan  m yös taloudellisesti vaikutti uuden raken
nuksen saam iseen.

Opettajia vuonna 1957, jolloin lukio aloitti to imintansa. Takana vasemmalta: Risto Kivinen, Veikko Korho
nen, Olavi Paakkanen; edessä vasemmalta: Irma Virtanen, P ekka Koistinen, H ilkka Manni, Silja Rantanen.
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M utta selvää tietysti oli jo tuossa vaiheessa, että 
asianm ukainen koulutalo tarvittaisiin. H onkam äen 
laajentam ista oli kaavailtu. Oli jopa räjäytetty kal
liotakin talon vierestä. V aarallinen m onttu  oli sit
ten laudoilla osin katettu ja aidattu, etteivät opp i
laat olisi kuoppaan  tippuneet.

Me koululaiset tuskin tiesimme mitään koulun kan
natusyhdistyksen suunnitelmista. Omiin muistikuviini 
nuo vaiheet kuitenkin ovat tulleet sitä kautta, että 
isäni, joka oli rakennusm estari, kutsuttiin valvomaan 
uuden koulutalon rakentam ista. Kuulin päivittäin 
työn etenem isestä ja kävinkin usein työmaalla.

Keskeisen vastuun kantoi rehtori Pekka Koisti
nen. R akennushanke oli mittava, ilmeisesti Kosken 
T.l. suurin siihenastinen kivirakennus. M onet epäi
livät, onnistuisiko rahoitus ollenkaan. Tarvittiin m o
nen m onet m atkat Helsinkiin: opetusministeriö, kou
luhallitus ja valtioneuvosto olivat niitä tahoja, joita 
täm än tästä  kuulin m ainittavan.

O len löytänyt isäni jääm istöstä tarkat työm aa- 
päiväkirjat. Koulun rakentam inen alkoi 1 7 .3 .1 9 5 4  
ja talo oli valmis seuraavan vuoden keväällä. Päi
väkirjaan on 3 0 .3 .1 9 5 4  kirjoitettu: "Jokinen toi kak
si shekkiä yhteensä 2 milj. m arkkaa, joka on en
sim m äinen erä urakkasum m asta". Maanviljelijä 
Martti Jok inen  olikin rehtori Koistisen oiva työpa
ri, joka ratkaisevasti tuki ajoittain ylivoimaiselta vai
kuttaneen hankkeen etenem istä.

Kun om a koulutalo oli valmistunut, rehtori p ää
si hankkim aan lupaa lukion perustam iseen. Tässä
kin hän  onnistui ja lupa saatiin 1 0 .7 .1 9 5 7 .

Seurasi uusi rakennusponnistus. Jo  sam an vuo
den syksyllä valmistui koulun jatko-osa. Senkin te
kem isestä on  tarkka päiväkirja tallessa.

Kaiken aikaa rehtori Koistinen toimi m yös o p e t
tajana. M atematiikka, fysiikka ja kem ia olivat hä

nen  aineitaan. M utta hän  oli enem m än kuin luon
nontieteilijä. H än luki jatkuvasti kirjallisuutta ja kä
vi teatterissa.

O m a luokkani oli siis lukion ensim m äinen ja var
masti rehtori Koistisen erityisessä huom assa. H än 
toivoi m eistä paitsi lukeneita m yös monipuolisesti 
sivistyneitä. U seam m ankin kerran hän  järjesti m at
kan Helsinkiin, jossa kävimme m m . Kansallisteat
terissa. M uistan ainakin Turgenjevin näytelm än 
"Kuukausi m aalla” ja Wilden yhä uudelleen tea tte 
reihin palaavan satiirin "The im portance of being 
E rnest”, jonka nimi tuolloin käännettiin  "Sulhase
ni E rnest”; hiljattain näkyi sellainenkin nimi kuin 
"Tärkeintä on  olla U uno”. Siinä esiintyi itse Suuri 
Diiva Ella Eronen.

M eidän oppilaiden om iin taideharrastuksiin reh 
tori Koistinen suhtautui hyväksyen ja kannustaen. 
K errankin Leena Ristolainen ja m inä olimme kir
jo ittaneet laulun- ja runonsekaisen näytelm än. Sii
nä oli kohtaus, jota jotkut opettajat pitivät liian roh 
keana ja vaativat sen vuoksi koko esityksen kieltä
mistä. T ilanne oli katastrofaalinen: koululaisia tu 
lossa kutsuttuina aina naapuripitäjistä asti.

M enin tekstin kanssa rehtorin  kansliaan, joka oli 
opettajainhuoneen  vieressä. Mitä tehdä?

Rehtori silmäili tekstin tarkasti: "T äm ähän on yh
teiskunnallinen näytelm ä. Esittäkää pois!”

M uutam an rivin kuitenkin L eenan kanssa pyy
him m e, se näkyy käsikirjoituksesta, joka vielä on  
tallessa. M utta m enestys oli illalla siitä huolim atta 
m elkoinen.

Jo s  Irma V irtanen on  ollut koulum m e äiti, niin 
Pekka Koistinen oli isä niin henkisesti kuin talou- 
dellistenkin huolien kantajana.

Ensim m äisessä luokkakokouksessa suunnittelim- 
m e hänen m uotokuvansa maalauttamista. Olavi Hur-

Kosken Tl Yh te iskou lun  ens im m äi
set ylioppilaat keväällä 1 9 6 0  ryh
mäkuvassa koulun portailla. T aka
na ilman lakkia rehtori P ekka Kois
tinen. Vasem malta oikealle eturi
vissä: A in o  Sipi, Maija-Liisa Kivi
kallio, Ritva Vähätalo, Leena Ris
tolainen, Ulla-Maija Luhtala; keski- 
rivissä: H ilkka Mäntsälä, Ritva R au
hala, Maija Tuom inen, Kaija Aalto; 
takarivissä: R isto Siikarla, R auno  
Kattelus, Heikki Viironen.
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Kosken Tl Yhte iskou lu  kesällä 1955 . Kuva on o te t
tu pian talon valmistumisen jälkeen.

O  • •  • •  1  •Saaski
Ajatuksissani palaan toisinaan eläm äni ensim 

m äiseen m atkaan Turun läänin Koskelle. Elettiin 
kai vuotta 19 3 1 , jo ten  olin varsin vähäinen pojan- 
nassikka. Perheessäm m e luettiin Loim aan Lehdes
tä, e ttä Koskella Liipolanjärven rannalla järjestetään 
lentopäivä. Siellä näkisi ihan oikean lentokoneen 
nousevan ja laskeutuvan. Sopivan setelin hinnalla 
voisi päästä  ilmaankin, jos 
riittäisi rohkeutta.

Isäni ratkaisu oli selvä: 
nyt Koskelle! O tettiin tal
lista pakettiauto Ford, ja ai
kanaan oltiin tapah tum a
paikalla perillä. V äkeä oli 
kerääntynyt kosolti, järvi oli 
ihana, ja katseitten koh
taam ispisteessä oli kelluk
keilla (tai ponttooneilla, kuten sanottiin) varustettu 
lentokone.

Hurjaa m eteliä tuo "ilmaa raskaam pi ilma-alus” 
piti startatessaan. R annat raikuivat, Liipolanjärvi riit
ti jotenkuten lentokentäksi.

Kun m yöhem m in, jo Kosken seurakunnan pai
m enena ollessani, katselin m etsänlannoituslento- 
koneen toim intaa S a topään  vaatim attom alla tiellä, 
niin siinäpä vasta oli ihm ettelem istä. Pilotilla oli häi
käisevä am m attitaito. Lentäjää ja apum iestä haas
ta tte lu  kunnioittavasti Pappilan kahvipöydän ää
ressä.

m erinnalta m uistan saaneem m e jo alustavan lu
pauksen.

Sitten soitin rehtorillem m e, joka jo tuolloin asui 
ja toimi opettajana Helsingissä.

”En haluaisi vielä riippua seinällä”, hän  totesi ja 
hankkeem m e jäi silleen. O vatkohan jälkipolvet tee t
tän ee t aikom am m e työn?

Koulun historiassa rehtori Pekka Koistinen on kes
keisin vaikuttaja. O m an ym m ärrykseni m ukaan suu
rim m an kiitoksen nykyisetkin koulut ovat velkaa juu
ri hänelle. T äm ä ei m itenkään vähennä sen työn 
arvoa, jota lukuisat luottam ushenkilöt, opettajat ja 
oppilaat ovat tehneet vuosikym m enien aikana Kos
ken seudun kouluolojen hyväksi.

Heikki Viironen

Tässä on nähtävissä varjokuva lentokoneesta. Se 
on juuri sen tyyppinen kuin Liipolanjärvellä 1930- 
luvulla operoinut. O nhan  se sangen erilainen kuin 
nykyaikaiset koneet. T äm än tyyppinimi on Sääski, 
se on  siis kotim ainen tuote. Sen suunnittelivat in
sinööri K. W. B erger ja len tokoneteh taan  johtaja 
A sser Järvinen. Se oli puurakenteinen ja kankaal

la verhottu. Ajan tap aan  lento
kone oli kaksitasoinen. 120-he- 
vosvoim ainen m oottori pystyi 
an tam aan  Sääskelle m atkalen- 
tonopeu tta  120  km tunnissa 
(ym päröivään ilm aan nähden). 
Kun tankin täytti reunojaan 
m yöten, bensiini riitti jopa kol
m en ja puolen tunnin lentoon. 
Ilmavoimat osti Sääskiä 3 4  kap

paletta ja se oli käytössä vuosina 1 9 2 8  - 1941.
M utta Liipolanjärven Sääski ei ollut Ilmavoimien. 

Sen omisti K ym enlaakson suojeluskuntapiiri. Kone 
oli ollut vuonna 1 9 3 0  H akkapeliitta-lehden tilaus- 
kilpailun (tosiaan upeana!) palkintona. Kymenlaak
solaiset voittivat sen ylivoimaisesti. K oneen kyljes
sä luki H akkapeliitta N:o 1.

"M ennyttä aikaa m uistelen niin mielelläni vielä, 
niin m oni arm as täh tönen  minulle viittaa siellä”. Ai
ka on kulunut siivillä -  joskus aivan sananm ukai- 
sestikin.

Eino Lehtisaari
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” Kyllä metsäpalostakin selviää...

Koskelaisen edellisessä num erossa tuim alalainen 
Jalo  Dikert kertoili, m iten hän  sodan aikana aivan 
nuorena poikana oli m ukana Kosken VPK:n pa- 
lontorjuntatoim innassa - aikuisista m iehistä kun tie
tyistä syistä silloin oli pulaa. Siitä sitten alkoi h ä 
nen  pitkäaikainen ”kontrah tinsa” palokunnan ri
veissä. Nyt hän kertoo eräistä sotien jälkeen sattu
neista m etsä- ja muistakin paloista.

”Se oli kevät 19 4 5 . Olin täällä kotonani istutel
lut perunoita, oli Tolvilta hevonen lainassa sitä var
ten. Olin vienyt sen juuri pois ja tulossa kotiinpäin, 
kun sireeni vongahti soim aan. Minä pistin sitten li- 
sävauhtia pyörään; m einasin, että ei kai vielä tä 
m än reissun aikana pyöränkum it puhkea - silloin 
oli vielä aika huono  tilanne pyöränkum ien niinkuin 
m onen  m uun tarvikkeenkin kohdalta.

Paloauto oli tuossa kunnantoim iston vajassa, ker- 
kisin siihen juuri ja juuri ennenkuin se lähti; en tie
dä, olisiko niillä ollut jotain vaikeuksia käynnistä- 
misessäkin. En enää muista, keitä siinä oli matkassa, 
muita kun H urm erinnan Olavin.

Siinä sitten selvisi, että Hevonlinnalla paloi m et
sä, ja m entiin tuota Mellilän tietä, kun nykyisin Kos
keneeksi jo on  ristitty. Siinä Vilpun m etsällä oli sit
ten  pyöräilijöitä ja m itä siinä oli keskellä tietä. Ja  
se m eidän paloauto oli sitten sellainen kuin oli - 
tum m anvihreä väriltään, ei ollut m itään vilkkuvalo- 
ja eikä sireeniä; vasta paljon m yöhem m in joku kat- 
sastusm ies keksi, että paloauton täytyy olla punai
nen  ja siinä vilkut ja sireeni. Juu, ja ne pyöräilijät 
m enivät siinä keskellä tietä, ja kun siihen aikaan tu
li radiosta kuunnelm ana sellaista Tarzania, niin H ur
m erinnan Olavi laittoi kädet torveksi suun eteen  ja 
päästi m uutam an aidon Tarzan-ulvonnan, niin jo
pa tie aukeni ja päästiin siitä sitten Kankaalle. T iet
kin olivat vielä senaikaisessa kunnossa; auto kyllä 
oli bensiinikäyttöinen, niinkuin se oli ollut koko ajan, 
että sen puolesta kyllä liikuttua sai.

Niin tultiin sinne palopaikalle. Minä olen muis- 
tavinani, että se oli juuri siinä H evonlinnan järvel
le m enevän tien kaarteessa, sam m alikko paloi. Se 
oli vielä sen verran tuorettakin, ettei se palanut poh
jiaan m yöten. J a  siellä oli jo kaksi kovaa palom iestä 
paikallakin, K orpelan Niilo, kun ison kuokan kans

sa teki palokujaa, niin e ttä  oli kuin U rm aan M ar
tilla kaksi turvetta ilmassa ja kolm as kuokassa, ei
kä sillä silti näyttänyt olevan kiirekään. J a  se kävi 
vielä ihan oikeaoppisesti, että hiekka levisi välillä 
sam m aleen päälle, ettei se palanut ihan kovin. Ja  
sitten oli L eppäsen  Eino Sorvastolta, kun heilui ho- 
san kanssa kuin heinäm ies. J a  m e kaadettiin myös 
m uutam a pieni puu ja otettiin latva kouraan ja h a 
kattiin se tuli sananm ukaisesti sammuksiin.

Siinä sitten hiukan ihmeteltiin, m istä ne m iehet 
oli sanan  saaneet. Se Niilo kai asui jossakin siinä 
lähettyvillä Selän kulmalla, en tarkkaan tiedä, ja oli 
tullut siitä m etsän läpi. H än oli aina innokkaasti osal
listunut harjoituksiinkin. J a  Einolla oli sam a peli; 
hän  oli nähnyt m etsän päällä savua ja m einannut, 
että kyllä sen täytyy m etsäpalo olla, ja tullut sieltä 
Sorvastolta jotain m etsäpolkua Kangastielle H e
vonlinnan suuntaan ja sieltä se palo löytyi.

Ja  kun varusteet silloin olivat vähän sitä sun tä 
tä, m utta oli jollakin sen tään  uudet kum iteräsaap- 
paat, rom ukum ista ilmeisesti tehdyt, ja hän  sattui 
seisom aan kytevän tervaskannon vieressä ja rupe
sivat ne saap p aa t sulam aan. Joku  varoitti kiireesti, 
että m enes vähän kauem m aksi. Eikä siinä paljon 
ehtinyt m etsää palam aan, m uutam an aarin ala.

Sitten oli m uutam a vuosi jälkeenpäin paljon isom
pi palo, kun oli Purhaan  num m en syrjässä H on
gistolla. Se oli jo isompi hom m akin, m utta antoi 
myös sem m oisen tiedon, että  kyllä m etsäpalosta
kin selvitään - hihat heilum aan vaan. Minä muis
telen, että O ran  Lenni ajoi silloin jo sitä paloautoa. 
Kun täältä lähdettiin, niin joku siinä kysyi, e ttä  mis
sä palaa. Me sanottiin, ettei tiedetä, m utta m en
nään  vaan savun m ukaan.

Se palo sam m utettiin myös hosain kanssa, en 
muista, e ttä siinä olisi ruiskua käytetty ollenkaan, 
jos jotakin jälkisam m utusta olisi tehty. Siellä oli toi
sessa päässä  sem m oinen notkopaikka ja lehtipuita 
ja sinne se saatiin sam m um aan. Minä en  kylläkään 
ollut siellä, vaan olin täällä num m en puolella ho- 
saam assa.

Siellä oli m ukana sellainen Kivivuoren Kalle, jo
ka asui siinä lähistöllä, ja joku sanoi sille, e ttä nyt 
se palo oli aika lähellä teidän taloa. Mutta kun Ki
vivuori sitten jo asui Myllykylän Takatalossa, tuli p a 
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lo vieläkin lähem m äksi, kun siltä paloi navettara
kennus. Sekin oli sellainen, ettei tarkkaan tiedetty, 
missä paloi, eikä tiestäkään oltu oikein selvillä ja 
käännettiin eräässä tienhaarassa väärälle tielle, m ut
ta sitten erästä  huonoa peltotietä m yöten päästiin 
perille. Vaikka siinä lähistöllä asuva K aronen kyllä 
sanoi Lennille, e ttä  kyllä sinun olisi pitänyt tie tie
tää. kun siellä olet käynyt likkapelissä!

Siellä lähellä oli aika iso savikuoppa, niin että 
vettä kyllä saatiin, m utta palo oli jo niin pitkällä,

e ttä  rakennus paloi kokonaan. Minä toim in siellä 
kuopan  vierellä m oottoriruiskun käyttäjänä. Muis
taakseni silloin palopäällikkönä ollut kanttori H ele
nius oli ollut jossakin tilaisuudessa ja tuli sinne pu
ku päällä ja kravatti kaulassa.

Siinä navettarakennuksen yhteydessä oli aika uusi 
sauna ja sieltä isäntä arveli sen palon saaneen  al
kunsa. Vaikka olihan siinä sellaisiakin epäilyjä, et
tä  tuli olisi tahallaan sytytetty, m utta kyllä Kivivuori 
siitä kuitenkin korvaukset sai.

Koski ja koskelaisuus
Kun yli kolm etoista vuotta sitten m uutin Koskel

le, muistan kuulleeni kaksi tosiasiaa koskelaisuudesta. 
Ensim m äisen m ukaan Koskelle tulevat m yös jäävät 
tänne. Kaikki tulevat ensin vuodeksi, m utta vuosi 
venyy kymmeniksi vuosiksi. Toinen toteam us oli se, 
että Koskella pitää asua kym m enen vuotta ennen  
kuin on koskelainen.

Meitä ei-peruskoskelaisia eli Koskelle lähinnä työn 
tai avioliiton kautta tulleita on täällä jo varm asti niin 
paljon, e ttä  em m e taida joukosta erottua. V arsin
kaan, jos tulem m e lähikulmilta, joissa m urrekin on 
melkein sam anlaista. Miltä Koski sitten näyttää vie
raan  silmin? Sitä olisi hyvä aika ajoin pohtia, ettei 
om asta paikkakunnastam m e m uodostuisi m uusta 
m aailm asta erottuva lintukoto.

Tietoni K oskesta ennen  tänne m uuttoani olivat 
hävettävän vähäiset. Loim aalta Mellilään tie oli tut
tu, m utta sen jälkeen piti o ttaa  kartta avuksi. S a
m anlaiset tasaiset peltom aisem at, joihin jo lapses
ta asti olin tottunut, tuntuivat ottavan tulijan ystä
vällisesti vastaan. K irkontorni hääm ötti jo kaukaa. 
Jätin  äitini vanhan O pelin koulun pihalle lipputan
gon viereen, koska tiesin auton lähtevän käyntiin 
vain m äestä.

Kun rehtori näytti, m issä äidinkielen luokat si
jaitsevat - kaukana pihassa olevassa vanhassa ra 
kennuksessa, K annaksessa - kauhistuin ja ajattelin 
heti lähteä kotiin. M utta ajatus kai viivähti m ieles
sä vain hetken. Tänäkin päivänä K annaksen pal
jon nähneiden seinien suojassa hio taan äidinkielen 
taitoja. Heti ensi käynnilläni sain kokea aim o an 
noksen koskelaista ystävyyttä. Kun m äkilähdöstä 
huolim atta auto ei käynnistynyt, lähdin etsim ään 
apua. Keskustassa huom io kiintyi loimaalaisesta ou
toon  tapaan: kaikki tervehtivät toisiaan. Ihmettelin 
ensin, tunteeko täällä jokainen toisensa. M utta kun

m inuakin tervehdittiin, enkä m inä tun tenut ketään, 
vastasin tervehdyksiin, enkä m ennyt kysymään, mis
sä mahdollisesti olem m e tavanneet. Minut neuvot
tiin huoltoasem alle, josta pääsin autokyydissä ta 
kaisin koulun pihalle; auto käynnistettiin, eikä m ak
suakaan otettu.

Toin m uuttokuorm ani Koskelle e räänä  lauantai- 
iltapäivänä. Ihm ettelin mielessäni paikkakunnan vi
reyttä, kun kadut olivat täynnä ihmisiä ja kauppo
jen pihoilla myytiin m akkaraa ja soitettiin musiik
kia... V asta m yöhem m in tajusin tulleeni keskelle 
Kosken K ohausta.

Työn m yötä paikkakunta on tullut tutuksi, rak
kaaksi ja omaksi. Koskelainen ystävällisyys ja vie
raanvaraisuus ei jäänyt ensim m äisen päivän h ar
haksi. En tiedä, kestääkö kym m enen vuotta tulla 
koskelaiseksi, m utta ainakin m inä tunnen  olevani 
jo koskelainen. Asiaa on varm asti auttanut se, et
tä heti alusta asti m oni vanhem pi koskelainen on 
toim inut esim erkkinä, m ukaanvetäjänä, tiennäyttä
jänä.

Koski on  paljon m uuttunut kolm essatoista vuo
dessa: moni liike on loppunut ja ihm isten usko m aa
seutuun on täällä niinkuin muuallakin hiipunut. Toi
saalta Koskella eläm änilo ja toivo pientenkin kun
tien pärjääm isestä on varmasti paljon suurem pi kuin 
m onessa m uussa m aaseutupitäjässä. Uuttakin ra 
kennetaan  ja e teenpäin  m enoon uskotaan.

Toivottavaa olisi, e ttä peruskoskelaiset ja m e tän
ne m uualta tulleet osaisim m e tehdä paikkakun
taam m e tunnetuksi niin, e ttä täm ä pysyisi vireänä ja 
täällä olisi entistä parem pi olla. Olisi hienoa, jos Kos
ki olisi tunnettu  koskelaisuudestaan, eikä vain Turun 
tai Salon lähellä olevana kuntana tai siksi, että paik
kakunnan lopussa on erikoinen lyhenne Tl.

Mirja Rautavuori-Lehtinen
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Kosken köntys
Koskelaisseura on vuosittain osallistunut omalla 

panoksellaan Kosken Kohaus- tapah tum aan . Pari
na viime vuonna unikeon päivä on osunut sam aan 
viikonvaihteeseen, ja niinpä johtokunta päättikin va
lita Koskelle om an unikeon.

Ensim m äisen unikeon tittelin sai v. 1 9 9 6  silloi
nen  kunnanhallituksen ja Koskelaisseuran pitkäai
kainen puheenjohtaja, kulttuurin vaalija Matti Mik
kola. H än ehdottikin tuolloin, e ttä  yleisen unikeko- 
nimityksen sijaan voisimme täällä Koskella valita 
Kosken Köntyksen. Allekirjoittaneelle köntys-sana 
tuo m ieleen kankean, köm pelön ja hidasliikkeisen 
olennon. S ana  tuntuu sopivan varsin hyvin koske
laisten puhekieleen ja on m erkitykseltäänkin sopi
va vaihtoehto unikeolle.

Kesällä 199 7  kohauksessa Köntyksen kasteen sai 
2 0  vuotta sitten Koskelle tullut sosionom i, kun
nansihteeri O sm o K orhonen. H än on tullut vapaa- 
aikanaan koskelaisille tutuksi erittäin innokkaana 
kuntoilijana, onhan  hän  m oninkertainen kunnan- 
m estari kuulantyönnössä ja Kosken Kaiun pu
heenjohtaja. J a  kalajuttuja riittää!

O sm o itse sanoi kunnialla kantavansa Kosken 
Köntyksen m anttelia ja lupasi köntistyä entisestään. 
Unikeoksi hän  olisikin kuulem m a ollut sopim atto
m an aamuvirkku.

Saas n äh rä  kenest tullee seuraava!

M. Vainio

Puupyöräiset rattaat, polsteripatja ja kun no n  vällyt tekevä t Köntyksen  matkasta m ukavan, tai säästä riippuen  
tukalan.
10
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Kirje ”lännen kultamailta”
1870-luvulla - jokin aika suurten nälkävuosien jäl

keen - m onessa suom alaisessa heräsi ajatus, eikö 
jossakin olisi m aa, joka tarjoaisi varm em m an toi
m eentulon kuin täm ä hallainen koto-Suom i. Kat
seet suuntautuivat yli aavan Atlannin m eren, A m e
rikkaan. O lihan joku täältä jo siellä käynytkin, m e
rim iehet ainakin, ja palatessaan kertoneet U uden 
M aailman ihm eistä ja kaikkien ulottuvilla olevista 
rikkauksista. Kertom uksissa oli tietysti liioitteluakin, 
m utta niiden perusteella syntyi kuitenkin taru "puu- 
veitsellä vuoltavasta kullasta”. Sitä lähes kaikkien 
ihm isten haavetta, no p eaa  rikastum ista lähdettiin 
täältäkin tavoittelem aan. Kun yksi lähti, lähti toi
nenkin, ja vähitellen lähtö sai kansanliikkeen puit
teet.

M uuttovauhti kiihtyi tultaessa tälle vuosisadalle ja 
oli vahvimmillaan sen ensim m äisen vuosikym m e
nen  loppupuolella. Ei ollut sitä pitäjää, tuskin ky
lääkään, josta ei joku olisi häipynyt ison veden 
tuolle puolen. Jo tku t palasivat m uutam an vuoden 
päästä  tosiaankin havaittavasti rikkaam pina ja hie
nom pina kuin lähtiessään, toiset köyhtyivät en
tisestään ja lähetettiin konsulinkyydillä kotim aa
hansa. M uutam at viipyivät pitkäänkin ja osa oli sel
laisia, jotka eivät palanneet koskaan, vaan jäivät uu
den m antereen  asukkaiksi. Tai varsin paljonkin - 
noin 2 5 0  0 0 0  suom alaista muuttui tietojen m ukaan 
amerikkalaisiksi.

Aivan kaikki eivät kuitenkaan läh teneet pakoon 
ankeita oloja; m ukana oli sellaisia, jotka ilmeisesti 
olisivat täälläkin tulleet toim een, m utta jotka seik
kailunhalusta, tai laajentaakseen kokemuspiiriään ha
lusivat lähteä. Täysin tyhjätasku ei m ukaan pääs
sytkään, koska m atka oli pitkä ja m aksoi selvää ra
haa. Laiskuri tai hum upoika ei A m erikassakaan ri
kastunut, m utta jos ei pelännyt kovaa työntekoa, 
niin kyllähän siellä talorahan nopeam m in hankki, 
kuin olisi Suom essa hankkinut.

Eräs Am erikoissa käyneistä oli Kosken T apalan 
Postin talon poika Juuso Posti. H än  oli varm aan
kin niitä, jotka muutolla halusivat saada uusia ko
kemuksia, m utta luultavasti syy lähtöön oli myös 
paljolti taloudellinen. Siihen aikaan kun oli taval
lista. e ttä  talon vanhin poika peri talon ja kaiken 
om aisuuden; nuorem m at lapset saivat ehkä tor- 
panpaikan  kotitalostaan. Kun Juuso oli talon nuo
rin poika, ei hän  paljon perintöjä saanut - m atka- 
rahat A m erikkaan kenties.

Enää ei olla aivan varm oja milloin Juuso Posti 
A m erikkaan lähti. Kosken kirkonkirjoissakaan siitä 
ei ole m itään m ainintaa. M utta vuonna 1 9 0 6  Juu 
so Posti kirjoitti Am erikassa kirjeen naapurilleen Yr

jö Salmille ja vaikuttaa siltä, e ttä  hän  silloin oli ol
lut siellä vasta vähän aikaa. Kun hän  oli syntynyt 
1 5 .3 .1 8 8 7 , oli hän  tuolloin siis vasta 19-vuotias. 
Kirjeestä ilm enee myös, että hän en  olinpaikkansa 
oli N egaunerin kaupunki Michiganin osavaltiossa, 
ja että hän  teki töitä hiilikaivoksessa ja m etsurina. 
Kun kirje on  päivätty 25 . 12. on selvää, että  Suo
m een  kirje saapui vasta vuoden 1 9 0 7  puolella. Kir- 
joituspäivä oli siis joulupäivä, jo ten  jouluasioita kir
jeessä m yös käsitellään. Kaipaus kotoisiin jouluihin 
oli varm aan suuri, ehkä isompikin kuin mitä m uu
tam at sanat kotim aan iloisista joulujuhlista kerto
vat.

"Terve täältä lännestä ja kiitokset suuret kirjees
täsi, jonka sain joku aika sitte. Kyllä se on hauskaa 
kun saa sieltä vanhasta m aasta kirjeitä. M inäkään 
en ole vielä kirjoittanut juuri sen tään  muualle kuin 
kotiin. Kun ei sitä tierä kuinka kauan tulee paikas
sa pysyttyä. Taidan m inä tässä paikassa olla sen
tään  täm än  talven.

Juuso  Posti oli kom ea nuorimies Am erikassa  käyn
tinsä aikoihin, joten kannatti käydä Negauner A r t  S tu 
diossa otattamassa kuva muistoksi.
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Nyt sitä vietetään täällä joulujuhlaa. Olin aattoil
tana Suom alaisessa kirkossa. Siellä oli pyhäkoulu- 
laisten joulujuhla. Oli kaksi kuustakin kauniisti ko
ristettu ja lapset lauloivat ja lausuivat runoja. Sitte 
olin kel. 12 aikan yöllä katollisessa kirkossa katso
m assa katolilaisia kirkonm enoja. Sitte kello oli jo 
kolm atta, ennenkun tulimme kotiin. M uuten muis
tuu m ieleen ne iloiset joulujuhlat siellä vanhassa 
m aassa. Kyllä ne olivatkin sitte hauskoja aikoja var
sinkin nuorelle väelle. Täällä ei se joulu olekkaan 
m ikään sen parem pi juhla kuin tavallisesti.

Luulet kai että m inä saan täällä läm pym istä il
m oista nauttia! M utta ei se juurikaan läm m östä sen
tään  ole. Lunta on ollut jo runsaasti kaksi kuuta ja 
tavantakaa on suuria tuiskuja niin ettei tahro  läpi 
päästä. Toisena päivänä on sen tään  taasen  kau
niitakin ilmoja. Elokuussa kun saavuin niin täällä oli 
sitte painostava ilma, ettei ollut m issään hyvä olla.

M uuten ei täm ä reisu ole m itään leikintekoa. Kyl
lä siinä saa kärsiä m erikipua ja panee  m onasti ajat
telem aan kun ollenkaan tuli lähdettyä. Sitte se reis
su kestää vielä kolm atta viikkoa, jo ten  on viimein 
väsynyt kun saapuu perille. Sitte kun on jo perille 
saapunut olisi saatava Am erikan kullasta kiinni jos 
mielii to im een tulla, ja se ei ole juuri helppoa vas
ta m aahan  tulleelle siirtolaiselle, joka ei päälliseksi 
osaa kieltä. J a  m iestä sen tään  m yöskin tarvitaan 
kaivostöissä ei siinä juuri lapset luonaa. Sitte pitää 
tehdä yövuoro joka to inen viikko ja se on  vähän 
hankalam paa kuin päiväviikko. Kyllä täällä on  sen
tään  m etsätöitäkin talvisin.

M uuten täällä on  tavallisen hyvä työhön pääsy, 
m utta kyllä se on  välistä hyvinkin hankalaa.

Nyt on  presidentin vaali tulossa. Sanom aleh teä 
en ole tilannut, täh än  taloon niitä tulee joku lehti 
että saa lukea.

Ruoka täällä m aksaa 8 5  m arkkaa kuusa ja on  se 
tavallista myöskin.

Ja tkan  vähän vielä koska ei tässä ole m itään ku
ruttakaan. Kysyit jos olen kaivostöissä ollut ja yh
tä ja toista myöskin kysyt. En niistä kaikista nyt tie- 
rä juuri vastatakaan. Kaivoksissa olen kyllä ollut töis
sä ja saa niissä palkkaa 1 ,45  taalasta ylöspäin. Muu
ten  ei neet kaivostyöt niin vaarallisia ole kuin niitä 
Suom essa kuvaillaan. Kyllä ne kaivostyöt ovat sit
te likaisia, ettei Suom essa ole nokikolarikaan sen 
likaisempi.

Sanom alehteen  en ole pannu t sitä ilmoitusta, 
enkä m yöskään m ene talon tyttöjä katsom aan. 
Jääö s hyvästi. Ja  voi hyvin. J . P osti.”

Kirjepaperin tultua näin täyteen molemmilta puo
lilta, on Juuso kirjoittanut paperin  laitaan pysty
suoraan seuraavan lisäyksen:

”K ylänpään Kalle on  myöskin tässä paikoilla. 
O soitteeni on  J.Posti, N egauner Mich. O nni Lii- 
polalle terveisiä.”

Näin siis Juuso Posti kirjoitti Amerikasta Suom een

Juuso  Posti (oik.) yhteiskuuassa parin m u un  suo m a
laismiehen kanssa.

hiem an yli 90  vuotta sitten. Kirjeen loppupuolella ol
lut m aininta sanom alehti-ilm oituksesta - jota ei siis 
pan tu  lehteen - koski m itä ilmeisemmin seurustelua 
siellä olevien tyttöjen kanssa. Juuso vaikutti kuiten
kin melko passiiviselta siinä suhteessa. S aattaa  ol
la, e ttä hänellä olikin jo se parem pi puolisko kat
sottuna, koska hän  taas kotim aahan palattuaan 
avioitui naapurin  Jaakolan  tyttären Selm an kanssa. 
Tosin se tapahtui vasta 14  vuoden päästä, 1920 , 
m utta enää  ei tarkoin tiedetä, m iten kauan Juuso 
siellä A m erikassa oli. Ilmeisesti ei kuitenkaan pit
kään, joku on muistellut, e ttä vain m uutam an vuo
den. Ehkä hän olisi viipynyt pitem päänkin, mutta hä
nen  äitinsä täällä Suom essa kaipasi poikaansa niin 
kovin, e ttä  täm än  oli palattava. Juusolle ja Selm al
le syntyi yksi tytär, Eila, joka aikanaan avioitui Ai
m o Vesalan kanssa ja kuoli täm än vuoden alussa.

Nähtävästi Juusokin oli A m erikassa jonkin ver
ran  rikastunut, sillä kun T apalan  Löyhän talo 1911  
joutui vaikeuksiin ja myytiin, niin Juuso Posti osti 
isom m an osan talosta ja antoi talolleen nimeksi O n
nela. Ehkä se sitten olikin hänen  onnelansa - se, 
jo ta ei valtam eren takaa löytynyt.

Matti Heinonen
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Terveyssisaren tuumailuja

V arm aan m onet koskelaiset muistavat nyt jo edes
m enneen  M arjatta M untolan, joka heti sodan jäl
keen tuli Koskelle terveydenhoitajaksi, "terveyssi
sareksi” niinkuin silloin sanottiin. Hänellä oli jo en
nestään vahvat siteet Koskeen, olihan hänen  äitinsä 
Sorvaston Ali-Urmaan tytär. Seuraavassa kunnan 
uuden työntekijän aikoinaan kirjoittamia ajatuksia 
senaikaisesta yleisestä ja erittäinkin koskelaisesta ter
veydenhuollosta.

"Istuin kuorm a-auton kopissa ja täristelin kohti 
ensim m äistä terveysisarpaikkaani Koski Thää. Oli 
vuosi 1 9 4 6  lokakuun viimeinen päivä. Autonkul
jettaja kyseli: "Mitä sem m oinen sisar oikein työnänsä 
tekee?” Minä kertom aan: "Se on ns. keskitettyä ter- 
veyssisartoim intaa, johon  kuuluu pikkulasten huol
to neuvolavastaanottoineen, koululaisten tervey
denhuolto, kotisairaanhoito ja tuberkuloottisten huol
to .” "M ahtaako yksi tyttö tuosta kaikesta selvitä- 
k ään ”, tuum asi kuljettaja. M utta yrittää piti, ja in
toa täynnä oli täm ä vastavalm istunut terveystäti.

Uudella työntekijällä oli oh jeenaan  ja turvanaan 
uudet, vuonna 1 9 4 4  voim aan tulleet lait ja asetukset 
kunnallisista terveydenhoito-, äitiys- ja neuvolatöis
tä. Valtion osuus kustannuksista esim. terveyssisa
ren  palkkauksesta oli 2 /3 ,  mikä auttoi kunnanisien 
mielet pehm eäm m iksi asiaa kohtaan. Eivät ne maa- 
laisisännät jotka istuivat kunnan johtoelim issä oi
kein virkamiehiä rakastaneet. "Iske, iske, iske sei
nään  vuoren, eli kunnanukkoihin”, kirjoitti koulu
toveri muistoksi ero tessam m e. Eivät ne kunnanisät 
sentään aivan vuoren seinään verrattavia olleet, kun 
heille uusia asioita ja toim intaa esitin.

Siitä vaan hihat heilum aan ja aloittam aan toi
m intaa, ensiksi työpaikkaa eli neuvolatiloja puu
haam aan. H uoneistoksi saatiin kaksi huonetta  ja 
om a rappu  Ikkarm äen talosta, joka oli toim inut jos
kus kulkutautisairaalanakin. Asialliset hoitopöydät, 
kortistokaapit ym. kalusteet hankittiin K orhosen 
huonekalutehtaalta Turusta.

Talossa asuivat m yös kunnankätilö nim eltään 
H anna Pasila, sekä kiertävä sairaanhoitaja, jona toi
mi kunnan ja seurakunnan yhteisesti palkkaam a dia
konissa Emmi M äättänen. O m aa kunnanlääkäriä ei 
Koskella vielä ollut, m utta M arttilassa asuva tri Vei
jo Vuola piti kerran viikossa sairasvastaanottoa Ik- 
karm äessä. Lääkärin neuvolavastaanotto odottavil-

Marjatta M untola juuri valmistuneena  
terveyssisarena.

le äideille ja alle kouluikäisille lapsille oli m yös Ik- 
karm äessä kerran kuukaudessa.

Näin oli saatu neuvolaa varten tilat ja toim inta 
saattoi käynnistyä. Äitiysneuvolaa hoiti kätilö, mi
nun osanani oli pikkulasten huolto. M onet sen ajan 
terveyssisaret, kuten minäkin, olivat valmiita kol
m en vuoden kurssin käyneitä sairaanhoitajia, eli 
hoitajattaria”, kuten siihen aikaan sanottiin. Lisäk
si olin suorittanut 9 kuukauden terveyssisarkurssin.

Kätilö oli pitäjässä ollut jo kauan. Syntyneet kos
kelaiset olivat hänen  huom assaan yhden kk:n ikään 
asti, sitten hän  luovutti heidät terveyssisaren vas
tuulle. Sain tiedot vauvan synnytyksestä, syntymä- 
painosta, pituudesta, navan kunnosta, ihonhoidos- 
ta ja m uista tärkeistä asioista. S itten tein kotikäyn
nin vauvan luo ja annoin  hoito-ohjeet. O tin myös 
vauvan kirjoihin eli tein hänestä terveyskortin. Kor
tistoon sitä jo silloinkin ihm isenalku joutui!

Silloin sodan jälkeen lapsia syntyikin vallan toi
sia m ääriä kuin nykyisin, Koskellakin 60  - 70  vau
vaa vuodessa. V uoteen 1 9 4 9  m ennessä kohosi vä
kiluku täällä 4 0 0 0 :n . Jokaisella lapsella oli om a ter
veyskortti, johon tiedot merkittiin ja siirrettiin sit
ten  koulukortille hän en  aloittaessaan opintiensä. 
Koululaisia oli n. 300 ; heiltä kaikilta tarkastettiin 
näöt, kuulot, painot, pituudet jne.
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Kotikäynnillä kutsuin äidin lapsineen neuvola- 
vastaanotolle. Sivuvastaanottoja pidettiin Kankaan, 
Sorvaston ja H arm aan  kouluilla 2 - 3 kertaa vuo
dessa; Ikkarm äessä pari kertaa viikossa. Kouluille 
raahasin  polkupyörällä kortit, paperit ja vauvan- 
vaakan, joka oli kum m ikunnalta Ruotsista saatu lah
ja. Myös kotikäynnit tein enim m äkseen polkupyö
rällä, huonoilla ilmoilla turvauduin "apostolinkyytiin".

Kotikäynnit perheisiin olivat mielestäni etuoikeus, 
joka vain harvoilla oli. Äidin kanssa juteltiin vauvan 
hoidosta, ruokinnasta, ulkoiluttamisesta, kalaöljys- 
tä ym. Oli paljon uutta asiaa; pitäisi tuoda vauva 
punnittavaksi ja tarkastettavaksi neuvolaan, ruoka- 
ajat olisi saatava tasaisiksi, yöruokailu m ahdolli
sim m an pian pois jne. Yritin suhtautua h ienotun
teisesti äitiin ja perheeseen , m issä saattoi olla jo 
useam pia lapsia. Äidissä herätti varm aan ihm etys
tä  esim. vauvan ulkona m akuuttam inen talvisäällä- 
kin. Ei ollut vaunuja tai rattaita ainakaan jokaisel

la; pärekoppa  vaan vesikelkkaan - siinä oli m ainio 
nukkua kevätauringossa. Taisipa kyllä m oni äiti jä t
tää  neuvot om aan arvoonsa ja noudattaa  entisiä, 
hyväksi kokem iaan hoitotapoja.

Entä kuinka hyvin tuotiin vauvoja neuvolaan, kun 
kulkuvälineet ja tietkin olivat vielä varsin huonot? 
Ihan kiitettävästi, ainakin vähitellen. Lapsia tuotiin 
pyörän telineellä ja hevosilla, muutamilla oli jo vau
nujakin. Silloin alkoivat m yös ensim m äiset suoja- 
rokotukset kurkkum ätää ja hinkuyskää vastaan. Al
kuaikoina oli vaikeaa saada vanhem m at ym m ärtä
m ään, että tervettä vauvaa ja lasta tulisi tarkkailla 
ja tuoda punnittavaksi. Liikaa ei terveyssisar saa
nut intoilla, ja oli suhtauduttava kunnioituksella äi
tiin, joka oli jo ehkä puoli tusinaa lasta hoitanut il
m an uudenaikaisia neuvoja. M ahdoinkohan aina on
nistua, tiedä sitten. Teoria ja käytäntö kun eivät ai
na kulkeneet sam aa reittiä silloinkaan.

Tässä talossa, Ikkarmäen entisessä torpassa toimivat niin lääkärin- kuin terveyssisarenkin vastaanotto. Talos
sa olivat myös kunnanvirasto  ja Säästöpankin konttori.
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Voimistelutunti Satopään koulus Virtasen aikaan

S atopään  koulun koulunoloaika jaetaan kahteen 
jaksoon.

Ensin oli V irtasen aika. V irtanen opetti paljolti 
kahden sukupolven oppilai. Loppuaika oli sitä m uu
ta aikaa, jolloin opettajat vaihtuivat useinkin.

Virtasen aikaan ei tunnettu  ulkoilu- ja liikunta- 
tunnei ja mitä kaikkii niit nykyisin onkan. Silloin 
voimistelutunti oli voimistelutunti, vietettiin se sit luo- 
kas voimistelemal, ulkon hiihtämäl taikka Kiuasmäel 
m äkkee laskemal, klapei vajjaan kantam al taikka 
pesäpalloo pelaam al.

Koulu oli kakskerroksinen. Pari ensim m äist vuot
ta oltiin alakoululaisia sen jälkeen siirryttiin ylä- 
koululaisiks. Sam alla alkoi m yös neljä vuotta kes
tävä pelikausi. Kun V irtanen oli jo vanha, niin voi- 
mistelutunnit piti urheiluu harrastava alakoulun opet
taja R autom an H elena.

Kun alakoululaisina olimme päässeet pois kou- 
lust ennen  yläkoululaisten voimistelutunnin alkamist, 
oli meitil ennen  ensim m äist peliäm m e melko h a 
tara  käsitys koko pesäpallopelist.

Kun ensim m äinen pelini lähestyi yritin kysellä 
isommilt pojilt pesäpallopelin säännöi, m ut ei kuk
kaan oikein tuntunu tietävän. Lopultas sain sen tään  
joltakin hyvän neuvon: ”Ei siin niin m ittään sään- 
töö  ole, siin lyödään palloa ja ju ostaan .”

Näil tiedoil aloin pelikauteni. Kun jännityksellä 
odottam ani ensim m äinen peli alkoi, toivat isom m at 
oppilaat pelivälineet pihal.

Siin oli niinkun isonpuoleinen puinen padankansi, 
sit oli toisest pääst paksum pi kalikka, maila kuulus 
olevan. Pallo oli vähä tutum pi väline, turhan kova 
vaan, niinkun m yöhem m in tulin huom aam aan. Viel 
oli kaks ihmeellisen näköst käsinet, räpyliks kuulin 
sanottavan - no, sen ne olivat näkösiikin.

Toisen räpylän sai se isommist oppilaist, joka heit
ti sitä lyötävää palloo ilmaan. Toinen annettiin jol
lain jo kokeneist pelaajist, joka m eni sen kans pi
han  peräl, taikka ulkokenttä se nyt oli. Itse kuuluin 
siihen porukkaan, joka jäi lyöntivuoroon.

Kun vuoroni tuli ja otin mailan käteeni, olin var
m a et en  sil palloon osu - niinkun en  osunukkan. 
Kun pelin kulues näin palloon osuttavankin, p ää 
tin aloittaa harjoittelun.
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Kun kotti tultuani olin hätäsest syöny ja muutta- 
nu vaatteeni, lähdin ulos treenaam aan . Ei se noin 
vain käynykkän, ensin olis tarvinnu olla maila.

Otin suunnan puuvajaan. Siel oli tarvepuita kui- 
vam as. Kun tulin takasin, oli joku tuleva hankon 
tai haravan varsi mailan verran liian lyhyt. Nyt ei 
puuttunu ennään  m uuta kun pallo.

Olipa pihal santakasa, sihen erellistalven Järvi- 
m aan kuapast järven poikki kulkevaa talvitietä he- 
vosel ajettu.

Kasast löyty sopivan kokkoosii kivvii; niis oli se
kin hyvä puoli, et ei tarvinnu lähtee hakem aan ta 
kasin, vaikka olis sattunu osum aankin.

Kun maila silloin tällöin jo alko hiukan kolahtaa 
kivveen, toi se uskoo sihen, et voi se joskus os- 
suukkin. - Niinkun osuskin.

Siin harjotuksen tuoksinas vaan oli jääny o tta 
m atta huom ioon sim m anen sivuseikka, kuin piha- 
piiris olevat pihaton ja kanalan akkunat.

Elettiin välirauhan aikaa ja isäkin oli taas koton. 
Niin mukava asia kun se m uuten olikin, sattupa vaan 
tulem aan ulos pahal aikaa. No, oli siit hyötyykin, 
opin uuden pesäpalloterm in - ajolähtö!

Pienist harjoitusvaikeuksist huolim atta taito vähi
tellen lisääntyi, niin että ollessani yläkoulun viimisel 
luokal Rautom a erehtyi an tam aan  ulkopelin räpylän 
kerran käteeni - ei kyl an tanu  toista kertaa.

Kun räpylää käteeni sovittaen m arssin re ippaas
ti takakentälle puusaappaat p ihasan taan  kopisten, 
olin valmis sankaritekoihin joukkueen puolesta.

Niihin ei vaan lähiaikoina näyttäny tulevan tilai- 
suut, lyöjinä kun näytti olevan useita ensim m äisen 
kauden pelaajia; heidän mahdolliset osum ansa p a 
lautti nuorist pelaajist koostuva reipas etukenttä.

Kun siin iäs jo alko likatkin kiinnostaa (misä iäs 
ei ne senpualest kiinnostais), uskaltauduin räpylän 
tuom an itseluottam uksen turvin rupattelem aan 
luokkani likkain kans.

Siin tais jäädä pelin seuraam inen vähä vähem - 
mäl; nuorii lyöjii siel oli vielkin vuoros. H eidänkin 
joukos oli joku aika pe to  saam aan palloon vauhtii. 
En niin tarkkaan muista, mut oliskos tullu lyönti- 
vuoroon koulun "sisupussi” Särän  Risto, sihen m al
liin se pallo sielt tuntu  ainakin tulevan.



Olis m enny ties kuin kauas, sattu vaan olem aan 
yhren räpyläsankarin pää  tiellä. Siin kävi, niinkun 
vanha sanonta  kuuluu: Kaks kovvaa otti yhteen! Kyl 
löi silmätkin kipinöi ja polvet setsuurii. Siin oli jo 
sen siunaam an hetken  likatkin pois mielest.

Pian siin palas todellisuuteen kun koulun rappu- 
silt kuului niin kuin jostain kaukaa opettaja Rauto- 
m an ääni: "Antti siellä taas munii oikein suuria m u
nia!” K errankin olin opettajan  kans sam m aa miel
tä. No jaa, toi taas oli sen tään  mielestäni vähä lii
kaa.

Mikä tilaisuus siin olis ollu yrittää koppii, joka 
vastapuolel olis tiennyt varm aa paloa! Kyl sen pal
lon siit joku lopultas palautti, m ut m yöhäst se sit 
ennään  on rypistää jne ...sannoo  vanha kansanvii
sauskin. Juoksu oli jo tehty.

Pelis oli viel täm ä to inen puoli, sisäpeli.
Vähitellen oli alkanut jo palloonkin osum aan, ai

nakin sen  verran, et pääsi ykköspesäl asti. Jo s  sat
tu viel niin hyvin, et Kirjasin Viljo oli seuraavana 
lyöntivuoros, ei ollu huolta e tteenpäin  m enostkan.

Kun Viljo otti mailan, niin hetken  pääst kuulu 
tuttu mäiskäys. Silloin sai p istää vaikka kädet tas
kuun ja lähtee hiljaa "klam psim aan” kakkospesäl. 
K ohta alkum atkast oli koko ulkokenttä tyhjä, kaik
ki olivat rynnänneet takarajana olevan ulkoraken
nuksen taakse - klappikasast palloo hakem aan.

Kohta sinne kom ennettiin loputkin pelaajat. Nuo
rem m at hakivat palloo oikein tosisas, olihan se jon

kinm oinen kunniakin löytäjälle. Meitis vanhem m is 
pojis alko olla jo sitä jerm uhenkee. Käveltiin klap- 
pikasan vierel, ja tais siin joku joskus potkasta vä
hä klapin kylkeenkin, jos pallo näytti liian näkyvis 
olevan.

Se kansanviisaus, et sakki salvaa, näytti pitävän 
paikkas pallon hakem iseskin. Joka  kerta se pallo 
löytys. J a  parem pi oli, et löytyskin. Jo s  ei olis löy- 
tyny, niin sihen olis loppunu pesäpallopelit.

Elettiin suursodan viimeisii aikoi.
Kaikki tavara oli loppu; kaupast ei saanu ennään  

kum m inkaan m uuta kun ostokortin kuponkil ker
ran kuukaures kokkaran toppasokerii ja paketin kah
vin vastiket, vastikkees ei ollu en n ään  pö ö n ää  eres 
haju an tam as, niinkun korvikkees viel oli. Jaa , sai 
sielt sen tään  viel paperinarruu  ja puusaappaan  an- 
turii.

Mistäs siilon olis m ahtanu löytyy sim m onen ylel
lisyystarvike kuin pesäpallo?

Niin vaan tuli tätä kansallispeliämme pelattuu nel
jä kautta, perustietona isom m an pojan neuvo: "Siin 
lyödään palloo ja juostaan .” Enkä ole jälkeenpäin- 
kän ottanu selvää, oliskos siin pelis kumminkin ol
lu jonkunlaiset säännötkin.

Nyt jo vanhem m iten, ja kun viel tuli täm ä EU, 
tuppaa  tulem aan m ieleen, et ta itaa täsä eläm äs il
m ankin olla vähä turhan paljon säännöi ja "tirek- 
tiivei”.

Antti Mikkola

\
J

A lakoululaisten voimistelu tunti Sa topään koulun pihalla 1936. Kuva on senaikaisen  
tavan m ukaan kovasti " teh ty”. Tämä ei ole se koulun etupiha, jossa pesäpalloa p e 
lattiin, vaan lähellä saunaa oleva takapiha. Opettaja on kirjoituksessa m ainittu  H e 
lena Rautoma.
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Lapsuusaikaa ja koulunkäyntiä
M uutamissa edellisissä Koskelaisissa on ollut o t

teita sorvastolaisen Laina Koivusen muistelmista hä
nen  eläm änsä varrelta. Tässä num erossa m enem 
m e aivan niiden alkuun, h änen  lapsuuteensa, jos
sa oli m ukana pelottaviakin piirteitä, olihan Suo
m essa silloin käynnissä kansalaissota.

"Ensim m äinen muisto lapsuudestani on  suuri tu
lipalo, joka tuhosi Ali-Mattilan tappurim äen. Siellä 
paloivat kaikki silloiset rakennukset, suuria olkisuovia 
sekä m uonam iehen koti, jonka lasten leikeistä palo 
alkoi. Muistan sen, kun voudin poika Torsti V anne 
talutti m inua pihalla, kun aikuiset äm pärit käsissään 
m enivät huutaen palopaikalle. Olin silloin vasta kol
m e ja puolivuotias. En tietenkään silloin tajunnut, 
mistä kaikki kohina johtui, m utta kun jälkeenpäin sii
tä on  puhuttu, niin se on  jäänyt mieleen.

T oinen asia onkin jo muistissa koettua tosiasiaa. 
Alkoi ensim m äinen m aailm ansota, mikä Suom en 
osalta pari vuotta m yöhem m in johti veljes- eli va
paussotaan. V uosina 1 9 1 6 -1 7  kulki venäläistä so
taväkeä suurina kasakkalaum oina ratsastellen. Eivät 
ne silloin vielä pahan teossa  olleet, m utta kyllä niitä 
pelättiin. H e hakivat taloista kenttäreppuihinsa lisää 
m uonaa. Isom am m atkin niitä kenttäpulloja täyttivät; 
m uistan niiden kauniit, vihreät pullot. Kaukaa jo n ä 
ki niiden tulevan, kun tomupilvi läheni.

Eräänäkin päivänä, kun olin Helvi-siskoni ja m am 
m an kanssa Santiolla pellolla, niin m enim m e ojan 
pohjaan m aate, kun pelkäsim m e kovasti. "Pyssy- 
miehiksi” niitä silloin sanoim m e. Järkyttävänä on 
jäänyt m ieleen se syksyinen pim eä ilta, kun tuli tie
to August-setäni kuolem asta. H än kaatui Mommi- 
lan taistelussa 7 .1 0 .1 9 1 7 .

Silloin oli jo so tainen mieliala vallalla yleisesti, ja 
hautajaisissakin oli pelko suuri, sillä punakaarti oli 
uhannut mukaantulolla, m utta ei sentään m itään pa
hem paa tapahtunut. Muistan, kuinka p im eää oli, 
kun ei valoja uskallettu pitää. Aikuisten pelon ja ah
distuksen havaitsi ja tunsi m yös lapsi. Silloin alkoi 
myös punakaarti enem m än mellastaa, ryöstöt kaup
poihin, m eijereihin ja muihin laitoksiin lisääntyivät; 
varsinkin Loim aan seudulla oli jo ankariakin yh
teenotto ja  perustettujen suojeluskuntien kanssa.

Tällä paikkakunnalla om an kylän punakaartilai
set olivat rauhallisem pia, eikä ollut suurem pia rii
toja isäntien kanssa, sillä sopu pienellä m aaseutu- 
paikkakunnalla oli aina hyvä. Missä oli suuria kar
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tanoita  ja tiloja ja vierasta työvoim aa paljon, siellä 
olivat luokkaerot suuret ja näkökannat m enivät ris
tiin, eikä uhkauksilta sekä m urhiltakaan säästytty. 
Ne punaiset, jotka olivat Sorvastolla, olivat pääosin  
Ypäjältä ja Forssasta.

1 9 1 8  keväällä oli sota alkanut ankarana P oh
janm aalla ja rintam alinjat lujittuneet. Saksassa so- 
taoppia saam assa olleet jääkärit sekä paikalliset suo
jeluskunnat ja muut aktivistit heidän johdollaan m uo
dostivat valkokaartin. Venäjältä saivat oppia ja asei
ta  Suom en puna-arm eija, joka heidän kanssaan 
m uodosti punakaartin . Alkoi taistelu vallasta.

Täällä sota alkoi pelottavasti näkyä, kun puna
kaartilaisia tuli paljon. Meillekin majoittui niitä asu
m aan, jo ten  m eidän lasten oli lähdettävä evakkoon. 
Olimme pakolaisina Lindströmillä. Lindströmien ko
ti oli silloin m etsän keskellä, jo ten  sinne eivät so-

Kirjoittajan sedän, metsänhoitaja A ug ust  Koivusen  
muistokivi Kosken hautausmaalla.



dan m elskeet kuuluneet eikä näkyneet. K ansakou
lun lapset, Kokkisen Heli ja S ep p o  olivat Metsä- 
Kärrillä ja m eidän voudin lapset Pajulla.

Siellä meillä oli hauskaa, kun olimme lähekkäin, 
ja Lindströmillä oli itselläkin viisi lasta. A hdasta siel
lä oli; asuntona oli a inoastaan yksi tupa. Illalla le
vitettiin lattia olkia täyteen ja joitakin tyynyjä ehkä 
oli ja peitteitä. Aamulla oljet kerättiin kimpuiksi ja 
pantiin nurkkaan pystyyn. Sam an pöydän ym pä
rillä talon lasten kanssa lusikoitiin ruispuuroa, mi
kä parhaiten  jäi mieleeni. Äiti kävi päivittäin kotoa 
katsom assa ja toi ruokatarvikkeita. Ruuasta oli ko
va puute varsinkin suurlapsisissa perheissä. Meillä 
lapsilla oli rattoisaa, sillä Lindström in pojat Väinö 
ja Lauri juoksuttivat m ahlaa. Se oli jännää hom 
m aa.

Kaksi viikkoa siellä oltiin. Kun isä haki m eidät 
kotiin, oli kaikki jo hiljentynyt; ylim ääräinen väki 
oli poissa. Kaikista peloista ja pe lo tte lu ista  huoli
m atta kaikki oli suurin piirtein entisellään, vain San- 
tion silta oli poltettu. Olen tästä ajasta kertonut näin 
laajasti, sillä se oli siksi järkyttävää ja pelottavaa ai
kaa, että elävästi se on  muistissa.

Kouluikäisenä
Aloittelin kouluani niinsanotussa kiertokoulussa. 

K olm essa eri paikassa pidettiin koulua vuosittain;

syksyllä käytiin Metsäkulmalla pienessä Heikkilän p a 
p an  torpassa. Se oli alkeellinen huone kouluhuo- 
neeksi; jo tenkuten  sinne penkit m ahtuivat, pulpet
teja ei silloin ollut. O pettajan huoneena oli 2 x 2 m :n 
kokoinen kam ari, siellä pystyuuni, m issä opettaja 
konttipannulla keitti ruokansa. Me muksut pouta- 
päivinä kokosim m e risuja lähim etsästä polttopuiksi 
niin paljon kuin saim m e sisälle m ahtum aan. Sitä en 
muista millainen muuri oli luokkahuoneessa.

Sydäntalveksi koulu muutti Yli-Urmaan taloon. 
Siellä oli kunnon uunit ja puut. M attarin saliraken- 
nuksessa pidettiin koulua pitem piä aikoja. Myö
hem m in Yli-Urmaan koulu muuttui vakituiseksi ala
kouluksi. M etsäkulmalla koulua käydessäni asuin tä 
din luona Mikolassa. Pyhäksi haettiin kotiin. Sil
missäni n äen  vieläkin ne Heikkilän tuvan nokiset 
seinähirret ja p ienen  pienet akkunat. Nautintoai
neina olivat katajanm arjat, joita katajoista kävim
m e syöm ässä välitunnilla. H erkkua olivat nekin.

Kansakoulu alkoi aina 20. pv elokuuta, mutta kier
tokoulun käyneille alkoi ensim m äinen vuosi kaksi 
viikkoa aikaisem m in ja sen jälkeen vasta oli varsi
nainen kansakoululainen. M yöhem m in, kun alkoi 
vakituinen alakansakoulu, ei esikoulua tarvittu. O pet
tajani oli koko ajan Esteri ja Frans Kokkinen. H e 
olivat opettajina koulussa 3 0  vuotta. Sen jälkeen 
onkin niitä ollut lukem aton m äärä .”

Joulun tähdet
Joulun kukka, joulutähti, 
kasvam aanko juures lähti, 
kun syttyi tähti 
ylle Betlehem in m ajan?
Merkki syntym ästä ihm iskunnan vapahtajan, 
sanom a tuo m enneen  ajan.

S anom aan  m ä tuohon uskon 
kajastukseen, lailla aam uruskon.
Mielin hartain  joulunviettoon lähden, 
kahden kanssa joulutähden.

Kaino Verner Knuutila
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Kosken yläaste ja lukio tutustuivat Härkätiehen
Opettajien tiedote

M atkailuelämä on herännyt huom aam aan , että 
vanhat, historiallisesti m erkittävät tiet voisivat olla 
uusi houkutin retkeilijöille. Muita reittejä kuin val
tateitä porhaltavat voisivat kiinnostua, jos kulttuu- 
riteitäm m e alettaisiin markkinoida.

Koulussam m e H ärkätien ja sitä kautta paikallis
historian saattam ista oppilaiden tietoisuuteen eh 
dittiin m iettiä parinkin vuoden ajan. Viime syksy
nä uurastuksen alkaessa päätettiin  vihdoin "tarttua 
härkää sarvista” ja to teuttaa projekti, joka tekisi tien 
ja sen historian nuorille eläväksi. Päävastuun suun
nittelusta kantoi biologian ja m aantieteen  opettaja 
Olli Suom inen.

Pohdintaa aiheutti, kuinka pitkä projektista tuli
si, ja se päätettiin  to teu ttaa  yhden koulupäivän mit
taisena helatorstain aa ttona  toukokuussa.

Päivässä riittikin puuhaa aam unavauksista retkiin 
eri kohteisiin. Lukiolaiset pääsivät pisimmälle: Lie
toon  tai T am m elaan. Y läasteen oppilaat kävivät 
kääntym ässä Somerolla. Jokaisessa autossa oli opas, 
jonka avulla tienvarsinäkym ät ja m uinaiset tap ah 
tum at muuttuivat kirjatietoa elävämmäksi koke
m ustiedoksi. Ruokapuolikin liittyi päivän teem aan. 
K okem ukset olivat hyvin m yönteisiä. S en  voi lukea 
oppilaiden om ista raporteista  ja tie-esitteistä. Hei
dän laatim ansa työt ovat tallella ja tutustuttavina 
Kosken kirjastossa.

Otteita oppilaiden esitteistä ja raporteista
Tanja Ojala:
H äm een  H ärkätie on yksi Suom en tunnetuim pia 

teitä. Se on noin 170  km pitkä ja kulkee Turun Tuo
miokirkon kupeesta Aurajoen etelärantaa pitkin Lie
toon, Liedosta Tarvasjoelle ja edelleen Paimionjo- 
kea seuraten Marttilaan, Koski Tl:n ja Somerolle. So
m erolta tie jatkuu T orronsuon eteläpuolelle ja siel
tä Tam m elan Portaan ja Rengon Lietsan kautta Ren
gon kirkolle ja vihdoin H äm eenlinnaan.

Johanna U.
H äm een Härkätie on  eräs m aam m e vanhimmista 

teistä, joka on useim pien m ielestä syntynyt ehkä 
800-luvulla.

M aanlain m ukaan piti m aantien  olla vähintään 
10 kyynärää leveä, ja talollisen tuli sakon uhalla ra
kentaa ja pitää kunnossa sekä m aantiet että niiden 
yli m enevät sillat. T ienpito jaettiin talollisten kes
ken verolukujen m ukaan samalla periaatteella kuin 
sarkajakoiset pellot.

Annukka Päärni:
H äm een  H ärkätie ei ollut Ruotsin vallan alainen. 

Sitä pitkin kuljettiin markkinoille. S isäm aasta vie
tiin Turun satam aan myytäväksi E urooppaan  tur
kiksia ja tervaa. Takaisin tuotiin suolaa, aseita, kan
kaita ja koruja. 1200-luvulla oli turkiskaupan huip
pu, jolloin H ärkätie oli varsin tärkeä tie. Koska h e 
vosista verotettiin, käytettiin kulkuvälineenä härkää, 
vaikka se onkin huono juhta pitkillä matkoilla.

Katri Vesanen:
V arhaisim m at kirjoitetut tiedot H ärkätiestä ovat 

vuodelta 15 5 6 . Nim en "H ärkätie” synnystä on  esi
tetty m m . teoria, jonka m ukaan karannut härkä on 
aina palannut tiettyä polkua pitkin kotiin ja näin on 
paikalle syntyneelle tielle annettu  nimeksi H ärkä
tie.

Suuri tie toi m ukanaan m uutakin kuin pelkkää 
hyvää. Kulkutaudit levisivät hurjaa vauhtia ja myös 
sotaväki käytti tietä usein. Sodat köyhdyttivät ja au
tioittivat H äm een  H ärkätien varrella olevia kyliä.

Saana Rantanen:
H ärkätie oli tärkeä kauppareitti sisäm aasta sata

m aan ja muualle m aailm aan. M utta eivät ainoas
taan  kauppiaat kulkeneet reittiä, vaan talonpojista 
ja käsityöläisistä aina hallitsijoihin. 1750-luvulla Ruot
sin kuningas Adolf Fredrik jolkutteli pitkin H äm een  
H ärkätietä hevosineen. J a  viimeinen arvovaltainen 
tien kuluttaja oli tsaari A leksanteri I, vuonna 1819 .

Sirpa Hippula:
H ärkätie oli yksi ensim m äisiä yhteisesti hoidet

tuja asioita. K ihlakunnantuom ari ja m aaherra  oli
vat tien kunnon tarkistajia. 1340-luvulla M aunu Ee
rikinpoika m ääräsi, e ttä  tien varsilla tulisi olla kie- 
vareita, joissa m atkalaiset voivat yöpyä.

H ärkätien varrella on  m onia kuntia, joihin itse 
H ärkätie on  vaikuttanut, kuten Turku, Lieto ja So
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m ero. H ärkätie, kauppatie, synnytti Turun. Turku 
tarkoittaa toria ja alkujaan nimi syntyi sanasta tor- 
gu. Liedossa on yksi Suom en kuuluisimmista lin
navuorista, V anhalinna, jonka tarkoitus oli kau
pungin puolustam inen. Som erolle rakennettiin 10 
kartanoa ja R engon Palsankalliolla on seitsem än 
kunnan raja. H ärkätie on vaikuttanut m yös kirk
koihin.

Hannele Jaakkola:
Loppupäivää em m e suinkaan kuluttaneet kou

lussa, vaan m atkasim m e Liedon V anhalinnaan se
kä Kuralan Kylämäkeen. V anhalinnassa ihm ette
limme vitriineissä olevia kivikirveitä ja m uinaisia ko
ruja, joista oppaam m e hyvin laveasti kertoi. Lopuksi 
kaikki kipusivat lähes hengästym ättä Linnavuorel
le, jonka laelta katsoimme upeita maisemia. Takaisin 
kom puroim m e vauhdikkaasti, onneksi loukkaantu
misilta vältyttiin. Kuralan Kylämäessä meille esitel
tiin vanhoja rakennuksia, joista yhdessä kävimme 
sisällä. Saim m e valaisevan kuvan suomalaisesta m aa
laistalosta 50-luvulta kalusteineen.

Eevi-Mari Rantanen:
Kuinka m oni koskelainen m ahtoi ennen  H ärkä

tie-päivää tietää, miksi H ärkätietä reunustaa erääs
sä kohdassa Som erolla hieno vaahterakuja? Pe
rusteena vaahteroiden istuttamiselle 1800-luvulla on 
ollut se, että kylän kartanoon on tullut tuolloin em än
näksi koskelainen nainen... Varsin hyvä selitys ker
rottavaksi muillekin, esimerkiksi ajettaessa syysilta
na pitkin ruskan kaunistam aa kujaa!

Lopuksi nykyisen abiturientin T uom as Lankisen 
eloisa ja hauska raportti H ärkätiepäivän tapah tu 
mista. Se on kirjoitettu Mellilän murteella, jota hän 
itse nim ittää "varsinaiseksi sekoitukseksi”. O n m ie
lenkiintoista verrata sanoja Kosken m urteen vas
taaviin.

Pikkasen tosta keskiviikkosesta reisusta 7.5,1997.
M onta viikkoo toohotettin , et toukokuusa olis jo

ku Härkätiä-m eininki. Kukkaan ei kum m inka tun- 
tunu tiätävän asiasta yhtikäs m ittään.

Mut sitä m ukkaa, ko jaettiin konseptipapereita  
m ainoksen tekkoo varten ja kuunneltiin "toosasta” 
aam unavausta, taikka parem m inki alustusta ai
heesta, ni rupes täm m önen hirasälysempiki käsit- 
täm m ään, mistä oli kyse. H ärkätiästä, väylästä, jo
ta pitkin levittäyty kristinusko, tiaron ja tairon val
ta Suam een. Tiätysti tiätä pitkin kulki vähän maal- 
lisemmakki asiat turkiksesta tikareihin ja taisi siälä 
talonpoikain kiusana joku kuninkaski m ennä.

Milläänlailla väheksym ättä vireöitä ja härrään  lih- 
haa, torellisseen perinnepäivätunnelm aan päästiin 
vasta linja-autosa, ko lährettiin si niitä varsinaisia

sorkan jälkiä seuraam aan. Alusa, tosa  koulun laa
jalla parkkialueella (ei vallan kaukana H ärkätiästä 
muuten) hyppäs kyytiin yks miäs, mikä m e räknättiin 
oppaaks. Vaikka miäs sano olevas nim ien tutkia 
yliopistosa, ei m un jääny m iäleen eres sen om a ni
mi. Mut se oli yhrentekevää, m einaan harvoin noin 
läksyyslukenutta ja hyvvää kertojaa saa kuunnella.

Ni m itäs kun päästiin vanhan kappelin ja kosken 
ohitte, ni ensteks tuli kuis Sorvaston kylät ja viälä 
Kosken pitäjän puala oli V ärm elä ja pikkasen kai 
Vilukselan kyllääki, ennenkö tultiin Som eron  rajal
le. Se raja oli muutaki, ko sininen kyltti. Se oli Var- 
sinais-Suam en ja H äm m een  raja, vaikka ei sillä ny- 
kyjääs ennää  m erkitystä ole, ko Som eroki kuuluu 
Turun ja Porin lääniin. (Niim m ut hyvänen aika, ko 
ei sem m ostaka lääniä ennää  ole.)

Kumminki Som erolla huam aa, et m aisem a hä- 
mäläistyy. Mettiä ja kaikenm ailm an vesialueita rup- 
pee  näkem ään enem pi ja pelloki on  sem ptiä san- 
tatöykkiä, mikkä juur ja juur kassoovat kauraa taik
ka kituliasta rehuohraa. Ei sunka sen tään  noin pal
jon saa naapuripitäjää (ottaa m einaan siälä seittä- 
m än pitäjän rajalla Öksyssuala Mellilään kiinni) m ol
lata, ko sannoovat et S om ero on aika vilja-aitta ja 
et se olis viime sotien aikana tuattanu  enem pi rua- 
kaa, ko koko Mikkelin lääni. Voje pittää paikkas- 
ki.

Melkein koko m atkan H ärkätiä m yätäilee Pitkä- 
järvee (toistakym m entä kilometriä pitkä.) Sam oisa 
maisem isa on m yäs Som eron kym m änen kartanoo. 
Längsjöösä on erityinen kuninkaan kivi, sen muis- 
toks. ko joku Kustaa-kuninkas poikkes siälä. Kuu
lu kokkeilleen tyäntekkooki, m einaan kyntämistä. 
Siälä niitä härkiä vasta tarvittiin, ja kansanperinne 
kertooki, ettei maanviljelystä olis voinu Som erolla 
alottaakka, jossei olis keksitty rautakärkistä auraa 
ja pistetty vettäin sitä härjillä. No se om  m elkeen 
legenra. Toinen legenra Som erosta viälä. Se et siä
lä on niim paljon kartanoita (10), johtuu siittä, ko 
ryssänmaalta oli herrat tapettu ja Piru itte vei si Ruat- 
sista uusia tilalle. Mut si Som eron  kohralla kävi hua- 
nosti, ko sem  m eni säkki rikki ja herroja taikka m i
tä aatelisia ne ny oli putos niille nurkille ja neet si 
perustivat kartanoita.

Mut pannaas jätkäin m atkaa. Seuraava etappi oli 
Letku, niin ei m ikkään kum m inen tai m uavinen, 
vaan oikeen keskiaikane postikeskus kiavareinees, 
ja oli siälä joskus majaillu nimismiäs, mikä oli sii
hen  aikaan melkein kuninkaasta seuraava nokki- 
misjärjestyksesä. Letku m uuten on sen m ahrotto- 
m an luannonsuajelualueen T orronsuan (3000  ha) 
syrjäsä. Nii juu, pitäjäki siinä si vaihtu, oltiin jo Tam - 
m elasa. J a  vetet senku lissäänty. Yks siinä meitin 
viäresäm m e olevista opettajista kehu kuin kauniita 
ja mukavia tom pteet järvet on. Mitäs m ää totesin 
saviseutulaisella ironialla, et siin om  m enny hyvvää 
viljelysmaata haaskoon, niinko Kosken äm m äki, ko

21



Liipolan järvee kätteli.
Jossain  siinä T am m elan korvisa oli Eerikkilän ur

heiluopisto, eikä vallan kaukana siittä ollu Purraan 
Martin m aatalo. Mitäs kaikki m iähek ko ovat kal- 
lellaas tonne Maalaisliitto-Keskustaan päin olivat ne
nät kiinni akkunasa ja kom m entoivat: ”Jaa , Fer- 
gulla se ministerismiäski vaan aje lee ...”

Tosim  Martti Pura itte on tällä kertaa Soranky- 
läsä kunnanjohtajana ja talloo hoitaa sen poika. Pu
ran talo oli varsinaisesti P ortaan  kyläsä, mikä oi- 
keen alunperin oli ninko Tam m elan kirkonkylä (oi- 
keem m in vaan suurpitäjän kappelikunta). Oli vä
hän sam an tapanen  ko Letkuki, nykyajasa ajateltu
na vähän  virkeempi.

Ensim m äinen pysährys oli Kuivajärven ja Pyhä
järven välisä S aaren  kansanpuistosa. Raharikkaat 
kävivät kuis sijotuksia tekem äsä Lounais- H äm m een 
pirtisä, sillä aikaa ko m ää ojjoin puutunutta selkääni. 
T iärä si "kiavarin” tarjoilun m onipualisuuresta, mut 
jokahisella oli m ansikkatuutti koorasa, ko n ee t lin
ja-autoon tuli.

Viälä ajettiin Mustialan m aam iäskoulun läpitte ja

si m einattiin et taitaa olla parem pi hankkia kotio.
Tam m elan kirkonkylän kautta m entiin kymppi- 

tiälle ja jatkettiin takasin päin. J a  vaikkei ennää  var
sinaisella Härkätiällä oltukka, ni kyl oppaalta  his- 
toriikkiä tuli.

Vorssa, Jokioine ja Ypäjä tuli viälä kiärrettyä. Sem  
pualeen hyvä, ko siälä seikkaili kuuluisa sissi T a
pani Lövinki Suam en soran päivinä. Ja  juur nämäkki 
häm äläiset kunnat m uistuttavat 1 9 1 8  tapahtum is
ta. H äm m een  pualesa julm uuret olivak kovimpia, 
johtuen kai epäselvistä m aanom istussuhteista.

Nii ja sit oltiinki taas Tl Koskella. Siinä oli Palo- 
joen kyllää ja pikkasen Penniäki. J a  Sorvasta, mi- 
sä saatiin lenkki um peen.

Ei ollenka huanom pi päivä. Yks perustotuus py- 
äri miälesäni koko ajan. Viime kevätjuhlasa jossain 
puhheesa varotettiin, ettei kansainvälisyyren pyär- 
teisä käy sillai, et m e koulumukulat tunnetaan  p a 
rem m in vaikka saksalaisia tuatantolaitoksia, ko omia 
nurkkia. Ny voiraan sannoo  et kyl m e sen tään  tiä- 
retään, m itä esi-isät on aikanaas näillä nurkilla as
karrelleet.

Joka hetki on ainutkertainen

I
22



Kuvat ovat esim erkkejä siitä, m iten  erilaisia samasta paikasta eri vuodenaikoina o te tu t  kuvat voivat olla. 
Toinen on o te ttu  yöllä keskikesällä, toinen huurteisena marraskuun päivänä.

Luontokuvaus on yllättävästi opettanu t minulle 
erään  syvällisen totuuden: Joka  hetki on  ainutker
tainen.

Mikään ei kokem ukseni m ukaan toistu luonnos
sa sam anlaisena, vaikka kaikki periaatteessa tois
tuu ja kiertää vuodenaikojen m ukaan. Värit, valot, 
tunnelm at ja tapah tum at ovat ainutkertaisia.

Kuvauspuuhissa usein hakee jotain tunnelm aa, 
jonka on joskus kokenut. Koskaan en ole siinä täy
sin onnistunut. Toisaalta tilanne on voinut m uo
dostua parem m aksikin kuin liikkeelle ajanut muis
tikuva.

Ihminen peilaa kokemuksiaan m enneen eläm änsä 
ja kuvitellun tulevaisuutensa kaikilla "m austeilla”. Eli 
kaikki on kovin subjektiivista. T äm ä joh taa  siihen, 
että kuva-arkistossa ei koskaan tunnu löytyvän sel
laista kuvaa kuin olisi tarvis. Merkillisiä kuvia kysy
tään, m utta ei sellaisia, joita olisi valmiina.

M onet kuvaajat - itseasiassa valtaosa - palaa sa
malle paikalle kerta toisensa jälkeen. Sivulliset jo 
alkavat pohtia, onko lähim m äinen enää täysin tol
kussaan. O nhan  tuo paikka jo kuvattu ja nähty! 
Usein hyvän kuvauspaikan pystyy hylkääm ään vas
ta kun sen ilme jollainlailla rapistuu tai tuhoutuu.

Rumia kuvia on raskas ottaa. Niitäkin tarvitaan, 
m utta vain rumille kuville om istautum inen tap p aa

ihm isen sielun. Kauniille paikoille kuvaajat m en e
vät niin kauan kuin niitä jossain on.

Yksi hyvä esimerkki m aisem akuvauksesta on  So
m eron puolella, H äntälän  näköalapaikka uuden 
luontopolun varrella. Näkym ä laidunnettuun joki
laaksoon on ainutlaatuinen, Lounais-Suom alainen 
"alppiniittym aisem a". Lähes jokaisella arvonsa tun
tevalla kuvaajalla on  kuvia kyseisestä m aisem asta - 
eikä yhtäkään tunnelm altaan sam anlaista, jos päi
vä ja hetki vain on toinen.

Tunnelm ien ja tapahtum ien  ainutkertaisuus on 
luontokuvissa toisaalta suuri kantava voima ja toi
saalta leppoisuutta vähentävä salaperäinen suuri uh
ka. Voisin luetella jotakuinkin sata toinen toistaan 
hirvittäväm pää syytä, miksi kuvauksissa kaikki voi 
m ennä pieleen ja m eneekin.

Jo s hyviä kuvia sattuu saam aan, ne ovat hyvin 
arvokkaita sekä rahassa, että monella muulla tavalla. 
Kuvalla on käsittäm ätön voima, on  sitten kyse va
lokuvasta tai liikkuvasta otoksesta. T ärkeää olisi ku
vien käyttö hyviin tarkoituksiin ja pääm ääriin. J o 
tenkin tuntuu, ettei nykyajan m edioissa aina ym 
m ärretä, millainen olento ihm inen on. Mainoksis
sa kuvaa käytetään paljon m aailm aa tuhoavasti.

Jaakko Heinonen
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Sattumuksia
1946 muutimme keski-Suomesta Kangasniemen pi

täjästä Kosken Patakosken Klemelle, joka olikin mei
dän viimeinen evakkokotimme. Täällä oli niin erilainen 
murre, että me luulimme talon toisen isännän Nikun 
puhuvan ruotsia, kun hän vielä puhui niin nopeasti. Me 
nuoremmat opimme kyllä piankin "kielen”, mutta van
hemmille se oli vaikeaa.

Ostimme talosta haapahalkoja yhden kuutiometrin. 
Äiti kysyi talon toiselta isännältä Aarnelta halkojen hin
taa, johon täm ä vastasi: "Kolssatakuuskymment." Äi
ti kysyi varmuuden vuoksi uudestaan ja sai saman vas
tauksen. Meille hän ihmetteli, että onpas kalliita hal
koja ja otti kuusisataakuusikymmentä markkaa, eikä us
konut minua, vaikka sanoin, että siinä on kolmesataa 
liikaa. H än meni rahat näpeissä tarjoam aan niitä isän
nälle, joka sanoi: "Voi, tässä on melkein puolet lii
kaa...” Äiti oli kovin nolona ja sanoi että varmaan isän
tä luuli, ettei hän tunne edes rahoja.

Jonkinverran myötälaitaisessa ollut noin 30-vuotias 
iso miehenköriläs pyysi kadun kulmassa viittä markkaa. 
H än sanoi menevänsä tervehtimään isoisäänsä, kertoi 
täm än olevan sotaveteraanin, joka oli haavoittunutkin 
ja urhoollisuusmitaleita saanut mies. Annoin miehelle 
viitosen, ja kerroin itsekin lähteneeni pari kertaa sotaa 
karkuun. Miehen kasvot muuttuivat tummanpunaisik
si hänen selittäessään, ettei hänen isoisänsä koskaan 
juossut karkuun. Jos katse voisi tappaa, niin olisin kuol
lut siihen paikkaan. Katsoin parhaaksi varmuuden 
vuoksi poistua paikalta, kun vielä pääsin. En voinut jää
dä selittelemään, että olin ollut sodan aikana koulu
poika ja lähtenyt kaksi kertaa evakkoon.

Taisto soitti Turusta Koskelle entiselle työtoverilleen 
Tuomolle ja ehdotti pilkkireisua Kuusiston salmeen lau
antaina. Hän sanoi käyvänsä ensin aamulla Turun to
rilla ennen pilkille lähtöä. Matkaan lähdettiin Taiston 
Fiat 600-sella, koska jää kantoi pikkuauton paremmin. 
Oli kaunis talvipäivä ja paljon pilkkijöitä liikkeellä. Tais
to ajoi Fiatin jäälle, jätti oven raolleen ja alkoi pilkkiä. 
Sopivin väliajoin hän otti kassista matikan jäälle. Tais
ton suuri kalansaalis alkoi piankin herättää huomiota 
ja kateutta toisissa pilkkijöissä.

Taisto vähän säikähti, kun huomasi kohta jäävänsä 
autoineen jäälautalle, kun toiset pilkkijät olivat piirit
täneet hänet ja kairasivat vimmatusti reikiä jäähän. 
Taisto keräsi kalansa kassiin ja lähti Tuomon kanssa 
vahvemmalle jäälle. Auton peruutuspeiliin katsoessaan 
Taisto näki, kuinka jäällä käytiin ankaraa tappelua 
avannosta, josta hän oli pilkkinyt.

Työkaverini kertoi rusakon poikasen tulleen heidän 
rivitaloasuntonsa pihalle, oli kai eksynyt emostaan. Kun 
hän avasi asunnon oven, niin poikanen tuli sisälle, kä
vi mukavaan asentoon m aaten selällään ja rupesi kat
selemaan telkkariohjelmaa oikein tyytyväisen näköi- 
senä. Työkaveria rupesi askarruttamaan ajatus pennun 
k ntalosta ja hän soitti eläinsuojeluvalvoja Anja Eeri
käiselle kysyen neuvoa, miten pitää menetellä. Eeri
käinen neuvoi viemään pennun kauemmaksi asu

muksista ja jättäm ään johonkin m etsänreunaan. Hän 
nosti pennun autoon ja jätti sen noin kahden km:n pää
hän asunnostaan. Palasi kotiin, mutta ei ehtinyt olla 
kuin viitisentoista minuuttia, kun rusakonpoikanen raa
pi ikkunaa; olisi halunnut tulla taas telkkaria katsomaan.

Työkaverini, nuori aviomies Jokke lähti eräänä per- 
jantai-iltana vaimonsa kanssa kyläilemään anoppinsa 
kotiin. Ilta meni ihan mukavasti ja tarjoilu pelasi. Nuo
renparin lähtiessä kotimatkalle Jokke horjahti kerros
talon rappusissa, kaatui ja tuli vähemmän hallitusti alas 
yhden kerroksen välin. H än löi päänsä rappujen kul
maan ja poskeen tuli viisisenttinen haava; lisäksi kä
destä murtui luu. Jokke toimitettiin sairaalaan, jossa 
poski paikattiin ja käsi lastoitettiin.

M aanantaiaam una Jokke tuli työpaikalleen näyt
täytymään. Työnjohtajan kysellessä tapahtumasta Jok
ke kertoi rehellisesti, miten kaikki kävi. Työnjohtaja sat
tui olemaan suulasta sorttia, ei malttanut kuunnella Jo- 
ken kertomusta edes loppuun asti, vaan tokaisi: "En
simmäisen kerran puhut totta - anoppi löi...”

Me asuimme sodan aikana evakkona eräässä talos
sa, jossa talonväkeä oli emäntä, isäntärenki ja kaksi al
le kymmenvuotiasta poikaa, joiden isä oli kuollut poi
kien ollessa aivan pieniä. Pojat ottivat keväällä kanin- 
pennun, joka kasvoi syksyyn ehdittäessä isoksi. Emän
tä ehdotti, että tehdään kanista paisti, mutta täm ä ei 
ollutkaan poikien mieleen. He ilmoittivat, että jos ta
patte kanin, niin me tapetaan lehmä!

Eräänä sunnuntaina pojat lähtivät kyläilemään. Sa
m ana päivänä taloon tuli vieras, isäntä naapurikyläs
tä. Kun talossa oli kaksi kissaa, niin em äntä ehdotti, 
että isäntä veisi toisen kissan kotiinsa. Isäntä suostui 
ehdotukseen ja lähti kissa korissa kotiinsa. Sam aan ai
kaan renki lopetti kanin maallisen vaelluksen. Emän
tä keitti hernerokan, johon laittoi kanin lihat.

Tultuaan kotiin pojat huomasivat kanin kadonneeksi. 
He kysyivät äidiltään, mihin kani oli joutunut, johon 
tämä vastasi, että hän näki sen juoksevan metsään. Po
jat hakivat kania metsästä, mutta eihän sitä sieltä löy
tynyt. Kun talonväki illalla rupesi syömään, niin pojis
sa heräsi epäluulo ja he kyselivät, mistä tällaista lihaa 
oli saatu. Emäntä sanoi sen olevan kissan lihaa ja po
jat uskoivatkin sen, kun toinen kissa oli poissa.

Seuraavana päivänä renki lähti myllyreissulle ja po
jat änkesivät mukaan. Nuorempi pojista katsoa napit
ti mylläriä silmiin ja sanoi: ”Me kun sitä syötiin kis- 
sanlihaa, niin siitä tuli maukas rokka.” Siihen mylläri 
totesi: "Kyllä on pojalla jutut jo nuoresta p itäen.”

Tietyömaalla oli työporukka hommissa. Ilma oli hios
tavan kuuma ja kun pom o kävi vain harvoin valvo
massa töitä, niin kavereille tuli mieleen, että otetaan 
pienet nokoset. Siltä varalta, että pom o kuitenkin tu
lisi, sovittiin erään vähem m än välkyn kaverin kanssa, 
että täm ä jäisi vahtiin ja herättäisi, jos pom o tulisi pai
kalle. Niin siinä kävi, että juuri silloin pom o tuli työ
maalle, jolloin vartiomies kuulutti kovalla äänellä: "Po
jat, herätkääs, pom o on täs..!” Ei pomokaan voinut pi



dätellä nauruaan, kun huomasi porukan sortuneen 
om aan näppäryyteensä.

Eräs porukka lähti matkatöihin ja majoittui yhteisti
loihin. Silloin käy helposti niin, että ilta menee viihteen 
puolelle ja niin kävi tälläkin kertaa. Eräs miehistä olisi 
halunnut nukkua rauhassa ja huomauttikin tästä useam
m an kerran, mutta ilman minkäänlaista tulosta. Seu- 
raavana iltana kaveri laittoi kirveen sänkynsä alle. Tä
mä tehosikin, kämpässä oli miltei hiirenhiljaista. Mut
ta siitä oli se seuraus, että nyt täm ä kaveri kantaa lo
pun elämäänsä lisänimeä "Kirvesmies-Kutvonen”.

Elettiin 50-lukua ollessani Santion sahan töissä. Oli 
ankara lumimyrsky viikonvaihteen aikana, lunta oli sa
tanut lähes puolen metrin paksuudelta. Jo  aamulla kä

vi selväksi, ettei sahaus käynnistyisi heti, vaan ensin teh
täisiin lumitöitä. Jo  ennen käskynjakoa arvuutettiin, ke
nen kohtaloksi lankeaisi työt "pääm ajan” edessä. Si
tä komennusta pidettiin pahimpana rangaistuksena mi
tä työmiehelle voi sattua. Sahalla ei ollut silloin om aa 
lumikonetta. Isäntä sanoi käskynjaossa: ”Ja  sinä Kyös
ti lapioit ensin polun pannuhuoneelta konttorille ("pää
m aja”), sen jälkeen jatkat konttorin edustan putsaa- 
m ista.” Lumitöiden aikana ilma lämpeni suojan puo
lelle, lumi muuttui painavaksi, haalarit olivat likomärät 
hiestä. Kun päämajan edusta oli miltei puhdas lumes
ta, tuli traktoriurakoitsija lumitöihin. Arvatkaa harmit- 
tiko?

Kyösti Tuhkanen

Leivästä on kysymys
Monenlaisia ovat viljankäsittelytavat olleet aikojen 

kuluessa. Vasta keski-ikäinenkin kummastelee mullis
tusta, joka on käyty n. 30 vuodessa. Siis varsin lyhyessä 
ajassa ajatellen koko maanviljelyshistoriaa.

Seipäillä kuivatuksen me viisikymppisetkin vielä luul
lakseni taitaisimme. Ja  ehkä tappuroimisen? Sitä var
haisem paan aikaan voin palata vain kertomuksissa ja 
museoiden välineissä.

50-luvun Pellervo-lehdessä alkoi olla kuvia pyörien 
päällä liikkuvasta puimakoneesta. Ihmeissään niitä kat
seli lapsi, epäuskoa kuulsi aikuistenkin puheista. Mut
ta eipä kulunut pitkää aikaa, kunnes joku ennakko
luuloton hankki leikkuupuimurin. Se alkoi kiertää ky
lää ja pitäjää, herätti ihastusta, sekä kummastelua. Jo 
ku ei voinut hyväksyä sitä ollenkaan pelloilleen. Ko
keilunhaluisia sentään ilmaantui riittävästi, ja vuokra- 
ajoonkin tarpeeksi suuri kone sai töitä. Rahtiajurit ajoi
vat yölläkin, jos vaan talo suostui siihen. Siis hyvin kos
teaa viljaa säkkiin - siitä syntyi kyllä ongelmia, kuivu- 
reita ei ollut joten heräsi uusi tarve; viljankuivaamot. 
Ensin joku yritteli kuivatella jossain vajan lattialla - huo
noin seurauksin, vilja homehtui ja kuumeni, tottakai. 
Saunan parvi oli liian pieni puimurin tuloksiin verrat
tuna. Tulivat käytäntöön säkkikuivurit. Ne toimivat jos 
vaan tunnettiin kosteuden haihtumistavat ja aika. No
peaa se ei ollut ja tarvitsi jatkuvaa valvontaa. Läm- 
m önlähteenä oli puu.

Verkkolavakuivuri oli askel eteenpäin. Siihen voi tyh
jentää viljasäkit; kuivaus nopeutui ja varmistui, koska 
vilja oli irrallisena. Öljypolttimetkin yleistyivät kuivu
reissa. Vähitellen isännät hankkivat lavakuivureihin työ
tä helpottavia laitteita, kuten ruuvikuljettimia ja kaa- 
tosuppiloita. Elevaattori oli suuri helpotus viljankäsit- 
telyssä. Mutta edelleenkin ihminen tarvittiin valvomaan 
tässäkin kuivurissa.

Eikä kehitys pysähtynyt. Tulivat säiliöpuimurit. Sä
kit ja säkkipojat pantiin viralta. Korjuutahti kiihtyi. Vii
meistään tässä vaiheessa naisten osuus elonkorjuu- 
töissä väheni huomattavasti. Kuivureiden muodon
muutos alkoi 50-luvun Pellervo-lehdessä. Olen nähnyt

mainoksia jonkinlaisesta lämpökennokuivurista. Siitä
kö lähtivät näm ä nykyiset Arskat ja Antit kehittymään?

60-luvun "isoja”, n. 60  - 70 hl kuivureita on jouduttu 
kaksin- jopa kolminkertaistamaan tiloilla tapahtuneis
ta muutoksista johtuen. Kun nyt syötämme jyvät kui
vuriin, se nielaisee viljan ja käsittelee sen ohjelmoinnin 
mukaisesti. Näemme sadon vasta kun se tulee siilosta 
rekka-autoon tai traktorinkärryille.

Lämmin, turvallinen tunne tulee kuitenkin, jos ja kun 
saa keittää puuron om an pellon viljasta ja leipoessaan 
voi ajatella lähellä kasvanutta viljapeltoa.

Vielä palaan kuitenkin kuivuriin, jonka toiminnan it
se parhaiten tunnen; se on kylmäilmakuivuri. Sekin toi
mii määrätyin edellytyksin. Tärkeä lähtökohta on puin- 
tiajankohta. Lämpimät ja tuuliset ilmat ovat tietysti par
haita. Tämäkin kuivausmuoto vaatii kyllä ihmistyötä, 
riippuen kuivurin varustustasosta. Viljan kierrätys- 
mahdollisuus on tärkeä, muutoin päällimmäiseksi muo
dostuu kuorettunut kerros, mikä estää kosteuden haih
tumisen. Nopea ei täm ä muoto ole missään tapauk
sessa. Joskus voi olla kysymys viikoista jonkun viljaerän 
kohdalla. Hyviä puolia on että mahtuu paljon siiloihin 
kerralla, voi lisätä vaikka kuivauksen aikana puinnin 
edistyessä. Tässä myös tapahtuu tuleentumista, jos on 
joukossa vihreitä jyviä.

Täm ä sopii rehuviljalle hyvin. Energiaa säästyy jos 
jaksaa toimia auringon ehdoilla. Tämä malli kuivureista 
vaatii isännältä malttia ja emännältä kotinurkilla oloa, 
jotta sadekuuron tullessa ehtii sammuttamaan puhal- 
timen, joka muuten imee sateen sisälle laareihin. - Ja  
taas sateen mentyä käynnistä uudelleen puhallin, että 
joka tunti poutailmaa tulee hyödyksi käytettyä.

Kylmäilmakuivaus sopii hyvin rehuviljalle ja suh
teellisen pieniin pinta-aloihin. Aika vaikea edes kuvi
tella miltä kaikilta säästyykään esim. eteläranskalainen 
viljelijä, joka pui viljaa, minkä kosteusprosentti on 
n. 14! - Mutta sittenkin, kyllä me suomalaiset vaan jat
kamme maanviljelyä.

Syksyisiä mietteitä paperille pistänyt:
Seija Mäkitalo

25



Muistoja yli 50 vuotta sitten

Tuli tässä Suom en itsenäisyyden juhlavuonna mie
leeni sellainen ajatus, että jospa muistelisin m en
neitä sota-aikoja ja tapahtum ia eläm ässäni.

Suom i oli jo käynyt talvisodan. Raskaat ja an 
keat ajat olivat edessä. M iehet olivat arm eijassa ja 
Karjala oli evakuoitu. Kaikki tuntui perin vaikealta.

Halusin jotenkin olla apuna ja aikani mietittyäni 
liityin lottajärjestöön. Ei minulla ollut veljeäkään, jo
ka olisi m aata  puolustanut. Meitä Kosken tyttöjä 
lähetettiin Mynämäelle muonituskurssille. Siellä meil
le opetettiin  kenttäruokien valmistusta ja m onen
laista m uuta työtä. Lottavalan vannoim m e M ynä
m äen kirkossa. Se oli hyvin juhlallinen tilaisuus, oli
han m eitä suuri joukko täältä etelä-Suom esta.

Palasim m e kotiin. Täällä m eitä odottivat m o
nenlaiset tehtävät. Lotat leipoivat suuria m ääriä lei
pää arm eijan pojille. Itse olin ilmavalvontatehtävis- 
sä kirkon tornissa, kaksi lottaa aina kerralla. Meil
lä oli lepokam m ari T eeren  ulkorakennuksessa; siel
lä saim m e nukkua, kun vuoro oli vaihtunut.

Rintamalle
Lottien puheenjohtajalle oli jostakin ylem m ästä 

portaasta  tullut tieto, e ttä rintam alla tarvittaisiin lot
tia eri tehtäviin. E rään hyvän ystäväni kanssa (jo
ka m yös oli ollut M ynäm äen kurssilla) päätim m e 
lähteä kohti tun tem aton ta  m ääränpäätä . Saim m e 
litterat ja kom ennuksen. Mellilän asem alta astuim 
m e junaan.

Suojärvi oli pysähdyspaikka, siellä esitim m e ko- 
m ennuspaperit. A nnettiin m ääräys jatkaa Veske- 
lykseen ja ilmoittautua 1 D. K.S. 22:ssa; se oli kent
täsairaala. Ylihoitaja näytti meille harm aan, ränsis
tyneen mökin, johon saimme majoittua. Meidän mu
kanam m e tuli kolm e m uuta lottaa, kaksi Lokalah
delta ja yksi Alastarolta.

Aamulla sitten alkoivat työt; meille tuli kom en
nus pyykkitupaan. A puna oli venäläinen vanki, Mik
ko nim eltään. Poikien paitoja ja housuja aloim m e 
lajitella. Veriset otettiin erikseen, ne pesim m e en
sin kylmällä vedellä. K oneita ei ollut, pyykkipunkat 
•. aan ja peltiset pyykkilaudat. Täitä ja saivaria oli 
paitojen kauluksissa enem m än tai vähem m än. 
H uuhdoim m e pyykit järvessä. Pojat olivat tehneet 
iaiturin. hyvä siinä oli työskennellä. Kaksi tyttöä ja

Mikko huuhtelivat ja kolme pesi aina vuoron p e 
rään.

Pojat olivat myös tehneet saunan karjalaismökistä. 
Mikko sen lämmitti, illalla siellä saunoim m e; m eitä 
oli väliin kym m enenkin tyttöä yht’aikaa lauteilla. Sai
raalan puolelta tytöt myös kävivät siellä saunom assa. 
Mikko kantoi saunaveden, ja eikös hän  tunkenut 
sinne aina silloin, kun olimme lauteilla. Sanoi vain: 
"Finski lotta kaunis, ruski m aatuska e i.” Muistan, 
kun Ulla kerran sanoi: ' Kyllä nyt lopetan  ton  Mi
kon hyppääm isen!” Mikko ilmestyi ovelle, silloin Ul
la heitti äm pärillisen kylmää vettä hänen  silmilleen. 
Loppui käynti ainakin vähäksi aikaa.

Kirjoittaja ilmavaluontatehtävissä Kosken kirkon tor
nissa.
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Potilaita kenttäsairaalassa jossakin Itä-Karjalassa.

Näin aika kului Veskelyksessä, oli varsin rauhal
lista. H aavoittuneita tuli vähän, muita sairaita kyl
lä enem m än. Sitten alkoi kova pakkaam inen; sai
raalam m e muutti pohjoisem m aksi, linjojen lähelle. 
Mäntyselkä oli se paikka, johon  suuren siivoami
sen jälkeen pääsim m e m ajoittum aan. A suntonam 
m e oli venäläinen koulu, jota kovalla kiireellä jyns
säsim m e, olivathan ruskisotilaat ulostuksillaan lian
neet lattiat ja jopa seinätkin. Työtahti oli kovaa.

Karhumäen valtaus
Laguksen panssarijoukot porhalsivat etulinjaa koh

ti; meille tuli m ääräys: Kaikki valmiina, K arhum ä
ki vallataan. 5. 12. kuulimme kauhean ryskeen, val
taus oli alkanut, oli jatkuva pauke, ihmishenki ei ol
lut m inkään arvoinen. JSP:ltä  (joukkosidontapaik- 
ka) alkoi tulla sairasautoja jatkuvana jonona; h aa 
voittuneita kannettiin sisälle senkun ehdittiin. Lää
kärit, sairaanhoitajat ja lotat tekivät sen m inkä voi
vat. H enkinen järkytys oli sanoinkuvaam aton meil
le auttajille.

Pakkasta oli silloin noin 4 0  astetta  ja aivan kir
kas kuutam o. Kyllä poikam m e saivat kärsiä paljon. 
Oli paleltuneita, katkenneita raajoja. Muistan nuo
ren kersantin, jolle yritin an taa kuum aa m ehua. H än 
koetti sopertaa: "Lotta au ta ...”, siihen sitten lop
pui hänen  tuskansa, olihan hänen  päänsä aivan rie
kaleina.

Siellä näin nuorena lottana kaikkea sitä, mitä tääl
lä siviilissä ei voi kuvitella. T ätä pauketta ja tuskaa 
riitti vielä Suom en itsenäisyyspäivänä, joulukuun 6 
päivänä 19 4 1 , jolloin poikam m e vakasivat Karhu- 
m äen. Järkyttyneinä katselimme sitä jäätyneiden vai
najien joukkoa, joka kuorm a-autoihin pinottiin vie
täväksi K.E.K:lle (kaatuneiden evakuoimiskeskus). 
Meille riitti vielä paljon jälkiraivausta, paikat oli saa
tava kuntoon, eihän sodassa voi tietää m itä yllä
tyksiä sattuu.

Aika kului ja ankara talvi jatkui. Em m e enää ol
leet pyykkituvassa, pyykit vietiin jonnekin pesulaan. 
Olimme välillä keittiöllä ja välillä lääkintäpuolella;

m issä milloinkin tarvittiin. Muistan keittiöllä olles
sa, m iten perunat olivat jäätyneet kivikoviksi. Lai
toim m e ne saaviin ja kuum aa vettä päälle, kuori 
lähti helposti. Hyvää peru n aso p p aa  tuli, ei kukaan 
moittinut.

Pääsim m e käym ään Karhum äessä; ei se niin m u
kavaa katseltavaa ollut. Venäläisiä kaatuneita kun 
oli pitkin tienvarsia ja kaupunki oli kovasti rähjäi
nen.

”Possulassa”
Talvi m eni m enojaan, meille tuli m uuton aika. 

Seuraava paikka oli K äppäselkä (itäkarjalainen ky
lä), paikka jossa oli oikea kelirikko, tie oli aivan ku- 
ravelliä. Talot olivat m olem m in puolin tietä. Sai
raalaosastoja oli eri rakennuksissa. Eräs rakennus, 
jossa työskentelin sairaanhoitaja Annikki Jän tin  
kanssa oli n im eltään "Possula”. JR . 5 6  oli lepää
m ässä siinä lähellä ja pojat sairastivat sikotautia; hei
tä hoidettiin tällä osastolla, ja siitä se oli saanut ni
m ekseen "Possula”. Pojissa oli kuum etta ja kivek
set turvonneet. Olin nuori ja ujo lotta; hävetti kun 
pojat huusivat: "Lotta, tuo kuum em ittari ja lyijy- 
vesikääre!" Sitä he tekivät jatkuvasti, välillä varm aan 
turhaankin. H eistä oli hauskaa, kun saivat m inua 
kiusoitella. H eistä sitten neljä poikaa lähti om aan 
yksikköönsä ja he kirjoittivat muistivihkooni:

"Nyt eron  hetki lähellä on.
Vain kauniit m uistot sinusta jäi.
Me m uistam m e aina ne vähäiset hetket
jotka seurassasi saim m e viettää.
K äppäselkä 2 6 .3 . -42.
Eino, U uno, A rm as, Tauno.

Lomamatkoja
Rauhallista oli K äppäselässä. V enäläiset koneet 

silloin tällöin kävivät am pum assa konekiväärein; ai
noastaan  yksi m eidän porukasta sai osum an olka-

Lota t puhdistamassa elättipossun suolia makkaran-  
tekoa varten.
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päähänsä. Meille annettiin lomiakin helpom m in, kun 
oli hiljaisempaa. K erron nyt eräästä  lom am atkas
tani.

K äppäselästä lähdin junalla Äänislinnan kautta 
Suojärvelle ja edelleen kotia kohti. Mellilän asemalla 
jäin pois junasta, kello oli 1 yöllä, kaikki oli täysin 
hiljaista; ajattelin, m iten pääsen  Koskelle. Ei m uu
ta kuin reppu  selkään ja jalkaa toisen eteen, niin 
se m atka lyhenee. Kuukin vähän valaisi ja oli m u
kava ilma. Kun ehdin K ankaan kaupalle, alkoi sii
tä m olem m in puolin tietä oleva m etsä. Voi voi, kyl
lä m inä pelkäsin! Kaikki puut ja pensaa t olivat liik- 
kuvinaan, m utta tultava oli. Sam an sain kokea Vil- 
pun metsällä. Onnellisesti kuitenkin pääsin perille.

K erran taas, kun tulin lomalle, olin Mellilässä sa
m oin kello 1 yöllä. H uom asin kahden sotilaan pur
kavan halkokuorm aa. M enin heidän luokseen ja ky
syin, mihin he olivat m enossa; he vastasivat: "Kuus- 
joelle.” Kysyin, saanko kyytiä. Käskivät m enem ään  
auton hyttiin, kunnes saisivat kuorm an purettua; sii
nä pääsin mukavasti kotiin. Tyytyväisyys oli m o
lem m inpuolinen, kun annoin  heille molemmille 
Työmies-askin kyytipalkkaa; se oli heille tervetul
lut. Me lotat saim m e sam an tupakka-annoksen kuin 
m iehetkin; säästin kaiken, kun en osannut polttaa.

Tuttuja vieraita
Lom a oli loppu, suuntasin taas yksikkööni. Sai

raala oli sam assa paikassa. Paikallista väestöä siel
lä oli kolm e vanhaa m um m oa ja yksi 11 - 12-vuo- 
tias tyttö, Sanni nim eltään. K oetim m e an taa  heil
le leipää ja ruuantähteitä. Surkealta tuntui katsella, 
kun he tonkivat m eidän kaatopaikalle jotain ruo
kaa etsim ässä. En tiedä, mihin näm ä vanhukset h ä 
visivät, ei heitä enää  m yöhem m in näkynyt. Heiltä 
oli jäänyt elävä porsas, joka tonki m yös siellä ros- 
kiksessa. M iehet toivat sen m eidän ruokittavaksi. 
Jonkin  aikaa sitä pidim m e, lopulta Rouhiainen teu
rasti sen. Oli kysyntä, kuka osaa olla teurastajan 
apulaisena. Suoram aan Alise ja m inä lupauduim 
me. Meillä oli oikein pidot, em äntä  paistoi verilät- 
tyjä. Me puhdistim m e m yös suolet ja em äntä  teki 
hyvää m akkaraa, vaikka ei oikein ollut kunnon täy
teainetta.

Joukot etenivät kohti pohjoista; sairaalan oli m en
tävä perässä, m uutim m e M aaselän suuntaan Os- 
terjärvelle. Siellä synkässä m etsässä oli poikien ra
kentam ia parakkeja. M aaselässä oli taisteluja, siel
tä tuli haavoittuneita. Kosken poikia oli m yös sillä 
suunnalla, m onet kävivät luonani; U rho toi kerran 
minulle kotoa paketinkin. A aro, Yrjö, U rho, Eero, 
Arvo ja Lauri olivat niitä, jotka luonani kävivät. Ki
va oli siellä nähdä kotipitäjän poikia. Jo ta in  vaati
m atonta  m uonaakin koetin heille tarjoilla. Kaikki 
mainitsem ani ovat jo jättäneet täm än m aailm an tou
hut.

Tällaisena m inun sotareisuni jatkui. Kauniit jos 
ikävätkin m uistot ovat jäljellä näinä eläm äni vii
m eisinä vuosina. Olen kovasti kiitollinen m eidän sai
raalan em ännälle. Hänellä oli sydäm en asia pitää 
huolta m eistä nuorista tytöistä, ollen oikea äiti- 
hahm o.

L opetan  näm ä m uistelm ani lainaamalla pari sä
keistöä laulusta, jonka vihkooni kirjoitti eräs siko- 
tautiosaston potilas:

”Ei sikalaa tarkoita Possula tää, 
kenttäsairaala pieni on  se.
Siell on  tyynyllä m onen  "possun” pää, 
siksi Possulaks ristitty on.
Oi Possula, Possula pieni, 
m oni poika näin huokailee, 
miks johtikaan tänne m un tieni, 
näin petillään kun makailee.

Kiitokset "possuilta” siskolle tää, 
nyt yhdessä virittäkää.
Myös "äidille” annam m e kiitokset nää, 
”tippatätikään” unhoon  ei jää.
Toiset kun lomalle lähtee 
ja toiset vain yksikköön, 
jäähyväiset arm aat jättää 
on "possuilla” velvollisuus.
Tekijä "possu” L aukkanen .”

A. O.
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K o r k e a l la  liki ta iv a a n k a a r ta  
k u r k ia u r a n  le n tä v ä n  m ä  n ä ä n  
M a tk a l la  k o h t i  o n n e n  saarta ,  
e te lä n  lä m p im ä ä n .

Kurjet
S a a p u i  s y k sy ,  sa a p u i  halla  
m a il le  p o h jo la n .
M ie le l lä  ka ipa ava lla
h a lk o o  k u r k ia u ra  s y y s ta iv a h a n .

E te n e e  m a tk a ,
jo ik u  s u ru l l in e n  ko rva a n  kan ta a .  
S i ip e in  ly ö n n i t  lo i t to n e e ,  
m u t t a  k e v ä t  u u d e n  to ivo n  an taa;  
n ä k e m i in  k e v ä ä s e e n !

Kaino Verner Knuutila
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Juhlaa ja arkea sotasairaalassa
Koskelaisen edellisessä num erossa saim m e lukea 

Kai Tuom olan kuvauksia olostaan Ä änislinnan ja 
Sortavalan sotasairaaloissa. N äm ä siellä paikan pääl
lä kirjoitetut m uistelm at jatkuvat nyt Sortavalan sai
raalan osalta.

13 .4 . 1943 .
T änään  on taas ollut oikein kaunis kevätpäivä, 

aurinko paistelee aukealta taivaalta. Eilen illalla oli 
sairaalam m e henkilökunta m eidän yllätykseksem
m e järjestänyt asemiesillan, oikein viihtyisän ja ko- 
dikashenkisen illanvieton. K okoonnuim m e kaikki 
avaraan aulahalliin pitkien pöytien ympärille. O h
jelm a kulki yleisesti asem iesiltojen malliin. Soittoa, 
puhe, lausuntaa, pakinoita, yksinlaulua ja m uuta m o
nenm oista. J a  välillä aina hujautimme yhteisesti tun
nettuja lauluja, Orvokkia, Tellervoa, Rosvo-Roopea, 
Isoa Iitaa, Kulkurin valssia ym. N autim m e m yös lot- 
tien tarjoam at korvikkeet ja korpukkeet ja keksik- 
keet, ja ilta kului aivan huom aam attom an n opeas
ti lähelle 22 ., jolloin jo olikin nukkum aanm enoai
ka.

Ilta oli kaikinpuolin virkistävä ja viihtyisä. Se an 
toi mieluisaa virikettä tyhjyydestä ja tylsyydestä tur
tuneille aivoillemme ja unohti hetkeksi mielistäm
m e ajan tolkuttom an kuvan sodan kauhuineen ja 
raakuuksineen. J a  kaiken täm än  ilon meille järjes
tivät hoitajam m e, sairaalan henkilökunta, joilla päi
vät m uutenkin ovat täynnä työtä ja uhrautuvaa pal
velusta. Mutta he ovat aivan oikeassa. H e tietävät, 
e ttä  terve ruumis vaatii myöskin terveen sielun. Sik
si he näin pitävät huolta fyysillisen paranem isem - 
m e ohella m yös m eidän sielujen tervehtym isestä. 
J a  uskom attom an paljon tuo iloinen mieli vaikut
taa  hyvinvointiimme.

17 .4 .43 .
Eilen oli soittokunta m eitä m uistanut järjestämällä 

taloom m e musiikkia. Ja  mikä soittokunta? V anha 
tuttu FR:n soittokunta vanhan johtajansa, nyt jo mu
siikkikapteeni Särkilahden kom ennossa. - Olipa to 
siaan hauska nähdä jälleen noita sam oja puhalta
jia, jotka olivat m onissa tilaisuuksissa vakinaisen pal
veluksen ajalta tutuiksi tulleet. Natsoja oli tippunut 
tällävälin vähän jokaisen laattoihin. M utta tahti oli 
sam a ja kotoinen. Vaikka talvisodan päivinä ha- 
josikin kunniakas PR rintam am m e eri yksikköihin, 
elävät sen perin teet vielä. T äm ä Särkilahden soit
tokunta yhdeltä osalta vaalii ja säilyttää halki näi
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den raskaiden aikojen noita perin teitä  hyvin voi
m akkaasti. J a  milloin PR:ssä palvelleet toisensa ta- 
paavat juttu kääntyy yhteisiin muistoihin. - Olisikin 
toivottavaa, että kerran kun rauha koittaa ja a r
m eijam m e pääsee  rauhanom aiselle kannalle, että 
silloin vanhan PR:n rippeet vielä yh tehen koottai- 
si ja asetettaisi entiselle varuskunta-alueelleen - vau
raan V arsinais-Suom en sydäm een, Turkuun, jossa 
niin m oni kunniakkaasti taistellut m aakunnan poi
ka on sotilaskoulutuksensa oppinut.

18 .4 .43 .
Sotasairaalan tavallinen päivä:
Aamulla, kun m e vielä suloisesti nukum m e, tu

lee yöhoitaja ja herttaisella huom en-toivotuksellaan 
herättelee m eitä sen verran, e ttä  tajuam m e hänen  
tarkoituksensa: kuumelasi kainaloon. H än m ittaa li
säksi valtim on lyönnit. Siinäpä jo uni kaikkoaakin 
silmistä ja lopun karistam m e virkistävällä aam upe- 
sulla. Näin onkin päivän palvelus saatu  onnellises
ti alkuun. - Varsinaisten aam utoim ien tärkeim pänä 
työnä on vuoteen petaus. Patja käännetään , kuten 
konsanaan  alokasaikana kasarm eissa, lakanat ja 
peitteet on  taitettava siististi ja vissien mallien m u
kaan. Yhtäläisyys - vuoteissakin - se kuuluu ero t
tam attom asti arm eijan kom entoon.

T äm än erinom aisen saavutuksen päälle jo saam 
m ekin aam uteen  voileipineen. Me - keltaiset, h e 
patiitit - juom m e sitä ennen  suolavetem m e, tau
tim m e ainoan  autuaaksi tekevän lääkkeen. Sitten 
jo joudum m ekin jälleen petille. Harvoja enää  unet
taa, m utta täm ä hoito vaatii lepäilem ään. Lojum
m e ja oikoilem m e jäseniäm m e. Joku  tupakoi - jo
ku lukee - kuka mitäkin. Siivoojat lakaisevat, p e 
sevät ja pyyhkivät tom ut. A pusisaret tai lääkintälo- 
tat laittavat sänkypotilaiden vuoteet, kantavat lääk
keet. Jostakin o te taan  verikoe, piikki käsivarteen 
ja pum ppu im ee itsensä täyteen verta. Näin kulu
vat aam utunnit.

Kello lähentelee kym m entä ja m e tunnem m e jo 
suloista nälän tunnetta. Se johtuu kaiketi siitä, kun 
tiedäm m e jo kohta saavam m e nauttia mieluisasta 
aam iaishetkestä. No niin, kello jo soikin. Kiireh
dim m e ruokasaliin yhteisiin pöytiin - kaikki, jotka 
voivat ylhäällä vuoteesta olla ja syöm m e vatsam m e 
ihan kireälle. Niin m aistuu jo ruoka.

Täydellä vatsalla on taas ihana nukahtaa, kun mi
kään sitä ei ole estäm ässä. T äm ä on kultainen lai
tos, kun saa m aata ja nukkua ihan tarpeekseen  -



vaikka enem m änkin. Miten m onta  hetkeä eläm äs
sä onkaan jo ehtinyt olla, jolloin niin mielellään oli
si nukkunut - sekä siviilissä että näillä sotapoluilla. 
Nyt sitten saa nukkua vaikka kaikkien tähän  asti 
valvottujen öiden edestä. Kultainen, ihana, onnel
linen olotila!

Lääkäri tekee kierroksensa. Me olem m e hiljaa 
vuoteissam m e ja tohtori tarkastaa vuorollaan jo
kaisen. Tutkii sairaskertom uksen, kysyy lisää osas
tonhoitajalta ja antaa tuomionsa: lepäiltävä edelleen! 
Joku  on jo kyllin kypsä lähtem ään kotiin, lomalle. 
Mikä ihanuus! Toipum islom at ovat tavallisesti pi
tem piä, kuin tavalliset joukko-osaston lom at. J ä n 
nityksellä odotam m e sitä päivää, jolloin tohtori an 
taa  tuon odotetun tuom ionsa: lomalle. Se tietää 
m uutam ia ihania päiviä ennen  uudelleen rintam al
le m atkaam ista, viihtyisiä hetkiä kotona kaiken tu
tun ja rakkaan parissa, hauskoja jälleennäkem isiä 
entisten ystävien ja tuttavien kanssa.

Se tietää suurinta onnen  hetkeä, mitä rin tam a
sotilaalle yleensä voi tarjoutua - lukuunottam atta ko
konaan sellaista mahdollisuutta, e ttä jolloinkin saat
taisi tulla rauha ja sen m ukana koittaisi melkoisel
la varmuudella m atka siviiliin. M utta täm ä tällainen 
on  niin suuri tilanteenm uutos, e ttä  sitä ei kannata 
edes pitää mielessä. M utta toipum islom a, sekin on 
jo paljon se. - Viim einen verikoe - siksi se on  odo
tettu  ja salaisesti uneksittu.

Päivä kuluu. Saapuu posti. Jännittävää! O nko kir
jettä tai ehkäpä pakettia? O n ja ei ole. Toisilla on 
toisilla ei. M utta seuraavana päivänä jo voivat olla 
osat vaihtuneet. J a  hyvä näin. Sanom alehtien  tuo
reet uutiset m enevät m yös kuin terva kuivaan puu
hun.

Kohta kello soittaa jo 13 ja nautim m e päivä- 
korvikkeet, eli kahvit ilman kahvia. Nyt on  jälleen 
hyvää aikaa oikaista petille. Itsekullakin osoittautuu

olevan kuitenkin om at puuhansa. Kirjeisiin pitää vas
ta ta  - ehkä kotiin, ehkä hyvälle ystävälle, ehkä m or
siamelle. Kuka on syventynyt kirjojen ihmeellisiin 
m aailm oihin, o n p a  joku nukahtanutkin vielä.

Ajan tappam inen  on pääasia. Ruokailu on jäl
leen iltapäivän mieluisin tapaus. Ei uskoisi, että m aa- 
tessakin voi ruoka näin m aistua. M utta se on  p a 
ranem isen merkki, se tietää uuden voim an virtaa
m ista taudin väsyttämiin soluihimme. P aranem inen  
on suurenm oinen ilmiö. Ilman sitä olisivat päivämme 
jo luetut. Tosin joillekin voi käydä niinkin.

Radio soittelee, coronan  nappulat suhahtelevat 
yli liukkaan pelipinnan, on  ääntä, puheensorinaa, 
naurua. H oitajat kiirehtivät tehtävissään, potilaita 
on  sen tään  paljon ja kukin tarvitsee jotakin. Kuka 
kääreensä, kuka lääkkeensä, kuka mitäkin. Ah, mi
ten  reippaasti he suorittavat palveluksensa, iloisi
na, uhrautuvina. H e saattavat olla hyvinkin väsy
neitä, heillä saattaa olla asioita jotka painavat miel
tä, m utta m iten taitavasti he osaavatkaan peittää 
kaiken tuon. Me saam m e ihailla heidän nuorek
kuuttaan, heidän iloisia katseitaan, eläm änhalui- 
suuttaan. Varmasti tuosta tarttuu osa meihinkin, mei
hin, joiden elimistö on hetkeksi väsähtänyt.

Iltasella syöm m e vielä voileivät ja saam m e kant
tiinin lotilta ostaa korviketta. H e kiertävät salista 
saliin; ostam m e myös kirjoitusvälineitä, postikort
teja, parranajovälineitä; kaikkea tuollaista pientä, 
m utta tarpeellista.

Näin joutuu ilta. Käym m e vuoteillemme - kuin 
ainakin raskaan päivätyön jälkeen. Joku  vielä ker
too  hupaisan  vitsin, jolle nauram m e vilpittömästi. 
Kunnes yöhoitaja tulee, toivottaa hyvää yötä ja sam 
m uttaa valot. Sähkökatkaisin nap sah taa  kuin pis
teeksi, kuin varm istaen tuon, että päivä on lopus
sa. J a  yö o ttaa  poikansa unen  virkistävään sylei
lyyn.

Entisille Satopään koulun oppilaille
O n herännyt ajatus -  joka mahdollisesti 

myös toteutuu -  että  kutsuttaisiin koolle kaik
ki elossaolevat entiset S a to p ään  kansakoulun 
oppilaat. Kaavailujen m ukaan se tapahtuisi 
ensi kesänä Kosken K ohauksen aikoihin ja 
paikkana olisi tuon yhäkin pystyssä olevan, 
joskin nykyisin kuivurina toim ivan om an kou

lutalom m e piha.
Tarkem m in tapahtum asta ilm oitetaan myö

hem m in paikallislehdissä, m utta p istäkääpä 
asia jo nyt m ieleenne ja tiedottakaa siitä sel
laisille entisille oppilaille, joiden tiedätte 
m uuttaneen jonnekin kauem m aksi. Viäläks 
tunnetaan?
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Kuurankukkia
Lapsuusajan m aisem aan 
aatos usein palaa.
T upaan  harm aaseinäiseen 
mieli kulkee salaa.

Ruutuikkunassa sen 
näen  pakkasherran  piirroksen. 
Jä iset kukat, tähtöset, 
kuurankukat hopeiset.

Kaino Verner Knuutila


