


Arvoisat lukijamme!
Ajankulku on taas tullut p isteeseen, jossa voitte 

o ttaa  käteenne K oskelainen-lehden ja viettää kii
reettöm än hetken sisällä läm pöisessä, kun ulkona 
talvi kiristää otettaan .

M ikään ei ole niin vaikeaa kuin ennustam inen ja 
kaikista vaikeinta on  vuoden ilmojen edeltä näke
m inen. Vaikka sadetta  määrällisesti ei ihan m ää
rättöm ästi saatukaan, sitä tuli jatkuvasti. Kukapa oli
si uskonut kesän sateiden jatkuvan päivästä, viikosta 
ja kuukaudesta toiseen. Syksystä tuli kuitenkin pit
kä ja lämmin. Viisivuotias poikani suunnitteli ensi- 
vuoden sääksi "niin lämmin kesä kuin viimevuon- 
na ja yhtä nätti syksy kuin täm ä syksy". S aahan 
nähdä.

Kaikki m uuttuu, niinkuin valtakuntam m e läänin
jako. Nyt kun kuulumme suurlääneihin, on  kun
tam m e nimi tullut "vanhanaikaiseksi". Nimikeskus- 
telu käy väliin kiivaanakin, koska jokaisella on  asias
ta mielipide ja tukenaan erinom aiset perustelut. Kos- 
kelaisseura ja ensivuonna 110  vuotta täyttävä Kos
ken Tl N uorisoseura ovat asiaa johtokunnissaan 
pohtineet ja tulleet sam ansuuntaiseen johtopäätel- 
m ään: nim en perässä voivat Turkuun päin ohjaa
vat tai kiinnittävät kirjaimet säilyä. Ilman niitä ni
m estä tulee m itäänsanom aton, ja H äm eenkosken

tapaista  kehitelm ää on vaikea kuvitella. O nkohan 
täm ä vain tunnettua koskelaista jääräpäisyyttä ja 
ajoittaista uudistusvastahakoisuutta?

Toisaalta m onin paikoin nim estä on  jo jätetty pois 
teeällät ilman että siitä on  tehty tai tullut ongelm a.

Niin tai näin; Kosken O suuspankki, jota taas kii
täm m e postitusavustuksesta, muutti h iem an nim e
ään  ja juhli 80-vuotispäiväänsä. Paljon onnea  ja tu
loksellisia tulevia vuosia. Koskelainen-lehti m uistaa 
aina lämmöllä O suuspankkia, onhan  se lehden p e 
rustaja.

V uonna 1 9 9 9  tulee kuluneeksi 4 0 0  vuotta San- 
tion taistelusta. Koskelaisseura on päättänyt hie
m an juhlistaa vuosipäivää. Suunnitelm ien m ukaan 
29 . elokuuta paljastetaan taistelun m uistomerkki 
Santion nummella.

Hyvät lukijat, olkaa hyvät ja jatkakaa lukuhet- 
keänne ja tutustukaa Matti H einosen työstäm iin a r
tikkeleihin. Kiitos Matille taas lehden kokoonsaat- 
tam isesta ja Hansaprintille lopullisesta silauksesta 
sekä painam isesta. J a  teille hyvät lukijat Rauhallis
ta Joulua ja Onnellista V uotta 1999!

Heikki Jalli
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Unohtunut ja 
unohdettu!

"Oli la p s u u s jo u lu n i  yllä  
syvä  ju m a la n p e l k o  ja h ilja isuus.
N y t  j o u l u m a r k k i n a t  ky llä  
ja j o u l u k a d u t  ja s i e l u t t o m u u s . "
(Hilja A a l to n e n )

Jokaisen  m eidän eläm ässäm m e on asioita ja ai
koja, jotka koskettavat m eitä tavallista herkem m in. 
Aina em m e pysty selittäm ään sen parem m in it
sellem m e kuin muille, m istä nuo tun teet johtuvat 
ja miksi tunnem m e juuri siten kuin tunnem m e. - 
O n kuitenkin jotain, joka koskettaa sydäm em m e si- 
sim piä kieliä.

M onia sellaisia asioita, joita em m e oikein hyvin 
pysty m uuten kuvaam aan, on  totuttu pukem aan 
vertausten tai satujen m uotoon.

Eräs joulusatu kertoo siitä, m iten eläim et olivat 
jo kokonaisen vuoden iloinneet joulusta. Nyt ne 
istuivat yhdessä ja keskustelivat siitä, mikä joulussa 
on pääasia. - "Tärkeintä joulussa? Minulle se on  jo
ka tapauksessa hanhipaisti", kettu sanoi. - "Lumi", 
jatkoi karhu, "paljon lunta. Jouluna täytyy olla val
koista." - Riikinkukkokin puuttui puheeseen: "Mi
nä sytytän paljon kynttilöitä, jotta kaikki näkisivät 
m inun uudet vaatteeni." - M äyrä sanoi hitaasti ja 
miettiväisesti: "Minä sanon vain yhden asian: jou
luun kuuluu nukkum inen, nukkuminen!" - "ja juo
minen", mylvi härkä, "niin juuri juom inen." Mutta 
sitten se huusi: "Ai!" Aasi oli an tanut sille voi
m akkaan potkun: "Etkö sinä ajattele lainkaan las
ta?" - H ärkä laski päänsä  ja sanoi: "Oikein, lapsi 
on pääasia - lapsi!" J a  se lisäsi hiljaa: "Tietävätkö 
sitten ihm iset sen?”

T äm ä kysymys koskettaa suoraan sydäm een: 
"Tietävätkö sitten ihm iset sen?" - M eidän jouluum 
m e kuuluu m onia ehdottom an välttäm ättöm iä ja ta r
peellisia asioita. O n kinkut, kalkkunat, joulukuuset, 
lahjat, on  m onta  m uuta. M utta niin hyviä ja jou
luun kuuluvia asioita kuin ne ovatkin, niin ne eivät 
koskaan kykene vaim entam aan todellisen joulun 
kaipausta. Myöskin tänä  jouluna 199 8  m e etsim 

m e ja kaipaam m e tulevaisuudenkuvia. U nel
m oim m e rauhasta ja rakkaudesta, oikeudenm ukai
suudesta ja aidosta eläm ästä. J a  samanaikaisesti kyl
lästäm m e itsem m e vihan ja väkivallan uutisilla.

Olem m eko m e kehittäneet joulustakin juhlan, jos
ta on  yhä enem m än ja enem m än tullut "minun täy
tyy* ja m inun pitää-juhla"? N äm ä ja nuo lahjat on 
vielä ostettava ja hankittava. Sitä ja tä tä  en  saa 
ehdottom asti unohtaa. N äm ä kortit on  vielä kirjoi
tettava. Isoäidin luona vanhainkodissa on ehdittä
vä vierailla ennen  aattoiltaa tai vielä parem pi, h a 
kea hänet om aan  kotiin. M eidän joulunviettoam 
m e leim aa kiire ja pakonom aisuus.

Toisinkin voi olla. Silloin kun jotain arvokasta on 
kadotettu, silloin kannattaa  pysähtyä, palata uu
delleen alkuun. Paavali opastaa  m eitä evankeliu
min alkulähteille kirjeessään Tiitukselle: "Mutta kun 
Jum alan, m eidän pelastajam m e, hyvyys ja rakkaus 
ihmisiä kohtaan  tuli näkyviin, hän pelasti meidät, 
ei m eidän hurskaiden tekojem m e tähden , vaan pel
kästä arm osta. H än pelasti m eidät pesem ällä m ei
dät puhtaiksi, niin että synnyim m e uudesti ja Pyhä 
Henki uudisti m eidät. T äm än hengen  hän  vuodat
ti runsaana m eidän päällem m e V apahtajam m e Je e 
suksen Kristuksen kautta, jotta m e h änen  a rm on
sa ansiosta tulisimme vanhurskaiksi ja saisim m e 
osaksem m e ikuisen eläm än, niin kuin toivomme" 
(Tit. 3:4-7).

Antti Saarela
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Kosketa joulu
Minua kosketa joulu, 
nöyräksi m inut tee.
Juhlamieli minulle anna, 
silmäni iloa että säteilee.

Minua kosketa joulu, 
joulut lapsuuden luokseni tuo.
Vie äärelle tallin seim en, 
lapsen tuon Pyhän luo.

Kaino Verner Knuutila

Joulurauhaa
R auhaa, joulurauhaa 
soittaa kellot tem ppelien. 
R auhaa, joulurauhaa, 
sulle ihm inen kiireinen.

R auhaa, joulurauhaa 
sydän janoaa.
R auhaa, joulurauhaa, 
sulle taivaasta annetaan .

Kaino Verner Knuutila

Joulun valoa
Joulun valoa kirkasta 
Betlehem in lam pusta 
loistaa päälle m aan.
Päiväksi yön pim eän saa.

V ietäm m e joulua, 
syntym äjuhlaa jaloa.
Kiitämme joulun juhlasta, 
valosta sen kirkkaasta.

Kaino Verner Knuutila
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”Aika riäntää”
Koulukeskuksen itsenäisyysjuhlasta 1 99 7  kertoneet 9 . luokan mediakurssin oppilaat. 
Alun yhteenveto Margit Niemelän.

SUOMI 80 VUOTTA
Koulukeskuksessa juhlittiin

Suom en itsenäistymisen 80-vuotisjuhlaa vietettiin 
koulukeskuksessa näyttävästi. T apah tum at paino t
tuivat syksyyn. Kaikkien yhteisenä ajatuksena oli kii
tollisuus itsenäisestä isänm aasta. Juhlinta aloitet
tiinkin syksyn päivätyökeräyksellä muistam alla so 
tien veteraaneja. Osallistua voi auttam alla tutun ve
teraan in  luona tai luovuttamalla muualla hankittu 
ansio koulun kautta luovutettavaksi Kosken, M art
tilan ja Mellilän veteraaneille. T äm ä nuorten  tem 
paus otettiin kiitollisuudella vastaan. Marttilan 
edustajien kanssa vietettiin koululla juhlahetki, jo
hon  liittyi viirin luovutus.

Koululaiset juhlivat itsenäisyyspäivän aattoa jo aa 
m usta. Päivänavaukseksi keräännyttiin piham aalle 
yhteiseen lipunnostoon, ja sen jälkeen tehtiin kun
niakäynti sankarihaudoille, laskettiin seppele, ja his
torian lehtori Lauri Tervakangas puhui. Nuoret kuun- 
telivat hartaan  hiljaisina. Juhlavuutta lisäsi luonnon 
valkea lumipuku.

Koululla vallitsi suuren juhlan tunnelm a, viime het
ken harjoittelut ja jännittynyt odotus. O ppilaat, joil
la ei ollut ohjelm aosuutta pääjuhlassa, kokoontui
vat luokissa itsenäisyyden teem an  ympärillä.

Myös ruokailu oli tavallista juhlavampi. Keittiö
henkilökunnan vaivannäkö oli saanut aikaan paitsi 
juhla-aterian, myös kauniin sinivalkoisen kattauksen.

Miten "Aika riäntää" syntyi
Jo  varm asti vuotta aikaisem m in puhuttiin joskus 

ja alitajunnassa pyöri, että taas juhlittaisiin. H äm ä
rän  peitossa oli vain, millainen juhlasta tulisi. O pet
tajista m uodostettu  aivoriihi, johon  osallistuivat m u
siikin, kuvaam ataidon ja äidinkielen opettajat is
tuskelivat opettajainhuoneessa keväisiä iltahetkiä 
ideoita punoen  ja kirjaten niitä muistiin.

Tulos ei kuitenkaan olisi ollut m itään ilman Rit
va Eerolan vetäm ää lukion juhlakurssia. Ideoista syn
tyi nuorten mielessä sketsejä ja repliikkejä. Yksi idea 
synnytti jälleen uuden. Sketsit toimivat, m ateriaalia

oli, m utta puuttui "punainen lanka". Niin keksittiin 
kehyskertom us. Luotiin Suom a Laine, joka itse
näisyyspäivänä täyttää 8 0  vuotta. Onnitteluvierai- 
lulle tulevat lapset perheineen . Rupatellessa ja van
hoja muistellessa tulee yleisön eteen  eläm änm enoa 
itsenäisyyden ajan Suom esta.

Esityksen alkupuolisko keskittyy pääasiassa sota- 
ajan tunnelmiin asiaan kuuluvalla vakavuudella. H uu
m ori pääsee valloilleen, kun muistellaan lähihisto
riaa ja tarkastellaan hiem an nykyaikaakin. Läm pi
m ästä parodiasta saavat osansa niin 70-luvun hip- 
pivuodet, supisuom alaiset tangom arkkinat kuin EU- 
byrokratiakin.

Abiturientti Tuomas Lankinen kertoo
Lukion Suomi 80-kurssin ensim m äisen tunnin jäl

keen olivat oppilaat enem m än tai vähem m än se
kavissa tunnelm issa. Oli kuultu karkea versio juh- 
laesityksen juonenkulusta. Päässä pyörivät kaikki ih
m een  "Mellilän Shellit" sun muut, m utta jo toises
ta tunnista alkaen jokaikinen kurssin jäsen tarttui 
to im een ja otti projektin om akseen. A senne oli "me 
tehdään  se".

Noin kuukauden kuluttua saatettiin osin huokaista 
helpotuksesta. Käsikirjoitus oli viimeistä silausta vail
le valmis. Lukion kurssin ulkopuolelta siihen olivat 
kortensa kan taneet ryhm ä yläasteen oppilaita se
kä äidinkielenopettaja Margit Niemelä. Valtaosa koh
tauksista heräsi henkiin perjantain väsyttävinä ilta- 
päivätunteina, musiikinluokan häm ärissä nurkissa 
lukion oppilaiden aivoriihessä. Kenties suurim m as
ta yksittäisestä käsikirjoitusosuudesta vastasi abitu
rientti Petteri Urm as.

Käsikirjoituksen valmistuttua kuvaan astui toinen 
ryhm ä Suomi 80-kurssin oppilaita. Heistä muodostui 
esityksen selkäranka: äänim iehet, valom iehet sekä 
merkittävä osa näyttelijöistä. Seuraava kuukausi oli
kin sitten kaikkein rankin. Lauluja, puhekohtauk- 
sia ja tansseja harjoiteltiin kerta toisensa jälkeen.
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Kunniakäynti sankarihaudoilla oli harras tilaisuus.

Välillä tuntui, että itse koulutyö oli sivuseikka tun
tien vierähtäessä. Koulutyön ulkopuolellakin juhlaa 
valmisteltiin. Useasti kokoontui aivoriihi, johon kuu
luivat Ritva Eerola, Petteri U rm as, H elena M anni 
sekä Tuom as Lankinen, jopa sunnuntai-iltaisin.

Kaksi viikkoa ennen  H -hetkeä voitiin juhlasali va
rustaa esityskuntoon. Jälleen oli avainsana talkoo
henki. Sam alla tuotiin kuvaam ataidon tunnilla val
mistetut lavasteet päivänvaloon. Näin löytyivät myös 
esityksen näkym ättöm ät puurtajat, lavasteiden jär
jestäjät, joiden panos jää yleisöltä peittoon, m utta 
on  ensiarvoisen tärkeää.

Kaiken täm ä seurauksena siis syntyi "Aika riän- 
tää", joka varm asti jä ttää elinikäisen m uiston jo
kaiselle m ukana olleelle oppilaalle - ja toivottavas
ti m yös yleisölle.

Historianopettaja Lauri Tervakangas 
puhui nuorille sankarihaudalla

Me olem m e tänä  aam una kokoontuneet näille 
haudoille kunnioittam aan sotiem m e 8 6 0 0 0  sanka
rivainajaa, jotka antoivat uhreista kalleimman, om an 
henkensä, jo tta m e saisim m e elää itsenäisessä ja 
vapaassa isänm aassa, isänm aassa, joka huom enna 
täyttää 8 0  vuotta.

Itsenäisyyden perim m äinen merkitys ei ole m uut
tunut näiden vuosien aikana. Tässä suhteessa m e

Tytö t olivat s o n n u s ta u tu n ee t  aitoihin "hippiku- 
teisiin”.
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Osa lavastajista työnsä edessä.

Sodan pelkoa pommisuojassa.

em m e eroa aikaisem m ista sukupolvista. Yksi tä r
keä asia m eidät heistä kuitenkin erottaa. Me saam 
m e elää rauhan  keskellä, valtiossa, jossa kaikkien 
kansalaisten hyvinvoinnista p idetään huolta. Rau
ha ja turvallisuus eivät ole vallinneet aina. Siitä ovat 
m uistutuksena näm ä isänm aan povessa lepäävät 
sankarivainajat.

Varsin usein sotiem m e uhrit jäävät vain pelkiksi 
luvuiksi kirjojen sivuille tai sankarihautojen kivisek

si riviksi kirkkomaalle, m utta kuitenkin jokaisen nu
m eron  ja jokaisen nim en takaa löytyy ihm inen. Ih
m inen, jolla oli sam anlaisia haaveita kuin meilläkin. 
H e unelm oivat perheestä , koulutuksesta, am m atis
ta  ja parem m asta  eläm ästä. N äm ä unelm at sota 
murskasi. Eikä se m urskannut vain sankarivainajien 
unelmia, vaan niin m onen sotainvalidin, lesken ja 
orvon unelm at.

Hautakivien rivistöjä katsellessa ei voi välttyä kii-
7



tollisuuden tunteelta näitä m enneisyyden sankarei
ta kohtaan, ja silti vasta yksilöihin tutustum inen an
taa  sodan hirvittävyydelle ja uhrien m äärälle kas
vot.

Millainen oli leskiäidin tuska kun hän  sai tietää, 
että hän en  ainoa 18 vuotias poikansa oli kaatunut 
partiom atkalla ja ruumis oli jäänyt kentälle. Mitä 
tunsi neljän p ienen  lapsen äiti nähdessään  kirkko
herran kääntyvän pihatielle pelättyä viestiä tuom aan. 
Mitä liikkui niiden nuorten  m iesten mielessä, jotka 
sateisena kesäkuun yönä vuonna 1 9 4 4  matkasivat 
härkävaunuissa kohti Ihantalan ja V uosalm en tais
telukenttien kum ua. Velvollisuus täytettiin loppuun 
asti, sen todistavat sankarihautojen rivit Suom en 
kirkkomailla. M iten m onelta jäi eläm ä eläm ättä ko
konaan ja m iten vielä paljon lukuisampi joukko uh
rasi terveytensä ja nuoruutensa taistelukentillä, jot
ta m e saisimme elää vapaana diktatuurista, joka mei
tä silloin uhkasi.

Meidän voi olla vaikea samaistua heidän tuskaansa 
ja ym m ärtää näiden uhrausten  suuruutta, m utta me 
voimme ainakin osoittaa kunnioitusta heitä kohtaan 
ja m uistaa, että vaikka sota murskasikin m onia unel
mia, niin näiden naisten ja m iesten työ mahdollis
ti unelm ista jaloim m an, heidän om ien perheiden
sä ja m eidän nuorem pien sukupolvien turvatun elä
m än itsenäisessä Suom essa, missä m e saam m e va
paasti rakentaa om aa tulevaisuuttam m e.

Seuraavaksi vietäm m e hiljaisen hetken sankari
vainajien m uiston kunnioittamiseksi.

Musiikki ja koreografiat
Liikunta ja musiikki olivat tärkeä osa itsenäi

syysjuhlaa. Koreografiat kaikkiin hippi-, hip hop- 
ym. tanssikohtauksiin teki uusi tyttöjen liikunnan
opettaja Eiju Lanki. H än tuli m ukaan järjestelyihin 
vasta kun käsikirjoitus oli jo valmis.

K oreografioiden tekem inen oli hänen  m ielestään 
toisaalta vaikeaa, koska uutena hän  ei vielä tun te
nut oppilaita eikä tiennyt, kuinka innokkaasti he 
osallistuisivat. Miettimisaikaa ei ollut paljoa, koska 
harjoitukset alkoivat melko pian. Ilmaisun piti myös 
näyttää ajanm ukaiselta.

T anssien tekem inen oli Eijun m ielestä luovaa ja 
m ukavaa. H än sai itse valita musiikit esimerkiksi 
hip hoppiin  ja poikien voimisteluun, johon hän  h a 
lusi p ianon. Musiikki piti saada juuri iltamiin sopi
vaksi. H ip hoppiin  panostus oli taas ehkäpä kaik
kein suurinta.

Suuri merkitys tanssikohtauksissa oli valoilla, la
vastuksella ja puvuilla. Näistä m istään ei tingitty. 
Lopputulos oli hieno ja kaikki olivat tyytyväisiä, niin 
m yös Eiju.

Itsenäisyysjuhlan musiikista vastasivat koulum m e 
p arh aa t soittajat. Bändiin kuuluivat Petteri U rm as 
(kitara), T ero K aronen (basso) ja Kalle Tuom inen

T angom arkkino iden voittajat jäivät tuomariston ja 
juontajien salaisuudeksi.

(rummut). H eidän tehtävänsä oli soittaa hyvin m o
nipuolista musiikkia aina hum pasta ja jenkasta 
rockiin. Myös tango oli ohjelm assa. Tietenkin bän
diä johti juhlam m e äiti Ritva Eerola (piano). Yksi 
eniten laulaneista oli Rami Nym an, joka esitti kuu
si laulua, kaikki hyvin erilaisia.

Suuri tehtävä oli m yös äänitehosteiden ja valais
tuksen hoitajilla. Kaikkien äänien  oli tultava juuri 
ajallaan. Sen hoitivat mallikkaasti lukion pojat.

Piia Määttänen ja Elina Uusitalo

Lavasteryhmän urotyö
Esitykseen tarvittiin myös lavasteita, joita valmisteli 

lukion 16-henkinen ryhm ä. T ekem inen aloitettiin 
reilut kaksi kuukautta ennen  juhlaa. Tekijät jaettiin 
neljän hengen  ryhmiin, joista jokainen suunnitteli 
käsikirjoituksen m ukaisen lavasteen.

T ekem iseen käytettiin paljon vanhaa m ate
riaalia. Pieniä osia ja m uuta rekvisiittaa tuotiin myös 
oppilaiden kotoa, joten rahaa koko touhuun meni 
vähän. Vain maalia jouduttiin ostam aan, sekä hie
m an kanaverkkoa.

Koulun ulkopuolista aikaa meni varsin paljon, kun
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harjoiteltiin lavasteiden vaihtoa. Päänvaivaa aiheutti 
m yös säilytys. O nneksi eräs ryhm ä otti huolekseen, 
että lavasteet olivat aina oikein päin ja ne saadaan 
nopeasti vaihdetuksi esiripun takana.

Lavasteiden tekem inen oli hauskem paa kuin nor
maali tuntityöskentely, koska sai yksin sählätä ja 
ideoida suuren, maalaamista odottavan pinnan kans
sa. Y hdestä tulikin jopa niin hieno, ettei sitä raas
kittu o ttaa m ukaan ollenkaan - se pääsi kun
niapaikalle koulun ruokalaan.

Kun esitykset olivat ohitse, kiikutettiin lavasteet 
vintille, josta ne kenties taas päätyvät uudelleen käy
tettäviksi. Vaihtelua ei puuttunut ja yhdessä oli rat
toisaa tehdä.

Henna Kylänpää ja Armi Tegel

Itsenäisyysjuhla kameran kautta
Kuulin mediatunnilla, että m eidän koulussam m e 

tehdään itsenäisyysjuhlanäytelmä nimeltä "Aika riän
tää". Kiinnostuin siitä ja kyselin eri opettajilta, jo
ko oli valittu kuvaaja. Innokkaana ja a inoana h a 
lukkaana sain kuvata näytelm än.

Ilmeistä päätellen esitys oli mainio!

Kärsivällisyyteni joutui koetukselle alkuvaiheessa, 
kun käsikirjoitusta jouduttiin m uuttam aan m oneen 
kertaan. Kun sain sen käsiini, aloin kuvitella koh
tauksia mielessäni. M utta m itä enem m än mietin, 
sitä vaikeam m aksi se kävi, jo ten  pyysin avukseni 
T ero Avellanin ja Eemeli Kulon. N äiden poikien 
kanssa tutkim m e käsikirjoitusta, kuvauspaikkoja ja 
kuvaustapaa.

M onta kertaa jouduim m e katsom aan näytelmä- 
harjoituksia, jo tta osaisim m e kuvata oikeissa pai
koissa. Kuvamateriaalin editointi oli vaikein työvaihe, 
ja silmätkin särkivät liiasta katselusta. Opiskelukin 
kärsi vähän, m utta olihan se sen arvoista.

Mielestäni videosta tuli aika hyvä. Jo s olisi ollut 
parem m at laitteet, olisimme voineet tehdä siitä vie
läkin parem m an.

Arto Hellsten

Katsojat tyytyväisiä
Koulun juhlasaliin m ahtuu noin 3 7 0  henkilöä. J o 

ka näytöksessä sali oli täynnä katsojia. Niin myös 
sunnuntaina 7 .1 2 .1 9 9 7 , jolloin valitsimme yleisön 
joukosta haastateltavan, Eini Ahdin, joka piti näy
töksestä paljon.

- Esitys oli erittäin hauska, siinä puhuttiin tutuis
ta paikoista, ja musiikki oli m onipuolista ja laulut 
reippaita. Suom en historian vaiheet oli tuotu sel
västi esille.

V astasiko näytös odotuksiasi?
- Kyllä, odotin että se olisi hyvä ja niin se olikin.
Olisiko näytöksessä ollut jotakin m uutettavaa?
- Kohtauksista olisi voinut jättää pois kirjakielen 

ja puhua eri murteilla.
Mikä kohta painui erityisesti m ieleesi ja miksi?
- T angom arkkinat ja Mellilän Shelli. Juontaja t ja 

näyttelijät osasivat näytellä, eikä ollut jännitystä.
Näytöksen sotakohtaukset liikuttivat vanhem paa 

kansaa. O m at sotam uistot heräsivät eloon sireenin 
soidessa ja sotilaiden hiihtäessä pim eässä m etsäs
sä.

Kolme eläköönhuutoa 80-vuotiaalle Suomelle!
Anna-M aija T ilkanen-Tam m inen oli katsom assa 

näytöstä viisi kertaa. Miksi?
Näytös oli niin hauska, että se oli pakko m ennä 

katsom aan aina uudestaan. Näyttelijät olivat m ah
dottom an hyviä ja heistä loisti iloisuus.

Oliko näytöksessä kaikkein parasta  kohtausta?
Kaikki olivat hyviä, m utta Tangom arkkinat oli kyl

lä paras. Joka kerta oli iloinen tunnelm a. Oli hy
vä, että näyttelijät puhuivat joskus om iaan vuo
rosanojen väliin.

Anna-M aija to teaa  vielä, että näytöksestä sai hy
vän kuvan Suom en eri vuosikymmenistä.

Laura Laakso ja Eliisa Ahti
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Kissanristiäisistä ja muista harrastuksista
M äntysen M auno sanoi aikanaan, e ttä  eläkkeel

lä olevan ihm isen pitäisi käydä kaikenlaisissa kis- 
sanristiäisissä. Tällä viisaalla sanallaan hän  tahtoi 
ilmaista, että ikävuosien karttuessa ei ole helpolla 
hellitettävä otetta  eläm ästä. O n oltava valmis haas
teisiin. O n syytä pitää yhteyttä ihmisiin ja harras
taa  asioita.

Jo s luovutat, olet liian aikaisin kivettynyt ja sam 
m aloitunut. Eläm ästä m enee maku. (Tietenkin tu
lee aika, jolloin väsym m e lopullisesti ja olem m e val
miit kuolem aan, m utta se on  taas toinen juttu.)

O n siis perin  tarpeellista, e ttä harrastam m e jo
takin. Paras on, jos jo nuoruuden vuosina on avoin 
harrastuksille. O len rippikoulussa toisinaan k e h o t
tanut oppilaita hiljalleen kerääm ään itselleen om aa 
kotikirjastoa. Parista kirjasta voi alkaa ja sitten kar
tu ttaa kokoelm aa. Kirja on  ystävä, etenkin jos on 
to ttunut tarttum aan siihen ja lueskelem aan.

Olen huom annut, e ttä pitkään eläneet ihmiset 
ovat olleet kiinnostuneet ajankohtaisista asioista. Siis
pä päivän politiikka ja muut täm än hetken asiat ovat 
tietäm isen ja keskustelem isen arvoisia. T uore sa
nom alehti ja radion uutiset niistä kertovat.

Ihm isen kunnon asiantuntijat sanovat yhtenään, 
e ttä  joka viikko pitäisi reippailla ulkona m uutam aan 
otteeseen. Minä tykkään pyöräilystä, jota suositan 
mielihyvin muillekin. S itten hankittakoon jalkoihin 
sopivat lenkkitossut ja - "ylös, ulos ja lenkille!" Älä 
jää m akailem aan pirttiin.

Ne joilla on  lapsia ja lastenlapsia ("vunukoita", 
kuten Inkerissä sanotaan), om istavat näissä aarteen. 
Heille on elintärkeätä nähdä isovanhem m at ja pääs
tä syliin. M ummo ja p ap p a  tuovat turvallisen vies
tin om alta sukupolveltaan.

Kirkossakäyntiä ei oikeastaan pitäisi lukea har
rastusten joukkoon. S ehän  on e läm äntapaan  kuu
luva arvokas itsestäänselvyys. S anotaan , että kun 
on kirkosta poissa parina sunnuntaina, onkin jo hel
pom pi pysyä kotonaan  vaikka kirkonkellot soisivat! 
Sellainen vain on kovin vaarallista poissaoloa. Ja  
hedelm ätöntä.

Jatkuva, uskollinen m essuun osallistum inen on 
ihmissielun lepo ja suuri virvoitus.

Eino Lehtisaari

Kuva Kosken SRK:n vanhusten kerhosta ”miesten p u o le l ta ”. H ilkka M ikkola lausuu runoa.
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Ajatus tulevaisuuteen
N aapuri aloitti syyskynnöt. Puinnit ovat kesken 

heillä, meillä ja m onissa muissa taloissa. J a  puin
tien tulokset hyvinkin kirjavia ja taloudellisesti ky
seenalaisia. - K yntöpelto siirtää ajatukset kuitenkin 
ensi kevääseen. Laaja, tasainen kynnetty pelto on 
rauhoittava ja turvallinen, suorastaan kaunis katsella. 
Siis kaikesta tänä  kasvukautena kokem astaan huo
limatta maanviljelijä suunnittelee jo ensi kautta.

Viime keväinen siem enten lajittelu ja peittaus vie
lä tuoreena muistissa ja nyt sato  käsissä kasvitau
tien runtelem ana, osa vielä korjaam atta - kokoai
kainen epävarm uus, saadaanko kaikki talteen.

Alkukesä oli toivoa täynnä, niinkuin ainakin. Ju 
hannus vietettiin hyvillä mielin. T uoreen heinän  te 
kijät onnistuivat korjuussaan. M utta voi m eitä kui
van heinän korjaajia. 8. 7. tuli raekuuroja ja rank
kasateet alkoivat. Itkua nieleskelin, kun apilahei- 
näpelto, josta oli suunniteltu oikein terveysrehua leh
mille, alkoi m ustua ja m urentua jatkuvissa sateis
sa. T aas kerran oli opeteltava luopum isen tuskaa.

Hiukan helpotusta tuo, kun m uistaa ennenkin ol
leen sateisia kesiä ja niistäkin on selvitty eteenpäin . 
Eri vuosikymmeniltä kuulee tarinoita koneiden pel
toon  vajoam isesta. M uistanpa itsekin lapsuudesta 
vuoden, jolloin viljaa oli itäneenä kuhilailla ja sei
päissä. Niistä ei seuraavana talvena tullut kunnon 
leipää, ei hiivaleipää, pullasta puhum attakaan, jo
ka minunlaiselle herkkusuulle oli tavattom an ikävää. 
J a  äiti tuskaili leipom usten kanssa kun joka viljas
ta  puuttui sitko.

Nyt maatiloilla on heti kyseessä m aksujen suori
tukset. Aika m oni on  laskenut m enonsa sadosta 
saatavan tuo ton  varaan - m enee talousarvio uusik
si. Alkaa melkein EU tuntua turvalta, koska ha-tuet 
tulevat varmasti. O m an m aan katokorvausasiat tun
tuvat tässä vaiheessa (20.9.) varsin utopistisilta. T ä
m än lehden ilmestyessä tiedetään asiasta jo enem 
m än.

M utta niin vaan isännät mietiskelevät jo lajikkei
ta, m itä ensi vuonna kannattaisi kylvää. Nyt kor
jatun sadon laadusta ei tiedetä juuri m uuta, kuin 
muilta viljelijöiltä ja kaupalta saatuja hl-painoja. Itä
vyydet ovat tässä vaiheessa vielä täysi arvoitus.

Puintityöt ovat olleet tänä vuonna varsinainen jän- 
nitysnäytelmä. Joka  kerran pellolle lähtiessä on etu- 
käteisarvailu, kuinka pysyy pinnalla ja kuinka pal
jon niitä jyviä nyt kertyy kärryyn. M onesti vä
hem m än mitä on  silm äm ääräisesti peltoa tutkiessa 
arvioinut. Puimuri vasta näyttää todellisen m äärän. 
J a  kuivausta riittää, m onesti jo epäilee koneisto- 
vikaa, kun kuivuri käy illalla nukkum aan m ennessä 
- aamulla herätessä  se käy edelleen. U skottava se

vaan on, e ttä  vedellä kyllästyneet jyvät vaativat ai
kam oisen annoksen öljyä kuivuakseen ja tunteja sii
hen kuluu.

Läheiseksi on  nyt m uodostunut säätieteilijöiden 
am m attikunta. Ei näytä olevan helppoa sekään työ. 
H e varm aan tuntevat onnistuneensa pou taa  en- 
nustaessaan, jos on 1 - 2 vuorokauden sateeton 
jakso; maanviljelijät eivät ole autettuja niin lyhyel
lä poutajaksolla. Meillä se joutaa sadem ittari nur
kan taakse kaadettuna aina pitkällisten sadekau
sien aikana. "Mitäs sitä enää  mittailee, liikaa on sa
tanut", sanoo  isäntä ja sillä siisti. - Keväällä m itta
ri taas iloisesti pystytetään ja sadem ääriä laske
taan. Niin se pitääkin tehdä.

Kaurat puitiin meillä 23 . 9. Siinä oli käytettävä 
puim uria, joka veti kaikilla neljällä pyörällä. Sillä 
onnistui liikkuminen upottaväliäkin pellolla. Vii
m eisten puintien jälkeen helpotti mielentilaa, kun 
voi ajatella: vielä olkia kerätään ja sitten saa aloit
taa  kynnöt. Näin ajatukset kyntöpeltojen m yötä siir
tyvät seuraavaan kevääseen ja uusiin mahdolli
suuksiin. (Luonteeltani ikuisena pessim istinä sa
noisin m yös pettymyksiin).

Perunasta osa tukehtui tulvan alla kasvukauden 
aikana. T oinen puoli kasvoi sen tään  kunniallises
ti ja yrittää nyt säilyä kellarissa. Tosiaan yrittää, kos
ka ruton aiheet olivat näkyvissä jo varsistossa.

Hevostalli toiselta paikkakunnalta kyseli heinäti- 
lannetta. Ilmoitin sen olevan KURJAN. No olisiko 
olkia myytäväksi? Niitä kyllä riittää, innostuim m e 
kerääm ään  yli om an tarpeen . Saavat h epat kau- 
ran p ah n aa  purtavaksi. N äm ä kotoiset sorkkaeläi
m et olivat vaikeuksissa laitumilla, kun kulkuväylät 
m uuttuivat uhkaavasti pohjattom aksi liejuksi. Siinä 
puhdistettiin utareita ja desinfioitiin liinoja kerran 
jos toisenkin, jotta saatiin m aidon analysointitulok- 
set pysym ään hyväksyttävissä lukemissa.

Pääskyspariskunta aloitti pesän  rakentam isen ta 
vallista m yöhem m in tänä  vuonna. M uuraussavi oli 
lähellä lehm ätarhassa, pesä  valmistui lyhyessä ajas
sa. Sam oilta paikoilta löytyi m yös ruokaa poiku
eelle, kärpäset m okom at kun viihtyvät m yös leh
m ien lähettyvillä. Lintujen riemuksi tosin. - Niin o n 
nistui niidenkin viiden pääskyslapsen kasvatus ja 
maailmalle lähtö tänä  m aam iehen kannalta lähes 
katastrofaalisena kesänä 1 9 98 . Jo n a in  iltana, en 
nen  yöpakkasten tuloa lintuja ei en ää  ilmestynyt 
orsille pesän lähettyville. Hyvää m uuttom atkaa pääs
kyt, toivon tapaavani niitä taas ensi kesänä täällä 
Koivukyläntiellä.

Seija Mäkitalo
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Kai Tuomola - koskelainen vaikuttaja

Kuluvan vuoden kevätkesällä, 26 . pv toukokuu
ta poistui keskuudestam m e maanviljelijä Kai T uo
m ola Patakoskelta 84-vuotiaana.

Kai Tuom olan harrastuksista vahvim pana oli kir
joittelu. Koskelaisenkin palstoilta on ollut luettavis
sa m onia hänen  kirjoituksiaan, kuten muistelmia so- 
ta-ajalta kuin m yös elävästi eläm änm akuisia novel
leja pääasiassa m aaseudun elämästä. Mutta kun Tuo
m ola lisäksi oli vahva vaikuttaja Kosken kunnal
liselämässä, on  varm aan paikallaan tarkastella hie
m an laveam m in hänen  eläm änkaartaan, saavutuk
siaan ja harrastuksiaan.

Kai Jalm ari Tuom ola syntyi ko tonaan  Patakos- 
kella 15. 6. 1 9 13 , siis hiem an ennen  1. maail
m ansotaa. Kun hän  täm än  sodan aikaan oli varsin 
nuori, ei se suurem m in vaikuttanut häneen , m utta 
seuraavat sodanm elskeet, talvisodan ja sitä seu
ranneen jatkosodan hän henkilökohtaisesti koki mie
huutensa parhaina vuosina. Kuten muihinkin rin
tam alla olleisiin, jätti se m yös häneen  jälkensä; var
sinkin vanhem pana hän usein kertoili tapahtum ia 
noilta levottomilta vuosilta ja mielellään tapaili en 
tisiä arm eijakavereitaan.

Kai T uom olan isä Juho  Tuom ola oli alkujaan Pa- 
takosken Ali-Simolan poika, m utta kun naapurita
lo Tuom ola m eni myyntiin, hän  osti sen  itselleen. 
H än  antoi m yös aikanaan vahvan panoksensa Kos
ken kunnalliselämään. Kain äiti Edla oli kotoisin So
m erolta, Pyölin kylän Ali-Väärälän talon tytär, eräs 
harvoja Koskella lOOvuotiaiksi eläneitä henkilöitä.

P erheeseen  syntyi 1 9 0 9  esikoispoika, joka sai 
nim en Lauri, m utta hän  kuoli johonkin tautiin jo 
17-vuotiaana. Ilmeisesti hänestä  oli ajateltu Tuo
m olan talon seuraavaa isäntää, m utta kun kävi niin
kuin kävi, niin neljä vuotta nuorem pi Kai sai aika
naan  talon isännyyden harteilleen. O ikeastaan hän 
sai kasteessa nim en Kaino, m utta aikuisena hän 
muutti nim ensä Käiksi. Tuo kasteessa annettu  ni
mi ei hänelle sopinutkaan; hän  ei ollut m itenkään 
kaino ja syrjään vetäytyvä, vaan vahva osallistuja, 
jolla oli asioista selvät m ielipiteet ja joka uskalsi tuo
da ne m yös esille.

Jo  varhaisessa nuoruudessa Kai Tuom olassa il
m eni taipum us kirjoitteluun. H än itse kertoi aiko

neensa  vakavissaan ammattikirjailijaksi, m utta il
meisestikin se, että Tuom olan isännyys Laurin kuol
tua lankesi hänelle vaikutti sen, että kirjoittelu jäi 
parem m in harrasteluksi. M utta vaikka se olikin har
rastus, kohosi hänen  kirjallinen tuo tan tonsa varsin 
suureksi. Ilmeisesti eivät m onet koskelaisetkaan ole 
selvillä, m iten paljon hän  todella ehti ja pystyi kir
joittam aan. Ainakin täm än  tarinan kirjoittajalle tu
tustum inen hänen  tuo tan toonsa on ollut ihm ette
lyn aihe.

Aivan nuorena poikana Kai - tai silloin vielä Kai
no - vieraili usein sunnuntaisin Yli-Klemen Jussin 
luona keskustelem assa kaiken m aailm an asioista. 
Jussi oli myös harrastajakirjoittaja, kirjoitti pääasiassa 
runoja, joita joskus näytti m yös Kaille. T äm ä piti 
niitä varsin hyvinä, m utta valitettavasti niitä ei ole 
säilynyt jälkimaailmalle. Jussi itse hävitti ne hiem an 
ennen  kuolem aansa, piti ehkä turhanaikaisina. Mut
ta Kai saattoi hyvinkin saada Jussilta lisäinnostus- 
ta om aan  kirjoitteluunsa.

Kosken Nuorisoseura oli se foorumi, jossa Kai 
Tuom olan osallistumistanne pääsi esille. Varsinkin 
seuralehden toim ittajana hän  oli omalla alallaan, 
m utta hääräsi toki paljossa m uussakin, oli näytteli
jänä ja näytelm ien ohjaajanakin, toimi seuran pu
heenjohtajana jatkosodan aikaan ja hiem an sen jäl
keenkin. M onen m onet puheet hän  piti iltamissa, 
vuosijuhlissa ja muissa tilaisuuksissa. H äneen  seu
ra turvautui, kun tarvittiin puheen  pitäjää, koska 
tiedettiin, e ttä  hän sen pystyi pitäm ään.

Kuten m onet m uutkin kirjoittajat m yös Kai T uo
m ola välillä kirjoitti nimim erkin suojassa. K auno
kirjallisten novelliensa tekijäksi hän  usein laittoi ni
mimerkin "V Leikkari". Näitä novelleja julkaistiin en 
nen sotia Pellervossa, Turunm aassa ja m uutam is
sa muissakin lehdissä. Tuskinpa vaan m onet kos
kelaisetkaan tiesivät, että noiden sujuvasti etenevien 
tarinoiden kirjoittaja oli om asta pitäjästä.

Myöskin aatteellisia sekä joitakin ajankohtaisia 
asioita käsitteleviä kirjoituksia häneltä eri lehdissä 
ilmestyi. Vielä vanhem panakin  hän  kirjoitteli mm. 
Turun Sanom ien yleisön osastoon, jos katsoi sii
hen  olevan aihetta. Joihinkin sodan aikana ilmes
tyneisiin isänmaallisuutta korostaviin julkaisuihin hän 
kirjoitti nimimerkillä "Multian Mikko", koska jatko-
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Kunnanhallituksen  puheenjohtaja Kai Tuom ola  k u 
vattuna 60-luvulla silloisen kunnanta lon  pihamaalla.

sodan aikaan joutui o lem aan m elko pitkään Mul- 
tialla, aivan erossa m uista koskelaisista.

Niin, se sota-aika. Kai T uom ola oli sotilaskoulu
tukseltaan kirjuri - tietysti oli saanut m uutakin kou
lutusta - ja kirjurina hän toimikin lähes koko rinta- 
mallaolonsa ajan. Talvisodassa hän  oli Kosken 
kom ppanian  m ukana ja alkuun jatkosodassakin, 
m utta sitten hän  jostakin syystä sai kom ennuksen 
aivan outoon porukkaan. H än oli mm. Karjalan kan
naksella Mainilassa, jossa tehtiin uudistaloja karja
laisille talvisodassa m enetettyjen tilalle - jotka tosin 
piankin taas m enetettiin. S itten hän  - kuten jo m ai
nittiin - oli pitkään Multialla "Multian motissa", ku
ten  sanottiin, josta hän  teki lyhyen vierailun Itä-Kar
jalaan K arhum äkeen ja Poventsaan, tavaten siellä 
om an pitäjän poikia, kuten jäljem pänä oleva kir
joitus kertoo. H än nimittikin kirjoituksissaan itse
ään  "eksyneeksi lampaaksi", koska harhaili erillään 
kavereistaan. Välillä hän  oli sotasairaalassakin, ja 
pääsi sitten koskelaissyntyisen majuri Niilo Honkalan 
toim esta sodan loppuvaiheissa takaisin Kosken 
kom ppaniaan.

Jatkosodan  aikana Kai Tuom ola piti päiväkirjaa, 
ensin päivittäisiä lyhyitä tilannekatsauksia, sitten epä- 
säännöllisem m in m utta laajem pia kirjoituksia, joita 
täm än lehden palstoiltakin olem m e saaneet lukea. 
Vaikka hän  ei ollutkaan TK-mies, oli hänellä m u
kana m yös kam era, jolla otti lukuisia, nyt jo huo
m attavan dokum enttiarvon omaavia kuvia, joista iso 
osa on  talletettu Kosken kirjastoon.

S o ta  päättyi ja henkensä säilyttäneet m iehet p a 
lasivat rauhanajan  töihin. Töitä todella riittikin, mi
kä ilmeisesti auttoi m onet m iehet äkillisen elä
m änm uutoksen aiheuttam ien sopeutumisvaikeuksien 
yli. H iem an näitä sopeutum isvaikeuksia sittenkin il
m eni, esim. erilaisissa juhlissa sodan jälkeen hel
posti syntyi tappeluja.

Kai Tuom olalla ei ilmeisesti suurem pia sopeutu
misvaikeuksia ollut. H än  jatkoi toim iaan p uheen
johtajana Kosken N uorisoseurassa, jonka hiem an 
lam assa ollut toim inta alkoi nopeasti elpyä. K ohta 
sotien jälkeen alkoi m yös Kai T uom olan kunnalli
nen  luottamustoimikausi. H än  oli jo juuri ennen  so
tia ollut jäsenenä taksoituslautakunnassa, ja sitten 
heti sodan jälkeen 1 9 4 6  valittiin Kosken kunnan
valtuustoon ja sam antien kunnallislautakunnan jä
seneksi.

Kun uusi kunnallislaki m uutti vuoden 1 9 4 9  alus
ta  kunnallislautakunnat kunnanhallituksiksi valittiin 
Kai Tuom ola täm än  uuden toim ielim en p uheen
johtajaksi. Kuten kaikissa tehtävissään oli hän  täs
säkin luottam ustoim essaan perusteellinen, ehkä hie
m an liikaakin, sillä kun asioita oli paljon, tahtoivat 
illalla pidetyt kokoukset usein venyä pitkälle yöhön. 
Sam oihin aikoihin Kai Tuom ola avioitui, ja tästä 
aiheesta  kertoi entinen kunnansihteeri, pitäjän- 
neuvos Elvi Heikkilä hauskan anekdootin:

"Voisin noin leikkimielellä sanoa, m itä kunnan
hallituksen m iehet totesivat, kun kuultiin, että T uo
m ola oli m ennyt naimisiin ja tuonut taloon em än
nän. Frans Mikkola huom asi sanoa: Jo p as  meitil 
kävi hyvin, kun ei tarvitte niin pitkään olla kokouksis, 
kun Tuom olal on  kiire kotiin...

Kai Tuom ola toimi hallituksen puheenjohtajana 
vuoden 1 9 6 5  loppuun asti, jolloin luovutti nuijan 
Allan Kattelukselle. Sen jälkeenkin hän oli vielä eräis
sä luottam ustoim issa, m m . kirjastolautakunnan pu
heenjohtajana.

Myös Yrjö Liipolan taidem useon tulossa Koskelle 
Kai Tuom olan osuus oli varsin huom attava. H än 
oli tietenkin m ukana kun hanketta  kunnallisena kä
siteltiin valtuustossa ja hallituksessa, ja kun asia sit
ten  siirtyi m useosäätiölle, oli hän  jäsenenä säätiön 
hallituksessa ja rakennustoim ikunnassa. V arm aan 
hän  oli iloinen ja helpottunut, kun 16 vuotta vireillä 
ollut hanke vuonna 1 9 7 0  toteutui.

Kai Tuom olan viimeisinä elinvuosina täm än kir
joittaja kävi useita pitkiä keskusteluja Kain kanssa 
hän en  kotonaan. H än oli jo sairas ja fyysisesti vä
synyt, m utta ajatus toimi yhä kirkkaana ja loogi
sesti. Kuten halki koko eläm änsä olivat Kosken kult
tuuritapahtum at ja -asiat yhäkin hän en  vahvim m an 
mielenkiintonsa kohteena. Sam oin valtakunnallisesti 
m aatalouden huonontunut asem a EU:n puristuk
sessa.

Matti Heinonen
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Kai Tuomolan muistelmia sota-ajalta:
Lehdessämme ollut sarja Kai Tuomolan sota-aikaisista muistelmista jatkuu. 
Allaolevan kirjoituksen julkaisemisesta sovittiin hieman ennen hänen poismenoaan. 
Se on nimeltään:

Pikakäynnillä Poventsassa -  Suomen itäisimmässä kaupungissa
Allekirjoittanut onnistui tässä juhannuksen alku

viikkoina saam aan  pienen  kom ennusm atkan Si
nervän rannalta aavan Ä änisen pohjoiskärkeen - 
kuuluisaan Karhum äkeen. Matka alkukesän nuoreen 
vihreyteen pukeutuneitten m aisem ien halki m uo
dostuikin sinänsä varsin mielenkiintoiseksi "ren
gasmatkaksi". V iehän itään johtava rautatie halki 
Keski-Suom en kauniin järviseudun, halki Karjalan 
kunnaiden ja lehtevien laaksojen, halki Kollaan ka
rujen korpien, vie ylhän Ä änisen rannalle vapau
tensa huom enta viettävän Äänislinnan avaraan kau
punkiin. J a  sieltä kulkee rata pohjoiseen, Muur
m annin rata, tuo viim ekesäisten unelm ien ja usko
m attom ien voittojen kallis tavoite, kulkee vehm ai
ta Ä änisen rantoja pahasti poltetun K ontupohjan 
tehdasalueen kautta suurien harjanteitten piirittä
m ään  K arhum äkeen.

M atkan jännitystä lisäsi vielä ensinäkem isen vie
hätys, koska em m e aikaisem m in ollut nähnyt kum 
paakaan  vallattua kaupunkia, vaikka olimmekin en
nen  Multian m ottiin tuloam m e raivaam assa tietä 
melkein kum m ankin kaupungin porteille asti. Nyt 
näm ä kaupungit elivät kuum eista "uudestisyntymi
sen" vaihetta, jopa siinä m äärin, että ne esim. au
toliikenteeseen nähden  lienevät tällä hetkellä Suo
m en kaupungeista vilkkaimmin liikennöidyt.

Mutta uteliaisuutem m e ei vielä kaikesta tästä esit- 
täm ästäm m e tullut kyllin tyydytetyksi. Kun Karhu- 
m äessä paluuta odotellessam m e jäi vielä sopivasti 
aikaa, hyppäsim m e itäänpäin lähtevään autoon. 
Noin 2 5  km K arhum äestä itäkaakkoon sijaitsee täl
lä hetkellä itäisin kaupunkim m e Foventsa. Se on 
myös aivan Ä änisen rannalla ja paljon puhutun S ta
linin kanavan suulla. Kanava jakaa kaupungin kah
teen  osaan.

Poventsan "kadut" ovat nyt saven likaamia, sillä 
ryssien laskiessa patovedet kanavasta kaupunkiin 
tuli veden m ukana vahvalti savea, joka vesien kui
vuttua jäi kaduille ja pihoille. Y leensä Poventsan ta-

Mm. näitä poikia Kai Tuomola käväisi katsomassa Po
ventsan kom ennuksellaan. Kosken kom ppanian  ko- 
m entoryhm ä Onkamuksessa, seisomassa vas. Eino Sa 
lonen, Kalle Virtanen, Frans Mikkola, Viljo Kotilai
nen ja Onni Jokinen. Istumassa kom pp . pääll. Mart
ti Posti.

lot ovat sam anlaisia matalia puurottelöitä, joihin 
olem m e to ttuneet jo Itä-Karjalan lukuisissa kylissä. 
A inoana eroituksena havaitsee siistimmän sisus
tuksen ja ylenpalttisuuteen ja herraskaisuuteen pyr
kivän kalustuksen. Siellä eivät ole ollenkaan harvi
naisia kom eat, jopa tam m iset kirjoituspöydät, to- 
patut koristeelliset tuolit ja resoripohjaiset heteka- 
sängyt. M utta m yös m uutam ia useam pikerroksisia 
kivitalojakin sen tään  on. Ne ovat olleet kouluina, 
sairaaloina ja m uina yleisinä laitoksina.

Kaupungin keskustasta löydäm m e teatteritalon ja
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yllättävän hienon kirjaston. K aupungin keskustas
ta tap aan  m yös tutun miesjoukon, om an pitäjän 
poikia. Kaikki tuttuja jo siviilistä, m onet parhaita 
tovereitakin, ja kaikki myös tuttuja sotapoluilta. Se 
on iloinen, huoleton porukka. Heillä on  om a loh
konsa isänm aam m e nykyistä rajaa vastattavanaan 
ja kohta vuoden um peensa he ovat melkein yhtä
mittaisesti e läneet etulinjan tylyjen, ankarien lakien 
alla - useim m at välillä haavoittuen, toiset jo kah
destikin. M iehekkäästi he lausuvat eksyneen lam
paan  tervetulleeksi, ja pian saam m e jälleen todeta, 
että siellä maistuu m usta korvike pakinkannesta pal
jon parem m alta, kuin parhainkaan  kahvi kerm an 
ja paakelsien kanssa jossain etäällä taistelukentäl
tä, m issä taistelu eläm ästä ja kuolem asta ei ole niin 
jokahetkistä. Ihmeellinen to team us muuten!

K apuam m e erään  kaksikerroksisen talon vinnil- 
le kiikaroimaan etum aastoa. Kranaatin repimistä rei- 
jistä onkin hyvä näköala. Siinä kulkee paljon pu 
huttu puuseinäinen Stalinin kanava, sulkulaitteet on 
räjäytetty rikki ja vesi virtaa vapaasti.

Päivä kuluu. Sanon  hyvästit pojille, vaikka he käs
kevätkin jääm ään. Tutkim m e vielä kaupungin lähi
ym päristöä. Ä äninen aukeaa ylväänä ja kom eana, 
näkörajalla taivas ja vesi yhtyvät. "Pioneeriniem es- 
tä" löytyy hieno huvittelupaikka stadioneineen, hie
noine hotelleineen, suurine ulkoilm aravintoloineen 
ja tanssi- ja teatterisaleineen. R antam etsät m uo
dostavat kansanpuiston, jonka hiljaisilla poluilla va
loisina kesäöinä Am orin nuolet ovat kiihkeästi et
sineet nuoria, levottom ia sydämiä. Mutta nyt ovat 
taistelut pyyhkineet pois kaiken entisen. Taistelu

jen ankaruudesta ovat todistuksena m aassa erisuu
ruiset, lukem attom at jo ruostuneet raudan ja te 
räksen kappaleet, joita on  kylvetty melkein kuin sie
m entä peltoon.

R anta-alueet ovat tasaisia, hyvin viljelykselle so
pivia. Tulem m ekin hiljan raivatulle viljelysaukealle. 
Arvioimme sen n. 5 0 0  ha suuruiseksi; m ustaa, vä
kevyyttä uhkuvaa multaa, jossa kaura kasvaa le- 
veälehtistä, voim akasta orasta. Sarat ovat jopa kah
den km :n pituisia ja 30  m leveitä. Siinä kyllä kel- 
paa  traktorilla huristella, vaikka viisisiipinen onkin 
perässä.

Paljon olisi katselem isen arvoista, kiinnostavaa. 
M utta ilta joutuu ja auto t lähtevät K arhum äkeen. 
Tie kulkee halki Pindusin satam a-alueen, jossa 
on sijainnut huom attavan suuri laivatelakka. Kes
kenjääneitä laivanrunkoja on jäljellä useita, puuta
varaa runsaasti ja kaikkea m uuta. O hitam m e m yös 
suuren puutarha-alueen, missä on ollut laajat tai
misto-, lava- ja kasvihuoneviljelykset. Kaikissa näis
sä yrityksissä on jotain suuruuden pyrkimystä, m ut
ta samalla jotain niin alkeellista ja hataraa. Mikään 
ei ole meikäläisellä tasolla.

Tulee yö. Taivas on sadetta  lupaavassa pilvessä, 
m utta silti yö on valoisa, valoisam pi kuin konsa
naan  Keski-Suom essa. Ä äninen peittyy ohueen us
vaan. Karhum äki nukkuu korkeitten vaarojen suo
jassa. Sen kadut ovat nyt hiljaiset, vain junalle kii
rehtivät rikkovat yön äänettöm yyttä. -  Veturi vi
heltää. Asemalaituri kostuu putoilevista pisaroista. 
Vaunut nykäisevät lähtöön.

Paluu om aan  "mottiimme" alkaa.

Kosken kom ppanian  nuorten miesten täydennysjoukkue  Itä-Karjalassa. Taitaa olla tuttujakin joukossa, jos
kaan enää he eivät ole nuoria miehiä.
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Muisteltiin Satopään koulua
Kuluvan vuoden syyskesällä, 23  pv elokuuta pidettiin Kosken Liipolassa sijaitsevalla Sato
pään koululla tässä jo 1 9 6 9  toimintansa lopettaneessa oppilaitoksessa koulunsa käyneiden 
oppilaiden tapaamistilaisuus, mihin näitä jo osin vanhaksikin ehtineitä entisiä koululaisia 
saapuikin lähemmäs parisataa. Tilaisuudessa tietenkin esitettiin muutamia muisteluksia sii
tä, millaista tuo koulunkäynti mainitussa koulussa oli. Ensiksi Vilma Lepistön, o .s. Tuomi
nen muistelmat 30-luvulta ja sitten Raija Kangasniemen, o .s. Lehtinen runomuotoinen kro
nikka 50-luvulta.

Koulumuistoja 60 vuoden takaa
Kävin S atopäässä  koulua vuodesta 3 2 - 4 0 .  Ala

koulun opettajana meillä oli H elena Stählberg, myö
hem m in Rautom a. H än oli kaunis ja hänellä oli hie
not vaatteet - voi kuinka m e hän tä  aluksi jum a
loimme. K unnes tutustuim m e hänen  spartalaiseen 
kom entoonsa. Tukkapöllyä tuli, että hiuksia irtaantui 
ja toisinaan karttakeppi läiskähti sormille. Tunnilla 
piti olla hiljaa ja paikoillaan, hyvä että  saim m e edes 
hengittää. Joka  aam u oli puhtaustarkastus, kädet 
laitettiin pulpetille puh taan  nenäliinan päälle, kyn
net piti olla puh taa t ja lyhyet. Joskus tuli m oitetta 
likaisista korvista. Myöskin, jos oli täitä päässä, ja 
niitähän sai tosi helposti, kyllä jollakin aina oli an 
taa  alkua.

Rautom a ohjasi myös yläluokkien voimistelua, sii
nä hän oli tosi pätevä. Vielä seuraavana päivänä 
oli m aitohapot korkealla ja jäsenet arkoina. Syk
syllä pelattiin pihalla pesäpalloa, se oli kivaa. P a
rasta oli kun joku poika löi pallon ulkorakennuk
sen yli, tuli vähän vapaata, kun palloa etsittiin.

O ppilaat olivat vuoronperää pareittain järjestäji

nä, se oli tärkeä tehtävä. Piti kan taa  puut ja aa 
mulla sytyttää tulet uuneihin; opettaja tai koulun 
Helvi hoiti peltien sulkemisen. Välitunnilla tuuletettiin 
luokka ja yläkoulun järjestäjät soittivat kelloa väli- 
tuntien päätyttyä. Sitten seisoimme pihalla kahdessa 
suorassa rivissä, kuin arm eijassa, kunnes opettaja 
antoi luvan tulla luokkiin. Välitunnille tulo olikin ylä
luokalla sitten erilainen, kilpaa juostiin portaat alas, 
kuka ensiksi ehtisi eteiseen. Ihme, ettei kukaan pu 
donnut siinä m utkassa alas.

Rautom alla oli m yös vähän aikaa koira, nim el
tään  Kali; se oli usean oppilaan kauhun aihe. Suu
rikokoinen, ehkä dalm atialainen, joka sai vapaasti 
juosta ja riehua. O nneksi se alkoi liiaksi verottaa 
Peltom äen kanalaum aa, jo ten siitä piti luopua, op 
pilaiden suureksi iloksi.

Poikien puutöitä johti K ortessuon Kalle, vähän 
aikaa m yös Mikkolan Eino. Yläluokilla opettajana 
oli Hilda V irtanen, joka viihtyi S atopäässä  elä
keikäänsä asti. H än  oli pieni, pyöreä, lem peä- 
luontoinen nainen. Jo s olimme kovin rasittavia h ä 

Satopään koulun van
him m at, jo 20-luvulla  
op in tiensä  a lo i t tanee t  
oppilaat. T ila isuuden  
juontaja Matti Mikkola  
haastattelee Reino N u o 
tit aa.
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Kesän "normaalista” säästä huo
limatta koulun pihalle kertyi li
ki 2 0 0  entistä oppilasta. Kun p i
ha on m elko  pieni, pysäköitiin  
auto t viereiselle heinäpellolle.

neltä pääsi itku. H än  oli etsivinään jotakin sieltä 
kulm akaapista, vaikkakin oli salaa vetistelem ässä.

M utta kyllä olikin työtaakkaa, kun yksin opetti 
luokat 3 - 6 ja oppilaita silloin oli paljon. Koulun 
lisäksi järjesti kaikenlaisia sivistäviä tilaisuuksia. Hoi- 
tipa kunnan sivukirjastoakin koululla; ei paljon jää
nyt vapaa-aikaa.

Suuria tilaisuuksia olivat kuusijuhlat ja äitienpäi
vät. Kaukaisim m at oppilaat kyydittiin kuusijuhlaan 
hevosilla, niitä olikin koulun piha täynnä. Kyytiä 
tarvittiin, koska oli p im eätä ja lapsilla juhlavaatteet 
yllä. Koko koulu pullisteli yleisöstä ja V irtanen oli 
huom attavasti herm ostunut. Joulupukki jakoi o p 
pilaille om at lahjapussinsa; siinä oli om ena, pari 
karkkia ja siirappipiparkakku. Isäni oli koulun ta 
loudenhoitaja; kerran  hän  oli saanut halvalla ostaa 
lahjakarkkeja, m utta kun päällispaperissa oli peli
korttien kuvia, läheltä piti että V irtanen suostui nii
tä jakam aan.

Äitienpäiville tuotiin kipot täyteen valkovuokko
ja. O pettajat olivat harjo ittaneet paljon ohjelm aa, 
yläluokkien pojat kiinnittivät kukan äitien rintaan ja 
"Maan päällä paikka yksi on" laulettiin joka vuosi. 
Silloin äitejä riitti; eräästä  vanhasta kuvasta laskin 
heitä olleen noin 5 0  koolla.

Koulukeittola oli osittain omavaraistaloudessa; o p 
pilaat veivät syksyisin säkin perunoita  ja 2 - 5  1 puo
lukoita. M aanantaisin syötiin kaurapuuroa, tiistai
na perunasoppaa, keskiviikkona hernekeittoa, tors
taina puolukka-kauranryynivelliä ja perjantaina p e 
runasoppaa. Lauantai oli jo silloin keittäjillä vapaa 
ja lapsilla eväät m ukana, voileipää ja maitopullo.

Viimeinen kouluvuotem m e osui historialliseen 
ajanjaksoon, vuosiin 3 9  - 40 . Alkuun koulunkäyn
ti oli norm aalia, m utta sitten syttyi talvisota. Kou
lun tilat tarvittiin karjalaisten m ajoitukseen ja kou
lutoimet loppuivat. Oli tosi synkkää aikaa. M utta 
joulun jälkeen V irtanen teki kunnioitettavan teon, 
hän otti m eidät viimeisellä luokalla olevat om aan  
kam ariinsa kouluun. Se olikin tiivistä opiskelua pyö
reän pöydän ympärillä. Sen täytyi olla suuri uhraus 
tarkalta ikäneidolta. En muista, e ttä  olisimme edes

o ttaneet jaloistam m e pois niitä tervattuja m onoja, 
joita silloin käytettiin. M yöhemmin keväällä taas kou
lu alkoi, kun oli jäljestetty majoituspaikat karjalaisille, 
vain keittolassa asui m uutam a perhe. Pääsiväthän 
muutkin oppilaat luokaltaan, vähän hatarim m in tie
doin. Sinä keväänä kaikui Suvivirsi tosi hartaana, 
kun sota loppui, niinkuin silloin luultiin. Koulun jäl
keen käytiin vielä jatkokursseja pari vuotta, kerran 
viikossa iltapäivällä tai illalla; siellä oli tosi m uka
vaa?

Sähköä ei koululla vielä ollut ja öljystä oli kova 
pula. Parem m in näköjään sai karbiittia, jo ten  va
laistuksena oli karbiittilamppu, joka haisi inhotta
vasti. M utta sen sytytys oli suuri huvim m e ja Vir
tanen  pelkäsi sitä todella. Kun karbiitti tuli koske
tuksiin veden kanssa se kaasuuntui, to tta  kai silloin 
joku pojista sytytti tulitikun; kuului kova pam ahdus 
ja V irtanen kipitti pakoon. Olim m e tosi ilkeitä.

Luen lopuksi katkelm an kirjeestäni sisarelleni Val
malle, kirjoitettu syksyllä -37, täm ä osa sisältää kou
luasioita:

"Koulussa oli eri kivaa tänään! O pettajat olivat 
m olem m at pahalla päällä. Ensin R antasen Helvi ja 
Pirkko L ippa puhuivat rukouksissa ja joutuivat sei
som aan koko tunnin. S itten alaopettaja katseli vä
litunnilla ikkunasta, ikkuna oli auki, Erkki yläluo
kasta sylki h än tä  päähän . J a  joku poika oli ulosta
nut halkovajaan. Koulu-Helvi haki puita ja sai sitä 
käteen. Jenny  Kallio on keittäjänä, eikä laittanut 
suolaa puuroon m aanantaina. Sain tänään  koulus
sa ensim m äisen sukan valmiiksi ja toisen säärika- 
vennuksiin. Säästäväisyys-kirjoituksesta saim m e mi
nä, Väinö, Salli K ja P irttim äen Kalevi kaikki 20  
mk. Ensi perjantaina on koululla raittiusjuhla, mi
nulla on siellä runo ja Mikkolan Väinöllä kertom us, 
siellä on paljon m uutakin ohjelm aa. Eilen tappelin 
oikein kunnolla Syrjälän Allin kanssa, enkä saanut 
yhtään pauhua! Pojat kyllä kantelivat opettajalle, 
m utta V irtanen sanoi vain: No, eiväthän tytöt tap- 
pele!"

Wilma Lepistö

17



Koulumuistelot
Tää kyläkoulu punainen seisoo yhä katveessa koivujen 
opinahjo verraton kuivuriksi m uuttunut on

Neljä vuosikymmentä uskollisesti palveli 
m onta opettajaa täällä m eitä "päntäpäitä" opetti

Mitä voisi kertoa ajoista noista 
yksi muistaa yhtä ja toinen toista 
joku muistaa kun lukemaan opittiin 
joku sen kun letistä vedettiin

Opettaja Virtanen on täällä jo legenda 
sam aa voisi sanoa Tedren Ollista 
Lipponenkin tän otti kodikseen 
ainakin kahteen otteeseen

O pettaja Tedre on jäänyt mieleen 
innokkaana urheilumiehenä 
pesäpallo oli hänen  lempilajinsa 
palloa puukasasta usein haettiin 
vuorotellen läkähdyksissä kunnaria juostiin

Kuka piti historiasta kuka piirtämisestä 
opettaja Tedren aikaan alkoi kyllä 
jokainen pitää hiihtämisestä

Tedren sorm et niin herkästi lettipäästä nykäisi 
kun ne laskutehtävät perille menivät huonosti 
päälle kun anteeksipyynnön saneli 
"kun ne niskakiharat siinä niin mukavasti punersi..."

Jos läksyjä ei osattu niin laiskalle jouduttiin 
pahanteosta jälki-istunnossa seisottiin 
niinkuin silloinkin kun sitä yhtä opettajan 
mielestä hävytöntä laulua laulettiin 
jos joku kantelupukin m aineen hankki 
siitä antoi hivutusta koko sakki

Ei ollut silloin koulukyytejä
ei Hankaan- eikä Kanasuon-kulmalaisillekaan
joilla oli pisimmät m atkat
repussa eväät, kirjat ja m aitopottu
piankos siihen talsimiseen tottu

Hiihtokilpailuissa näm ä pitkän m atkan tallaajat 
veivät sitten aina ensimm äiset lusikat 
me muut saatiin vasta ne loppupään paikat

Vehka-alhon Uuno Kimo aisoissa 
tai Joensuun Olavi 
ajeli jo vastaan Kaunelan mutkassa 
reki täynnä Lempilän kulman penskoja

O pettajat oli silloin 50-luvullakin vielä kylän kerm aa 
oikein kilpailtiin kuka heistä sai itselleen kyläseuraa

Alaluokilla perunat vuorotellen 
jokainen keittolassa kuorittiin 
yläluokkaan halotkin yhdessä kannettiin 
syksyllä puuropuolukat 
opettajan kanssa m etsästä poimittiin

Tytöt huolensa kertoi keittäjä-Jennylle
joka lohdutukseksi voileivän saattoi antaa lapselle
Posti-Aune ystävä oli kaikkien
joka usein hangesta rekeen poimi lapsosen

Kylän vahva persoona "Linteenin Hilta" 
huolehti etteivät lapset 
turhaan koulumatkalla maleksineet 
vaan ajoissa kotiin olisivat ehtineet

Kevätjuhlat, äitienpäivät ja kuusijuhlat 
ne koko kylän aina yhteen kokosivat

Heinosen Antti yhtenä iltana viikossa hoiti kyläkirjastoa 
m yöhem m in piti m aatalouskerhokin illanviettoja 
usein oli myös hengellisiä seuroja 
ja ainakin opettaja Väistö piti laulukerhoa

Myös lentopalloa koululla iltaisin lätkittiin
sen päätteeksi usein
iltam yöhään maailm aa parannettiin

Sellainen erikoisuus kuin iltajatkokoulu 
oli vielä silloin 50-luvulla
niistä ajoista on varm aan jokaisella om ia muistoja 
allekirjoittaneella mm. arpi huulessa

Taitaapa löytyä koulun oppilaista niitäkin 
jotka täällä koululla ovat asuneet 
ja eri opettajien talouksista huolehtineet

M onet ovat täältä kauaksikin maailmalle lähteneet 
ja nyt tänään tänne askeleet yhteen johtaneet

Jos Tauselan kulmallakin joskus Toivotaan jatkossakin hyvää eläm ää kaikille
talvisin kinokset oli m ahtavat suuret kiitokset lausumme järjestäjille
ei siitä tarvinnut huolestua ja erityisesti Lehtirannan pojille
kyllä sieltä pian tuli

Raija Kangasniemi
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Kiitoskirje
Julkaisemme seuraavassa hauskan koskenmurteisen tarinan, jonka on kirjoittanut nykyisin 
Forssassa asuva entinen koskelainen, Liipolan Perkon tytär Sirkka Tuusa o .s. Mikkola. Jut
tu on oikeastaan omintakeinen kiitoskirje hänen täällä kotiseudullaan asuville omaisilleen, 
jotka järjestivät hänelle syntymäpäiväjuhlat.

Hyvä elämänantaja sekä hyvät kanssasisaret ja veljet
Kun ham as m uinaisuures täytin tasapäisii vuosii, 

niin teit piritte mul kalaasit vanhanajan joulun mer- 
keis, misä itte joulupukkikin tassutteli soranaikaset 
tallukkaat jalas. Et kiitoksii paljon vaan. Siit tuli niin 
hiano videokasettikin historioines ja lauluines ja tiä- 
tysti hyvvii kuvviikin kun oli paljon komjoi ihmisii.

M einaan nyt muistella teitin ensim m äist synty
m äpäiväänne. (Nyt piäni harm aa aivosolu kipitti h a 
kem aan tiaroi aivojen arkistost.)

Kyl ennenvanhaan  lasten hankkim inenkin oli ka
m alan m onim utkast, kun ei oikein ain tiätänny mil
lä konstil sen olis hankkinnu.

Antin syntym äpäivää en  ym m ärrettävist syist oi- 
keen tarkkaan voi m uistaa, m ut juarupuhheena my- 
ähem m in kuulin et käki sen toi.

O m a syntym äpäiväni on kans vähä pim jän pei- 
tos, kun pirin viäl silmiinikin piukast kiin. Mut en 
sim m äiset hajut olivat joulukuusi ja isän partavesi. 
Se oli varm aankin silloin, kun isä aukasi joulupu
kin tuam an paketin, misä oli yx likanrääpäle.

Sit tulleekin m innuu nuarem pi sukupolvi. Hilkan 
syntym äpäivä oli lämmin elokuinen ehtopäivä. Kä
tilö istus meijen pihal kiven pääl, ja mul kun on ain 
ollu kaikenlaissii konstei, niin kaivoin santakassaan 
kuapan ja yritin seisoo siin päälläni ja kätilö sano: 
ui ui ui. Täsäkin m uistan hajun. Se oli siansonta si- 
kakopin eres olevas tarhas. J a a  tais siin olla kyp
syvän viljan tuaksuukin pellolt.

H ankkim istapa taas oli se, et Hilkka ostettiin m us
ta la iset, kun se oli niin vilkas p iänenä. Siit olin vaan 
kauhian häm m ästynny, kun se oli niin vaaleva ja 
niin vähän hiuksii, et rusettikin piti pistää nastal pää
hän. E ipähän ennään  sen tään  ole F-E Sillanpää.

Sit tuli Pirkko ja taiskin olla ensim m äinen, kun 
kätilö toi m ustas laukusas. Vaikka parem m inkin olis 
voinu olla m ustala iset ostettu, kun oli piäni, p ip
purinen ja m ustapäinen. Sen aam un m uistan kun 
m eit herättiin kaikki keittiön sänkys ja m eni vähä 
tappelun nujakaks, kun oli niin ahrast siin sänkys, 
kaikki kolm e m ukulaa toisiis potkim as.

Sikkun oli Pentin syntymäpäivä, meit oltiin jo An
tin kans koulus ja isä oli Kannaksel ylimääräsis ker- 
tausharjoituksis. Mikkolan m am m a tuli meilä aam ul 
ja sano et m enkäs nyt jo kouluun, ku mei rem pat- 
tii pyöräl vaan ja opettelin  ajam aan. Sil moniväri- 
kirjaval pyöräl.

S epon  syntym äpäivänä isä oli soras ja oli kova 
kevättalvinen pakkanen. Mikkolan Viljo oli meilä 
ruokkim as hevosen ja pum ppu  oli jääs, kun se mei- 
nas vierä Vapul vettä, ja meit koitettiin sitä sulat
taa  läm pim äl verel, kaim ar se sulikin m ut se ei oi 
ennää  jääny m iäleen. Sepol ei varm aankan helpol 
tul m eritautii kun nukutin sitä sylissäni koivunok- 
sast roikkuvas köysikeinus koval vauhril.

Seijan syntym äpäivänä keitin sianperunoi saunan 
paras ja pistin niit puusaaviin ja sotkin jauhoi sek- 
kaan. Ristiäiset pirettiin siin sit vähä ex tem pore 
kun papp i tuli lukusii p itäm ään johonkin naapuriin, 
niin tuli sit huilauttam aan Seijal nim en samal. Mei 
m uut m ukulat siin krinuttiin hautom akonneen  pää- 
lä polvet suus ja vahrattiin pappii siin p iänes ka- 
m aris kuin silakat sualas.

Sit kuluskin vuasikausii, ja näytti jo siit et Perkon 
töllis lapsluku jäis tohon  valhettelijain lukkuun, mut 
m itä viäl, kyl se pahnanpohjim m ainenkin ittes jouk
koon kattos. Kävin siin sit ehtopual Hiltan kaupas 
soittam as Loimaal. Kun tulin kotti sanoin isäl et 
poika siält tuli. Isä sano se on sit Jaakko. Siilon 
kuulin sun nim es ensim m äisen kerran. Ä ittää en 
olekkan täsä sepustukses viäl m aininnu, m ut kylkai 
se joka touhus siin m ukana oli ja suurem m an vai
van näki.

Jaakko olikin vast 1 /2  v. kun lähdin kottoo om- 
m aan  eläm ääni. Kun sit olin ollu jouluna viimitteeks 
koton ja tulin syyskuun alus käym ään ennen  kir- 
janpitäjäkurssii Tuusulas, niin Jaakko sano et: oleks 
sää joskus asunu meillä. Oli vuosi 5 9  silloin ja Jaak 
ko oli 2 v.

Se piäni harm aa aivosolu löysi aivojen arkistost 
täm m äst m urret. O n siin voinu joku sana jo puro-
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ta hyllyn takan tai perm annol ja vähä m uuttuu, mut 
m ukava sitä oli kirjottaa.

E nnenvanhaan ei juur valokuvvii otettu. Mitä nyt 
jonkun Niäm elän Arvo räpsäytti. Lapsuurenm uis- 
tot onkin sit vaan mielikuvvii. Siin tuahikattoses mö- 
kis oli vintin akkunois ohkaset lasit, mikkä hohti 
kaikis sa tteenkaaren  väreis kun niit alhaalt kätteli. 
Konttuuris oli meitin likkain kesämökki. Siell oli la
veri meitin yhteisenä sänkynä. Hyvä siel olikin nuk
kuu, kunnei peljänny vintist tai seinähirrenravoist 
tippuvii kännii. Syksylkin oltais nukuttu siäl vaikka 
kuinka kauan, etenkin kun saatiin Aina-tätilt läm
min suuri takki ja filtti, m inkä alle m ahtus kaikki 
kolme likkaa. Raikas tuuli puhalteli seinän ja p er

m annon  ravoist. Ei ollu hajusaastei.
Antin ja Pentin  suvinukkum apaikkana oli sauna

kam ari. - Sit vast oli kaikki paikat siivottu, kun oli 
kontattu  ulkorappusten alle ja kevästy roskat pois 
luural ja tuatu uutta hakkoo rappusten  etteen . Kun 
lapsuuttas ajattellee, niin tuntuu et ain oli suvi ja 
Viepjoes oli läm m int vettä. Mut kyl sitä siel sit vaan 
plutattiinkin, et vesi oli savivellii, ja savikylpyy siin 
sit otettiinkin et tukkakin sojotti tönkkänä savest, 
niinkun hianot ihm iset nykyisin kylpylöis.

Terveisii vaan teitil ja puoliskoillenne.
Toivoo: Sirkka

Sorvaston "Reima”
Vuosisadan alkupuolella oli Kosken N uoriso

seuralla om a urheilujaostonsa nim eltä "Kiisto". Sil
loinhan ei vielä oltu perustettu  urheiluseura "Kos
ken Kauhua", joka m yöhem m in muuttui "Kosken 
Kaiuksi", eikä vielä toim inut suojeluskuntakaan, jo
ka ennen  sotia suurelta osalta huolehti Kosken ur
heilutoim innasta. N uorisoseuran toim intaan urhei
lu liittyi alusta alkaen varsin kiinteästi.

K osken suurimmalla kylällä, Sorvastolla oli siihen 
aikaan m elkoisen suuri urheilusta innostunut mies- 
ja poikajoukko. Kun m atka kylältä Kosken keskus
taan  oli kohtalaisen pitkä, heräsi siellä ajatus p e 
rustaa om a urheiluseura. Ei tosin aivan itsenäinen, 
sillä alkutoim innat tapahtuivat N uorisoseuran ur- 
heilujaoston alaisuudessa, joskin pian siitä otettiin 
pesäero  ja muututtiin itsenäiseksi urheiluseuraksi. 
Pirkko T am m inen löysi arkistoistaan pöytäkirjan 
seuran alkuajoilta ja lainasi sen  Koskelaisen toim i
tuksen käyttöön.

Perustamistoimet
Oli vuosi 1 9 1 2  syyskuun 15 päivä, kun joukko 

Sorvaston nuoria sekä Sorvaston koulun opettaja 
Frans Kokkinen kokoontuivat perustam aan uutta 
urheiluseuraa. Perustamistilaisuus tapahtui ilmeisesti 
Sorvaston koululla, vaikka sitä ei pöytäkirjassa m ai
nitakaan. K okouksessa ei pääte tty  m uuta kuin et
tä opettaja  Kokkinen velvoitettiin tiedustelem aan 
N uorisoseuralta, voisivatko sorvastolaiset liittyä ja
ostona Kiistoon, kuitenkin omalla johdollaan ja ta 
loudenhoidollaan.

Seuraavan kerran kokoonnuttiin lokakuun 2 4  päi
vä sam aa vuotta. N uorisoseuralta oli saatu m yön

tävä vastaus, jo ten  tositoimiin voitiin ryhtyä. En
siksi perustettiin viisimiehinen johtokunta, jonka 
puheenjohtajaksi valittiin opettaja Kokkinen sekä 
jäseniksi Kalle Myllyoja, U uno H yhkö, Pauli U rm as 
ja Martti U rm as. Varajäseniksi valittiin Lauri U rm as 
ja Mikko Lähtinen.

Sam assa kokouksessa päätettiin, että seuran jä
seniksi pääsevät sekä m iehet että naiset, mikä sii
hen  aikaan oli varsin vapaam ielistä ajattelua. J ä 
senm aksuksi m äärättiin 5 0  penniä aikuisilta ja 25  
penniä lapsilta (rajana lienee ollut suunnilleen rip- 
pikouluikä). Jäsenm aksunsa m aksaneet luvattiin 
päästää  tulevaisuudessa järjestettäviin iltamiin puo
lella hinnalla. Toim innan päästyä vauhtiin näitä il
tam ia järjestettiinkin varsin usein, ja olivat ne p ää 
asiallisin tulolähde seuralle. Ensim m äiset iltamat pi
dettiin jo perustam isvuoden aikana, m utta urheilu
kilpailut vasta seuraavan vuoden helmikuussa - tie
tysti hiihdossa.

Joh tokun ta  piti ensim m äisen kokouksensa noin 
kuukauden kuluttua perustam isesta. Pöytäkirjan mu
kaan se päätti hankkia seuralle seuraavat tarpeet:

"1. Pöytäkirja, jäsenkirja ja tilikirja. 2. Paini- 
käsikirja ja painim atto, joka tehdään  kahvisäkeis- 
tä. 3. Tilataan Urheilulehti täksi vuodeksi. 4. Lam p
pu voim isteluhuoneeseen Urm aalle (tarkoittaa kun
nan  om istam aa Yli-Urmasta, jossa toim intakerto
m uksen m ukaan voim isteluharjoitukset pidettiin)."

Lisäksi johtokunta päätti pyytää N uorisoseuralta 
lainaksi voimistelusauvat, hyppyarkun ja nojapuut.

Seuran ensim m äinen vuosikokous pidettiin 11 pv 
toukokuuta 1913 . Siellä jäsenm aksun kohdalla teh
tiin sellainen m uutos, että jäsenm aksuna on aino
astaan  5 0  penniä, eivätkä jäsenet pääse iltamiin
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sen halvem m alla kuin m uutkaan. Jäseneksipääsyn 
ikärajaksi päätettiin  14 vuotta.

Tietysti valittiin m yös uusi johtokunta, johon  tu
li nyt seitsem än m iestä ja kolme varam iestä. Jo h 
tokunnan  jäsenistö ei kylläkään paljon muuttunut; 
entisten lisäksi tuli varam iehinä uudet nim et Eemil 
Seppälä ja Eeli Rauhala.

O m an urheilukentän saam inen oli ollut seura
laisten mielissä jo alusta alkaen ja johtokunta käy
nyt silmäilemässä sopivia kentänpaikkoja. Nyt se 
ehdotti vuosikokoukselle, että vuokrattaisiin Ali- 
H yhkön (nykyisen Ali-Kärrin) om istajalta H Valto
selta talon ja m aantien  välisestä ketom aasta 6 0  m 
pitkä ja 3 0  leveä m aa-alue kenttää varten. Ehdo
tus hyväksyttiin, ja m aa vuokrattiin 10 vuodeksi 15 
m arkan vuosivuokralla.

Vaikka kentän  paikaksi oli valittu mahdollisim
m an tasainen kohta m aisem asta, niin ei se silti sel
laisenaan ollut kelvollinen käyttöön. Pääasiassa ke
säkautena 1 9 1 4  paikalla pidettiin m onet talkoot 
ja olipa palkattujakin työm iehiä siellä lapioim assa 
heinäturvetta pois m aan  pinnalta. K enttää myös pi
dennettiin  10 m etriä ensin aiotusta pituudesta. Las
kiaisena 1 9 1 5  pidettiin suuret sannanajotalkoot, 
joihin osallistui melkein koko kylä. Päivän aikana 
tuotiin kentälle n. 2 0 0  hevoskuorm aa san taa ny
kyisen Santion sahan  kohdalta. "Täm än piden tä
m isen ja sannan  avulla on  kenttä nyt saatu  ko
ko hyvään kuntoon, jo ten siinä jo voi hyvinkin pi
tää  harjoituksia ja kilpailuja", m ainitsee M artti Ur- 
m aan  laatim a kauden 1 9 1 4  - -15  toim intakerto
mus.

Em. vuosikokouksessa myös velvoitettiin joh to
kunta laatim aan seuralle säännö t ja keksim ään so
piva nimi. Sääntöjen laatim inen tapahtui varsin hel
posti; otettiin käyttöön Suom en U rheiluoppaan mal
lisäännöt vain parilla pienellä muutoksella. Nim en 
keksim inen seuralle saattoi olla vaikeam paa, m ut
ta sellainen kuitenkin keksittiin: nimeksi tuli Voi
mistelu- ja Urheiluseura Reima. M olem m at hy
väksyttiin ja otettiin käyttöön heinäkuun 27  pv 
1 9 13 , jota sitten pidettiin seuran perustam ispäivä
nä.

Näin oli uuden urheiluseuran toim inta päässyt hy
vään alkuun.

Kilpailutoimintaa
U rheiluseuran toim innan "suolana" ovat tieten

kin urheilukilpailut. Kuten edellä jo mainittiin, oli
vat ensim m äiset seuran järjestäm ät kilpailut helm i
kuun 23  pv pidetyt hiihtokilpailut. M ainitaan tässä 
mitalimiehet: m iesten 5  km:llä paras oli Eevert U r
m as, to inen Martti U rm as ja kolm as Eemil S ep p ä
lä. Pojat alle 13 vuoden: ensim m äinen oli Akseli 
Mattila, to inen Yrjö A ppelsin ja kolm as Toivo U r
m as. Vielä pojat 13 - 18 vuotta, joista paras oli 
Nikolai Frem an, toinen A ugust N ikander ja kolmas 
Pauli Grönfors.

Siinä ensim m äisessä vuosikokouksessa päätettiin 
järjestää kesän aikana jäsentenväliset kilpailut olym
pialaisessa kym m enottelussa kom easta kiertopal
kinnosta. Lajeina olivat kuula, kiekko, keihäs, pi
tuus, korkeus, kolmiloikka sekä 1 00  m, 4 0 0  m ja

”R e im a n ” voimis- 
telujoukkue. Kes
kellä istumassa  
opettaja Kokki- 
nen, pojat uas. 
Evert Väli-Ur- 
mas, Martti Täh
tinen, Pauli Ur
mas, A a t to  M än
tynen, Hugo  
Hyhkö, Uuno  
H yhkö, H annes  
Mäkinen, Eeli 
Rauhala, M ikko  
Lähtinen, Lauri 
Urmas, Eemil  
Seppälä ja Martti 
Urmas.
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Sorvaston Työväentalo, 
jossa R eim akin  järjesti 
useita iltamia ja muita ti
laisuuksia.

1 5 0 0  m juoksut. Ensim m äisenä vuotena palkin
non  sai haltuunsa Eemil S eppälä ja kahtena seu- 
raavana vuonna Eevert Urm as.

Kesän 19 1 3  aikana päätettiin järjestää myös kah
det murtom aajuoksukilpailut, ensim m äiset touko
kuussa ja toiset elokuussa. O n kuitenkin m ahdol
lista, e ttä  näm ä jäivät pitäm ättä; ainakaan toim in
takertom us ei niistä m ainitse m itään. Sensijaan 10- 
ottelun yhteydessä m aastossa juostiin n. 7 km:n m at
kalla, jossa voiton otti Niilo W esterlund ja toisek
si tuli A atto  M äntynen.

Muiden järjestämissä kilpailuissa sorvastolaiset kä
vivät ainakin 4-ottelussa N uortentuvan kentällä. Jä r
jestäjänä oli ilmeisesti N uorisoseura, ja niissä kil
pailuissa voiton otti Reim an jäsen H ugo Hyhkö.

N uorisoseura järjesti m yös piirien väliset köy- 
denveto- ja viestijuoksukisat, jonne sorvastolaiset- 
kin lähettivät kovan joukkueen. K öydenvetoon löy
tyi kuitenkin joku vieläkin vahvem pi joukkue, m ut
ta viestijuoksun sorvastolaiset voittivat joukkueella 
A atto M äntynen, Eemil Seppälä, Kalle Myllyoja ja 
Pauli Urm as.

Seuraavana kesänä 1 9 1 4  pidettiin Marttilassa 
nuorisoseurojen laulujuhlat, joissa oli m ukana myös 
urheilukisat. V arm aan Koskenkin Nuorisoseura osal
listui juhliin sanottaisiinko henkisellä puolella, m ut
ta koskelaisesta urheiluvoim asta vastasi Sorvaston 
Reima, tosin Kosken N uorisoseuran nimissä. Se o t
ti osaa keihäänheittoon, jossa oli joukkueena nel
jäs, sekä joukkuevoimisteluun, jossa tuli toiseksi. 
Voimistelu opettaja Kokkisen joh tam ana oli ollut
kin R eim an ohjelm istossa alusta alkaen ja harjoi
tuksia pidettiin jopa kaksi kertaa viikossa Yli-Ur- 
m aan tuvassa.

O m atkin kesäjuhlansa pääasiassa urheilun m er
keissä seura järjesti N uortentuvan kentällä, jossa ai
nakin som erolaisia oli ottam assa m ittaa Kosken po 
jista. Myös kiertopalkinnosta kisailtavaa 10-ottelua

kesän aikana omalla kentällä jatkettiin ja täm än  ke
sän voittaja oli siis Eevert Urm as.

Nuorisoseuran viestijuoksukisat täm än kesän -14 
osalta jäivät jostakin syystä pitäm ättä, mitä asiaa 
toim intakertom uksessa hiem an harmiteltiin, "kun ol
tiin jo juoksijat valittu ja oltiin melkein varm oja voi
tosta."

Seuraavan talven lumitilanne oli erittäin hyvä, jo
ten  Reimakin järjesti kolm et jäsentenväliset ja yh
det yleiset hiihtokilpailut. Seuran parhaaksi hiihtä
jäksi osoittautui Martti T ähtinen, jonka kuitenkin 
yleisissä kilpailuissa voitti A Mäkilä S om eron Längs- 
jöstä. Muiden järjestäm issä hiihtokilpailuissa m e
nestyttiin myös hyvin, m m  Martti U rm as voitti Nuo
risoseuran piirienvälisen m ieskohtaisen kilpailun. Kil
pailem assa käytiin m yös Sauvossa ja Turussa, jois
sa oltiin kärkipäässä, joskaan ei aivan voittoa tul
lut. Toim intakertom us m ainitseekin talven osalta: 
"Piisatkoon vaan tä tä  innostusta, niin alkaa täältä 
nousta pelottavia kilpailijoita isompiinkin kilpailui
hin."

Tuli sitten kesä 1915 . Jälleen Reim an joukkue 
osallistui nuorisoseurojen laulujuhlien urheilukisoi
hin Kosken N uorisoseuran edustajana ja lajitkin oli
vat sam at kuin edellisenä kesänä. Juhlat pidettiin 
nyt Prunkkalassa (siis Aurassa), jossa Reim an m e
nestys oli h iem an heikom pi kuin Marttilassa. Kei- 
häänheitto  sujui kyllä melko hyvin, m utta "voi
mistelussa vähem m in onnistuttiin, syystä että oli 
ym m ärretty väärin m uutam at liikkeet", kuten toi
m intakertom uksessa m yöhem m in harmiteltiin.

Myös täm än  kesän aikana kilpailtiin omalla ken
tällä 10-ottelussa ja siinä vei voiton jälleen Eevert 
U rm as. Seuran kesäjuhla-urheilukilpailut pidettiin 
edelliskesän tap aan  N uortentuvan kentällä, joissa 
toim intakertom uksen m ukaan: "urheilukilpailut o n 
nistuivat tavallista parem m in. O sanotto  oli ennen
kuulum attom an runsas, kolm attakym m entä urhei



lijaa ja tulokset olivat sam oin hyviä.”
Kun taas tuli talvi ja lunta, siirryttiin tietysti hiih

toon. Reim an itsensä järjestäm änä pidettiin kol
m et hiihtokilpailut. Jäsentenväliset sarjakilpailut voit
ti m iesten osalta Martti U rm as ja poikien sarjassa 
Pauli Grönfors. Oli myös "pikkupoikien" sarja, m ut
ta  sen voittajaa ei m ainita. V uoden 1 9 1 6  kevätlu- 
milla oli vielä yleiset kilpailut 2 0  km :n matkalla, 
jonka voitti ylivoimaisesti Eemil Seppälä. Pojat al
le 18 v. hiihtivät om assa sarjassaan ja siinä oli no
pein U rho Seppälä. Myös Kosken N uorisoseuran 
piirim estaruuskisoihin sorvastolaiset osallistuivat ja 
m yös voittivat. Ja  kun voitto oli jo kolmas p e rä t
täinen, niin he saivat kiertopalkinnon om akseen.

Hupiakaan unohtamatta
Ei sisältänyt V- ja U-seura R eim an toim inta yk

sinom aan kovia kilpailuja tai hikisiä harjoituksia; 
välillä hiem an hellitettiin ja pantiin pystyyn vaikka 
iloiset iltamat. Toki siinä seuran osalta takana oli 
vakava asia; piti saada rahaa varsinaiseen urheilu
toim intaan. Eikä se seuran aktiivijäsenille juurikaan 
hellittämistä ollut, kun heidän piti huolehtia ohjel
mista harjoituksineen ja kaikesta m uustakin ta r
peellisesta. Innostusta kuitenkin löytyi, ja m onia 
näytelmiäkin - esim. Kiven N um m isuutarit - rei- 
m alaiset esittivät iltamissaan yleisön iloksi. J a  tulo
ja niistä kertyi mukavasti.

Edellä jo kerrottiin, että seuran ensim m äiset il
tam at pidettiin heti aloittam isvuoden 191 2  lopul
la. Kirjoissa ei m ainita, missä ne pidettiin, ilmei
sesti kuitenkin Sorvaston työväentalolla. Suunni
tellusta ohjelm asta sen tään  kerro taan  näin: "Ohjel
maksi valittiin puhe (F. Kokkinen), runo. kertom us 
ja lystijuttuja, sekä voimistelua ja laulua."

Toiset iltamat päätettiin  järjestää jo heti vuoden 
1 9 1 3  alussa, "loppiaisen tienoilla Työväen talolla 
Sorvastolla". J a  kun helmikuussa pidettiin hiihto
kilpailut, niin kilpailupäivän illalla pidettiin m yös il
tam at, joissa palkinnotkin jaettiin. Ilmeisesti samalla 
ohjelmalla ja sam an kuun aikana pidettiin iltamat 
m yös Nuortentuvalla. Kaikkiaan sen vuoden aika
na järjestettiin viidet iltamat, joista yhdet Mellilän 
Isoperässä.

Seuraavanakin vuonna -14 iltamien järjestämisiä 
jatkettiin varsin tiiviisti. Yleisiä iltamia pidettiin kol
m et, juhlapaikkoina N uortentupa, Sorvaston työ
väentalo ja Pitkäjärven M M -seuran talo. Lisäksi pi
dettiin kahdet jäseniltam at Sorvaston työväentalol
la. Iltamissa esitettyjä näytelm iä olivat Junula ja Ta- 
nula, M ulta-aatelia ja P outaa odotellessa.

V uoden 1 9 1 5  iltam anäytelm äksi harjoiteltiin Ki
ven Nummisuutarit, jota esitettiin useissakin ilta
missa, kaikissa ei aivan kokonaan, onhan  se var
sin pitkä. Ainakin Sorvaston sekä Mellilän työvä
entaloilla tä tä  näytelm ää esitettiin. Muita esitettyjä

näytelm iä olivat Ennustus ja Kolmen Jussin nai- 
m ahom m at.

K errottakoon vielä, että vuoden 1 9 1 4  lopulla Rei
m an johtokunnan kokouksessa esitettiin torvisoit
tokunnan perustam ista seuran yhteyteen. Pöytä- 
kirjaote 6. päivältä joulukuuta m ainittua vuotta ker
too  näin:

"Keskusteltiin, millä keinoin saataisiin kylääm m e 
jonkinlaista musiikkia to im een, esimerkiksi torvi
soittokunta, ja päätettiin  kysyä nuorisoseuralta jos 
se antaisi käyttäm ättä olevat torvensa tänne, että 
saataisiin koettaa, opittaisiko täällä soittam aan."

Seuraavassa kokouksessa jouluk. 2 0  pv p äätös
tä m uutettiin siten, että anom us päätettiin  lähettää 
yksityisenä, eikä seuran nimissä. Valitettavasti pöy
täkirjasta ei täm än  jälkeen ilmene millään tavalla 
luovuttiko N uorisoseura torvensa sorvastolaisille ja 
oppivatko näm ä soittam aan. Olisi mielenkiintoista 
tietää.

Loppuvaiheet?
Olisi m yös m ielenkiintoista tietää, elikö Sorvas

ton  urheiluseura Reim a vain nuo kolmisen vuotta, 
vai jatkuiko toim inta p idem pään. Nimittäin pöytä- 
kirjam erkinnät päättyvät vuoden 1 9 1 6  alkuun. Vii
m einen pykälä on johtokunnan kokouksesta 2 5  pv 
maaliskuuta 1 9 1 6  ja kuuluu näin:

"Vallitsevan m ahdottom an ilman tähden  pää te t
tiin yleiset hiihtokilpailut siirtää ensisunnuntaihin, 
huhtikuun 2 päivään, jolloin ne pidetään ennen pää
tetyssä paikassa. Pöytäkirjan vakuudeksi: M Urmas."

T äm än pöytäkirjan jälkeen on vielä kirjoitettuna 
toim intakertom us kaudelta 19 1 5  -16. Sen jälkeen 
ei m itään.

Ehkä Reim an toim inta tosiaankin päättyi tähän. 
Olihan "m ahdottom an ilman" lisäksi m yös yleinen 
m aailm antilanne tulossa m ahdottom aksi. Ensim
m äinen m aailm ansota oli jo alkanut ja kohta alkaisi 
Suom essa kansalaissota. Saattoi olla, että  tilanne 
oli jo niin rauhaton, e ttä  seuran toim intaa ei kat
sottu voitavan jatkaa. Ilmeisestikin suurin osa seu
ran  jäsenistä oli liittynyt suojeluskuntaan, jolla suo
ranaisten sotaharjoitusten lisäksi oli myös innokasta 
urheilutoim intaa. Niissä touhuissa saattoi kyläur- 
heiluseuran toim inta hiipua kuin itsestään.

Joka  tapauksessa voi sanoa, että lyhytikäisenä- 
kin Reim an toim inta oli Sorvaston nuorisolle var
sin suurimerkityksellinen ja kannatti tässäkin ker
toilla. Suurin kunnia voim aperäisestä toim innasta 
lankeaa opettaja  Frans Kokkiselle, seuran puheen
johtajalle, jonka merkitys eräänlaisena isähahm o
na varsinkin innostajana ja urheiluhengen antaja
na oli varm aan arvaam attom an suuri. Mutta yksi
nään  ei hänkään  olisi pystynyt seuraa perustam aan  
ja ylläpitäm ään, jo ten tehdään  kunniaa muillekin 
aktiiveille.

23



Kulttuurivaihtoa ja sekoilua Loimaan yössä
O lem m e jo parissa Koskelaisessa saaneet seu

rata  m ainion tarinoitsijan tuim alalaisen Jalo  Diker- 
tin muisteluksia tulipaloista- olihan hän  nuorem pa
na innokas vapaapalokuntalainen. H än oli myös ak
tiivinen nuorisoseuralainen, ja hänen  täm änkertai
nen  tarinansa kertookin tapahtum ia täm än  järjes
tön  tiimoilta. * * *

"Että tuli sitä siinä sekoiltua nuorena muuallakin 
kuin vain palokunnassa. Se oli siinä 50-luvun al
kuvuosia, kun Loimaalla oli herätetty  henkiin - se 
taisi olla sellainen kuin Kurittulan nuorisoseura - kä
vivät pitäm ässä täällä Koskelle sem m oisen vierai- 
luiltaman. J a  kun kävivät, niin pyysivät samalla m ei
tä koskelaisia niinkuin vastavierailulle. Meillä olikin 
harjoiteltu ja jo esitettykin sem m oinen kokoillan näy
telm ä. S en  nimi on jo unohtunut, m utta m inäkin 
siinä esitin sellaista hajamielistä professoria. Enkä 
m uista sitäkään kuka sen ohjasi, olisiko se Rauto- 
m an Veikka ollut. Kysyttiin heiltä, jos sellainen kel- 
paisi. "Juu, kyllä sen kanssa vaan kelpaa tulla", he 
sanoivat.

Pari kolme viikkoa sen jälkeen yksi pyhäiltapäi- 
vä lähdettiin sinnepäin. Oli jo täm m öinen aika, et
tä autot kulkivat bensiinillä. Nym anin Nikulia oli 
m uistaakseni vielä se sodan edellinen iso D odge - 
seitsem än hengen auto. Soonin Heim o oli juuri heit
tänyt laastikauhan m enem ään ja ruvennut auto- 
kuskiksi; oli Nymanilla ensim äisiä aikoja autokus
kina. S itten siellä H ongiston Suom elassa asui pie
nen  aikaa sem m oinen taksikuski kuin Kaivosen U r
po, hän  lähti toista porukkaa kyytiin, kun kaikki ei
vät m ahtuneet yh teen  autoon.

Siinä oli alkulähdössä jo sem m oinen kangertelu; 
porukka oli N uortentuvan pihalla valmiina, ja täm ä 
Kaivonen tuli ja lähtivät m ääräaikaan m enem ään, 
m utta tä tä  N ym anin au toa ei vaan kuulunut. No, 
se sen tään  tuli, ettei odoteltu kovin kauaa, 5 - 1 0  
m inuuttia m yöhässä. Oli ollut joitakin urheiluhullu
ja kyydissä, oli kai Paim iossa ollut V arasvuoren taik
ka mitkä kisat. "Hyö m änniit kovast, myö oltiin kas
soinasi", selitti H eim o, kun sitten kerkisi paikalle.

Sitten vaan tavarat ja ihm iset autoon. Minullekin 
tuli sem m oinen paikka, kun olin hoikka poika sii
hen  aikaan, niin takam aiselle penkille kahden vä
hän tukevam m an ihmisen väliin, niin ettei sieltä näh

nyt m aisem ia juuri ollenkaan. Sitten lähdettiin ai
ka kyytiä Mellilään ja siitä Loimaalle päin. J a  jon
nekin käännettiin ja m entiin taas hyvää vauhtia - 
talvirenkaita silloin jo oli, m utta ei vielä n astaren 
kaita. Siellä etupenkillä oli joku - taisi olla Rauto- 
m an Veikka, kun rupesi purnaam aan, että kum 
m oinen se on, kun Loim aan vanha kirkko olisi pi
tänyt tulla näkyviin, tai m itä se siinä selitti, eikä tie
kään ollut sen näköistä, kuin olisi pitänyt. M utta 
kuski sanoi vaan: "No, kun mie välleen Nikult ky
syin!"

Kun oltiin aika m atka m enty, niin tienviertä m e
ni joku mies potkukelkalla; pysäytettiin auto ja ky
syttiin, että missä oltiin. "Tää tie m ennee kyl Orip- 
päähän", sanoi mies. "No, m iten mie nyt!"ihmet- 
teli autokuski. S itten käännettiin vaan auto ym pä
ri, palattiin hyvää vauhtia takaisinpäin ja käännyt
tiin taas jollekin tielle. "Nyt myö ollaan oikial tiel!" 
ilostui kuski.

M entiin taas jokin m atka. S itten se "ammatti- 
purnari" siellä etupenkillä, kun parem m in katseli 
m aisem ia - pim eäkin jo alkoi olla - taas vaan pur
nasi, ettei kirkkoa näy ja m aisem at ovat outoja. Taas 
oli joku mies tien poskessa m enossa jonnekin, ky
syttiin siltä paikkoja. "No joo, tossa kilometrin pääs
sä on Alastaron kirkko", selitti mies. "Miten mie 
nyt...m ihin myö nyt m ännään?" äimisteli kuski. Mies 
neuvoi, että nyt on  parem pi m ennä kirkolle asti, 
siellä sillalta yli joen ja sitten takaisinpäin, että siel
tä jostakin sellainen seurantalo pitäisi löytyä.

Niin m entiin sillan yli ja takaisinpäin, ja olikin si
käli helppoa, kun eivät silloin kaikki tiet vielä olleet 
aurattuja, niin m entiin aurattua tietä vaan, ja en 
nenpitkää oli tien vasem m alla puolella valaistu seu
ratalo, piha aurattuna puhtaaksi lumesta. J a  kun 
päästiin autosta ulos ja m entiin sisään, niin siellä 
oli jo yleisökin valmiina, mitä joitakin mattimyöhäisiä 
vielä tuli.

M utta - yksi juttu oli - sitä toista porukkaa ei vie
lä ollutkaan paikalla, vaikka lähtivät ennen  meitä. 
Kysyttiinkin siellä, olivatko ne tulleet, m utta sanoi
vat, että m e oltiin ensimmäisiä. Ihmeteltiin, että mis
sä ne viipyivät; siellä toisessa autossa olivat ne teat- 
terimaalitkin ja m uut sem m oiset.

Kun oltiin viitisen m inuuttia varrottu, niin ne tu
livat sieltä vastakkaisesta suunnasta. Ei m e sano t
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tu, e ttä  m ekin juuri oltiin tultu, sanottiin  vaan, e t
tä  m issä te oikein olette  kupanneet, kun ollaan jo 
iso aika varrottu . V astaus oli h iukan yksioikoinen: 
"No kun tuli käytyy K auhanojal..."

Se oli seuranäy ttöm öuran i kaikkein kovin paik
ka kun niitä jäätyneitä  m aaleja rupesin  vetäm ään 
naam aan i, e ttä  tulisin vähän  hajam ielisen p ro fes
sorin näköiseksi. Niissä oli kai sen  verran  vettä, e t
tä  olivat pakkasessa  jäätyneet. M utta kyllä siitä vä
hitellen saatiin näytelm äkin alkam aan.

Loim aalaiset olivat kyllä kohteliaita; ei m eidän esi
tys hyvin m ennyt, m utta taputtivat sen tään  ja ke
huivat, e ttä  hyvin m eni. Sitten siellä vähän  p e rään  
tanssittiinkin.

M eidän autokuskit olivat läh teneet toisella autol
la katsom aan, m istä sieltä pääsee pois, ettei tule taas 
tehtyä liikaa mutkia. J a  kyllä he  oikean tien löysi- 
vätkin, koska tulimme paljon lyhem pää tietä pois. 
Istuin taas siellä takapenkillä, enkä vieläkään tiedä, 
tukiinko Loim aan vanhan  kirkon ohitse tai ei.

T oinen hiukan sellainen sekoilureissu oli, kun käy

tiin Ypäjällä nuorisoseurojen  näytelm äkilpailuissa. 
Se oli kai S aaren  A rm aksen kuorm a-auto millä m en 
tiin, ja jokin pressu  oli lavan päällä ja penkkejä siel
lä lavalla. M uistaakseni O ran  Lenni ajoi sitä autoa.

J a  paluum atkalla m oottori rupesi kuum enem aan  
liikaa, ei päästy  kuin pieni m atka, kun taas piti h a 
kea vettä jostakin. Silloin ei vielä ollut jäätym ättö- 
m iä nesteitä, ja kuski arveli, e ttä  vesitila on  jääty
nyt halki ja vesi vuotaa ulos. M inä yleensä sitä vet
tä  hainkin, m issä vaan  kaivo nähtiin, ja saatiin jos
tain vesiastioitakin.

Jälkeenpäin  sitten selvisi, e ttä  joku juippi oli Y pä
jällä avannut vesihanan. Kyllä Lenni oli siitä saa
nut "kiitosta” isännältä, kun ei sen  vertaa katsonut.

T äm ä taisi olla jo en n en  sitä L oim aan reisua, jos
kus 4 9  - 5 0 . Enkä enää  m uista, m itä m inä siellä 
tein. a inakaan  en  ollut m issään näytöskappaleessa  
m ukana; jos m enin  vaan, kun sakkiin m ahtui. M ut
ta  kyllä siinä sitten oli hom m aakin , kun sitä vettä 
au to o n  täytyi hankkia. Oli se reissu, sekin."

Tarinaa hiilimiilun poltosta
Viime vuosisadalla ja vielä täm än  kohta  loppu

van vuosisadan alkupuolellakin oli hiilimiilun polt
to  varsin yleinen askare. Hiiliä käyttivät erito ten  se 
pät. Kun kylään pestattiin  kyläseppä, niin ta p a h 
tum assa laaditussa kontrah tissa velvoitettiin kylän 
talot po lttam aan  m äärätty  m äärä  hiiliä sepän  ta r
peisiin. Siitä tod isteena olkoon o te  vanhasta  pes- 
tuukirjasta vuodelta 1 8 7 5 , jolla K osken H ongiston 
kylän talolliset Jo o se  Naum i, Ju h a  Mikola, K ustaa 
Vuoti, V iktor Kallio ja H enrik  Mäki pestasivat sep 
pä  Ju h an  Mällärin kyläsepäksi yhteisesti om ista
m aansa  pajaan:

------------  J a  talo t vievät syli puita K ahreksan
kuorm aa Jo s  talo sem m oisi kuin hiili poltta  sopi. -

T ässä oli kyseessä pelkästään hiilien tuo ttoon  ta r
koitettu  m iilunpoltto. Poltettiin m yös tervamiiluja, 
joista y leensä käytettiin nim eä "tervahauta". S aa 
tiin niistäkin hiiliä, m utta pää tu o tteen a  niissä oli te r
va, tuo entisajan "ihm eaine", jo ta  käytettiin m o n een  
ta rpeeseen , jopa  terveydenhoitoon. Tervanpolttoon 
kelpasi a inoastaan  tervoittunut m äntypuu, "tervas", 
kun taas hiilimiilussa voi käyttää m itä tah an sa  puu
ta, tosin  ei esim . koivua ja kuusta sam aan  miiluun, 
koska ne  paloivat tai o ikeastaan  kytivät eri tavalla.

Kun en n en  sotia ruvettiin S uom eenkin  tuom aan  
ulkomailta kivihiiltä, siirtyivät sepätkin sen käyttöön, 
koska sillä oli parem pi läm pöarvo kuin puuhiilellä.

Siinä sitten alkoivat loppua hiilimiilujen polttam i- 
setkin, kunnes sota taas nosti hiilimiilutkin arvoonsa, 
koska kivihiiltä ei saatu. Paitsi sepille poltettiin hii
liä m yös autoilijoiden tarpeisiin, koska bensiinin 
tuontikin loppui, ja ns. h äk äp ö n tö t toim ivat aluksi 
hiilillä, kunnes huom attiin , e ttä  hiilettäm ättöm illä 
puilla, pilkkeillä, auto  veti parem m in  ja niin siirryt
tiin niiden käyttöön. U seat hiilimiilut kuitenkin sa
vusivat sopivilla paikoilla so tien  aikaan ja heti nii
den  jälkeen.

Eräs hiilenpolttaja oli koskelainen Aleksi Linden, 
joka veljensä N estori L intuahon kanssa poltti hiiliä 
T apalan  Isokokin m etsässä  heti so tien  jälkeen. S o 
m eron  K erkolan "Torppari" B runo A alto haastat- 
teli Aleksia 70-luvulla täm än  nokisen p uuhan  tii
moilta. K oskelainen on  saanu t luvan käyttää h aas
tattelua poh jana  tälle kirjoitukselle.

Miilun teko
T orppari: Kun se päätettiin , et miilu po lte taan , 

oliks siin joku m äärätty  paikka - valittiiks se m aas
to  ja tuuliolosuhteet ja sim m oset?

Aleksi: T ottakai, ja sit m aan  laatu, m itä oli p o h 
ja, et pe ittom aata  sai. Et se oli vähä kuahkia, m ut 
sen tään  ilm aa pitävä. Ei ollu savikan hyvä, hiakka
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kyl oli, m ut ei se tah tonu  oikeen pyssyy. Pikkusen 
savihiakka taikka oikeen m ultaa sit. Kyl oikeen san- 
naskin poltettiin, kun näkkyy paikoi tual num m es.

T: Kaivettiiks sihen miilun pohjal sit kuappa?
A: Ei sihen kuappaa, tasasel vaan. J a  joskus pis

tettiin hakkookin alla, kyl m ää sim m osenkin näin 
- oikeen kuusenhavukerros.

T: Mites sitä alettiin sit latom aan?
A: Jo s tehtiin haloist, niin tavallisest kahta pääl

lekkäin sit. Pystyyn ensiin halko ja sen ym päril niin- 
kun kyväst teh rään , taikka sen tapast. Tehtiin se 
ensm äinen kerros aika isoks ja sit ruvettiin toista 
tekem ään, jos se halkoo oli, m etrin halkoo.

T : Ei kai sen välttäm ättä tarvinnu olla halkoo?
A: Ei, m itäs miilupuita kaarettiin oikeen.
T: Oliks sil miilun suuruurel oikeen m äärää?
A: En m ää tiärä, kyl niit aika suurii tehtiin. Tiät- 

tystäs siinäkin joku m äärä oli. Viistoist kuutioo pis
tettiin, taittiin kahreksantoistkin pistäät. Juu  - ja sit 
kun se tehtiin, jos oli m etrin halkoo, yks ensiin pys
tyyn m aan  päälä, siit ruvettiin kasvattam m aan, pak
sum paa päätä  ain alaspäin. Kyl m ar joku halvon 
m aahaankin löi pualen m etrin syvvään ja to inen sen 
päähään , kun siäl täyty olla se keskitappi pual met- 
rii lyhempi, et sinne jäi se läpi, kun se sytytettiin 
siält päältä, sinne sytykkeet pistettiin, sikkun se oli 
jo m elkeen um m es.

T: J a  se larottiin niin taajaan kun mahrollist?
A: Juu, oikeen vähä katottiin, et kuin se likem- 

m äs m ennee, ei harvaa, ei ollenkaan. Ja  pyäreäks 
se miilu sit tehtiin.

T: Entäs se puu - sen tartti olla talvel hakattuu, 
vai?

A: Kyl sen vähä kuivaa olis tarvinnu olla.
T: Talvel hakattuu ja seuraaval syksyl poltettiin.
A: Juu, sim m onen m eni hyvin, niinkun oikeen 

miilupuutkin tehtiin.
T: Mitäs sit oli - puun laatu?
A: En m ää tiärä - m itäs kyl koivust p iukem paa 

hiiltä tuli, kun se on vahvem paa puuta m uutenkin.
T : Pantiinks koivuu ja piikkipuuta sekasin?
A: Kyl sitä koitettiin karttaa oikeen. Ne pallaa 

eri ta vai - to inen m ennee tuhkaksi sit jo.
T: Mitäs sit pantiin päälä kun se oli larottu?
A: Sit pantiin havukerros, piäntä kuusen hakkoo. 

Alhaalt ruvettiin latom aan; se tuli niinkun suamuk- 
seen ain sit, se esti sen mullan varisem ast puittein 
rakkoon. Sit alettiin täyttää sitä alhaalt mullan kans 
ja sit tehtiin ne luukut.

T: Ai, pantiiks sivuil luukut?
A: Juu  - m aanp innan  tasal ne ilmaluukut, joku 

viis kuus luukkuu tom m oses tavallises miilus, jot- 
tain 5 0  - 60  sentin kokkooset, ei sen kai niin m ää
rää ollu - laurast oikeen tehtiin.

T : Kuin paksu se kerros sihen miilun päälä tuli?

Toisen ”hii lim iehen” Nestori L in tuahon poika A im o  L in tuaho  Isokokin metsässä sillä paikalla, jossa hänen  
isänsä ja setänsä  y/i 5 0  vuotta sitten polttivat hiiliä.
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A: Kyl m ar se siin kym m enen senttii oli, miäliis 
vähä enem m änkin. Alapualel oli pakko pistää vä
hä enem m än.

T: V ähä niinkun pulm un peitto ...
A: V ähä sam al taval. J a  niist luukuist se tuli sit 

johdatettiin et m ihen päin, tukottiin toissii mullan 
kans.

Sytytys ja poltto
T: Ja  sit se sytytettiin siält päältä?
A: Juu, päältä. S inne vaan tuahisii, taikka mitä 

oli helpost palavaa. A nnettiin pallaat, et siält oi- 
keen aika liäkki nousi ylös, et se varm aan palo.

T : Siilon oli luukut viäl auki?
A: Kyl ne, kyl siin vähä vettoo tarvittiin.
T : Kuin kauan sen valkkian annettiin loiskii siält 

ylös?
A: Ei kai siin niin oikeen m äärää  ollu; taikka tais 

oikeen am m attim iähil olla, m ut niin kauan, et se 
oikeen hyvin palo ja sit ruvettiin tukkoom aan sitä, 
pantiin päälireikä um peen.

T : Mistäs sen tiäsi, et m inkä luukun avvaa ja m in
kä sulkee?

A: Sit kun se jo palo, niin kyl sen tunsi m istä
päin se rupes palam aan, kun sitä isoin nuijain kans 
hakattiin. Kun yks reuna rupes painum aan, se täy- 
tys johra ttaa  se valkkia toisseen reunaan, kunnei 
se tasan  palanu.

T: Kuis päin se valkkia lähti, et m istä päin se rei
kä tartti avata?

A: No, se avettiin sinne päin, kun valkkian piti 
m ennä. J a  yleensä jos tuulee, ni se valkkia miilus 
m ennee ain päin tuulta, ettei se oi niinkun avotuli 
- se kulki ain ilmavirtaa vastaan siäl.

T: Minkäs verran aikaa sitä kesti käryttää?
A: Se tiättyst riippus siit - jos äkkiin poltti niin 

tuli vähem pi hiilii, tuhkaks sit ja m ennee. Kun m ää 
poltin Nestorin kans tosa Kokin m ettäl - mei pol
tin siin m uutam an miilun, myytiin sit jälkeenpäin - 
kyl m ei poltettiin kauan, yhreksän ja kym m enen
kin vuarokautta. Hiljanen valkkia ja nuijittiin kovin, 
ettei se päässy palam aan oikeen liäkil. J a  tiätyst se 
puun kuivuurest ja riippuu.

Lopputoimet
T : Ja  sit kun se oli aikas palanu, ni sit se suljet

tiin kaikki?
A: Sit se suljettiin ja vahrittiin, ettei se ennää  vaan 

ruvennu palam aan. J a  kyl ne sano, et tom m oset 
kun oli oikeen tottunei, ne sai niin palam aan, et
tei sinne kekälei paljookan jääny m aata vastaan.

T : Tietenkin peitem aastkin johtus?
A: Peitem aasta ja nuijimisest.

Tarinan kertoja A leksi L inden nuorena.

T : Kum m ones se nuija oli - varren pääsä poikki?
A: Juu, oikeen raskas ja pitkä varsi, et olettus 

m aahaan  saakka, kun siäl päälä seiso.
T: Mut oliks siin rappuset?
A: Kyl siin rappusii vähä pruukattiin, jonkunlai- 

sii...
T : Oliks lankui jalkain alla?
A: Ei siin m ittään lankui ollu; nuijan kans lyätiin 

erest, kun sinne päälä m entiin, kun pelkäs et sin
ne puttoo . J a  kun tavallinen keskim ittanen miäs on 
ja tavallinen varsi, niin kyl sil päälä saakka sit m aas
ta olettus, ja kopittiin siält täält, et m ennee jostain 
sisäl, m istä ylös lährettiin. Ei sinne peijakkaaseen 
m uuton ollu m enem ist, jos se kerran aukee, et miäs 
puttoo , niin se hulm ahtaa sit. J a  raskast se oli, jos 
sitä oikeen - sitä täytys kovin nuijii.

T: No, kuin kauan se täytys sam m uneena olla?
A: Kyl m ar sitä pitivät viikon verran kumminkiin. 

Kyl se tavallisest sam m us, kun sen oikeen hualelli- 
sest peitti.

T: Oliks se yhren m iähen hom m aa?
A: Yksin ne sitä teki, m ut kyl m ää olin velipo

jan kans, mei oltiin yhres ain.
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Vierailijat
T : Entäs se tärkkiäm pi - eiks siäl sim m ost juhlaa 

ollu kans, et ehtosin  kävi sakkii?
A: No, kyl meitilkin tosa käve tavattom astas, vaik

ka aika oli huano, ettei m ittään tarjoiluu ollu, mut 
tarinoittiin.

T: Ja  m ahrollisest korviket keitettiin?
A: Juu, ja meitil oli korsu oikeen - piäni korsu - 

itte tehtiin.
T: T oinen pääsi sit koisim aan.
A: Juu, ja yhreskin oltiin. Meitil oli vanha mai- 

tokannu, misä valkkiaa poltettiin ja piippu katos, 
et oli lämmin.

T: No, täytyskös kello olla, vai oliks se luannon 
kello vaan?

A: Luannon kello vaan. Kun joku aika oltiin niin 
jom pikum pi m eni kattom aan, ja joskus m entiin yh
reskin ja annettiin miilul aika sapiska sit taas. Jo s
kus välil m entiin taas yksin.

T: Joutuskos siäl yhtään olem aan niin, ettei eh- 
tool joku olis käyny?

A: Ei m ontaa, kyl joku naapurin  äijä - ja kyl nai-

siikin, kun em äntinäs kävivät.
T : Oliks sim m ost et joku tuli naukut tuam aan?
A: Ei tainnu, sihen aikaan...N oo, en tiärä, tais 

joku juur olla. Kyl joku jottain toi, vaikka oli tun te
m atonkin.

T: No, sit kun se purettiin, kun katottiin, et se 
oli sam m unu?

A: Multa päältä pois sit vaan.
T : Lajiteltiiks sitä hiiltä ja?
A: Juu, aika puhtaaks täytykin, kun sitä myytiin, 

ei siin saanu paljon m ittään olla.
T : Oliks siin joku välppä, kun niit säkitettiin?
A: Ei, käsin mei vaan ja talikon kans, ei m ittään 

m uuta apuvälinet ollu. Mei otettiin käsin oikeen pal
jon, säkkiin.

T : Minkäs verran tavallisest miilust tuli säkei, eiks 
ne ollu h eh ton  paperisäkei?

A: M ää olen m uistavannaas, et mei saatiin yh- 
rest vähä toista sattaa. Eikä niit paranekan  survoo, 
kun täytyy hiili ehjäks jäärä. Säkin suusta otettiin 
kiinen ja hiukan rapistettiin m aahaan .

JAAKON LUONTOPALSTA:
Tässäkö se on, Kosken suurin muurahaispesä?

Kuvan keko, lähestulkoon m iljoonakaupunki, si
jaitsee Kuuselan m etsässä Hongistolla. Se on mi
nun tiedossani olevista pesistä suurin: korkeutta n. 
1 ,7  m ja läpim itta m aanrajassa n. 4  m.

Suom en suurin - ja tiettävästi m yös Euroopan - 
m uurahaiskeko oli ainakin m uutam ia vuosia sitten 
Nummi-Pusulassa. Sen korkeus oli 2 m. ja läpimitta 
m aanrajassa 5 ,8  m. Suom en korkeim m aksi m ai
nittu keko sensijaan löytyy paljon lähem pää, Y pä
jältä, Jyväm äen kulmalta. T äm än vuosikym m enen 
alkupuolella korkeutta löytyi 2 ,6  m.

Toisin kuin Keski-Euroopassa, metsissämme muu
rahaisia on  yhä edelleen runsaasti. Tosin paikoit
tain voisi runsaam m inkin olla. Suuret m uurahais
keot ovat hyvän m etsän merkki.

Kekoja rakentavia m uurahaisia taitaa Suom essa 
olla viisi lajia. Todella suuret keot lienevät kaikki 
kaljukekom uurahaisten luomuksia. Suuresta keos
ta on  läm pötaloudellista hyötyä vaikeina aikoina, 
vaikka järjestelm än hoito kysyy paljon työvoim aa.

Keon asukkaat yrittävät pitää kulloinkin tärkeät kam 
m iot 2 6  - 28  asteessa. K eon m ätänem isen estä
m inen kysyy myös paljon aikaa. Alimmaisia aine
osia on  tuuletettava.

Kuvan Kuuselan keko on kokonaisuudessaan ak
tiivisessa käytössä, mikä m erkitsee vireää yhteisöä 
ja hyvää paikkaa. M itään osaa pesästä  ei ole ta r
vinnut jättää kylmilleen. Se on m yös m erkkinä p e 
sän kasvumahdollisuuksista. Koska lähistöllä ei ole 
toisia sam aan yhteisöön kuuluvia suuria kekoja, m ah
dollisuudet keon paisum isesta ennätysm ittoihin ovat 
suotuisat.

K uningattaria tuollaisessa keossa voi olla jopa  sa
toja ja pesän  pohjim m aiset talvikammiot saattavat 
sijaita parikin m etriä m aanp innan  alapuolella.

K ekom uurahaisia on  joskus väitetty ahkeriksi, ih
mismäisiksi sählääjiksi. Niiden touhuja on huvitta
vaa seurata. Muurahaisilla ei kuitenkaan ole joh ta
jia, jotka määräisivät mitä kukin tekee ja koska. Kaik
ki oikeastaan perustuu n o p eaan  ja laajaan viestin
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tään , joissa hajuilla on  tärkeä osuus. Se on oikea 
tietoyhteiskunta.

Osa työläisistä hankkii ravintoa "kylähullumaisella" 
tarm okkuudella niin kauan kun ruualla tuntuu ole
van m enekkiä. O m a yksityinen etu on yhteisössä 
tun tem atonta. Toiset työläiset raahaavat pesänra- 
kennusaineita ainakin jonnekin pesän  suuntaan, jol
lei perille asti. Kyllä joku joskus hoitaa loppukulje- 
tuksen.

H om m ia tehdään  niin kauan kuin jalka värisee. 
Sitten sinut kannetaan  kaatopaikalle m uiden jät
teiden sekaan. Sinne päätyvät m yös naapuriyhtei- 
söä vastaan taistelussa "kaatuneet".

Kyllä vaan, kekomuurahaisilla on  om a kaato
paikka, m utta ei sen tään  sankarihautoja!

Jaakko Heinonen

Kurjenpolvet kokkoa  vasten.
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Perunapäivä sodan aikan Satopään kulmal
Kun 30-luvun pula-aika alkoi vuosikymmenen lo

pulla hellittää, elpyi talouselämäkin. Paikkakunnal alet
tiin viljellä perunaa om an tarpeen lisäks myyntiinkin.

Kun tiekin jo silloin alkoi olla ainakin osan vuotta 
autol ajettavas kunnos ja pitäjäs jo oli muutama kuor- 
ma-autokin, ja kun viäl markkinoinnin hoiti tunnettu 
liikemies Saarisen Jalmari, niin perunaa olis saanu ol
la enemmänkin.

Sen viljelyy vaan jarrutti nostaminen.
Niinpä isäni, joka oli innostunut perunan viljelyyn, 

osti vuonna -38 kahden hevosen vedettävän heitto- 
pyörä-nostokonneen. Kun uudenkiiltävä, maalilt hai
seva, taikka paremminkin tuoksuva kone tuotiin pi- 
hal, edusti se pikkupojal lähes tekniikan huippuu. Var
sinkin konneen säädöt kiinnostivat.

Väliaisan tyves oli veivi, josta kiertämäl aisa siirtys 
sivusuunnas. Konneen pääl oli pitkä tanko, jonka alas 
vääntämäl vannas nousi maasta. Sihen tarvittiinkin jo 
puoltoist vuotta nuorem m an sisaren appuu. Nokke
lana likkana hän pian oppi häipymään pihalt, näh
dessään konneen säädön taas alkavan. Kaikkein mie
lenkiintoisin oli konneen takan oleva säätöpyörä, jos
ta lukitustapin irti kiertämäl sai kierrettyy vantaan kär- 
kee nousem aan ja laskemaan.

Kauan ei kone kerinnyt pihal olemaan, kun peru
nan nosto alko. Kun paikkakunnan perunat oli yl- 
hääl ja kone taas oli multasena pihal, lupas isä mul 
taskulampun patterin sen puhdistamisest. Vaikka olen
kin jäävi työn laadust mittään sanom aan, niin näytti 
kone ahertamiseni jälkeen mielestäni melkein uudelt. 
Näytti se kelpaavan isälkin, koska patterin sain.

Kerran jatkosodan alkuaikoina oltiin Mikkolan pe- 
runamaal. Kun puolenpäivän jälkeen lähdettiin syö
mään, riisuttiin hevoset valjaist ja vietiin pihal ruokit- 
tavaks. Kun aijoin ratsastaa täm än reisun, niin ohjai
lin hevoset perunam aan päistees virtaavan pienen pu
ron varteen. Näin pääsin yrittämään hypätä hevosen 
selkään vähä hevost ylempää.

Hurjan ponnistuksen jälkeen pääsinkin niin pitkäl, 
et sain toisen kyynärpään hevosen kaulan taakse. Yri
tin sätkyttelemäl päästä ylemmäks. Olinkin jo vähäl 
onnistuu. Siilon hevonen käänsi päätäs ja otti ham- 
pail housuihin kiin - vähempikin nykäisy olis riittäny.

Kun siin iäs miehel on viel m iehen sisu, niin tein 
uuden, entistä hurjemman yrityksen. Nyt pääsinkin jo 
vähä pitemmäl. Kun koval metelil sain hevosenkin pi
täm ään ham paat irti housun persauksist, niin istuin 
lopultas hevosen seljäs.

Silloin lähestyi minnuu neljä vuotta vanhempi isä
ni nuorin veli joustavin askelin toista hevost. Kevyen 
näköinen ponnistus ja matka jatkui - urheilukielellä sa
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nottuna - "tuskin rimaa hipoen." Tässä tapauksessa 
sopisi kai paremmin "tuskin säkää hipoen" pää edel 
hevosen toista puolta alas. Vähält piti, ettei jatkanu 
hevosen takan olevaan puroon. Oli tietyst pistäny pon
nistukseen kaikkensa ja vähän ylikin, nähtyään sur
kean sätkyttelemiseni. No, uus yritys onnistui setä- 
mieheltkin.

Siin nyt ratsastettiin kun kaks "von Tööppelii". Ei 
kumminkaan joukkoja katsellen, vaan mentiin syö
mään. Taikka kun tarkemmin muistelen, niin tais se 
isompi "Tööppeli" katsella vähä joukoikin. Vaikka jo 
ymmärsinkin, mitä hän niist näki, niin itselläni ei sil
loin viel ollu muuta mieles kuin juur keitetyt perunat 
ja soosi.

Kun tehtiin pitkää päivää, niin oli ehtool jo aika 
myöhä, ennen kun oli ehtoollinen syöty. Kun viel ju
teltiin jonkun aikaa sotatapahtumist, niin ehdottivat 
Mikkolan likat Helvi ja Aune sisarenpojal Heinosen 
Antil, et hän jäis Mikkolaan yöks. Kun aamul taas jat
ketaan töitä, ja Antil sentään oli muutaman kilomet
rin patikkamatka käydä koton.

Ei Antti luvannu yötä pois kottoolt olla, kun ei en- 
nenkän ole ollu. Likat kiusoittelivat Anttii: Opettelisit 
nyt olemaan, kun tulet vähä vanhemmaks ja menet 
likoil, niin ei sieltkän sovi kohta kotti nukkumaan läh
tee.

Antti kiisti koskaan moisil reisuil lähteväs, jos sen 
tähden joutuu yäl pois kottoo olemaan. Älä ollenkaan 
kinna, vakuuttivat likat, kyl sekin aika viel tullee ja pal
jon pikemmin kun sää luuletkan. En kinna sit, myön
tyi Antti sopuisana poikana. Jos kumminkiin tuls men- 
tyy.

Lähdettiin kaiman kans kävelemään kottipäin. Tul
tiin alkumatka yhdes, jo pim ennees pilvises syysillas. 
Paikkakunnal ei silloin sähköö viel ollukkan, ja ne pie
net tuikut jotka paloivat, olivat visustas pimennysver
hoin takan. Vain eteläisel taivaal leimuivat Hangon 
rintaman tykkien suuliekit.

Myöhemmin oltiin Hongiston puol perunamaal.
Kun oli otettu Heikkilän ja Välilän perunat, m en

tiin Heinosel. Hongistol oli noukkijapareil mitattu yh
tä pitkät pätkät noukittavaks ja lyöty heinäseiväs oi- 
jaan merkiks.

Kun olimme Heikkilän Kainon kans vähän sa
manikäiset pojankoltiaiset, kipaisimme saran alipää- 
hän ja valitsimme viimeisen pätkän. Alipääst katsoen 
näytti meitin merkkiseiväs olevan melkein saran puo- 
livälis. Purnasimme täst isännäl joka kerta, kun hän 
hevosen kans tuli perunasäkei kokkoomaan. Lopul
tas hän muutti seiväst vähän matkan alaspäin.

Kun meitil nyt oli kaikkein lyhin pätkä noukittava



na, jäi meitil ain vähä aikaa, ennen kuin kone taas 
tuli kohdal. Niinkuin hyvin tiedetään, joutilaisuus on 
paheiden äiti. Niinpä meitinkin tuli taas konetta odo
tellessa jostakin kinaa. Se meni niin pitkäl et Kaino 
potkasi koppani oijaan. Aioin passittaa Kainon ko
pan saman tien sam m aan kadotukseen.

Ei vanha, kuiva koppa mihenkään lähteny; kun puu- 
saappaan kärki räsähti kopan kyljen läpitte, koppa jäi 
nilkkaan roikkumaan. Kun "vanha-aatami" oli juur par- 
haimmallas, niin koppa lähti siit niin vauhdil, et ei siit 
jääny kuin epäm ääräinen päreläjä perunapellol. Sil
loin tulikin taas kone kohdal ja päästiin töihin.

Hain koppani ojast. Vähän m atkan pääs oli ojan 
reunal muutama tyhjä koppa. Kaino haki sielt kopan. 
Noukittiin taas rinnakkain ja juteltiin. Koppakärhämä 
oli jo unhotettu. Hiukan minnuu jäi kumminkiin vai
vaam aan Kainon välinpitämätön suhtautuminen ko
pan rikkomiseen. Ei sitä tavaraa silloin niin liikaa ol
lu, ainakan turhanpäiten rikki potkittavaks. Ihmette
linkin Kainol, ettes sää paljoo välittäny, vaikka mää 
sun koppas rikkosin.

Kaino vastas vaan jutustelus lomas: Mitäs m ää siit 
Heinosen Franssin kopast... Nyt minnuu nolotti viel 
enem m än. Ei Franssi mittään pahhaa ollu tehny, päin 
vastoin lyhentänny meitin noukittavan pätkänkin.

Olimme saman ikäisen eno Toivon kans siin kah- 
den- kolmentoista vanhoja, kun Peltomäes oli peru- 
napäivä. Meitil tuli mieleen, et perunan noukkiminen 
oli paremminkin naisten ja lasten hommaa. Raavaat 
miehet siirtää perunat pellolt kellariin.

Kun esitimme asian aikuisille, suhtautuivat he sihen 
kielteisest. Sanoivat sen olevan meitil viel liian raskast 
työtä.

Täm ä ratkaisi asian. Valjastimme hevosen kärryin 
etteen. Onneks oli silloin jo matalat kumipyöräkärryt. 
Hom m a näytti ensin helpolt. Kun ensimmäinen vako 
oli noukittu, ei meitil ollu viel mittään hommii. Kun 
toista vakkoo noukittiin, niin alko jo olla siel tääl säk
ki pystys.

Lähdettiin kokkoomaan kuormaa. Kahteen mieheen 
säkki sentään nousi suhteellisen helpost kärryil. Kun 
kuorma oli purettu kellariin ja tultiin takasin, saatiin 
lähtee kohta kokkoomaan uutta kuormaa. Kun puo
lenpäivän jälkeen mentiin syömään, oli tauko hyvin 
tarpeeseen.

Kun iltapäivä kului, alkoivat säkit tuntua aina vaan 
raskaammilt. Viimeiset kuormat vietiin jo aika hiljai
sina poikina. Kun viimeinen kuorma oli viety ja rii
suttu hevonen talliin, tuli ehtoollisel kaks tavallisen 
"plaatii" poikaa. Ei ennään oikein ruokakan maitta- 
nu. Seuraava yökin meni vähä levottomast, vaikka vä- 
syny olikin. Pian siit nuori "kroppa" toipui.

Mut sen se teki, et ei perunan noukkiminen niin 
akkamaist hommaa sentään ollukkan. Ainakan sen syk
syn aikan.

Monenlaist perunapäivää ja ilmaa mahtui näihin so
tavuosiin. Pahempii olivat päivät, jolloin sataa tihuut- 
ti, joskus tuli jopa räntää. Oli toki aurinkoisii kuulai 
syyspäivii, jolloin perunapellol oli oikein ilokseen. Var

sinkin silloin, kun oli koulust "puntiksel".
Kun sota oli loppunut ja miehet kotiutettu, pääsi

vät nuoret isännät aloittamaan viljelyn.
Oltiin Vehka-Alhon perunamaal. Uus isäntä, Mik

kolan Uuno oli jo ehtiny hankkia uutta perunalajiket, 
Osbottenii koskelaisten Paulin perunain rinnal. Kun 
molempii perunoi oli lyhyt sarka ja perunat säilöttiin 
pellol aumaan, taikka "pulmuun" niinkun silloin sa
nottiin, niin jokanen kävi tyhjentämäs koppas suoraan 
pulmuun. Sovittiin, et pannaan Pauli toiseen päähän 
ja Osbotten toiseen päähän, etteivät m ene sekasin.

Kun nosto oli jo loppumas, huomas joku kopan 
tyhjentäjä toisen noukkijan kaatavan sam m aa lajiket 
pulmun toiseen päähän. Alettiin kyselemään kumpaan 
päähän kukin oli koppas tyhjentäny. Huomattiin pul
mun kasvaneen tasan molemmist päist. Samal huo
mattiin sekin, et perunat olivat pahemmin sekasin kuin 
Baabelin kansan kieli.

Vähän sodan jälkeen aloittelivat maanviljelyy tätini 
Helvi miehensä kans vuokrapaikas Raatalan Härmäs. 
Kun heillä oli perunapäivä lähdimme aamul aikasin 
perunatalkoisiin. Hevospari vetää kolkutteli peruna- 
konneen täm än noin 9 kilometrin matkan.

Kun päästiin perii, tuli naapurin Rantasalon isäntä 
ehdottam inaan, kun heilläkin on tänäpän perunapäi
vä, niin jos pistetään perunaväki yhteen, niin saa ko
ne kiertää koko ajan. Se sopi hyvin molemmil; sodan 
aikan kun oltiin muutenkin totuttu porukkahommiin. 
Pian oli Härmän perunat otettu ja lähdettiin Rantasalon 
pellol. Hevoset ja kone saatiin jättää Härm ään. Ran
tasalo oli ostanu samanlaisen konneen ja talos oli he
vospari.

Kun tultiin perii, oli hevoset jo valjastettu ja läh
dettiin kokeilemaan uutta konet. Kun vannas painui 
m aahan, poukkas se kohta ylös ja lohkasi aika palan 
kuivaa perunapenkkii. Meni taas m aahan ja teki sa
m an tem pun uudestaan.

Isäntä pysäytti hevoset ja ihmetteli, misä vika oli. 
Tuli sihen tulokseen, et varmaan oli liian vähä vauh- 
tii. Komensi hevoset puoljuoksuun. Kone poukkoili 
sinne tänne. Isäntä pysäytti hevoset, raapi kon/allis
taan . Päätteli, et siin on joku oikein pahem pi vika.

Vaikka olinkin ujo poika, sain sanottuu: Siit tarttis 
kiertää Vantaan kärkee ylemmäks.

Kiertää vantaan kärkee, milläs sitä kierrät? ihmet
teli isäntä. No, tules sit ja kierrä.

Menin ja kiersin lukitustapin auki. Kiersin säätö- 
pyöräst vantaan kärjen mielestäni sopivaan asentoon, 
lukitsin sihen. Sanoin: Nyt sen pitäis m ennä. Isäntä 
lähti ajamaan. Perunat levis kauniistas pellol!

Kun siilon jo alko joskus olla mieles muutakin kun 
syöminen, ja nyt oli Raatalan likoikin yleisönä, niin 
koitin olla vaatimattoman näköst poikaa, kun lähdin 
hakem aan koppaani.

Myöhemminkin olen huomannu, et ihmisen par
haat tähtihetket useimmiten koostuvatkin näennäisen 
pienist arkisist asioist.

Antti Mikkola
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