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Kaikkea hyvää uudelle vuosituhannelle!
Elokuun lopussa Koskelaisseura paljasti Santion 

taistelun m uistom erkin. M uistomerkki on  luon
nonkivi, johon on kiinnitetty m uistolaatta. Pysty- 
tyspaikka on Santion num m ella Kosken K artanon 
muistom erkkiä varten luovuttamalla paikalla H ä
m een  H ärkätien varrella. Seudulla käytiin Kaarle- 
herttuan ja kuningas Sigismundin kannattajien vä
linen ratkaiseva taistelu Suom en herruudesta 4 0 0  
vuotta sitten.

Taistelulla oli suuri historiallinen merkitys. Ruot
si- Suom en kruunu siirtyi Sigismundilta Kaarlelle. 
Paikallinen väestö ei osallistunut taisteluihin, m ut
ta joutui kärsim ään sotilaiden leiriytyessä alueelle. 
Kun vielä tuohon aikaan Suom essa kärsittiin kyl
m istä katovuosista, oli sotilaista johtuva ylimääräi
nen  vaiva paikoin liikaa. Tätä aikaa kutsutaan sään- 
sä vuoksi pikkujääkaudeksi.

Vuosi 1 9 9 9  m uistetaan sensijaan läm pim änä ja 
sateettom ana. M onet varm avetiset kaivot kuivuivat. 
Kesä oli juuri sellainen kuin viim evuonna sadeke- 
sän jälkeen kauniina syyspäivänä viisivuotias O s

m o ennusti: "Niin läm m in kesä kuin viim evuonna 
(1997) ja yhtä nätti kuin täm ä syksy”. Taisi osua 
parem m in kohdalleen kuin sam m akkom iehellä.

Koskelaisseuran julkaisutoiminta jatkui syysko
kouksessa julkaistulla kirjalla. Matti H einonen on 
maanviljelijä ja harrastajakirjoittaja Kai Tuom olan 
kirjoitusten pohjalta työstänyt kirjan, jonka toi
vom m e löytävän tiensä lukijoille.

Seuraavan Koskelaisen saannin varm istatte m ak
samalla kannatusm aksun lehden välissä olevalla 
pankkisiirrolla. T äm ä m aksu ei kuitenkaan ole Kos
kelaisseuran jäsenm aksu, jonka voi suorittaa erik
seen.

Näin vuoden lopussa voi ilolla m uistaa kaikkia 
yhteistyökum ppaneita ja etenkin on kiitettävä Kos
ken Osuuspankkia avustamisesta täm än lehden pos
tittam isessa.

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

Heikki Jalli

Kansikuva: Su m u in en  syystalven päivä Liipolan järvellä.

KOSKELAINEN
Julkaisija: 
Koskelaisseura ry

Vastaava päätoim ittaja: 
Heikki Jalli

Taitto:
Ritva Hellm an

Painopaikka: 
H ansaprint, Salo

-■p\STÖ/tym
441 025

Painotuote

HANSAPRINT SALO/259127/1999

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

2



Valon lähde aukeni!
”M u t ta  k o s k a  p ä ä m m e  
pä ä l lä  va lon  lä h d e  a u 
ken i ,  p a is te e l la a n  se  
heleä l lä  k o l k o n  t i e m 
m e  valaisi. H a lk i  k o r 
ven  yön se  loisti, a h 
d in g o n  ja tu s k a n  p o i s 
t i .” (V K  44 .4 ) .

Ihmisen olem ukseen kuuluu se, e ttä hän  etsii va
loa eläm äänsä. Ilman valoa on lähes m ahdotonta 
liikkua, ainakin tarvitsem m e to inen toistaan p a 
rem pia apuvälineitä. Ilman valoa koko eläm ä on 
m ieletöntä, jopa m ahdotonta. Valon m erkitykses
tä kertoo sekin, että ihm inen on palvonut joskus 
jopa aurinkoa, valoa, jumalanaan. Kaikki täm ä osoit
taa  meille ihm isen kaipausta, ihm isen pyrkimystä 
valoon. Ihmisen syntym ästä puhutaan  joskus niin, 
että hän  näki silloin ja silloin ensim m äisen kerran 
päivänvalon. Joskus myös eläm än päättym iseen liit
tyy syvä kokem us valon läsnäolosta. Elämä ei ole, 
ei a inakaan tulisi olla, m atkaa pim eydestä pim ey
teen  vaan valosta valoon. Jum alan ensim m äiset luo- 
m issanatkin olivat: "Tulkoon valo!”

Hyvin kuvaavaa on myöskin puhe pim eyden töis
tä  ja pim eyden voimista. O n sellaisia tekoja, joita 
tehdään  usein yön pim eydessä. M utta kun ne pal
jastuvat, kun niiden tekijät saadaan kiinni, tavataan 
sanoa, että heidän tekonsa tulivat päivänvaloon. - 
Jos m e kiellämme tai yritäm m e kätkeä om an syn
tim m e ja syyllisyytemme, niin m e torjum m e valon 
ja annam m e pimeydelle valtaa om assa sydäm es
säm m e. Synnit on  mahdollista tunnustaa ja saada 
anteeksi ja sam assa m äärin pim eys väistyy valon 
tieltä.

Ei täm ä silti sitä merkitse, etteikö pim eyttäkin oli
si m onin tavoin om assakin eläm ässäm m e. Juuri sen 
tähden, että  on  pim eyttä, m e kaipaam m e ja tar

vitsem m e valoa. Ei ole olem assa inhimillisesti täy
dellistä kirkkoa, on vain kirkko, jonka kautta virtaa 
m ahdollisim m an paljon valoa. Me kaipaam m e ja 
tarvitsemme valoa. Tarvitsemme elävää hoitavaa va
loa. Tärkeintä on, että sydäm em m e saa valoa. Eh
kä juuri sen tähden  joulun valot koskettavat m eitä 
hyvin syvästi.

Valosta ei ole meille m itään hyötyä, jos silmäm
m e eivät kykene näkem ään. Tarvitsem m e avoimia 
silmiä. Me huom aam m e varm asti ihmisen, jonka 
silmät niin sanotusti säteilevät. Ne voivat säteillä iloa, 
onnea, luottam usta ja rakkautta. Jonkun  koko ole
m us on valoisa. Sellaisen ihm isen lähellä on hyvä 
olla ja tuo valoisuus leviää usein om aankin elä
m ääm m e. Jo  jonkun läsnäolo, jonkun sana, voi va
laista m inun päiväni.

Joulun sanom aan  liittyy hyvin olennaisesti valo. 
Kun enkeli toi viestin Jeesuksen  syntym ästä, sitä 
kuvataan sanoin: H erran  kirkkaus ym päröi kuuli
jat. Joulun Lapsessa valon läsnäoloa kuvataan usein 
hänen  päänsä ympärillä olevalla sädehtivällä kehällä. 
Sillä haluam m e sanoa jotain sellaista, jota on m uu
ten  vaikea pukea sanoiksi. Tänäkin jouluna Jeesus 
kutsuu meitä: "Minä olen m aailm an valo. Se, joka 
seuraa m inua, ei kulje pim eässä, vaan hänellä on 
eläm än valo” (Joh. 8:12).

Joulun iloa ja valoa kotiisi ja elämääsi!

Antti Saarela
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n  1  • • •  • • •  • •  • •Pyhäinpäivänä
R autaportin  avaan, suljen, 
puistoon pyhään kuljen.
Luokse viim euntaan nukkuvain.
H etket onnellisten päiväin, 
hetket tum m ain surun häiväin 
elää kanssaan sain.

Pysähtyy kum m un luokse askel, 
kukkaseni sille lasken, 
m uistom erkin juurelle.
V ietän hartaan  m uistohetken, 
päiviin m enneisiin teen  retken, 
kelloin soittoon havahdun.

Avaan oven H erran  huoneen, 
hiljaa kuiskaan taivaan puoleen: 
kiitos rakkaistani mun.
Pyydän Suita Taivaan H erra 
m atkani että joh taa kerran 
m yös sinne m aahan  siunattuun.

Kaino V erner Knuutila

Paimenten joulu
Jättäny t ei vielä työ paim enten.
Kun saapuu yö,
syliin sen vaipuu Betlehem .

Riem uhuuto katkaisee 
yön hiljaisen.
Paim en siitä valpastuu, 
luo laum ansa käy kiiruhtaen.
O n Lunastaja syntynyt, 
se huuto ilmoittaa.
Taivas ja m aa tehnyt sovinnon, 
nyt käykää riem uitsem aan.
J ä ä  paim en mielin iloisin 
laum aansa kaitsem aan.

Kaino V erner Knuutila

Tule, tule joulu
Tule, tule joulu, 
tuo tuiketta kynttiläin 
lem peäin.
Tuo tuoksua hyasintin 
huum aavaa, 
joulukellojen sanom aa.

Tule, tule joulu, 
tuo tähden  loistetta, 
sydämissä syttyvää.
Ylistystä enkelkuoron, 
mieliin ylettyvää.

Kaino V erner Knuutila
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Kotirintamanaisen muistoja sodan ajalta
Äitini Anni Mäki sai Kotirintamanaisen mitalin
10. 5. 1 9 9 2 . Tapaus sai hänet muistelemaan 
menneitä aikoja.

"Kiitän teitä huom aavaisuudestanne; olen kyllä 
täm än mitalin ansainnut siinä kuin m oni muukin 
mitalin saanut. En luultavasti saanut mitalia yksin 
siitä syystä, että m ieheni lähti puolustam aan syn
nyinm aatam m e. Mitä olisikaan ollut itsenäisyyden 
m enettäm inen?

Minulle jäi kaikki vaikeudet, ensim m äinen vaikeus 
oli koron maksu. Olimme juuri ostaneet pienen maa- 
kappaleen, johon oli rakennettu  tupa ja pieni n a 
vetta. N avettaan m ahtui yksi lehm ä ja neljä kanaa. 
Siitäkin vähästä m itä oli, piti luovuttaa m aitoa ja 
kolm en hehtaarin  viljelyksestä heiniä ja pahnoja. 
Sodan loputtua peltoa tehtiin ihmisvoimilla lisää. 
K ansanhuolto oli 14  kilometrin päässä H onkam ä
essä, ja sinne oli parikin kertaa viikossa m entävä 
korttiasioita hoitam aan. Kaikki tavara oli sota-ai- 
kana kortilla. Kun lähdin sinne asioim aan, oli m ur
he jättää kolme alle kouluikäistä lasta kotiin kes
kenään. Ajattelin, onko tupakaan enää jäljellä kun 
takaisin ehdin. Pelko oli aina siitä, että löytävät tu
litikut, taikka saavat pesästä  syttyvän hiilen ja leik
kivät tulella. Siinä m atkassa m eni aina koko päivä. 
Talvella m enin suksilla, eikä koskaan 
ollut vanhaa latua, kun tuuli puhalsi 
jäljet um peen. Kotiin kun kerkesin, 
niin lapset huusivat ruokaa.

V aikeaa oli olem inen muutenkin; 
ruokavesi oli kilometrin päässä. Ka- 
naniityn lähteeltä sitä kahdella äm 
pärillä roikotin. Lehmällekin oli vet
tä tuotava, vesisaavin vein Kulman sa- 
vikuopalle etukäteen, e ttä  pinta jää
tyisi ja saisi koko saavillisen kotiin. Ris
to  veti narusta, ettei vesikelkan nok
ka m ennyt m aahan, kun työnsin kelk
kaa.

Vielä oli ankara pelko koko ajan, kun täälläkin 
oli kuin sodassa. T aivaanrannan loimua katseltiin, 
kun Helsinkiä pommitettiin. Lentokoneita seilasi yö
tä  päivää, ja yksikin putosi R aatalan Kirjasin pel
lolle. Metsäkaartilaisia kulki yli pihan. Kerrankin olin 
kuulevinani m iehen sanovan toiselle: ”01e nyt hil
jaa, kun m ennään  jonkun kanakoppiin .” Myö
hem m in selvisi, että hän  oli käskenyt toista olem aan 
hiljaa kun m enevät jonkun kartanon läpi. Joskus 
sen tään  Vilhokin pääsi lomalle ja kolisteli oven ta 
kana, millään en m einannut uskaltaa avata ovea 
hänellekään. Lom allepääsyt olivat aina yllätyksiä, 
ei niistä etukäteen ilmoiteltu.

Kaikesta oli yksin huolehdittava; kevätkylvöistä, 
sadonkorjuusta, polttopuiden hankkim isesta jne. 
Halkoja hakattiin myös luovutukseen, minäkin hak- 
kasin Purhaan  m etsässä hopeakirveen itselleni.

Tuli siitäkin sodasta loppu, m iehet palasivat ko
teihinsa, ja eläm ä jatkui niiden onnekkaiden osal
ta, jotka eivät sotatantereelle jä än ee t.”

Anni M äen m uistiinpanoista koonnut 

Ritva Mäkeläinen

Pieni Särän talo Hongistolla, jossa A n 
ni Mäki lapsineen asui Vilhon ollessa rin
tamalla. Kuvan o ttam isen  aikaan talos
sa ei asunu t ketään.
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Jouluksi
Ristiriitaisia ajatuksia pyöri päässäni n. 10-vuotiaa- 

na marraskuun kallistuessa lopuilleen. Sieltä täältä ai
kuisten puheista arvailin että possu pitäisi pistää penk
kiin. ”Tulis nyt piän pakkanen ensiks, kaikki säilyis sit 
parem m in”, sanoi äiti. Ihan pieneltä lapselta se sian 
teurastus varmaan saatiin ns. pimitettyä. Aikuiset kul
kivat ulkona tärkeinä ja kiireisen tapaisina. Lasta käs
kettiin pysymään sisällä - ehdottomasti - tällä kertaa. 
Jonain päivänä sitä vaan kävi toteamassa, että pos
sujen karsina oli tyhjä. Alunperin niitä oli ollut kaksi 
tai kolme. Tuttavat ja sukulaiset ostivat yhden lihat, 
yksi syötiin talossa vuoden mittaan ja sen kolmannen 
taisi viedä Osuusteurastamo.

Kaikki tämä alkoi varhain keväällä, kun ne pienet 
vaaleanpunertavat uteliaat olennot tuotiin jostakin ta
losta, missä oli emakko.

Niitä varten oli matala valurautainen astia johon ne 
saivat lypsylämmintä lehmänmaitoa. Valurautaa siksi, 
että se pysyi pystyssä edes ruokailun ajan. Possut kun 
ovat aina olleet kovin puuhakkaita. Vähitellen maito 
vaihtui joppiin ja kypsään ohrajauhosakkaan. Näistä 
kasvoi taatusti viljasikoja ja luomupossuja, näitä käsit
teitä ei vaan taidettu silloin vielä tuntea. Kahden - kol
men possun hoito oli varsin yksilöllistä; niillä oli jos
kus oikein nimetkin. Kesäksi näille jo melko isoiksi kas
vaneille, sanoisinko niitä nyt jo sioiksi, tehtiin ulkoai- 
taus. Siellä ne pääsivät kunnolla toteuttam aan itseään, 
tonkimaan maata ja nauttimaan mutakylvyistä. Kar
kumatkat isoon rajaojaan ja vähän naapurin puolelle
kin olivat niille kesän kohokohtia, ja hoitajalle aika
moinen koettelemus.

Syksy tuli, m aa routaantui ja possut suljettiin taas 
sisään olkien syleilyyn ja - läskit alkoivat todenteolla 
lisääntyä. Mitä muhkeampi takamus, sen tyytyväi
sempiä olivat kasvattajat. Niitä käytiin vertailemassa 
naapurienkin kesken, että jokos olis tarpeeksi lihava 
ja kuinka iso se teidän possu nyt onkaan ja koska ai
otaan pistää penkkiin.

Sitten se päivä lopulta koitti - meikä tyttö pääsi sen
tään helpotuksekseen lähtemään kouluun - ja ”pahin” 
oli jo ohi kun iltapäivällä taas kotiuduin. Sika riippui 
jo orressa ja äiti sekoitti veriastiaa jossain kylmässä, 
jos sitten oli lumikinosta tai kylmässä muuten. Yritin 
siirtää ajatuksiani kokeisiin joita oli tulossa, koulun jou- 
lujuhlaohjelmiin, lainakirjoihin ja punaisiin omenoihin, 
joita olin nähnyt kaupassa... eikä se ruho enää pos
sulta oikeastaan näyttänytkään.

Se oli lihaa nyt. Totta puhuen kyllä mieleen muis
tui kuinka hyvältä suolattu ja paistettu sianliha mais- 
tuukaan. Nyt kun sitä pian saa syödäkseen. Kesä ja 
alkusyksy oli keploteltu palvilihan ja kaupasta ostetun 
ryyni- ja Suomimakkaran turvin.

Ensiksi saatiin syödä verilettuja. Rapeaksi paistet
tuna ne olivat hyviä ja nälkä lähti nopeasti. Verta riit
ti lahjoitettavaksikin; pakastimia ei ollut, se tuli saada

nopeasti käytettäväksi.
Mitään ei saanut joutua hukkaan, siitä pidettiin eh

dottomasti kiinni. Aivan erityinen työ on suolien rat
kominen ja kääntäminen, tarkkaa työtä on tehtävä, 
jotta saadaan kunnon makkaroita. Monen seuraavan 
päivän tärkein homma kuulosti olevan puhtaan veden 
vaihtaminen suoliin. Tosiasiassa se varmaan tehtiin sii
nä muitten askareitten lomassa. Lapsen silmin kun nii
tä katselin, niin päätin, että minä en kyllä noita syö. 
Ruisleipä ja maito saavat olla minun ruokaani.

Kun se makkaranvalmistuspäivä oli käsillä, aikuiset 
vaikuttivat kovin tyytyväisiltä ja puuhaa riitti. Ohrapuuro 
oli keitetty suureen pataan jo edellisenä päivänä. Si
pulia hienonnettiin suuria määriä, siitä en pitänyt ol
lenkaan - silmiä kirveli jo kaukaa. Lihamylly oli asen
nettu paikoilleen ja makkaran tekoon sopivat raaka- 
aineet odottivat jauhamista. Se olikin jostain syystä isän
nän hommia, samoin makkaratikkujen vuoleminen. 
Edellisiltä kerroilta varastossa olleet otettiin esiin, mut
ta lisää tehtiin varmuuden vuoksi. En sitten mitenkään 
ihastuneena katsellut tätä makkaroiden tekoakaan.

Parempi livahtaa äkkiä ohi makkarakaukalon, sar
vien ja suolien, siirtyä leikkimään paperinukkien kans
sa ja yrittää unohtaa koko makkaran teko. Se onnis
tuikin vähäksi aikaa. Kunnes...nenään alkoi tuntua mi
tä herkullisempi ruoan tuoksu. Tiesin sen tulevan suu
resta leivinuunista, jossa makkarat olivat paistumassa. 
Mukava tirinä kuului uunista, kun luukkua vähän rao
tettiin. Vatsa alkoi vaatia osaansa kun kauniin ruskeaksi 
paistuneita makkaroita otettiin pois uunista. Tuskin 
enää maltoin odottaa niiden jäähtyvän sen verran, et
tä pääsen niitä maistelemaan. Sitten ei muuta enää 
kaivannutkaan. Aikuiset tuntuivat lähes ihmeidenteki
jöiltä. Makkaralämpimäisiä vietiin myös joillekin yksi
näisille, jolla ei possua ollut kasvamassa. Makkarat tu
li syötyä jouluun mennessä, lihojen suolaaantumista 
odotellessa.

Koulu ja lähestyvään kuusijuhlaan harjoiteltavat oh
jelmat ottivatkin minut haltuunsa joksikin aikaa, olin 
mukana täydestä sydämestäni. Kuljin koulumatkani ky
läkaupan ohitse, ja sen ikkunoihin aseteltiin kauniita 
koristeita. Lahjatavaraakin asetettiin esille mm. aa
mutossuja, yöpaitoja ja nukkeja. Suuren juhlan odo
tus levittäytyi koululta ja kaupasta ensin lapsiin ja ky- 
länraitille, siitä sitten koteihin, ja aikuisetkin saatiin mu
kaan tähän jännittävään leikkiin.

Koulu päättyi hyvissä ajoin ennen joulun viettoa, ja 
kuusijuhlaa oli mukava kerrata mielessä varsinaisia jou
lupäiviä odotellessa.

Kinkku paistettiin ja olo tuntui siltä osin turvatulta. 
Joulupukkikin näyttäytyi ja toi lahjojakin, mutta...us
koni häneen koki aikamoisen kolauksen ja taisi vallan 
loppua, kun sillä oli ISONSISKON KÄDET!

Seija Mäkitalo
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Jooseppi ja Marjatta
Kirjassa Kosken Tl m iehet kohtalon vuosina 1939  

- 1945 kerrotaan täkäläisten sotilaiden retkestä isän
m aan puolesta ja esitellään m iehet. M atrikkeliosan 
alkuun on valittu johdantolauseeksi säkeet:

"M inne katseesi tähtäät, mies, 
m inne m ietteesi, m innekä ties?”
Lause on runoilija Yrjö Jylhän käsialaa H än oli 

syntyjään T am pereen poikia, näki päivänvalon vuon
na  1803 . Voim akkaasti hehkunut eläm ä päättyi 
vuonna 1956 .

Jylhä oli runoilija kautta vuosiensa, m utta ylei
seen tietoisuuteen h änet toivat rintam aeläm ykset, 
jotka hän  talletti tulevillekin sukupolville sydänve- 
rellään kirjoittaen. Itse hän  sanoo kirjansa Runoja 
alkulauseessa: "Sotakentältä olen noutanut viimei
set lyyrilliset sanom ani, ja yhteisten taisteluittem- 
m e nimissä om istan kirjani kaatuneitten aseveljie- 
ni m uistolle.”

M onista sota-ajan runoista rakastetuim pia on Py
hä yö. Se on teoksesta Kiirastuli. Siinä Jylhä käyt
tää  taustana tunnetuistakin tunnetuinta kertom us
ta Raam atusta, joulun tapahtum aa. Siihen hän  ne- 
rokkaasti punoo kokem uksen, kun eräs aseveljistä 
kuulee tulleensa isäksi.

Onnellisen isän nimi on hauskasti Joosepp i Kir
vesm ies näin m uistuttaen joulukertom uksen Jo o 

sefia, jonka am m attina oli rakentaja, sanokaam m e 
vaikkapa juuri kirvesmies. Vastaavasti äsken syn
tyneen lapsen äidin nimi oli M arjatta. ”O n poika 
syntynyt Joosepille ja Marjatalle, ja Marjatalle! Se 
syntyi m ustim m an orren  alle, ja tuskin peitettä sil
le .”

Jouluaaton  eh toona rintam am iehet kokivat sy
vää hellyyttä. Niinkuin kerran Betlehem in yönä en
kelit, paim enet ja itäm aan tietom iehetkin kun
nioittivat Jeesus- lasta, korsun aseveljet liikuttuivat: 
”Me kaikki hengessä polvistuimme ja lapsen vie
relle kum arruim m e ja siunauksem m e luim m e.” Oli 
juhlaa keskellä sodan arm otonta  m enoa.

Parrakkaita ja sänkileukaisia nuo Joosepp i Kir
vesm iehen kaverit olivat. H e olivat partaisia pai
m enia, jotka pakkasen ja lum en keskellä pitivät var
tio taan. H e vartioivat sitä p ientä lasta - ja kaikkia 
Suom en lapsia - etteivät joutuisi peto jen  saaliiksi. 
M aa ja taivas soivat kiitosta.

"Ja Suom en korpien yllä hohti nyt tähti suurempi 
m uita .” Se johdatteli väsyneet taistelijat aikanaan 
kotiin rintam alta. Joosepp i ja M arjatta saivat koh
data toisensa rakkaasti ja kasvattaa lapsensa ja ra 
kentaa yhteistä isänm aata. R auha oli tullut.

Eino Lehtisaari

Reissuvuosi
Vuoden kääntyessä kohti loppuaan on mukavaa 

muistella m enneitä kuukausia ja huom ata eläm än
kokemuksensa taas kasvaneen monenlaisilla tapah 
tumilla ja elämyksillä. Viime talven ennätyspakkasista 
tai kesän kovasta kuivuudesta tulee varmasti rupa
teltua vielä pitkään, niin kuin myös muista kaikkia 
koskettaneista ja kiinnostaneista aiheista. Toisaalta 
varm aan kaikilla on jäänyt mieleen omia hauskoja 
muistoja vuoden varrelta, olivat ne sitten pieniä ilo
ja tai suuria elämänmuutoksia.

Itselläni m enneestä vuodesta ensimmäiseksi mie
leen nousevat tekem äni ulkomaanmatkat. Eri m aa
ilman kolkkiin ja kulttuureihin suuntautuneet reissut 
ovat tarjonneet monenlaisia elämyksiä ja kokemuk
sia. Mukaan m ahtuu niin hyviä kuin huonojakin het
kiä, mutta kummasti aika vain hioo muistoja ja näin 
jälkeenpäin ajatellen ovat kaikki m atkat olleet oikein 
onnistuneita. Kaikenlaisille kommelluksillekin voi jo 
nauraa ja virheistä on ottanut oppia.

Värikkäimmät kokemukseni sain varmasti Intias

sa, johon matkustin jo viime vuoden marraskuussa, 
ja jossa vietin lähes kolme kuukautta. Matkan tar
koituksena oli osallistua vapaaehtoistyöprojektiin In
tian maaseudulla ja niin sitten vietin kaksi kuukaut
ta olem attom an pienessä kylässä m aan syrjäisim- 
m ässä kolkassa englanninopettajana. Kylässä ei ol
lut lainkaan sähköä, juoksevaa vettä, viemäriä, pu
helinta, postia, kauppoja, autoja, teitä tai mitään muu
takaan länsimaiseen elintasoon tottuneelle ihmiselle 
itsestäänselviä mukavuuksia. Savimajassa ei sentään 
tarvinnut asua, vaan petipaikka löytyi kyläkoulusta, 
mikä täisikin olla ainoa talontapainen koko kylässä, 
ja öisin melskaavista hiiristä huolimatta ihan kotoi
nen.

Koulun lisäksi askareisiin kuuluivat kaikenlaiset ta- 
lousaskareet, kuten vedenkanto kaivolta ja poltto
puiden kerääminen. Vapaa-aikaakin oli runsaasti ja 
silloin käytiin vierailulla muissa kylissä tai istuttiin keit- 
tonuotiolla tai kaivolla juttelemassa paikallisten kans
sa. Yhteisen kielen puute ei juurikaan haitannut! Ker
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ran viikossa - toripäivänä - oli lisäksi varsinainen va
paapäivä, jolloin tehtiin kauppareissu. Torille oli kah
den tunnin kävelymatka, joten sillä käymiseen se va
paapäivä sitten usein kuluikin kokonaisuudessaan. Se 
ei tosin yhtään haitannut, sillä kyllä intialaisella to
rilla on m onenm oista mielenkiintoista katseltavaa ja 
ostettavaa.

Vapaaehtoistyöprojektin jälkeen matkailin vielä het
ken aikaa tutustuen Intian suurkaupunkeihin ennen 
paluutani lumenvalkoiseen ja hiljaiseen Suomeen. Ke
vät kului tiiviin opiskelun merkeissä, m utta kesällä 
sain taas pakata laukkuni ja tällä kertaa vuorossa oli
kin Intian täydellinen vastakohta. Pääsin nimittäin mu
kaan Japanin  hallituksen järjestäm ään nuorisovaih
to-ohjelmaan ja matkustin kymmenhenkisen suo- 
malaisdelegaation jäsenenä kuukaudeksi Japaniin.

Vaihto-ohjelman teem ana oli nuoriso- ja vapaa
ehtoistyö, mutta sitä ei m atkan aikana juurikaan si
vuttu, vaan pääasiassa meille esiteltiin Japanin  kult
tuuria ja instituutioita. Olen itse opiskellut Japanin 
kieltä ja kulttuuria kaksi vuotta, joten m atka oli mi
nulle hyvin antoisa. Vähäisestäkin kielitaidosta oli suu
resti hyötyä, sillä japanilaiset eivät juurikaan puhu 
englantia. Parhaina muistoina tältä reissulta nouse
vatkin mieleeni ne m uutam at keskustelutuokiot, jol
loin todella onnistuin kommunikoimaan japanilais
ten kanssa heidän omalla kielellään.

Myös m atkan virallinen puoli oli hyvin vaikuttava. 
Saimme mm. tavata kruununprinssin ja -prinsessan, 
joita tavallinen kansa vain harvoin pääsee näkemään. 
Lisäksi osallistuimme kansainväliseen nuorisokonfe- 
renssiin ja -leirille, joissa oli yli 150 osallistujaa kol

m estatoista eri m aasta. Välillä melkein unohti ole- 
vansa Japanissa, sellainen kulttuurien sekamelska ta
pahtum issa vallitsi. M atkan merkittävintä antia oli
vatkin uudet ystävät eri puolilla maapalloa. Tästä 
eteenpäin m atkustam inen on entistäkin helpom paa, 
kun täysin vieraissakin maissa on ystäviä odottamassa 
ja auttamassa.

Vilkkaan ja vaativan Japanin  m atkan jälkeen tun
sin sitten tarvitsevani vähän lepoa ennen paluuta nor
maaliin arkeen, joten Suomessa vietettyjen neljän päi
vän jälkeen nousin koneeseen ja lensin vaihteeksi toi
selle puolelle maapalloa, Amerikkaan. Kaksiviikkoi
sesta m atkasta suurin osa kului Atlantin rannalla loi
koillen, m utta joitain nähtävyyksiäkin tuli käytyä kat
som assa mm. Baltimoressa ja New Yorkissa. Am e
rikka oli minusta kovin sam anlainen kuin televisios
sa ja elokuvissakin, mistä olin vähän yllättynyt. Vä
lillä tuntui siltä, kuin eläisi tv- sarjassa!

Vaikka kaikki näm ä m atkat ovat olleet hyvin eri
laisia ja eksoottisia kokemuksia, niin jokin niitäkin 
sentään yhdistää. Kaikki ne ovat opettaneet minul
la, miten uskom attom an hieno m aa Suomi on, ja 
miten hyvä täällä on elää. U peankin reissun jälkeen 
tuntuu hyvältä palata tänne ja käydä Koskella koti- 
saunan löylyissä puhdistautum assa matkan rasituk
sista ja tapaam assa kaivattuja ystäviä ja sukulaisia. 
J a  kun on hetken tankannut turvallisuutta kotimaan 
kamaralla, niin voi taas vahvoin siivin lähteä uusiin 
seikkailuihin. Saapa nähdä, mihin elämä seuraavak- 
si lennättää!

Mia Mikkola

Kirjoittaja kuvattuna intialaisen perheen kanssa.



Marjatta Väänänen:

Koski kunnostautui sata vuotta sitten
Suuren adressin  allekirjoitti 
5 0 8  k oskela ista

Nykykoskelaisilla on  ainutlaatuinen mahdollisuus 
tutustua esivanhem piensa ja m uiden sata vuotta sit
ten  eläneiden koskelaisten nimikirjoituksiin. Ne esiin
tyvät ns. Suuressa adressissa, joka säilytetään Suo
m en Kansallisarkistossa. Talvella sata vuotta sitten 
suom alaiset kirjoittivat sen lehdille nim ensä kaik
kialla m aassa. Koskeltakin nimiä kertyi useita sivu
ja. H anke käynnistyi maaliskuun alussa sen jälkeen, 
kun keisari Nikolai II oli an tanut Helmikuun m ani
festin. Siinä hän uhkasi m aan perustuslakeja, jot
ka Aleksanteri I vuonna 1 8 0 9  Suom en jouduttua 
V enäjän yhteyteen oli luvannut pitää kunniassa. Sa
m oin olivat hänen  seuraajansa m enetelleet.

Helmikuun m anifesti 
aiheutti m aansurun

Suom elle N ikokin manifesti oli kova ja odotta
m aton isku. Yleinen m aansuru vallitsi. Pääkau
pungissa naiset pukeutuivat mustiin ja m iehet kan
toivat hihassaan m ustaa surunauhaa. Välittömästi 
manifestin antam isen jälkeen heräsi suom alaisten 
keskuudessa ajatus Suuresta adressista, johon  ko
ko kansa voisi osallistua ja jota erityinen lähetystö 
lähtisi viem ään keisarille. Adressissa pyydettiin, e t
tä keisari peruisi tekonsa ja pitäisi Suom en perus
tuslait voimassa.

Yli puoli m iljoonaa allekirjoitti
Yli puoli m iljoonaa suom alaista, tarkem m in sa

noen  5 2 2  931  henkilöä allekirjoitti adressin. Kos
kella allekirjoittajia oli 5 0 8  henkeä, joista naisia 270 .

Kokonaistulos oli ajan oloihin ja lyhyeen ke- 
räysaikaan nähden  häm m ästyttävän suuri. O nnis
tum isesta saadaan kiittää paitsi voim akasta kansal- 
lishenkeä erinom aista organisaatiota, joka lisäksi toi
mi venäläisiltä vallanpitäjiltä salaa.

Nimien kirjoittam inen Suureen adressiin tap ah 
tui m uutam ana maaliskuun alun päivänä 18 9 9 . J o 
kaiseen m aam m e kuntaan toim itettiin silloin H el
singissä laadittu ja käsin kirjoittamalla kopioitu ad- 
ressiteksti, jonka yhteydessä oleville virallisen p a 
perin liuskoille itse kukin suom alainen saattoi kir
joittaa nim ensä.

Oskari Puras Suureen Lähetystöön  
K oskelta

Nimien keruu adressiin tapahtui kussakin kun
nassa siten, e ttä  m uutam at luotetut m iehet, joiden 
joukossa oli om an m aakunnan  ylioppilaita, hoitivat 
keräyksen jalan, hiihtäen tai hevosreellä liikkuen. 
Nim et pyydettiin rippikoulun käyneiltä miehiltä ja 
naisilta, ei kuitenkaan venäläismielisiksi tunnetuil
ta. Näin jo senkin vuoksi, ettei hanke olisi paljas
tunut.

Kustakin kunnasta valittiin edustaja viem ään ad
ressia keisarille. Valintaa ei kuitenkaan voitu tehdä 
kuntakokouksessa asian salassa pitämiseksi, vaan 
Koskellakin ja lähipitäjissä valinnan suoritti M artti
lan Säästöpankin isännistö. Koskelta tuli lähes 500- 
m iehiseen lähetystöön valituksi Oskari Puras.

Naisetkin osallistuivat
U utta ja kansanvaltaista oli, että kukin kirjoitti ni

m ensä siinä järjestyksessä kuin kerääjä asianom ai
sen tavoitti. Jokainen allekirjoittaja merkitsi nim ensä 
jälkeen asem ansa tai am m attinsa. Koulu oli jo täs
sä vaiheessa huolehtinut varsin hyvin kirjoitustai
don leviämisestä. Mikäli joku ei vanhuuden, huo
non  näön  tai kirjoitustaidon puutteessa voinut itse 
kirjoittaa nim eään, hän  valtuutti kerääjän tai m uun 
henkilön sen tekem ään. Jälkim aailm an kannalta
kin kiintoisaa on, että kukin allekirjoittaja merkitsi 
n im en jälkeen am m attinsa tai asem ansa.

Lähetystön salassa pitäm inen onnistui niin hy
vin, että kenraalikuvernööri sai tietää hankkeesta 
vasta, kun lähetystö jo oli junassa matkalla Pietariin.

Koskella adressin puuham iehiä olivat kunnan his
torian kirjoittajan Terhi Nallinm aa-Luodon m ukaan 
ainakin kauppias Kalle Penttinen, talollinen O ska
ri Puras ja puutarhuri O nni Liipola Ali-Liipolasta.

T alollisista itsellisiin , 
palvelijoihin ja pappiin

Tiettyjä periaatteita noudatettiin. Kun venäläiset 
helposti tulkitsivat vastustuksen lähtevän vain ylem
m istä yhteiskuntapiireistä, haluttiin korostaa koko 
kansan olevan hankkeen takana. Viljelijät m erkit
sivät am m atikseen talollinen, vaim onsa olivat 
em äntiä tai talollisen vaimoja. Ajan yhteiskunta koos
tui Koskella paitsi talollisista ja vaim oistaan, ent. ta 
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lollisista ja heidän puolisoistaan, pojistaan ja tyttä- 
ristään, palvelustytöistä, palvelijoista, rengeistä, torp
pareista sekä itsellisistä ja vaim oistaan. K auppiaita 
oli Koskella m uutam ia, leipureita sam oin. Oli myl
läri. nahkuri, räätäli ja useita neulojia, seppä, vär- 
järi. sorvari, suutari, kansakoulun- ja pientenlas- 
tenopettajia, koneenkäyttäjä, puuseppiä, kirjansi
tojakin. O suustoim inta oli vasta herääm ässä, siksi 
osuusmeijeriä ei vielä ollut vaan yksityisiä meijerei- 
tä. jotka toimittivat voita vientiin. Siten meijeriste- 
jä oli kolme allekirjoittajina, lisäksi Sorvaston vii
m einen yksityinen meijeristi Hjalm ar Heim o. Yksi 
ruotsinkielinenkin allekirjoittaja Koskelta oli m uka
na: Fru Maria Nyberg. M iehensä, Kosken kartanon 
m yöhem pi om istaja Jo h an n es Nyberg, merkitsi it
sensä vuokraajaksi.

Usein kerääjät jättivät pappilan käymättä. Arveltiin 
papp ien  olevan esivallan eli keisarin puolella kir
kon silloisen suhtautum istavan mukaisesti. Kosken

seurakunnan kappalainen Ludvig Närvi kuitenkin 
allekirjoitti kuten kanttori J.V iktor Leiman.

Keisari suhtautui kylm ästi
Yksityisin, aulein lahjoituksin saatiin lähetystölle 

tarvittavat kotim aan ja Pietarin m atkarahat. Hel- 
sinkiläiskodit taas majoittivat mieluisasti isänm aan 
asialle lähteneet m iehet, pääasiassa sarkatakkiset 
talonpojat, m ennen  tullen.

Keisari ei o ttanut Pietariin saapunutta  lähetystöä 
vastaan. Lähetystö palasi takaisin Suom een ja yh
teisen juhlan jälkeen kukin palasi kotiinsa.

Vaikka keisari ei suostunut tapaam aan  lähetys
töä, adressihankkeella oli varsin suuri merkitys suo
malaisille. Se kasvatti suom alaisten kansallistuntoa, 
lujitti vahvasti yhteishenkeä ja valmisti m aata siten 
tulevaan itsenäistym iseen, joka tapahtui 1917 .

K oskelaiset allekirjoittajat:
Nimet ja ammatit painettu siinä muodossa kuin ne adressissa ovat.
Juho Ali Karri talolinen 
Heikki Särä Talollinen 
Josefiina Lammela palvelustyttö 
Oskar Särä Entisen Talollisen 
poika
Amanta Särä Entisen talollisen 
pojan vaimo
Elina Kattelus Entisen talollisen 
tytär
Juhan VVerho Eläkeläinen 
Anna Werho Entinen talon emäntä 
Juha Laiho Renki 
Kusta Hakström Nahkurin sälli 
Amanta Pikkutupa itsellinen 
Amanda Lindroos itsellisen vaimo 
Anna Kujanpää itsellisen vaimo

Sanna Haapasalo talollisen vaimo 
Juha Haapasalo talollinen 
Kustaa Haapanen Puuseppä 
Amanda Haapanen Puusepän 
vaimo
Kustaa Kankare Torpparin poika 
Annaliisa Enman puusepän leski 
Amanda Ylijoki Talollisen vaimo 
Aliina Ylijoki Talollisen tytär 
Joose Särä talolinen 
Martha Särä Talollisen tytär 
Amanda Särä Talollisen vaimo 
Itä Särä Talollisen tytär 
Maria Särä Talollisen tytär 
Ulriika Hakala Torpparin vaimo 
Amanda Syrjälä itsellisen vaimo

Serafiia Syrjälä itsellisen leski 
Bertha Helin Entisen talollisen 
tytär
Amanta Kattelus Entisen talolisen 
tytär
Jooseffa Helin entisen talolisen 
leski
Edvard Helin entisen talollisen 
poika
Antti Muti entinen talollinen 
Antti Muti entisen talollisen Poika 
Tilda Muti entisen talollisen tytär. 
Wilhelmiina Muti entisen talolisen 
vaimo
Alpertti Muti Suutari 
Amanta Muti talolisen vaimo
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Johanna Jokela palvelustyttö 
Kaarlo Harmaa Talollinen 
Annaliisa Harmaa Talolisen vaimo 
Oskar Harmaa talollisen poika 
Ida Harmaa talollisen tytär 
Aina Harmaa Talollisen tytär 
Eli Sulkalammi itsellisen poika 
Maija Mäkilä, torpparin leski 
Karoliina Helander itsellisen leski 
Antti Jätt entinen sotamies 
Evastiina Jätt entisen sotamiehen 
vaimo
Juha Kustaa Kujanpää Torppari 
Augustinus Hagström Torppari 
Wilhelmiina Hagström Torpparin 
vaimo
Wihtori Pyhkö talolinen 
Amanda Pyhkö talolisen vaimo 
Wilhelmiina Mattila palvelustyttö 
Mathilda Heinonen palvelustyttö 
Matti Orjander torppari 
Eufrosyne Orjander torpparin 
vaimo
Amanda Seppä Talollisen vaimo 
Justiina Holsti sepän tytär 
Juha Wallin, renki 
Johannes Nyberg, Vuokraaja 
Karlo Dikert, Torppari 
Elis Dikert, Torpanpoika 
Edvard Orell, Maankauppias 
A. Grönholm Räätäli 
Viktor Koskinen Kelloseppä 
Juhan Kustaa Seppä talolinen 
Oskar VVanhatalo Talolisen poika 
Kaari Aberg Talollisen Poika 
Juha Wirtanen Entinen talollinen 
Juho Mikola Talollisen poika 
Wiktor Tuomola Kirjansitoja 
Oskar Posti Talollisen poika 
Anna Leiman Kansak. opettajatar 
Bertha Mikola, Talollisen tytär. 
Lyydi Liipola Talollisen tytär. 
Hilma Menander. Myllärin tytär. 
Martha Mikola. Talollisen tytär. 
Rauha Mikola. Talollisen tytär. 
Mariia Tiensuu Torpan tytär 
Anna Mäkinen Talollisen vaimo 
Ida Dikert Torpan tytär 
Bertta Dikert Torpan tytär 
Edw. Penttinen Kauppiaspalvelia 
Juho Kittilä Talollinen 
J. Elis Nurmi, opettaja- kandidaatti 
Oskar Mattila. Talollinen 
Juho Klemelä. Talollinen 
Kustaa Wilhonen Talollinen 
Kaarle Nyhä, Puustellin vuokraaja 
Kusta Raitanen Talolinen 
Kalle Jolkki Talollisen poika 
Kustaa Ritari Talollinen 
Aina Naumi, ent. talollisen tytär 
Aina Kleme Talolisen tytär 
Edla Kleme Talolisen vaimo 
Kustaa Anttila Talollinen 
Oskar Muti Talollinen 
Kalle Jokinen Talollisen poika 
Hilda Hahl palvelustyttö 
Bertha Mäkinen Trenkin tyttö

Tilta Heinman palvelustyttö 
Emil Kärri Talollinen 
Manta Heikkilä talolisen vaimo 
Wiktor Pihkola Torpparin poika 
Elis Kesälä Tilallinen 
Mari Sarja Talollisen tytär 
Elisa Simola Talollisen tytär 
Helga Sarja Talollisen tytär 
Ivar Posti Talollisen poika 
Matilda Sarja Talollisen tytär 
Lampert Jalmar Walenius 
tolpparin poika 
Wäinö Simola Talollisen poika 
Mikko Jaakola Talollinen 
Amanda Ojanperä, palvelustyttö 
Johan Laine Työmies 
Emma Mattila Talollisen vaimo 
Juha Kulmanen Peltopäärni 
Talollinen
August Uusitalo. Talollisen poika 
Oskar Puras, talollinen 
F. O. Menander Lasten opettaja 
Matti Valden talollinen 
Antero Toivonen Suutari 
Juha Tausa talollinen 
Vihtori Riikonen Leipuri 
Erland Rantala Talollinen 
Evert Nikanter renki 
Juha Heinonen Itsellinen 
Juha Tuomola Talollinen 
Wiktor Löyhä Talolinen 
Evert Mäkinen Talolinen 
Arvit Salminen Räätäli 
Hjalmar Koivisto Torpparin poika 
Oskar Ojala Talolinen 
Eeli Ojala Torpparin poika 
Kalle Kallenpoika Suutarin oppilas 
Aurura Puras. Talollisen vaimo 
Anna Uotila Talollinen 
Ida Öberg Talollisen tytär 
Olga Uusitalo Mejerska 
Mimmi Öberg Talollisen tytär 
Alma Tuomola Talollisen vaimo 
Justina Penttilä Talolisen vaimo 
Karoliina Penttilä, Talollisen tytär 
Ida Ojala Talollisen vaimo 
Magnus Grönfors, Maanviljelijä 
Kaarlo Penttinen, Kauppiaanpoika 
Hilja Silpamäki Kaupanhoitaja 
Adolf Aarik Nordberg, Säppä 
Gustaa Häkberg Mylläri 
Kaarle Koskinen Työmies 
Maria Nyberg Fru.
Kalle Naumi Talolinen 
Alma Pietilä Talolisen tytär 
Elvira Kittilä En talolisen tytär 
Gustaa Landell Haukka talollinen 
Hilda Kraatari Talollisen vaimo 
Olga Wirtanen Talollisen Waimo 
Maria Mäkinen Entisen talollisen 
tytär
Eliina Sireen Palvelustyttö 
Johan Boman Seppä 
Eine Yli-Kleme Talollisen tytär 
Joose Wilenius talolinen 
Karlo Kärri Tilallisen poika 
Matintytär Elsa torpparin tytär

Hilda Tuominen Entisen 
työmiehen tytär 
Aurora Lehtonen Palvelustyttö 
Olga Blom Entisen sotilaan tytär 
Emil Oberg Talollisen poika 
Johan Lindgren Myllärin poika 
August Naumi Entisen Talollisen 
poika
Frans Seppälä Entisen Talollisen 
poika
Kaari Wirtanen Jalli Talollinen 
Maria Penttinen kauppias 
Anna Lahtinen Palvelustyttö 
Aksel Osteen Työmies 
Sigrid Iso-Kokki Talon emäntä 
Ida Paltta Palvelustyttö 
Manda Kulmala palvelustyttö 
Tilta Ketola Torpan emäntä 
Elina Ojala Torpparin tytär 
Juljaana Ojala Torpan emäntä 
Kalle Iso-Kokki Talollinen 
Manta Peltola itsellisen vaimo 
Iita Peltola itsellisen tytär 
Olga Wähäkokki. Talon emäntä 
Ida Anttila Palvelus tyttö 
Emma Lindgvist Palvelustyttö 
Manda Palmuros itsellisen vaimo 
Helmi Posti Talollisen tytär 
Amanta Mäntylä Palvelustyttö 
Olka Linsten Palvelustyttö 
Kaarle Nummenpää työmies 
Johanna Posti Talon emäntä 
Miina Liipola Talon emäntä 
Joose Naumi. talollisen poika. 
Matti Heikkilä. Itsellinen.
Juhan Esko itsellinen.
Albert Harmaa talollisen poika. 
Ulriika Naumi Talon emäntä. 
Elina Ilola, palvellus tyttö 
Manda Naumi talollisen tytär 
Johanna Naumi. entinen talon 
emäntä
Miina Takala pikkulasten opettaja 
Tilda Kattelus Meijerska 
Hilma Uoti. Talollisen tytär 
Anna Jaakkola talon emäntä 
Oskari Löyhä Talolisen poika 
Ida Linssten Torpparin vaimo 
A. Kraatari talollinen 
Juha Knaapi. talollinen 
Otto Knaapi. talollisen poika. 
Antto Knaapi. talollisen poika. 
Kalle J. Suominen, työmies.
Miina Knaapi. talon emäntä.
Olka Knaapi. Talollisen tytär 
Wihtori Kujanpää. Torpanpoika. 
Maistiina Hakala, talon emäntä. 
Kustaa Hakala talollinen.
Emilia Ojala, torpan tytär 
Sofija Wirtanen Entinen emäntä 
Ananias Rajamaa. Torpanpoika 
Aurura Kurila pallvelustyttö 
Fiia Haka itsellisen vaimo 
Maria Maunu. Talollisen tytär 
Wille Tolvi, Talollinen 
Anna Tolvi. Talon emäntä.
Selma Johansson, palvelustyttö.
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Juhan Ikkarmäki. Talollisen poika. 
Juho Ikkarmäki. talollinen. 
Karoliina Ikkarmäki. talon emäntä. 
Edvard Mäkilä talolisenpoika 
Hjalmar Näkilä talolisen poika 
Bertha Mäkelä Talollisen tytär 
August Kärri Talollisen poika 
Hilda Kärri ” tytär 
Onni Liipola. Puutarhuri. 
Wilhelmiina Frantsila. Talon 
emäntä.
Leena Puras. Entinen emäntä. 
Frans Hellgren, työmies.

Amanta Ojala. Palvelustyttö. 
Anna Heliander. Palvelustyttö 
Miia Mäntylä. Palvelustyttö 
Jenny Mikola. Talollisen tytär 
Johan Mikola. Talollinen 
Miina Mikola. Talon emäntä 
Eufrosyne Uotila, entinen 
talonemäntä
Helga Uotila. Talollisen tytär 
Sanna Uotila. Talollisen tytär 
Amalia Uotila. Talollisen tytär 
Juho Nokkala, työmies. 
Emma Kallio, talon emäntä.

Maria Lindfors, palvelustyttö 
Emma Kulmala, palvelustyttö 
Emil Kallio. Talolinen.
Walpor Anttila. Talon emäntä 
Kustaa Orjander. työmies. 
Jalmari Heliander työmies 
Ida Palomäki. Palvelustyttö.
Itä Kankare. Palvelustyttö. 
Miina Laaksonen, palvelustyttö 
Aksel Mäki. Talollisen poika. 
Juha Mäki. Talollisen poika. 
Heikki Mäki. Talollinen 
Aina Wilander. palvelustyttö.
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Amanta Mäki. talon emäntä.
Heikki Kaljola. itsellinen 
Juha Paltta. työmies.
Aina Kärri. Talollisen tytär.
Iida Waldin. Talollisen tytär.
Maria Huhtamäki. Palvelus tyttö 
Hjalmar Heimo Meijerin omistaja 
Hilma Heimo Meijerin omistajan 
waimo
Aleksander Forsström puuseppä 
Laine Koskinen Leipuri 
Juho Yliurmas, Talollinen 
Heikki Aliurmas Talollinen.
Miina Uusimäkilä talollisen vaimo 
Eedla Helander Renki»?Watrm> 
Juho Hyhkö talollinen 
Hilma Hyhkö vaimo 
Fanny Hyhkö tytär 
Itä Ilmonen Palvellus Tyttö 
Kalle Helini Renki 
Miina kerola Palvelustyttö 
Jalmari Walden Talollisen poika 
Olka Ojala kasvatin tytär 
Henrik Wesala. talollisen poika 
Elsa Wesala talollisen tytär 
Juhan Mattila Talollinen 
Hilda Rautell Palvelijatar 
Aleksandra Sandell Palvelustyttö 
Amanta Suominen Räätäli 
Juhan Seppälä, talollinen 
Anna Seppälä Talollisen tytär 
Emma Waren Palvellustyttö 
Justiina Kreekberg Myllärin tytär 
Kustaa Palmroos Renki 
Ivari Östen Työmies 
Eliina Östen Sorvarin Vaimo 
Emil Wilenius. Talollisen poika. 
Ludvig Nikander, Kappalainen. 
Johannes Kittilä Talollisen poika 
Karl Östen Sorvari 
Manda Menander Lasten opettajan 
tytär
J. Viktor Leiman urkuri
Elsa Kalson Neuloia
Emma Koskinen Kellosepän vaimo
Matti Kallio. Kiertokoulun
opettaja.
Matilda Linden Woudin Waimo 
Eemil Salonen. Suutari.
Antton Tähtinen Renki 
Palvelus Tyttö Mari Heilinen 
Justiina Niemi Palvelus Tyttö 
Ida Helenius Palvelus Tyttö 
Emma Hahl Renkin vaimo 
Hilda Helminen palvellustyttö 
Maria Johansson palvelustyttö 
Juha Mäkinen renki 
A.V. Blom, kansakouluopettaja. 
Kalle Linteenii Wouti 
Kalle Koskinen ent talolinen 
Aina Mäkelä Talollisen tytär 
Hendrik Lindgren Mylläri 
Hjalmar Lagerlund Suutarin poika 
Miina Rantanen, palvelustyttö 
Eva Halen itsellinen.
S. Blom Entinen sotilas 
Maria Blom. vaimo.

Juho Kittilä, ent. talollinen.
Kaarle Kittilä, talollinen.
Lyyti Juhala Palvellus tyttö 
Juha Emil Rautel Trenki 
Kalle Kataja, itsellinen 
Evert Jalli talollinen.
Hilda Jalli vaimo 
Maria Jokinen Palvellus tyttö 
Serahfija Söderström Palvellus 
tyttö
Elssa Kittilä Talolinen 
Kalle Wälimaa, renki.
Juho Mattila, torppari.
Katariina Kittilä talon emäntä 
Gustaf Wyhtinen värjäri.
Aurura Sarja palvelus tytty 
Maria Tuomola. Työmiehen vaimo 
Kalle Alisimola talollinen 
Maria Alisimola vaimo 
Eeli Alisimola talollisenpoika 
Hjalmar Nummila renki 
Juho Wälikleme talollisen poika 
Juha Wälikleme, talollinen.
Kalle Peltokleme, talollinen.
Ida Peltokleme, vaimo 
Gustava Tuomola, ent. talollisen 
vaimo
J. Nummelin teurastaja 
Alpert Kujanpää, torpparin poika 
Kalle Penttilä renki.
Maria Kulmanen talolisen vaimo 
Hilma Kuusisto palvelustyttö 
Oskar Holmberg Maakauppias 
Olga Holmberg Maakauppiaan 
vaimo
Mathilda Ahlberg Leipojatar 
Lotten Palmgren Pehtorin vaimo. 
Juha Fjälström itsellinen 
Evastiina Fjälström itsellisen vaimo 
Ida Haukka Talollisen vaimo 
Kaapo Oström renki 
Maria Frelström palvelustyttö 
Emma Haukka Talollisen tyttö 
Aadolf Haukka Talollinen 
Eufrosyyne Haukka Talollisen 
vaimo
Kustaa Wanhapäärni Talolinen 
Annaliisa Wanhapäärni talollisen 
vaimo
Hulda Wanhapäärni Talollisen 
tytär
Anna Wanhapäärni Talollisen tytär 
Juho Wanhapäärni talollisen poika 
Alpert Ritari Talolisen poika 
Kustaa Kujanpää renki 
Karoliina Ritari talollisen vaimo 
Amanda Ojala, Palvelustyttö 
Johan Haapanen Mylläri 
Wilhelmina Haapanen myllärin 
vaimo
Eine Ekholm Mejerska 
Jaakko Salminen Suutari 
Eine Uusitalo Talollisen tytär 
Johan Wettervik Mylläri 
Johan Kulmala entinen talollinen 
Henrik Juha Koskinen. Mylläri 
Johanna Koskinen Myllärin vaimo

Hilda Koskinen Myllärin tytär 
Antti Lahtonen renki 
Joose Nummila Torppari 
Hulda Rankeliin Palvelustyttö 
Matilda Nyhä Wuokraajan vaimo 
Emma Kujanpää Palvelustyttö 
Maija Matintytär. Eläkeläinen 
Aina Nummila Torpparin tytär 
Fedrika Nummila Torpparin vaimo 
Miina Männikkö 
Waivaishoitolainen 
Justiina Mäntylä Itsellisen vaimo 
Wilhelmiina Kankare Talolisen 
vaimo
Antti Pyhkö Talollinen 
Wilhelmiina Pyhkö Talollisen 
vaimo
Wilhelmiina Syrjänen Palvelustyttö 
Ida Pyhkö Talolisen tytär 
Kalle Lindgvist Torppari 
Kustaa Kankare, Talollinen 
Juha Pihkola, Torppari 
Justiina Pihkola Torpparin vaimo 
Amanta Pihkola Torparin tytär 
Oskari Pyhkö Talolisen Poika 
Antti Mäkilä Torppari 
Evert Uusitalo talollisen poika. 
Helga Ajalin palvelustyttö 
Aina Karolina Ronko, vuokraajan 
tytär
Kaarle Oskar Säteri torppari 
Justiina Säteri, Torpparin vaimo 
Kalle Säteri Torpparin poika 
Seimi Kuusela Renki 
Wiktor Kupi Talollinen 
Kustaa Lehtinen Nahkuri 
Ida Lehtinen Nahkurin vaimo 
Henrik Passi Talolisen poika 
Matti Ojala torppari 
Oskar Uutela torpari 
Kustaa Ojala muonarenki 
Oskar Kataja renki 
Hilda Liipola Talollisen tytär.
Aina Liipola Talollisen tytär 
Aleksandra Liipola Talollisen tytär 
Oskar Koskinen renki 
Evert Nokkala, renki 
Siina Ojala muonarenkin vaimo 
Tilta Nummila palvelustyttö 
Olga Helenius Palvelustyttö 
Juljaana Liipola. Talonemäntä 
Henrik Ali Liipola talolinen 
Johan Limnell, puuseppä 
Aura Liipola. Talollisen tytär.
Josef Helsten torppari 
Tilda Mäkilä. Torpparin vaimo 
Joose Mäkilä. Torppari.
Juho Kankare renki.
August Westerlund koneenkäyttäjä 
Ida Kettula, palvelustyttö 
Hilma Ojala, palvelustyttö.
Ida Lammela palvelustyttö 
Kalle Tähtinen, työmies.
Kusta Wirtanen työmies 
Juha Jokinen, työmies.
Vihtori Tiensuu. Puuseppä.
Hilma Paavola Neuloia
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Amanda Paavola entisen talolisen 
leski
Anna Säteri palvelustyttö 
Karoliina Kupi. entisen talolisen 
vaimo
Juha Kupi entinen talolinen 
Kustaa Pyhkö entinen talolinen 
Wilhelmiina Pyhkö entisen 
talolisen vaimo 
Juho Kupi talollisen poika 
Maunus Mäkinen renki 
Wiktor Sundström Sepän Poika 
Juha Sarja Talollisen poika 
Maria Sarja Talollisen vaimo 
Edla Sarja Talollisen tytär 
Ida Syrjälä palvelustyttö 
Matti Paavola Talollinen 
Olka Paavola Talollisen Waimo

Nikolai Rautel Talollisen poika 
Wiktori Rautel. Talolisen poika 
Kaarle Rautel Talollinen 
Juhanna Rautel Talollisen vaimo 
Juha Rauhala renki 
Amanta Kattellus talollisen vaimo 
Wiktor Uutela Entinen talolinen 
Juha Ylisimola talollinen 
Ida Mäntylä palvelustyttö 
Seimi Lehtonen renki 
Karle Mannisto. Talollinen 
Juha Uus Päärni Talollinen 
Kustaa Hakala Torppari 
Kalle Aaltonen Torppari 
Wilho Benttilä talolinen 
Wilho Kulmala talolisen poika 
Manda Kulmala Talollisen vaimo 
Selma Laine Talollisen tytär

Kusta Kaljo renki
Elina Ylijoki itselinen
Joeli Mattila renki
Oskari Haukka talollisen poika
Juha Hellman Räätäli
Juha Hakala Torpparin poika
Kalle Koivisto Torppari
Johan Kankainen Itsellinen
Atolf Werho entinen talolinen
Karoliina Werho entinen talollisen
vaimo
Josefiina Tiensuu Torprii Tytär 
Ida Tiensuu Toftjan poian vaimo 
W ilIt^n!Äw Ktiffiada palvelustyttö 
Amanda Tier\$uu Torpparin tytär 
Matti TiensMy Torppari 
Justiina Kulnteda palvelustyttö 
Juho Uusitalo talolinen



Poikain käsityötunti Satopään koulus Virtasen aikaan
Kun olimme käyneet pari vuotta alakoulua ja siir

ryimme yläkoululaisiks, saim m e jättää käsityötun- 
nin neulahom m at likkain haltuun ja pääsim m e isoim- 
pain poikain joukkoon puutöihin.

Ikäluokkani yläkoulun käynti osui jatkosodan vuo
siin, jolloin oli pulaa poikain käsityön opettajist. 
Kumminkiin olimme onnistuneet saam aan  pätevän 
opettajan, Kosken m onitoim im iehen kanttori Leo 
Heleniuksest, joka kuului jo ikämiehiin.

Poikain käsityöt tehtiin alaluokas; tunti alkoi kel
lo 12 ja jatkui kolm en tunnin m ittaisena. Luokkaan 
tehtiin lisätilaa lykkäämällä alakoululaisten pulpetit 
luokan etuosaan.

K anttori oli meitil ensim m äinen kokem us mies- 
opettajast, ja kun hän  oli nuorem pana harrastanu 
painii ja oli jäm eräpuheinen  mies, joka katsoi tiu
kasti tuuheitten kulm akarvojensa alta, herätti hän 
m eissä ensin vähä pelon sekaista kunnioitusta.

Löytyi hänestä sen tään  m yös hyväntahtoista poi
kam aisuutta ja pilkahtipa hänen  silmissään joskus 
jopa pieni ilkikurisuuskin. Ensim m äisen kerran huo
m asin täm än, kun olin saanut jonkun yksinkertai
sen tekeleen sihen hanttiin, et aloin naulata sitä kok
koon.

K anttori pysähtyi taakseni katsom aan.
Kun vasara ain välil osui m yös naulan viereen, 

kuului takaani: "Pitäisi olla paistinpannu..."
En kohta oikein tajunnu, m ihin hän  sitä pannua 

olis tarvinnu. Olin juur sanomaisillani: M ahtaiskos 
tuol keittolan puol olla. Tulin vilkaisseeksi kantto
riin ja näin pilkahduksen hänen  silmissään ja kiitin 
onneeni, et olin pitäny suuni kiin.

Toisen kerran oli vähän sam anlainen tilanne.
Aloitin toista työtäni, kävin sahaam as laudan pääs

tä m äärätyn m ittasen kappalan.
Kanttori tuli lisäohjeita an tam aan. H än otti lau- 

danpalan  käteensä ja sanoi: "M eneppäs hakem aan  
työvälinekaapista suuntapiirrin .”

Lähdin kaapii, vaikka mul ei ollu aavistustakan 
kum m onen väline on suuntapiirrin.

Seisahduin neuvottom ana kaapin ovel ja ajatte- 
lin m inkä sielt ottaisin. Silloin kuului luokast: "Sii
nähän  niitä on ovessa ihan silmiesi kohdalla.”

Oves olevas telinees olivat siin suuntapiirtim et, 
ja kun ei sil hetkel m uita ollukkan oli valinta jo help- 
poo. Kun ojensin kanttoril suuntapiirtimen, näin hä
nen silmissään sam an pilkahduksen.

Kerran kanttori tuli tunnil salaperäsen näköise

nä ruskeaan paperiin  kääritty paketti kainalos. Seu- 
rasim m e jännittyneinä kun hän kääri paketin auki. 
Sielt ilmestyi näkyviin tuliterä, uus m etallinen sili- 
tyshöylä. Höylä oli tarkoitettu työjäljen viimeiste
lyyn.

Se oli oikein kanttorin silmä terä, ja pidettiin ain 
m oitteettom as kunnos.

Pian huomattiin, et höylä oli paljon parem pi muu
hunkin höylääm iseen kuin vanhat, suuret puuhöylät. 
Asensi te rän  vaan vähä enem pi o ttam aan.

Joskus vaan tahtoi käydä niin et kun oikeen in
nostu  höylääm ään, et ennen  kuin huom askan höy
län terä karahti höyläpenkin punttiin. Siilon oli p a 
rem pi kiikuttaa höylä vähin äänin m ahdollisim m an 
kauas om ast työpaikasi

Kun kanttori näki höylän olevan käyttäm ättä, as
teli hän  tuim an näköisenä tutkim aan sitä lähem 
min. H etken kuluttua kuului jäm erä karjahdus: "Ku
ka on lykännyt täm än höylän hakaan?!”

A inakan sen tunnin aikan ei kukkaan höylää ol
lu tarvinnu. Eikä sitä m uuhun olis saanu käyttääk- 
kän kuin viimeistelyyn. Nyt tuli työvälineitten kun- 
nostusvuoros oleval tarkka tehtävä laittaa höylä taas 
tuliterä kuntoon.

Isom m at pojat olivat vuoropäivin työvälineitten 
kunnostajina. Heille oli m äärätty  pari apulaist nuo- 
rist pojist, tahkon  kiertäjiks. "Tahkon vääntäjiksi”, 
niinkuin kanttori sanoi.

K anttori seuraili poikien työskentelyä ja saattoi 
joskus sanoa  nähdessään  hyvää työtä: "Tästähän 
tylee hyvä...” U seim m iten arvostelu oli kumminkin 
vähän tylympi: "Täm ä on m ennyt aivan piloille!” 
taikka että: "Tässä on m ennyt puuta haaskuun!”

Sain sen tään  kerran positiivistkin palautet työs
täni, vaikka ei se varsinaisest puutyöst ollukkan. Kuu
luin silloin jo isoihin poikiin ja oli vuoroni kunnos
taa  työvälinei.

Joku  oli taas tehny täm än  em äm unauksen, ly- 
känny silityshöylän terän  hakaan. Muut työt saivat 
odottaa ja aloitin höylän kunnostuksen.

Kun ei se tahkon veivaam inen niin herkkuu ol
lu, tahto  olla vaikeuksii saada poika veivaam aan niin 
kauan et työ tuli kunnol tehtyy. Isom m an pojan ar
vovaltaa käyttäen sain terän  sen tään  lopulta kun
toon . Kun viel viimeistelin työn öljykivel, kanttori 
tuli tutkim aan terän  ennen  kuin asensin sen paik- 
kaas.

Kun hän  ei siit huom auttam ist löytäny, ja kun
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kanttorin kädet olivat niinkuin Eesaun kädet kokeili 
hän  terää  käden selkäm ykseen. Kun siihen jäi kar
vaton laisto, levis jo tuttu myhäily hänen  naam al
leen, kun hän  sanoi: "Niin lähtee kuin partaveit- 
sel." Nyt ym m ärsin jo parem m in kanttorin höylän 
varjelemisen. Ei niit kunnos olevii työkalui m issään 
itsestäs ollu.

Luokast oli ovi koulun keittolaan.
Kun työs tuli tehtäväks liimauksii, m entiin liima- 

pannun  kans keittolaan ja tehtiin pieni valkkia hel
lan pessään  ja pannu  hellal läm piim ään, et saatiin 
liima sullaam aan.

Olim m e eno Toivon kans sam al luokal. Meitil tu
li jottain liimattavvaa. M enim m e liim apannun kans 
keittolaan.

Ei siin hom m as kahta olis tarvinnu, ei siin yh- 
delkän oikein työtä ollu, m ut ei sitä isos sakis huo- 
m annu, vaikka vähä useam pikin olis pois ollu. Siin 
liiman sulamist odotellessam m e nojailimme keskel 
keittolaa olevaan pesupöytään  ja juttelimme.

Keskel pöytää oli pyöreä reikä, josta kaadettiin 
pesuvedet. Ei silloin viel ollu viemärii eikä vesijoh- 
too, eikä ollu sähköökän.

Pöydäl oli perunan  kuorintaan käytetty puukko. 
Siin jutellessamme sattui se puukko luiskahtammaan 
siit reijäst alas. Taikka ei se tainnu ihan vallan sat- 
tum akan olla.

Jonkun  ajan pääst aloim m e ihmetellä keittolan 
perm annol lainehtivaa vettä. Kun vesi näytti tule
van pesupöydän alta, heräs meitis epäilys sen al
k u p e räs i Avasimme pesukaapin oven. Siel oli ai
nakin parinkym m enen litran vetoinen peltiäm päri, 
joka oli ollu täyteen tiskivettä.

Eipä ollu enään paljon jäljellä, koska äm pärin poh
jan puhkaissut puukko oli jo näkyvis. Siin ei ollu 
ennään  paljookan tehtävis. Niinpä suljimmekin kaa
pin oven, ja kun liimakin oli jo sulanut niin läh
dim m e liim aam aan.

O pettaja Virtanen otti toisel päiväl puhheeks keit
tolan vedenpaisum uksen. "Syntisii” kuului kaipai
levan. Kun hän  ei niit tienny, eikä luokastkan ap- 
puu löytyny, katsoim m e m ekin parhaaksi olla tie
doillamme leveilemättä. Niin jäi asia selvittämättä.

"Käsityötunnin” puolenvälin paikkeil tuli op e tta 
ja R autom a kutsum aan kanttorin korvikkeel. H et
ken töitä järjesteltyään lähti täm ä m enem ään.

Säädyllisen ajan kuluttua hän tuli takaisin hämil- 
lisen näköisenä, niinkun pahan teost tuleva pikku
poika. K äden selällä suuta pyyhkäisten, hienoinen 
punerrus poskipäillään.

Tunti jatkui leppoisis merkeis. Kun käsityöaika 
oli niinkin pitkä, alko viimeisen tunnin aikan tulla 
jo nälkä. Sitä varten oli varattu reppuun ylimää
räinen leivänpala.

K anttorin ollessa selin eteisen oveen alkoi poikii 
vaivihkaa pujahtaa eteisen puolel. Kun tiesin "ruo
katunnin” voivan loppua lyhyeen, koetin kattoo vä

hä alkupään joukkoon. V ähän väliä raottui eteisen 
ovi kun joku pojist livahti eteiseen.

Kun alko näyttää silt et ei luokas ollu ennään  
m uuta kuin tosi puum iehet, niin siirryin ihan luo
kan oven viereen. Ajattelin livahtaa huom aam atta  
luokkaan kun kanttori astuu eteiseen.

Ei aikaakan kun luokan ovi aukeni oikeen auki 
asti ja kanttori seisoi kynnyksel, loi tuuheitten kul
m akarvojen alta tuim an katseen ym päri eteisen, sa
mal kun painijan koura tarttui puseroni selkämyk
seen.

Sam al m aan  vetovoim akin lakkas vaikuttam ast.
Jo  ennen  kuin aloin tehdä pesäerroo  takam ai- 

sen pulpetin kans vilkasin ovel. Sielt oli to inen "nik
kari” jo tulos. V ähä tukalast tilanteest huolim atta 
tunki naurattam m aan . Tulija kun muistutti m ieles
täni loikkaavaa sam m akkoo tullessaan kädet ja ja
lat harallaan.

Kun nousukiito oli tapah tunu t jo eteisen puolelt 
niin lento ei enään  yltänyt yhtä kauas kuin om ani, 
vaan päättyi jo keskel lattiaa juur siin kohtaa, kun 
H ankaan Olavi kokos korkeahkoo hyllykköö. Hyl
lyn osat lentelivät ym päri luokkaa.

Sen jälkeen poikii tulikin jo kanttorin kahtapuolin 
ilman lisäpuhdin antam ist.

Ei kestäny kuin hetken kun oltiin taas kuuliaisii 
oppilai ja luokan täyttivät työn äänet.

Y hä useam m in alettiin vilkuilla koulun seinäkel
loa, joka täm än  viimeisen tunnin lopun tuntui o t
tavan oikein liian rauhallisest. Lopultas koitti sekin 
hetki, kun kanttori vilkaisi kelloon. Kaivoi viel var
m uuden vuoks om an taskukellos ja vilkaisi sitäkin. 
Ei ollu konsti eikä m ikkään au ttaa vähä koulun kel- 
loo sil aikaa kun kanttori oli R autom an H elenan 
korvikkeel. Eikä se m ontaa kertaa onnistunukkan.

Jo s kellot olivat vähä sam as ajas, saatiin kuulla 
tunnin odotetuimpi lause: "Lopetetaan työt tältä tun
nilta.” Oli sihen viel jatkookin, se vaan hukkui ylei
seen hälinään. Muistaakseni se kuului jotenkin näin:
' A letaan laittaa vähitellen työvälineitä paikoilleen.”

Jo  melkein ennen  kuin lause oli lopus olivat työ
kalut kaapis. Ei siit hosum isest hyötyy ollu, kant
tori piti tunnin loppuun. Jo s jäi joku minuutti ai
kaa, näytti hän  meille joitakin voimisteluliikkei luo
kan katost roikkuvas tankos. J a  täytyy tunnustaa, 
et vaikka hän  oli jo ikämiehii ei meitist kenestäkän 
olis ollu perästekijäs.

Niin vaan kannettiin talven aherruksen jälkeen 
koulun lopetuksen aikaan kotiin enem m än tai vä
hem m än onnistuneet käsityöm m e.

Pääasia kai oli jokaisen kohdalla saavutettu. Saa
tu tuntum a puutöihin, jo ta taitoa viel näist ikäluo- 
kist kaikki ovat tarvinneet.

Antti Mikkola
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Sota-aikaa kotirintamalla koulutytön silmin
Koskelainen on saanut luvan julkaista otteita sorvastolaisen Pirkko Urmaan, myöh. Tam
minen, päiväkirjasta, jonka kirjoittamisen hän aloitti v. 19 4 3 . Silloin oli meneillään Suo
men jatkosota, mikä tietysti sävytti toimia ja mietteitä kotirintamallakin. Kun siitä on aikaa 
kohta 6 0  vuotta, enää tuskin muistammekaan, millaista elämä siihen aikaan oli. Silloin kir
joitettu päiväkirja nostakoon nuo muistot esiin.
Tiistaina 1 3 /4  43.

Olen päättänyt ruveta kirjoittam aan päiväkirjaa, 
jota on  m ukava lukea sitten joskus aikojen kulut
tua. Nyt on  sota-aika ja paljon elintarvikkeita on 
kortilla. Suom i on ollut jo yli kaksi vuotta sodassa. 
- - Me olem m e tänä  kesänä teh n ee t kovin talkoo
töitä. O lem m e suorittaneet talkoolapioita. Niitä on 
kolme, rautalapio, hopealapio  ja kultalapio. Minä 
olen jo suorittanut rautalapion ja hopealapion. T ä
nään  m inä ja Paula keräsim m e A lopekuurin sie
m eniä, m e myymme niitä kauppaan. Em m e m e nii
tä paljon saaneet kerättyä, kun satoi melkein koko 
päivän. Täällä on  yli viikon jo satanut joka päivä, 
parhaillaankin sataa juuri, eikä heinänteosta tule mi
tään.

Keskiviikkona 1 4 /4  43.
- - T änään  olimme Seppälässä talkoissa, m e har

vensim m e siellä junttia ja m eitä oli siellä kuusi kou

lulaista. - - Nyt on tanssit kokonaan kielletty, m ut
ta ne pitävät salaa tansseja tuolla Porim äessä, siel
lä on eräs vanha rakennus, jossa ne niitä pitävät. 
Joskus siellä on joku soittovehe jolla soittavat, m ut
ta  joskus tanssivat vain laulun tahdissa tai m enevät 
piirileikkiä. Saa nähdä jos joskus tulee poliisi ja o t
taa  ne kiinni, sillä m onissa paikoissa on otettu. Mei
dän palvelijat ovat siellä käyneet ja he ovat niistä 
minulle kertoneet.

Sunnuntaina 1 8 /7  43.
- - Me olimme Paulan kanssa heinäkuun alussa 

Naantalissa lottatyttöjen leirillä. Siellä oli yhteensä 
yli 5 0 0  lottatyttöä. Koskelta oli 9 yhteensä, niistä 
8 Sorvastolta, ne olivat Anja Vesala, Mirja Ojala, 
Anja Suom inen, Aini Suom inen, Kyllikki Jokela, 
Ulla Leime, Paula ja m inä. Me olimme siellä 4  päi
vää.

Kirjoittajan syntym äkoti , Sorvaston Ali-Urmas.



- - Paula, m inä ja Kyllikki Jokela, joka asuu tuos
sa naapurissa olimme eilen mustikoilla. Kyllikki sai 
3 1, Paula 2 1 ja m inä 4  1. Me olimme eilen kou
lussa (talkookokouksessa, toim .huom .) m utta em 
m e saaneet vielä hopealapioita. Kun tulimme kou
lusta, niin m enim m e M attarin ran taan  uim aan. -

Perjantaina 3 0 /7  43.
- - Minä ja Paula olimme eilen mustikoilla ja tä 

n ään  veim m e ne kauppaan, josta ne lähetetään sai
raaloille. Kaikkien kerholaisten pyydettiin viem ään.

Lauantaina 3 1 /7  43.
M eidän marjain lähettäm isestä sairaaloille ei tul

lutkaan m itään, kun opettaja sanoi, että ne saa vie
dä tänne  Sorvastolle kauppaan, m utta ne olisikin 
pitänyt viedä Tuim alan kauppaan. - - Minä toin ne 
tänään  kotiin ja äiti keitti ne. En tiedä sitten jos 
opettaja  ei tiennyt, että ne pitää viedä Tuim alaan.

Tiistaina 1 0 /8  43.
- - T änään  on jälleen satanut koko päivän, jos

kus juuri on ollut pieni tauko, kyllä sitä vettä on tul
lut. Ihan herm ostuu, kun ei päästä  elopellolle.

Sunnuntaina 1 5 /8  43.
- - Kyllä se on merkillistä, kun kasvava vilja on 

itänyt oikein aika tavalla. Kun se on niin laossa, 
niin altapäin on kaikki ihan m ärkiä ja itäneitä. V an
hem m atkin ihm iset sanovat, että he  eivät ole sel
laista ennen  nähneet.

Tiistaina 2 4 /8  43.
Me olimme eilen koulussa talkookokouksessa. Tä

n ään  olimme vadelm an lehtiä kokoam assa. Niitä 
kootaan teenkorvikkeeksi. Me veim m e ne pyöräl
lä Tuim alan Kehitykseen. Minulla oli 5 ,3  kg ja Pau
lan ei tiedä, kun hänen  punnittiin kai väärin, m inä 
m einaan siitä, kun Paulalla oli säkissä vähem m än 
kuin minulla, m utta hänelle merkittiin siellä kaupassa 
5 ,7  kg ja niistä hän  sai maksunkin. Niistä m akset
tiin 6 m k kg.

Sunnuntaina 2 9 /8  43.
- - T änään  alkoi suuri puolukanpoim intakilpai- 

lu, johon  saavat o ttaa osaa kaikki alle 15-vuotiaat 
ja ne m arjat on vietävä kaikki kauppaan. Palkin
toina on polkupyörä, radio, vasikka, karitsa, 4-viik- 
koinen porsas, kaniiniperhe, lakritsipalkintoja ja ra
hapalkintoja.

Lauantaina 4 /9  43.
- - Paula ja m inä em m e olleetkaan tänään  m ar

joilla vaan kokosim m e jätetähkiä nisupellolta. Kaik
kien koululaisten käskettiin kerätä, että saadaan jou
lujuhlaan pullaa. Paula keräsi 1 kg ja m inä 1 ,5  kg.

Tiistaina 2 7 /7  4 3 .
M eidän Pauli tuli tänään  lomalle. H änen  nim en

sä on Pauli Ahlgren, hänen  vanhem pansa ovat kuol
leet ja hän  on ollut meillä pikkupojasta asti. Nyt 
hän  pääsi työlomalle. H än  m eni jouluna naimisiin 
ja rouva on Puistossa palveluksessa, hänen  nim ensä 
on Helga.

Perjantai 1 0 /9  43.
- - Äiti, Paula, Jaakko  ja Esko m enivät eilen Tur

kuun. - - Minä en kerinnyt eilen marjoille, kun pi
ti olla kotolaisena. T änäänkään  en  kerki, kun täy
tyy olla tappurissa. T änään  on täällä Nuorten-tu- 
vassa Asemies-ilta, en tiedä sitten jos m inä m enen.

Lauantai 1 1 /9  43.
Minä olin eilen asemiesillassa ja siellä oli paljon 

hyvää ja hauskaa ohjelm aa, liput m aksoivat 20  mk. 
En kerkiä enää  kirjoittaa kun pitää m ennä saunaan 
ennenkuin tulee oikein pim eä, kun sähkö on pois
sa.

Maanantaina 2 0 /9  43.
- - Minä olin eilen ja tänäänkin Loimaalla. Me

nin pyörällä eilen, lähdin kotoa klo 10 ja tänään  
olin kotona klo 15. T änään  oli tullessa vastatuuli, 
m utta kyllä m inä sen sen tään  jaksoin ajaa. Minä 
olin Loimaalla tatin ja setän tykönä M untolassa. 
M untolan täti on m eidän isän sisar ja he ovat se
tän  kanssa m inun kummejani. Täti ja m inä veim
m e sinne äitin vanhan hatun, kun siitä tehdään  mi
nulle hattu. Ei siellä Loim aallakaan ole enää mui
ta kankaita kuin paperikankaita. Hiukan joitakin val
miita vaatteita on myytävänä. Paula ja m inä saim 
m e sieltä m onot talveksi, kun Koiviston kenkäkau
pasta  sai tilata sellaisilla lasten korteilla ilman os
tolupaa ja täti tilasi meille, toin ne tänään . Sieltä 
saivat myös Puiston pojat ja Toivosedän Ulla ja Ol
li m onoja. -

Tiistaina 2 8 /9  43.
- - Paulin lom a loppui ja hän  lähti tänään . Lo

malaiset m enivät H onkam äkeen, josta lähti auto tä
nään  illalla klo 7 viem ään heitä Mellilän asemalle. 
Helka m eni Paulia viem ään H onkam äkeen.

Keskiviikkona 2 9 /9  43.
T än ään  satoi hiukan rakeita, m utta m uuten oli 

poutaa. M eidän tehtiin tänään  perunajauhoja, Mat- 
tarilla on  sellainen sähköm ylly jossa p e ru n a t jau 
h e taan  ja siellä m eidänkin on aina jauhettu . Irma 
V atajan joka on meillä palveluksessa varastettiin 
eilen illalla polkupyörä. H än oli H elanterilla ja oli 
jättänyt pyöränsä  siihen tien viereen ja siitä se oli 
jo yhdeksän aikana illalla viety. Irm a luuli ensin, 
e ttä  po jat olivat sen  kätkeneet, m utta eivät pojat 
olleet sitä o ttan ee t, vaan  e ttä  kyllä se on  varas

Torstaina 2 /9  4 3 .
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te ttu . Se oli aika hyvä pyörä  ja kumitkin oli ihan 
ehjät. -

Perjantaina 1 /1 0  43.
- - T änään  täällä alkoi kansakoulu ja jatkokou- 

lu. Minäkin käyn jatkokoulua. ei siellä ollut tänään  
kuin 4  oppilasta, Anja Vesala, Väinö Kujala ja mi
nä olimme toisella luokalla ja Kyllikki yksin ensim 
mäisellä. A une Levolan ja Antti V erhon pitäisi tul
la m yös toiselle m utta he eivät taida tulla, kun he 
m enevät jo rippikouluun. A uno Ojalan pitäisi tulla 
ensimmäiselle, saa nähdä jos hän  ensikerralla tu
lee. -

Perjantaina 2 9 /1 0  43.
- - Meille tulee kouluun juhla. Se pidetään sun

nuntaina m arraskuun 21 p:n. Se on talkoojuhla ja 
siellä jaetaan kultalapiot ja teräslapiot. - - Puoluk- 
kakilpailun tulokset on  jo julistettu. Kaikkein enem 
m än on kerännyt eräs 14-vuotias tyttö Jepualta. 
H än on kerännyt 140 7  kg puolukoita siinä kilpai
l i j a s s a  ja vienyt ne kauppaan. Pohjanm aalle m e
nivät kaikki suurem m at palkinnot.

Maanantaina 1 /11  43.
T änään  Pyhäinm iestenpäivänä on palvelijain 

m uuttopäivä. - - Meille tulee karjanhoitajaksi Ahl- 
grenin Paulin vaimo, Helka, joka on  ennen  ollut 
Puistossa. - - Eilen oli sankarihautajaisetkin, hau 
dattiin 2 sankarivainajaa, jotka olivat kuolleet sai
raalassa. En muista heidän nim iänsä, kun he eivät 
olleet täältä kylästä, enkä tuntenut heitä. -

Lauantaina 6 /1 1  43.
- - Esko oli tässä eräänä  päivänä Loimaalla rip- 

pipukua hakem assa, kun täti soitti, e ttä siellä on 
jossain kaupassa. H än saikin sieltä vaatteet, huo
noa kangasta kyllä ovat, m utta ovat nekin parem 
m at kuin ilman.

Lauantaina 1 3 /1 1  43.
- - M inä olin eilen illalla A gdan (Puras, 

toim .huom .) kanssa H onkam äessä lottain om pelu
seurassa. Äidin ja A gdan oli m äärä m ennä sinne 
korviketta keittäm ään, m utta äitin on  vähän selkä 
kipeä, eikä hän m ennytkään ja m inä m enin A gdan 
kanssa. -

Maanantaina 2 2 /1 1  43.
- - Eilen oli se talkoojuhla sitten koulussa, kyllä 

siellä oli isoja ihmisiäkin aikalailla. Siellä jaettiin kul
talapiot ja palkintojakin. Toini Nummila sai m ar
joista, Antti V erho jätepuista, Erkki Saarinen luis
ta ja kävyistä, Veikko Nurmi teenlehdistä ja minul
la oli sorvastolaisista kaikkein eniten pisteitä ja sain 
palkinnoksi sellaisen tuohisen rasian. Minulla oli yh
teensä 2 1 9 ,5  pistettä. -

Minä olin tänään  Tuimalassa, vein H elgan p a 
ketin postiin ja sitten vein äitin tekem än tun tem at
tom an sotilaan paketin rouva Nuutilalle. Kaikkien 
lottien oli m äärä tehdä ja viedä sinne.

Maanantaina 6 /1 2  43 .
T änään  on itsenäisyyspäivä ja isä oli Tuim alas

sa juhlissa. - H uom enna meillä leivotaan pullaa, 
jo ta  viedään sotilaille. Täällä leivotaan m elkein jo
ka talossa. Välitalon Agda tulee om an  osansa lei
po m aan  meille, kun Välitalossa on  niin pieni uu
ni. -

Keskiviikko 8 /1 2  43 .
- - Esko vei tänään  ne  sotilaiden korput Tui- 

m alaan. H än vei samalla V annen T aunon ja Ahl- 
grenin Paulin joulupaketit postiin. Näitä sotilaiden 
korppuja leivottiin meillä 2 1 /2  paperisäkillistä. -

Torstaina 2 3 /1 2  43.
Lumi on jo melkein kaikki poissa, m utta nyt siel

lä sataa hiukan. Eilen illalla oli koulussa joulujuhla, 
siellä oli väkeä sali täynnä. Juhla alkoi klo 16. Siel
lä oli näytelm ä 'T o tu u d en  helm i” ja paljon m uuta 
ohjelm aa. Minäkin olin siinä näytelm ässä. -

Sunnuntaina 2 6 /1 2  43.
Nyt on joulu melkein niinkuin m ennyt. Tuli sen

tään  jouluksi sen verran lunta, e ttä  pääsi reellä jou
lukirkkoon. Meiltä oli joulukirkossa Helga, Jaakko, 
Esko, Paula ja minä. Eilen illalla olimme kaikki J o 
kelassa kylässä. -

Maanantaina 7 /2  44 .
- - Eilen illalla, kun olimme isän kanssa ulkona 

siinä 8 :san  maissa, niin ajattelim m e että mitä hul
lun jytinää kuuluu, kun oli juuri niinkuin olisi uk
kostanut. Me em m e huom anneet katsoa mihinkään, 
m utta taivaalla oli näkynyt oikein valkean lieskoja. 
Aamulla sitten uutisissa sanottiin, että Helsinkiä oli 
pom m itettu. Siellä oli ollut yli 2 0 0  ryssäläistä ko
netta. 3 8  henkeä on  kuollut ja yli 2 0 0  haavoittu
nut. -

Torstaina 1 7 /2  44.
Viime yönä oli taas Helsinkiä pom m itettu. H yök

käys oli kestänyt 9 tuntia ja siihen oli osallistunut 
yhteensä yli 4 0 0  lentokonetta. 12 ihm istä oli saa
nut surm ansa ja 17 haavoittunut. Helsingistä ja Tu
rusta on  paljon tullut väkeä maalle pakoon. O pet
tajallakin on turkulainen 8 :san  vuotias tyttö.

Perjantaina 2 5 /2  44.
- - Tiistai-iltana pom m itettiin Turkua. Salosen Ei

no ja Hilja olivat silloin juuri Turussa, kun Eino oli 
lom alta m enossa ja Hilja oli hän tä  Turussa saatta-

M aanantaina 2 9 /1 1  4 3 .
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m assa. Kello 1 /2  8 oli tullut hälytys ja sitä kesti 
kahteentoista. S itten oli vielä tullut to inen hälytys.

Maanantaina 2 8 /2  44.
- - Minä olin eilen illalla H elgan kanssa eloku

vissa Tuim alassa. Siellä näytettiin elokuva "Niin se 
on, poijaat”. Se oli aika hauska filmi. - - Lauantai
na kun Helga, Paula ja m inä tulimme saunasta niin 
näkyi valkean leiskauksia. M enim m e Välitalon ty
kö katsom aan ja taivaalla näkyi yhtäm ittaa kipinöitä 
ja taivas oli ihan valkoinen siltä suunnalta. Aamul
la sitten sanottiin, e ttä  Helsinkiä oli pom m itettu. 
Hyökkäys oli alkanut lauantai-iltana kello 7 ja kes
tänyt 12 tuntia. Siihen oli osallistunut yli 6 0 0  ko
netta. Ei ole vielä m itään sanottu  kuolleista tai haa
voittuneista. -

Eilen oli tasan  4  vuotta kulunut M oskovan pak- 
korauhasta. Kyllä ne sota-ajatkin vaan pian kulu
vat. -

Torstaina 1 6 /3  44 .
Nyt on oikein hyvä hiihtokeli, m inä olin äsken 

hiihtäm ässä. Helga ja Esko menivät Tuimalaan, kun 
siellä vierailee jokin asevelikiertue, m utta en m inä 
viitsinyt sinne m ennä. T änään  m inä täytän 15 vuot
ta. - - Radiossa on juuri asemiesilta, joka on ollut 
melkein joka torstaina. - - Nyt täm ä päiväkirja on 
jo täynnä ja saan sen viedä pois ja sanoa sille hy
västi!

Piirteli Pirkko M arjatta U rm as 
Sorvaston Ali-Urmaalla

Torstaina 1 4 /3  4 4 .

Muistomerkki Santion taistelupaikalle
T äm ä m eidän K oskem m e on m elko rauhallinen 

asuinpaikka. Joitakin yksittäisiä tappeluita ja tap 
pojakin lukuunottam atta ei kunnassam m e m eidän 
m uistim m e aikaan ole suurem m in taisteltu. Ei siis 
sillä tavalla, että sillä olisi ratkottu  joitakin kansalli
sia tai kansainvälisiä erimielisyyksiä. Jo p a  kansa
laissota sujui Kosken osalta melko rauhallisesti, nor
m aalista poikkeavaa liikehdintää kyllä oli.

Jo s kuitenkin m ennään  ajassa 4 0 0  vuotta taak
sepäin, niin Koskellakin on käyty huom ionarvoinen

taistelu. Tosin eivät koskelaiset taistelleet, vaan seu- 
rasivat sivusta toisten telmimistä, m utta tietysti tais
telu heitäkin kosketti, m m . siten, että he joutuivat 
an tam aan vähistä varoistaan ruokatarpeita ja rehua 
sotilaille ja heidän ratsuilleen. T äm ä velvoite jopa 
autioitti m uutam ia taloja.

Kyseessä oli nk. Santion  taistelu, nuijasodan jäl
keisen sekasortoisen ajan valtakiista, Suom en ku
ninkaaksi nim etyn Juhanaherttuan  pojan Sigis- 
m undin ja täm än  sedän Söderm alandin herttuan

Yleisöä kertyi paljastustilaisuuteen ilahduttavan runsaasti. 
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K aarlen välinen valtataistelu, osittain uskonsotakin. 
Kaiken lisäksi taistelu oli sen sodan viimeinen; sii
nä K aarle-herttuan joukot löivät Aksel Kurjen joh
tam at kuningas Sigismundille uskolliset sotilaat. T ar
kem m in taistelusta on kirjoittanut ministeri M arjat
ta V äänänen  Koskelaisessa v. 19 9 2 , jo ten  katso
taan  se sieltä.

Sam assa kirjoituksessaan ministeri V äänänen esit
ti, e ttä koskelaisten pitäisi pystyttää tuon taistelun 
muistokivi Iso-Sorvastolle vuoteen 199 9  m ennes
sä, siis tähän  vuoteen. A loitteen tekijänä oli siten 
ministeri V äänänen, jo ten suurin kunnia hankkeen 
toteutum isesta kuuluu hänelle. Tuskin asia m eidän 
m uiden koskelaisten m ieleen olisi tullutkaan. M ah
dollisesti sen tään  joku kunnan valppaista johto- 
henkilöistä olisi o ttanut asian esille, onhan  siitä jos
kus aiem m inkin ollut puhetta. Nythän siihen ei ol
lut aihetta.

Koskelaisseura tarttui kiinni aloitteeseen ja kä
sitteli asiaa kokouksissaan. Vastustavia ääniä ei kuu
lunut. Kun kuultiin, että Santion sahan nykyisen tuk- 
kivaraston lähellä on m aastossa kuoppia ja kivi
paasia, joiden muistitieto on kertonut olevan juuri 
Santion taistelun jäänteitä, niin päätettiin, e ttä joh
tokunta käy paikan päällä katsom assa niitä. Elo
kuun to inen päivä 9 4  suunnistettiin nummelle. Ol
li ja Anja U rm as tulivat oppaiksi, kun ennestään  
tiesivät paikan.

Löytyihän sieltä painanteita ja kiviä, joita on  sa
nottu  taistelussa kaatuneiden ja num m een haudat
tujen sotilaiden hautakiviksi. V arm uutta asiaan ei

Muistokivi juuri paljastettuna. Airueina olivat Jaana Mäkitalo ja T im o Toivonen.

M uistokiven paljastuspuheen piti ministeri Marjatta 
Väänänen, joka alkujaan ehdottik in  kiven pys ty ttä 
mistä.

luonnollisesti saatu, m utta tarinoissa saattaa olla p e 
rääkin. Oli päätetty, että taistelun muistokiveksi otet
taisiin luonnonkivi sieltä tapahtum apaikalta, m utta 
kivistä suurinkin oli kuitenkin niin pieni, että  muis
tokiveksi se oli liian vaatim aton. Päätettiin  jatkaa 
etsintöjä ja päätettiin m yös lainata jostakin m etal
linilmaisin ja tulla uudestaan paikalle kokeilem aan
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jos oletettuihin hautoihin olisi laitettu m yös aseita 
m ukaan.

Seuraavan vuoden juhannuksen aikoihin paikal
le taas mentiin. Matti Mikkola oli lainannut kunnan 
tekniseltä osastolta "m iinaharavan”, jonka kanssa 
tutkaili m aaperää. K uopassa etsin alkoikin piipata, 
m utta sieltä löytyneet m etallinpalat olivat niin pin
nassa ja hyväkuntoisia, etteivät ne voineet olla nel
jänsadan vuoden takaa. Mistä lienevät sinne joutu
neet?

Pyysin tait. Martti Vainion asiantuntijaksi muis
tokiven etsintään. Yhdessä kiertelimme num m ea ris
tiin rastiin ja löytyihän sieltä parikin huomionarvoista 
järkälettä. Toinen oli m akaava, pitkulainen paasi, 
kuin vuode tai hauta, to inen pystyssä oleva kiila
m ainen kivi. V iimeksimainittuun päädyim m e, kun 
se lisäksi oli aivan lähellä sitä m aastokohtaa, jota 
suunnittelim m e muistokiven paikaksi.

Se paikka oli V ähäsorvastolla H ärkätien varrel
la Santion num m en laidalla lähellä K anasuon van
hem paa autokorjaam oa. Siinä erkani H ärkätiestä 
Santion sahan tukkivarastolle vievä tie, ja näiden 
teiden kulmauksessa oli pieni alue, jossa ei ollut pui
ta, vain joitakin pikku pensaita  ja isohko hiekka
kasa. Siihen ajattelim m e kiven pystyttää, mikäli ei 
seuran johtokunta kovasti pistäisi vastaan.

Joh tokunta  kävi taas 5. 6. 87  paikalla, hyväksyi 
kiven ja kivenpaikankin. Päätettiin samalla, että pai
kalla pidettäisiin mahdollisesti seuraavana kesänä 
talkoot alueen tasoittamiseksi.

Vuosi 98  oli kuitenkin kivenpystytyshankkeen 
osalta hiljaiseloa. Kosken kartanon  haltijalta Tyyne 
Kaipiaiselta ja Viljo Kaipiaisen perikunnalta sentään 
pyydettiin ja saatiin suullinen lupa kiven pystytyk
selle, olihan tuo paikka kartanon maalla. Kirjalli
nen  sopim us tehtäisiin m yöhem m in. Myös anottiin 
lupa Turun Tiepiiristä, ja seuraavan vuoden alussa 
Pöytyän alueen tiem estarilta Kalle Peltoselta tulikin 
kirje, jossa lupa myönnettiin, tietenkin eräin ehdoin, 
joiden toteuttam isessa ei ollut vaikeuksia. Myös Loi
m aan poliisipiiriltä lupa hankkeelle saatiin.

11. 6. 9 9  seuran edustajat kävivät O suuspankin 
tmj. Tim o M äättäsen kanssa Kosken kartanossa al
lekirjoittamassa m uistom erkkialueen luovutuskirjan. 
Tai oikeastaan vuokrasopim uksen, joskaan vuok
ram aksua kartano ei vaadi. Seura velvoitettiin kui
tenkin p itäm ään paikka kunnossa, m uuten sopim us 
raukeaisi. Nyt voitiin ruveta alueen raivauspuuhiin.

Kesäkuun 16. päivän illalla paikalle saapuikin 
joukko seuralaisia varustautuneina vesurein, kirvein 
ja lapioin. Heikki Jalli vei kaadetut pensaat pois 
traktorinsa peräkärryillä ja tasoitteli paikalla olleen 
santakasan etukuorm aajalla ja perälevyllä. Lapio
m iehet tekivät loppusilauksen. Kyllikki ja Olli Koi
vunen tarjosivat talkoolaisille kahvit m atkailuautos
saan.

Huom attiin, että santaa tarvittaisiin lisääkin. Soit

to  H annu Ahdille, joka aikailem atta toi m uutam an 
kuorm an santaa, ensin alle "rom poolia” ja päälle 
seulottua hiekkaa. Jaakko  Välimaa tasoitti näm ä 
kuorm at traktorillaan. Niin alkoi m uistomerkin paik
ka näyttää siltä kuin oli tarkoituskin.

Oli sitten kesäkuun viimeinen päivä, kun Esko 
Korpiniitty päristeli paikalle kaivurillaan. H än  kai- 
voi santakum m ulle p ienen  kuopan, kaappasi kai
vurin kauhaan muistomerkiksi suunnitellun kiven ja 
nosti sen kuoppaan. Vielä vähän tarkistelua ja oi- 
koilua, sitten kiven juuren peittäm inen ja tasoitus - 
siinä se seisoi! Sam aan aikaan toi H annu Ahti vii
m eisen seulotun sorakuorm an, jonka Esko kaivu
rilla levitti koko alueelle ja tasoitti p innan  massiivi
sella etukuorm aajalla. Niin siitä m uodostui m atala, 
kaunis hiekkakumpu, jonka keskellä pienehkö muis
tokivi seisoi.

Kun joku on ollut sitä mieltä, että kivi on liian
kin pieni, epäsuhtainen  siihen olinpaikkaansa n äh 
den, on  ehkä paikallaan pieni selvitys siitä, mihin 
m uistom erkin pystytyksessä pyrittiin. Tarkoitus oli 
tehdä symbolinen kautakum pu niille sotilaille, jot
ka taistelussa kaatuivat. Koska heitä oli useita, ei 
hauta voinut olla aivan pieni. Kun jäljelle jääneet 
sotilaat saivat haudatuksi kaatuneet toverinsa, h a 
lusivat he jättää jonkinlaisen m uistomerkin haudasta 
tulevillekin sukupolville. Ehkä he tekivät puuristin, 
m utta koska se lahoaisi piankin, niin he kantoivat 
haudalle m yös lähistöllä olleen kivenlohkareen. Ei
kä tuo kivi voinut olla kovin suuri, kun kaivureita 
ei vielä ollut käytössä. Nyt siis oli tarkoitus pystyt
tää  pieni, karu ja luonnonm ukainen muistomerkki 
nykyihmisille muistutukseksi neljänsadan vuoden ta
kaisesta tapahtum asta.

Kivi tietysti vaati m yös laatan, jossa katselijoille 
kerrottaisiin, m itä varten kivi on  pystytetty. A arno 
Tyyri lupautui huolehtim aan laatoituksesta, ja yh
dessä kaiverrusliikkeen kanssa hän  heinäkuun ai
kana kiinnitti kuparisen laatan kiven tasaiselle etu- 
reunalle. L aattaan on kaiverrettu teksti:

Santion taistelun m uistomerkki 
Elokuun 2 9  pv vuonne 1 5 9 9  käytiin 
näillä seuduin K aarle-herttuan ja 
kuningas Sigismundin kannattajien 
välinen ratkaiseva taistelu Suom en 
herruudesta.
M uistomerkin pystytti 19 9 9  
Koskelaisseura ry.
Patsas paljastettiin juhlavin m utta yksinkertaisin 

m enoin elokuun 29 . päivänä 1 9 9 9 , siis täsm älleen 
4 0 0  vuotta taistelun jälkeen. Kukaan ei tiedä, mil
lainen sää taistelupäivänä oli, ilmeisesti kuitenkin 
melko kolea, koska silloin olivat kylmät halla- ja ka
tovuodet. Muistokiven paljastuspäivä kuitenkin oli 
varsin kaunis ja lämminkin, vaikka edellisenä päi
vänä oli hiem an sadellut. Yleisöä kertyi tilaisuuteen 
ilahduttavan runsaasti.
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Tilaisuuden aloitti trum petisti Pauli Niemelä ta 
san klo 13 soittam alla alkufanfaarin. Tervehdyssa
nat lausui Koskelaisseuran puheenjohtaja Heikki Jal
li. Pauli Niem elän soittam an tunnelm aan hyvin so
pivan sävellyksen jälkeen ministeri M arjatta V ää
nänen piti paljastuspuheen, jossa kertoi Santion tais
telun pääpiirteet sekä sen m erkityksen Suom elle ja 
koskelaisille. Lopuksi hän  pyysi poistam aan muis
tokiven päällä olleen kankaan, jolloin laatta tuli nä
kyviin.

Kiven paljastuksen jälkeen Kosken Mieslaulajat 
lauloivat Lauri Laukkasen johdolla Je a n  Sibeliuk
sen sävellyksen Isänmaalle. Tellervo Pakkanen pi
ti lyhyen hartaushetken. Yhteisesti laulettu Varsi
naissuom alaisten laulu päätti tilaisuuden.

Näin vuosia vireillä ollut hanke oli toteutunut.

Matti Heinonen  
Kuvat: Joona Mikkola

Vanhoja teitä ja polkuja Kosken eteläpäässä
"Polku pieni pilkoitettu suuren m etsän laitaan”, 

lauletaan vanhassa kansanlaulussa. M onet nykyih
miset saattavat nyt ihmetellä mitä tarkoittaa tuo po 
lun ”pilkoittaminen”, joten pieni selitys on kai pai
kallaan.

Siihen aikaan kun ei vielä ollut autoja eikä paljon 
polkupyöriäkään liikkuivat ihmiset paljolti jalan, ai
nakin köyhempi väestö. Jalan kulkiessa m atkan pi
tuudella on suuri merkitys, joten kun oltiin jonnekin 
matkalla, yritettiin päästä pääm äärään mahdollisim
m an suoraa tietä. Jos ei ollut tietä, tai se oli turhan 
mutkallinen, oikaistiin vaikkapa läpi m etsän. Jos oli 
tarkoitus käydä sam assa paikassa useamminkin, niin 
ensimmäisellä kerralla katsottiin sopiva reitti ja sin
ne tänne lyötiin kirveellä puuhun pieni merkki, "pilk
ka”, niin että seuraavalla kerralla helposti löytyi se 
sam a reitti. Se oli sitä polun pilkoittamista. Kun sii
tä sitten useam pia kertoja mentiin, poljettiin m aas
toon näkyvä ura; syntyi polku. Toisetkin saattoivat 
ruveta käyttäm ään sam aa polkua, ajella vaikka tal
vella hevosellakin, jolloin siihen vähitellen m uodos
tui jonkinlainen tiekin.

Ilmeisesti Häm een Härkätiekin oli alkujaan ihmisten 
tallaama poluntapainen. Se, että se kulki pitkin Pai- 
mionjoen rantam aisem ia selittyy varmaankin sillä, et
tä joki oli hyvä maamerkki. Koko seutuhan oli sil
loin synkkää m etsää, jossa kulkija saattoi helposti ek
syä, mutta kun vain piti tuntum an jokeen, niin py
syi suunnassa. Kun siitä sitten alettiin m atkata myös 
härillä, muotoutui polusta alkukantainen tie, jota vuo
sisatojen vieriessä paranneltiin, kunnes siitä kehittyi

tuo nykypäivän kestopäällysteinen autotie.
Kerron nyt eräistä Kosken eteläisellä puolella ol

leista ja osittain vieläkin olevista vanhoista teistä ja 
poluista. Toki Kosken pohjoisella puolellakin tällai
sia teitä löytyisi, m utta itse eteläisellä puolella asu
vana on pohjoinen puoli jäänyt hiem an oudoksi, jo
ten pysyn nyt vain "omalla puolellani”.

Tapalan ja H ongiston  teitä
Monia vanhoista poluista voisi oikeastaan nimit

tää "niittypoluiksi”, koska niitä m yöten mentiin ta 
loista joskus kaukanakin oleville niityille tekem ään ke
sällä heinää ja talvella ajettiin niitä heiniä kotiin. Esim. 
Tapalassa oli niittyjä Reksuon laitamilla ja myös ny
kyisen Mäkitalon lähettyvillä; vm. alueella oli jopa 
perattu niitty, josta pajut ja muut kostealla maalla 
kasvavat puuntaim et oli hakattu pois, kuten talonni- 
mi Perko (Jallinperko) ilmaisee. V anha Kuninkaan 
kartasto näyttää, että sinne johti Tapalan kyläkes
kuksesta polku suunilleen niissä maisemissa, missä 
nykyinen Kokintiekin sijaitsee, joten polusta on vä
hitellen kehittynyt millä tahansa välineellä ajettava 
tie.

Vähäkokin luota erkani tästä tiestä toinen Senta
painen, joka vieläkin on näkyvissä niin m aastossa 
kuin kartassakin valtion leivän tapaisena, siis kapeana 
m utta pitkänä maa-alana. Näillä näkymin ei tätä tie
tä ole lupakaan hävittää, sillä se oli ja on edelleen
kin Tapalan talojen yhteinen ja jakam aton tie, jota 
m yöten kylän karja kesäisin kuljetettiin siellä taka
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mailla oleville niityille päiväksi syöm ään. Tien m o
lemmin puolin oli riukuaita, jonka jäännöksiä oli vie
lä näkyvissä jokin vuosi sitten. Tie kulki pahem m in 
mutkittelematta Helinojan matalia rinnemaisemia, ja 
on ilmeisesti toiminut myös myllytienä, sillä Helmi- 
vuoren Jaakon muistitiedon m ukaan Helinojassa ole
vassa pienessä koskessa on ollut jonkinlainen mylly.

Toinen polku johti Reksuon lähellä oleville niityil
le suunnilleen nykyisen Tapalantien suuntaisesti. Il
meisesti näm ä polut ovat olleet aivan luonnollinen 
alku nykyisille teille.

Tapalan kylätaajamasta johti Hongiston kyläkes
kukseen kaksikin tientapaista; toinen siitä Kukkupa- 
kan ohitse, josta maantiekin sittemmin kulki, toinen 
entisen Löyhän, nykyisen O nnelan talon pellon yli 
Vähäjoen rantaan nykyisen Puukan Veikon talon koh
dalle, jossa ylitti tuon joentapaisen ja kaarsi H on
giston taajam aan.

Tätä viimeksimainittua voisi myös sanoa "Mylly- 
tieksi”, sillä purossa niillä kohdin on myös pieni kos
ki, jossa aiemmin oli pikkuinen mylly. Luultavasti täs
sä myllyssä jauhattivat viljaansa niin tapalalaiset kuin 
hongistolaisetkin, yleensä kai köyhempi väestö, jol
la ei itsellään ollut hevosta m ennäkseen Tuimalan 
isoihin myllyihin.

Jo  edellämainittu tapalalainen Jaakko Helmivuori 
aikoinaan kertoi käyneensä pikkupoikana isänsä kans

sa tässä myllyssä. Sanoi, että purossa ei ollut vettä 
tarpeeksi myllyn pyöritykseen kuin keväällä isonve- 
den aikaan tai joidenkin kovien sateiden jälkeen ja 
hidas jauhattaja se oli sittenkin.

Hongiston kylätaajamastakin lähti tientapainen, jo
ta myös voisi nimittää "Myllytieksi”. Se johti kylä
keskuksesta noin viiden km:n päässä Anianojassa ole
valle pienelle koskelle, jota on sanottu joko Riihi- 
korven koskeksi tai myös Kivelän koskeksi, koska se 
sijaitsee aivan m yöhem m in perustetun Kivelän talon 
pellon kulmassa. Tässä koskessa on myös ollut pie
ni vesimylly, jossa hongistolaiset ovat käyneet viljaansa 
jauhattamassa. Täm ä tie on suurelta osin vieläkin käy
tössä, varsinkin alkupäästään, kulkihan se siitä, mis
sä nykyinen Papinojantiekin, jatkoi sitten Kipiniitul- 
le, ylitti Anianojan, sitten nykyisen m aantien ja m e
ni suunnilleen nykyistä m etsäautotietä koskelle asti.

Toki on kauan ollut olemassa mainittu m aantie
kin, jota nykyään sanotaan Hongistontieksi. Ja  on 
ollut samoilla paikoillakin, vain ne pahim m at mut
kat "kylän” liepeillä oiottiin 70-luvulla. Varsinkin H on
giston nummijonon harja suomaastojen välissä oli hy
vä ja luonnollinen tiem aa, vain Anianojan notko oli 
hiem an ongelmallinen. Vanhat ihmiset ovat kerto
neet, että notkon pohjalla oli savea, joka märkinä 
aikoina oli pahasti upottavaa, eikä tietä senaikaisil
la keinoilla m einattu saada millään kestäväksi.

Kyrönmaan Ranssin po lku  
näkyi vielä 80-luvulla selväs
ti, m u tta  m y ö h e m m ä t  met- 
sän ha kkuu t  ovat sen häivyt
täneet lähes kokonaan.
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”Koululasten t ie” on vielä hyvin näkyvissä ia käytössäkin, vaikka eivät koululaiset siitä enää kuljekaan.

Pieni m atka Anianojan notkosta Kuusjoelle päin 
erkani m aantiestä pienem pi tie niillä paikoin, missä 
nykyisinkin Raatalan tien haaraum a johtaa Hongis
ton Ihamäenkulmalle ja edelleen Kuusjoen Raatalaan. 
Aluksi ei tie kiertänyt num m en laitaa, kuten nykyi
sin, vaan meni suoraan yli sen korkean nummen- 
harjan, joka nykyisin on soranoton yhteydessä suu
relta osin m adaltunut kuopaksi. Kun siinä oli mel
koinen ahde noustavana, niin myöhem m in tie muu
te t ta  kiertäväksi num m en lännenpuoleista reunaa, 
jolloin korkea nousu jäi pois, mutta aikamoinen mut
ka saatiin tilalle.

Hongiston kylätaajamasta lähti myös pieni oiko
polku nykyisen Pohjolan talon vieritse Liipolan suun
taan, josta vähitellen kehittyi jonkinlainen tiekin, jo
ta m yöten varsinkin talviaikaan hongistolaiset, tapa- 
lalaiset ja jopa kerkolalaiset Som eron puolelta ajeli
vat mm. Alikulman myllyihin. Täm ä tie on vieläkin 
näkyvissä Pohjolan m etsässä, mutta nykyisiltä pel
tomailta niin Liipolan kuin Hongistonkin puolelta tie 
on häipynyt pellonraivauksen yhteydessä. Tähän tie
hen yhtyi Talolan puolelta tuleva talvitie, nykyisen 
Sepäntien jatke, joka Hasulan talon alapuolella las
keutui joen rantaan ja nousi joen toisella puolella ylös 
Ali-Liipolan ja Pohjolan rajamaisemissa. Sitähän ei 
voinut käyttää kuin vain talvella, koska m itään siltaa 
joen yli ei siellä ollut.

Liipolanjärvelle erkani tie Hongistontieltä jo aiko
ja ennen kun Mikolan talo rakennettiin järven ran-

Tauselalaisten maito-/myllytie kuvattuna Salomaan  
luota Mikkolaan päin.
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nalle. Sitä voisi kutsua vaikka ”Pellavatieksi”, koska 
järven itäpäässä oli kylän yhteinen pellavanliotus- 
paikka. Sitten mummelle, melko tarkkaan nykyisen 
Mikolan talon kohdalle rakennettiin höyryllä käyvä 
sahalaitos. Siitä tie jatkui Liipolan puolelle ensin num 
men harjaa kulkien ja sitten kaartaen ”Lipolan rust
holliin”, kuten Kuninkaan kartassa sanotaan. Pitihän 
myös siltä suunnalta saada tukkia sahalle. Täm ä tie 
on näkyvissä ja jonkinverran kuljettuna yhä vieläkin.

Ä ijälässuon tie  ja sen  jatkeet
Myös Hongistontiestä risteävä Äijälässuontie on 

ollut olemassa jo melko kauan, ainakin isojaosta läh
tien. Ilmeisesti siinä oli aluksi jonkinlainen talvitie, jo
ta pitkin tuotiin puutavaraa Purhaan ja osittain Nau
ruinkin metsistä taloihin ja torppiin; olihan torppa
reilla myös oikeus ottaa tarvitsemansa puut talon met
sästä. Kun sitten Purhaalle raivattiin peltoa Äijäläs- 
suosta ja myöhem m in hiem an kauem pana olevasta 
Kananiitusta, oli pakko kunnostaa myös tietä, että 
pelloille voitiin ajaa kesäisinkin. H iem an likempänä 
m aantietä johti toinenkin tie Äijälässuon koillisnurk- 
kaan ja kääntyi vinkkelimutkalle liittyen nykyiseen Äi- 
jälässuontiehen. Saattaa olla, että täm ä olikin alku
peräinen tie, se kun ohitti suon vetelimmät kohdat. 
Pellon kohdalta täm ä tie on häipynyt, m etsässä ura 
kuitenkin näkyy, vaikka tie ei ole enää ollut vuosi
kymmeniin käytössä, mitä nyt puutavaraa joskus on 
siitä ajeltu.

Kananiitystä jatkui eteenpäin kaksikin polkua, joi
ta pitkin saatettiin talvella ajella myös hevosella, hä
tätilassa kesäisinkin. Ensimmäinen kulki Anianojan 
sivuhaaran Ruotinojan matalia rinteitä m yöten Han- 
kaanm äen vieritse Riihikorven m etsän kulmaan ja 
haarautui kulmakunnalla oleviin taloihin. Tätä pol
kua m yöten Riihikorven, Perälän ja Järvenpään lap
set, joskus muutkin sen kulman koululaiset kävivät 
Satopään kansakoulussa, joskin varsinainen Koulu
lasten tie kulki jonkinverran enem m än etelässä. Sii
tä myöhemmin.

Toista polkua sanottiin Kyrönm aan Franssin po
luksi. Nimi tuli siitä, kun Tapalan Kankareen poika 
Frans osti Purhaalta Kyrönm aan palstan ja rakenta
essaan uudistaloaan kulki tätä polkua m yöten enti
sen ja uuden kotinsa väliä. Polku meni nykyisen Ran
nikon talon - jota ei silloin vielä ollut - vieritse kos
teaa niittymaisemaa myöten, nousten sitten Särän- 
m äen ylängölle, ei kuitenkaan sen korkeimmalle koh
dalle, vaan meni kahden m äennyppylän välisestä so
lasta m äen takatasanteelle, laski taas kosteikkoon ja 
ilmaantui peltoaukealle Särän talon luona. Tätä tie
tä käytettiin myöhemminkin melko paljon varsinkin 
talvisin, vaikka Frans jo oli myynyt talonsa tultuaan 
vanhaksi.

On hyvin mahdollista, että tätä polkua myöten kul
kivat myöskin Fransin veljet Jalm ari ja Oskari, jotka
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myös raivasivat om at talonsa Kulman ja Sam paan 
sille samalle kulmalle, kylläkin Mikolan kantatilan alu
eelle. Sam oin Hongiston Ojalan poika Juho, joka 
osti Purhaalta Särän pientilan, jossa myöhemmin asui
vat Vilho ja Anni Mäki. Kyrönm aan Fransin nimiin 
polku kuitenkin oli jäänyt.

Sam an polun alkua ajoi myös Frans H einonen Or- 
ko- nimiselle metsäpellolleen, kunnes sitten poikke
si siellä kostealla niityllä suoraan omalle maalleen. 
Kävellen Orkoon mentiin oikopolkua ns. Purhaan 
m am m an m äen reunaa ja osittain sen ylikin m ahta
vien kuusien katveessa. Luonnollisesti ne m ahtavat 
puut ovat m äeltä kadonneet jo ajat sitten.

K oululasten tie  ja lasitie
Toisinaan satunnaiset kulkijat menivät jalan ja tal

visin hevosellakin sieltä Kyrönmaan Fransin polulta 
Orkon peltoaukean ja pienen metsikön läpi nk. Kou
lulasten tielle. Tätä tietä myöten Ihamäenkulman lap
set pääosin kulkivat nauttim aan opetusta Satopään 
koulussa, josta tien nimi juontui. Samalla tie oli mm. 
Mikolan ja m yöhemmin Siikarlan talojen puunkulje- 
tusreitti. Mikään loistotie se ei ollut, mutta voi siitä 
kesälläkin kärrypelillä ajaa, jos ei ollut m innekään kii
rettä.

Satopäänkulm an puoleisesta päästä tietä kutsut
tiin "Lasitieksi”. Nimi ei tullut siitä, että tie olisi ol
lut sileä kuin lasin pinta, vaan siitä, että Koululasten 
tien puolivälissä siihen yhtyi Kuusjoen Raatalasta tu
leva tiemaa, jota m yöten 1800-luvulla Raatalan Ilo- 
niem essä olleesta lasitehtaasta kuljetettiin pulloja ja 
muuta lasitavaraa Koskelle ja ilmeisesti kauem m ak
sikin, ehkä Turkuun astikin. Lasitie ja Koululasten 
tie kulkivat sam aa uraa lähes kilometrin m atkan, sit
ten Koululasten tie meni Liipolan kylän puolelle suun
naten suoraan Satopään kouluun, m utta Lasitie kul
ki koko ajan Hongiston puolella, ohitti nykyisessä 
Siikarlan m etsässä olevan Kiuasmäen, jossa muisti
tiedon m ukaan on Isonvihan aikaan sijainnut piilo
pirtti, ja tuli nykyiselle Satopääntielle aivan Hongis
ton ja Liipolan kylien rajalla.

Kun Lasitie oli varsin huono tieksi, sattui joskus 
kuorma kaatum aan ja pulloja särkyi. Sellainen paik
ka kerrotaan olleen aivan siinä, missä Lasitie tuli Sa
topään tielle. Vanhat ihmiset sanoivatkin paikkaa ”Va- 
hinkoveräjäksi” - ehkä siinä oli ollut veräjäkin. Muis
titiedon m ukaan toinen vahinkopaikka on ollut Viep- 
joen rinteellä Mikkolan talon lähellä, joten ilmeises
ti Iloniemestä kulki myös toinen "Lasitie” Tauselan 
suuntaan, vaikka tästä tiestä ei ole jäänyt enää mi
tään merkkejä.

Liipolantie
Olemme ehtineet Liipolan kylän puolelle. Sieltä 

läheltä Paimionjokea Liipolan rusthollista lähti jon



kinlainen tie ”Viepijoen laaksoon”, kuten paikka
kuntaa sanottiin ennen Satopään kulman nimeämistä 
silloin kun Satopään koulukin perustettiin 1924. Jo 
en lähettyvillä oli Liipolan talon niittyjä, joilta niitet
tiin kesäisin luonnonheinää eläinten talviseksi rehuksi, 
ja täm än toim innan ansiosta sinne oli m uotoutunut 
tiemaakin.

Täm ä tie ei kuitenkaan m ennyt aivan siitä mistä 
m yöhem pi Liipolan tie, jota suuren ja kalliin paran
nuksen jälkeen ruvettiin sanom aan "Miljoonatieksi”, 
ja jonka kunta myöhem m in nimesi ”Salontieksi”. Lii
polan torpille Järvenojaan ja Kannistoon asti siinä 
järven pään  lähettyvillä tie meni siitä, mistä ny
kyisinkin, mutta alkoi sitten hiem an mutkitella il
meisesti etsien kuivempia paikkoja. Se sivusi Koi- 
m äkeä, Mullivuorta, M urronm äkeä ja Riuttavuorta, 
kaartoi sitten Lehtirantaan ja silloin siinä lähettyvil
lä olleeseen Isoniittyyn. Sieltä se kaarsi kohti itää, 
ylitti pienen Viepjoen ja suunnisti paikalle, johon myö
hem m in perustettiin Satopään koulu, mutta jossa sil
loin sijaitsi Ojalan torppa.

Torpan jälkeen tie haarautui; toinen haara meni 
m yöhemmin perustetun Kanniston talon läheltä lä
pi m etsän V ehm aan kulmalle, toinen suuntautui län
teen, ylitti jälleen Viepjoen ja jatkoi Maaniitun töy- 
källe, jossa Liipolalla oli pieni riihi, siellä kun niityn 
lisäksi oli m uutam a sarka peltoakin. Ilmeisesti tästä 
syystä 501uvulla perustetun Nikolai ja Hilda Linde- 
nin kauppatalon tontti sai nim en Riihimäki.

Riihitie
1910-luvulla Tauselan Salom aan pojat Iivari ja 

Frans Tuom inen perustivat juuri niille main om at ti
lansa Peltom äen ja Maaniityn. Näiden uudistalojen- 
sa ja entisen kotinsa Salom aan välille he tekivät pik
ku tien, jota sanottiin "Riihitieksi”. Nimi kenties tu
li siitä, että tie alkoi siitä Liipolan m etsäriihen ku
peelta, m utta on myös mahdollista, että sitä myöten 
Tuomisen veljekset kuljettivat viljojaan Salom aahan 
riihitettäviksi ja nimi tullut siitä. Saattaa olla, ettei näis
sä uudistaloissa riihtä ollut, mutta vanhem m assa Sa
lomaassa tietenkin oli. Tie siis lähti Riihimäeltä, hal
kaisi m etsän Maaniityn ja Peltom äen rajalla, ylitti pie
nen Lehmänojan, kulki vuorostaan Maaniityn ja Mik
kolan rajaa myöten, kunnes teki vinkkelimutkan ja 
meni suoraan Salom aahan Korvenojan rajaa sivuten 
ja jälleen Lehm änojan ylittäen.

Tie on vieläkin näkyvissä alku- ja loppupäistään, 
mutta siitä Mikkolan rajalta se on häipynyt ilmeisesti 
tarpeettom ana, kun myöhem m in tehtiin Peltom äes
tä Salom aahan suorempi tie Korvenojan talon si
vuitse.

Tauselan m aitoteitä
Riihitiehen yhtyi toinen tie siinä Mikkolan metsällä, 

joka nykyisin on Pelto rinnan peltona. Se lähti Mik
kolasta, kulki aluksi Mikkolan ja Lempilän rajalla, to
sin Mikkolan puolella, mutkasi sitten keskemmälle 
Mikkolan lohkoa, halkaisi m etsän ja yhtyi siis rajal
la Riihitiehen. Tätä tietä olisi voitu sanoa vaikka "Mai
totieksi”, sillä 20-luvulla sitä myöten kuljetettiin Mik
kolan maito käsipelillä Salom aahan, josta lähti mai- 
tokuski meijeriin pitkin Tauselantietä. Kun sitä jal- 
kamatkaa tuli kilometrin verran, oli se melkoinen sou- 
vi kaksi kertaa päivässä kulkea kannun kanssa tuo 
matka. Mutta vieläkin kovempi urakka oli Joensuul
la, josta myös maito tuotiin Salom aahan, onhan Mik
kolasta Joensuuhun vielä kilometrin verran matkaa. 
Tietä olisi myös voitu sanoa - ja sanottiinkin - "Myl
lytieksi”, koska sitä m yöten Tauselan metsäkulma- 
laiset ja raatalalaisetkin Kuusjoen puolelta suunnisti
vat Mylly-Koivukylän kosken rannoilla oleviin myl- 
lyihin.

Toinen, hiem an myöhem m in käytössä ollut "Mai
to tie” oli jonkinverran pohjoisem pana Liipolan- ja 
Tauselanteiden välillä kulkien Mullivuoren ja Mur- 
ronm äen välimaastossa. Sotien aikana ja hiem an sen 
jälkeenkin tätä tietä m yöten ainakin Vehka- Alhon 
ja ilmeisesti myös Heikinojan maidot kuljettiin Lii- 
polantien laitaan, kun Tauselan metsäkulmalta ei m en
nyt siihen aikaan om aa maitokuskia meijeriin. Tä
m ä tientapainen on osittain vieläkin näkyvissä, vaik
ka m etsänhakkuut ja -äestykset ovat sitä jonkinver
ran myllertäneet.

Mattilan ja Korpiniityn maidot ilmeisesti kuljetet
tiin Liipolantien laitaan hiem an eteläm pänä olevaa 
polkua myöten, joka lähti Mattilasta ja Päivärinnas
ta m etsänreunaa m yöten Korpiniityn pihalle, sitten 
yli pellon Lehtirannan metsäpellon laitaan ja m et
sänreunaa Liipolan tielle. Täm ä oli yleisesti käytetty 
oikotie Tauselan- ja Liipolanteiden välillä; sitä käyt
tivät koululaiset matkallaan Satopään kouluun, py- 
häkoululaiset kesäisin ja ihmiset m uuten vain vie
raillessaan kulmakuntien välillä. Täm ä tie on pelto
jen raivauksen takia enää vain muistona sitä aikoi
naan kulkeneiden mielissä.

Vanhojen ihmisten kertom an m ukaan Tauselan tie 
on jonkinverran vanhem pi kuin Liipolan tie. Olihan 
Tauselassa mm. Tuomarmäki ja Salom aa jo silloin, 
kun "Viepijoen laakso” oli vielä pelkkää Liipolan niit- 
ty- ja m etsäm aisem aa. Kuten täm än jutun alkupuo
lella kerroin, ovat useim m at vanhat tiet olleet alku
jaan kaukaisille heinäniityille johtavia polkuja; sellai
nen on ollut Tauselantiekin samoinkuin Myllykyläs
tä etelään suuntautunut Myllykyläntie, jotka molem
m at näkyvät Kuninkaan kartastossa kapeina polkui
na.

Matti Heinonen
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JAAKON LUONTOPALSTA:
Siinä se on, mutta missä?

Viime elokuussa hiiviskelin pölyävän kuivassa 
jokivarren haavikossa jonkin m atkaa Patakosken 
m yllypadosta alajuoksulle päin. Itseasiassa olin ha
kem assa erästä haavikoissa esiintyvää kärpäslajia 
ja siksi huinin puiden runkoja vähän tarkem m alla 
silmällä.

E rään suuren haavan rosoisella rungolla olin ha- 
vaitsevani liikettä. M enin lähem m äs, m utta m itään 
erikoista ei näkynyt. Heilautin kättäni nopeasti, mi
kä on hyvä keino saada pikkueläim et liikkeelle: pie
ni osa jäkäläistä puunrunkoa siirtyi vilahduksessa 
toiseen paikkaan!

Siinä oli kuin olikin häm ähäkki, m utta niin m ah
dottom an hyvin naam ioitunut, itsekin kuin puun
rungon jäkälää. R akenteeltaan se näytti olevan jo
kin nopsahäm ähäkki, vaikka lajilleen en  ole vielä 
pystynyt tunnistam aan. Olisikohan täm ä se runko- 
vaanija, josta olen kuullut kerrottavan?

Pystytin kam eravarustukseni jonkinm oisen kiih
kon vallassa. Pitihän parhaasta  naam iosissistä saa
da valokuva. Tuskin lajia on  m oni nähnyt, vaikka 
on saattanut kulkea otuksen ohi joka päivä, jossain 
m uussa paikassa.

Tuskan ja vaivan takana oli taas löytää kuvaa

misen kohde, vaikka se ei ollut liikkunut m innekään. 
En m einannut löytää sitä kam eran etsim enkään 
kautta, vaikka oikeaan suuntaan putkeani sohotin.

H äm ähäkin strategia eläm än koulussa näytti ole
van arvaam attom an nopea  siirtyminen toiseen paik
kaan ja pysähtym inen kuin tiiliseinään jysähtäen. 
Sen naam iotaidot olivat niin huippuunsa asti hiot
tuja, e ttä  m inun oli vaikea pidätellä nauruani.

Kuvaamisesta se ei pitänyt. Hävisi välillä etsimestä 
kuin häivähdys. Ilmeisesti piileskelijän im ago on pi
lalla, jos kuva kom eilee lehdessä.

Haeskelin, eli koskelaisittain kohnasin muiltakin 
rungoilta sam aa lajia, m utta tyhjin tuloksin. Silti olen 
varm a, että  niitä oli lähistöllä. Nyt saivat häm ähä
kit "nau raa”.

O heinen kuva olkoon todistuksena nopsajalan tai
doista. Siinä häm ähäkki on aivan näky säilä ilman 
m inkäänlaista suojaa. Etsivä löytäköön.

Niin m uuten, löysin m inä lopulta sen kärpäsen- 
kin, jota olin hakem assa. M istähän ja koska sille
kin löytyy lajinimi? Se on pikkueläinten kanssa puu
hatessa se suurin ongelm a.
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