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Kotiseututyötä tarvitaan
Meitä ympäröivä maailma muuttuu ja kehittyy 

niin suurin harppauksin ja nopealla vauhdilla, et
temme tule sitä usein ajatelleeksikaan. Yleinen his
toriankirjoitus kertoo tapahtumien suuret linjat. Se 
ei voi paneutua alueellisiin tai henkilöhistorioihin, 
joiden tallettaminen on kotiseututyön tehtävää.

Kotiseututyö Suomessa sai virallisesti alkunsa jo 
1894, jolloin tohtori R. Boldt perusti ensimmäisen 
kotiseutuyhdistyksen Lohjalle. Toiminta on sittem
min saanut muodoikseen paikallismuseoiden pe
rustamisen, pitäjänhistorioiden ja kotiseutuluke- 
mistojen laatimisen, muistolaattojen kiinnittämisen 
ja kivien pystyttäminen historiallisten tapahtumien 
ja henkilöiden muistamiseksi, historiallisten kul
kueiden ja häiden järjestämisen. Viime aikoina ko
tiseututyössä on kiinnitetty eritystä huomiota luon
nonsuojeluun ja maisemanhoitoon.

Koskelaisseuran toimet ovat vuosien mittaan si
sältäneet monia edellämainittuja elementtejä. Nä
kyvimpänä on julkaisutoiminta, jota tämä lehti edus

taa. Vuonna 2002 on suunniteltu toteutettaviksi 
pyöräretki kunnan alueella, kotiseuturetki lähi
alueille, Kosken Köntyksen herättäminen, Santion 
taistelun muistomerkin hoito, elotanssit ja osallis
tuminen myllyrannan kunnostukseen kuten myös 
tallennustyö mahdollisuuksien mukaan.

Seuran järjestämät tapahtumat ovat osoittaneet 
tarpeellisuutensa. Voimansa ne saavat osallistuvis
ta ihmisistä, joille kaikille kiitos. Haluan myös kiit
tää ja toivottaa voimia lehden uudelle toimittajalle 
Joona Mikkolalle, seuramme uupumattomalle sih
teerille Matti Heinoselle ja aktiiviselle johtokunnal
le. Lopullisen muotonsa tämä julkaisu on saanut 
Hansaprint-painossa ja postitusta on tukenut Kos
ken Osuuspankki, joille myös suuret kiitokset.

Toivotan lukijoillemme rauhallista joulua ja on
nekasta vuotta 2002!

Heikki Jalli
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Joulu - Jumala meidän kanssamme
"Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neit

syt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hä
nelle nimen Immanuel" (Jes. 7:14). Jouluun liitty
vä tuttu profetia Jesajan kirjasta. Ehkä niin tuttu, 
että sen viesti voi joskus mennä ohi. Nimellä oli 
Raamatun ajan ihmisille monin verroin tärkeämpi 
merkitys kuin meidän aikamme ihmisille. Mitenkään 
harvinaista ei ole, että Raamatun maailmassa Ju
mala antoi ihmiselle uuden nimen: Abram sai ni
mekseen Abraham (1. Moos. 17:5) ja Jaakob sai 
uudeksi nimekseen Israel (l.Moos. 35:10). Antoihan 
myös Jeesus opetuslapsilleen uusia nimiä. Tutuin 
meille lienee Simon, joka sai nimen Pietari (Kallio).

Jouluun liittyy olennaisesti kaksi nimeä: Profe
tian Immanuel, joka merkitsee sananmukaisesti: Mei
dän kanssamme on Jumala! - Juuri tässä on jou
lun viesti, joulun sanoma: Jumala on meidän kans
samme. Kun me emme voi tulla Jumalan lähelle, 
niin Jumala tulee meidän luoksemme, meidän kes
kellemme. Hän syntyy ihmiseksi. Hän ei ole mi
kään pikainen vierailija tässä maailmassa. Hän on 
kuin joku, joka tulee ja menee. Hän on meidän 
luonamme. Voisiko mikään ilmaista ja vakuuttaa 
meille paremmin Jumalan läsnäoloa kuin se, että 
hän tulee pienessä lapsessa.

Lapsen avoimuudessa ja luottavaisuudessa Jumala 
ilmaisee meille jotain hyvin olennaista itsestään. Hän 
tulee keskellemme mitään ehtoja asettamatta. Riit

tää, että olemme valmiita ottamaan hänet vastaan. 
Hän kutsuu meitä yhteyteensä. - Joskus saatamme 
sanoa omista tai läheistemme lapsista, että hän on 
valoisa lapsi. Valo on yhteydessä iloon ja hyvyy
teen. Ensimmäinen asia, minkä Jumala loi, oli va
lon luominen. Ja  kun evankelista Johannes kertoo 
Jeesuksen syntymästä, hän kuvaa sitä muun muas
sa näin: "Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten 
valo" (Joh. 1:4).

Jumala on meidän luonamme. Ja  siellä, missä 
hän on, siellä ei vain hän ole valo, vaan myös me 
olemme hänen valonsa heijastajia. Jotain tästä me 
aavistelemme, kun jouluna, ja jo joulua odottaes
samme sytytämme kynttilöitä, adventti adventilta 
enemmän. Me tarvitsemme valoa. Jo  kansallisru
noilijamme on sanonut: "Valo ei saastu, vaikka se 
kulkee saasteen läpi." Ja  eräs runoilija-filosofi: "Va
lo on maalareista ensimmäinen. Ei ole niin rumaa 
esinettä, ettei syvä valo tee siitä kaunista." - Jumalan, 
taivaallisen Isämme valo valaisee meidän maail
maamme, elämämme, puhdistaa meidät.

Kun Jumala syntyi keskellemme, Joosefin oli an
nettava hänelle nimeksi Jeesus. Tämä nimi tarkoittaa 
Vapahtajaa, Pelastajaa. Joulu muistuttaa siitä, että 
Jeesus on Sinunkin Vapahtajasi. Hänen kauttaan 
Sinullakin on yhteys Jumalaan, todelliseen Valoon 
ja elämään.

Antti Saarela
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Mökkielämää Tauselassa
Olkikattoinen kellarivanhus nuokkui pihlajan alla
Mökki mustunut sisältä
päältä harmaa ja ränsistynyt
homeinen sammal seiniin syöpynyt
Häpeillen se kyhjötti kuusenrämeiden
ja pajupuskien suojassa
Tämäkö aarre - maalaisromantiikkaa -
Ahterini koivupölkylle lätkäytin
hulluuttani itsekseni siunailin
Totta ei voi olla
että ihmismieli tänne kaipais
Hyttysten ininä otsalohkossa
- paarmojen paksu parvi -

Muutaman viikon sisällä oli 
pajupuskista kerääntynyt mahtava 
monen metrin kokko 
Mieli kihelmöi ja nautti sadistisesti 
liekkien roihun ahnaasti nuollessa 
ja kiduttaessa niistä viimeisetkin mehut 
Sen jälkeen maailman parhaalta maistui 
ritilällä rautaämpärin päällä 
tiristetty lenkkimakkara 
jonka kruunasi paikkakunnan 
parhaista piapojauhoista 
sekoitettu talkkunavelli

Hetkisen kedolla kelliteltyämme 
koko muurahaisvaltakunnan 
kaivauduttua kainalokuoppiimme 
pomppasimme pystyyn 
Ei kun vesurinvarteen 
koko suomalaisella sisulla 
kivien ja kantojen vääntöön 
Sen jälkeen ei pahemmin 
tarvinnut kaverille kiukutella

Toistakymmentä vuotta on kulunut
Pahimmin ei ole tarvinnut enää
pajunjuuria repiä
mutta joka vuosi on rakennettu
Milloin on ollut liian kylmää ja märkää
milloin liian kuivaa
Ainainen kiire, vapaahetkien ja
tervydenkin menetys
on ollut kaiken hintana

Kun nyt istun pehmoisella puutarhatuolilla
perunapellon kukkiessa
kesäkukkien loistaessa
silmien hivellessä
entisen ränsistyneen mökin
punaista pintaa
mielen täyttää suuri kiitollisuus
kaikesta olleesta
joka hikipisarastakin
Mitä ihmislapsi enää muuta kaipaisi
Kun vielä on saanut osakseen 
ihanat, auttavat naapurit 
Talvisin on aina pihatie aurattu 
terassille unohtuneet lompakotkin 
toimitettu perille 
perunapellot möyhennetty 
autettu kellarinteossa ja kaivonputsauksessa 
tarvittaessa mökkikin lämmitetty ym. ym.
Lisäksi luontaisetuna saatu 
tämä kaunis luonto ja 
ihana metsäkylän rauha 
Se on sittenkin ollut 
elämän makuista

Raija Kangasniemi
Tuntui, ettei tämä mittaamaton 
pajupuskien kanssa painiskelu 
milloinkaan lopu
Alkaako se "riippukeinuromantiikka" 
josta joka aikakauslehden sivuilla 
kesäisin kerrotaan
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Koskisen  myl/y kevätkuohujen  takana v. 1998, siis noin pari vuotta ennen  häviämistään

Mentiin myllyyn
Kuten tiedetään, oli Koski aikoinaan oikea myl- 

lypitäjä. Täällä oli Paimionjoen rannalla parhaaseen 
aikaan kuusi isoa vesimyllyä, joissa oman kunnan 
ja naapurikuntalaistenkin viljoja jauhatettiin, lisäksi 
Kosken kartanolla oli yksityinen myllynsä. Myös pie
niä, ns. jalkamyllyjä on joidenkin kyläkuntien käy
tössä sijainnut muutamien pienempien purojen pik
ku koskissa. Niissä ei yleensä voitu jauhattaa kuin 
vain isompien vesien aikaan, ja ne myllyt ovat ai
koja sitten siirtyneet historiaan. Lisänä on ollut muu
tama tuulimyllykin, joskin aika vähäisessä määrin, 
koska vesivoimaa on ollut saatavissa.

Lähes historiaa ovat isommatkin vesimyllyt. Ai
noastaan Patakosken mylly on vielä jotenkin pys
tyssä, mutta jauhatettu siellä ei ole enää vuosi
kymmeniin. Viimeisenä toiminnassa oli Koskisen 
mylly, jossa vielä 80-luvulla hienonnettiin ainakin 
piapojauhoja. Tämäkin mylly hajotettiin pois vuon
na 2000.

Kirjoitin tästä Koskisen myllystä ja sen yhteydessä 
olleesta Kosken Vesisahasta vuoden 1995 Koske
laisessa. Silloin siis mylly oli vielä pystyssä ja sen

toivottiin pysyvän edelleenkin, mutta kun se nyt kui
tenkin on purettu pois, niin mieleni teki tehdä jon
kinlainen muistokirjoitus tälle Kosken viimeksi käyn
nissä olleelle vesimyllylle. Tehdä ikään kuin intii
mimpi vierailu sisälle myllyyn; silloinhan sitä käsi
teltiin jotenkin osana laajempaa kokonaisuutta ja 
paremmin noin ulkoapäin. Kävin myllyssä 1990, 
jolloin myllyn viimeinen mylläri Mauno Koskinen 
oli vielä elossa ja toimi oppaanani.

Kaksi kerrosta
Myllyn etuseinässä oli kaksi ovea samalla koh

taa; ylä- ja alaovi. Alaovesta päästiin sisälle suo
raan maasta, yläovelle johtivat loivahkot lankoki- 
portaat ylempää töyräältä. Itse myllytystapahtu- 
ma ei ollut mitenkään monimutkainen ainakaan myl- 
lymiehen osalta, tuskin myllärinkään, kun oli siihen 
perehtynyt. Kun myllymies tuli myllynpihalle, hän 
otti kärryiltä säkin selkäänsä ja kantoi sen yläoven 
kautta myllyn yläkertaan. Siihen tuli määräys oi
keastaan maan vetovoimalta; sen ansiosta niin vil
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tä, joten pienikokoisilla oli vai
keuksia saada säkkiä nostetuk
si penkille, jos ei voimiakaan 
sattunut liikaa olemaan. Mutta 
olihan myllyssä yleensä muita
kin miehiä, joilta saattoi saada 
apua, varsinkin jos olivat tut
tuja.

Myllynpenkiltä säkki otettiin 
selkään, mentiin ulos alaoves
ta ja vietiin pölyävä pussi kär
ryille. Sitten oli vielä suoritet
tava maksu eli "myllyntulli" myl
lärille ja niin myllymies saikin 
lähteä kotimatkalle.

vaakatasossa vahvassa puulaa
tikossa jota sanottiin kalinak
si. Kivistä toinen pyöri, toinen 
pysyi paikallaan, jolloin ne jy
risten hankasivat toisiaan vas-

My//yn mahtavia rattaita ja akselistoja.

ja kuin jauhotkin pyrkivät alaspäin, joten oli tar
koituksenmukaista ottaa alku ylhäältäpäin.

Myllyn yläkerrassa noustiin vielä lyhyitä rappu
sia myöten myllynkivien päällä olevan suppilon luok
se, johon vilja kaadettiin. Sitten laskeuduttiin pi
dempiä portaita myöten myllyn alakertaan ja lai
tettiin säkki jauhosuppilon luukun pidikkeisiin. Sit
ten luukku auki, ja kun mylläri yläkerrassa oli vipua 
vääntämällä laittanut kivet pyörimään, alkoi pian
kin jauhoja valua säkkiin. Kun säkki täyttyi, painettiin 
luukku kiinni, jolloin kaikessa rauhassa voi vaihtaa 
täysinäisen säkin tyhjään.

Kun kaikki tuotu vilja oli käytetty jauhoiksi nos
tettiin säkit lattialta myllynpenkille. Se oli oi
keastaan homman voimia vaativin osa, sillä penk
kiä tehdessä oli mittana käytetty varsin pitkää mies

Vehkeitä ja värkkejä
Katsotaanpa millaisia laittei

ta ja koneita myllyssä oli, ni
menom aan Koskisen myllyssä. Kun yläovesta men
tiin yläkertaan, oli siinä oikean käden puolella var
sinaiset vesivoimalla pyörineet kivet, ensin kau- 
rakivi, jossa tehtiin rehujauhoja, sitten ruiskivi. 
jossa syntyivät leipäjauhot. Mauno Koskinen ker
toi, että siinä aikoinaan pyöri kolmaskin kivi, joka 
sai voiman eri turbiinista, mutta siitä katkesi akse
li. "Piti se korjatakin, mutta sitten se jäi, kun vesi
kin koskesta alkoi vähentyä."

Niin tosiaankin, säännöstelypatojen ja muiden
kin seikkojen takia vesi alkoi varsinkin kuivina ai
koina olla vähissä, joten 1950 myllyyn hankittiin 
sähköllä pyörivä kivipari. Loppuaikoina sillä pää
asiassa jauhatettiinkin ne vähät viljat, mitä vielä myl
lyyn tuotiin.

Kun vilja oli kaadettu suppiloon ja mylläri laitta
nut kiven pyörimään valui vil
ja ensin karistajaan. pieneen 
toisesta päästään avonaiseen 
peltirasiaan, joka akselissa ole
van epäkeskon ansiosta piti ly
hyttä edestakaista liikettä ja 
näin karisti sopivan määrän jy
viä kivensilmään. Kivet olivat

Ruiskiven suppilo ja karistaja. Vasemmalla nostolaite, jolla myllynkivet nos
tettiin pois teroittamista varten.

ten ja murskasivat jyvät jau
hoiksi. Jyrinä oli melko kova, 
varsinkin jos oli useampi kivi 
pyörimässä, mutta matalana se 
ei ottanut korviin. Lähellä ole
van ihmisen normaalin puhe- 
äänen kuuli, mutta ei kauem
pana olevan.



Myllytuvan nurkkaus. Siinä laverilla m yllym iehet is
tuivat ja joskus makasivatkin. Joltakin on ta innut  
unohtua takkikin  seinälle.

Myllynkivet eivät olleet pinnoiltaan tasaisia, vaan 
niissä oli rihlat, matalat kaarevat vaot. joissa toi
nen reuna oli loiva, toinen jyrkkä. Niissä jyvät murs
kaantuivat nopeammin kuin aivan tasaisissa kivis- 
sä. Rihlat tietysti jauhettaessa kuluivat, jolloin myl
lärin oli hakattava uudet. Jokaisen kahnan vieres
sä oli nostokoukku, voisi melkein sanoa pieni nos
turi, jonka avulla painava kivi saatiin nostetuksi pois 
kahnasta teroitusta varten ja sitten taas sinne ta
kaisin.

Mauno Koskinen kertoi kiven teroitusta koske
van kaskun:

Mylläri Tuominen, joka aiemmin omisti myllyn 
teroitti kiveä ja joku äijä seisoi ikkunan edessä, niin 
että varjo tuli juuri siihen, missä hän hakkasi. Tuo
minen katsoi miestä useaan kertaan, mutta tämä 
ei ymmärtänyt mennä syrjään. Lopulta Tuominen 
kysyi: "Onks sul hevosloimi mukana kans?" "On oi- 
keen..." "No tua se sihen etteen, ettei itte tartte ol
la..."

Kahnasta jauhot viskautuivat suppilomaisiin jau- 
hotorviin, joiden luukuista ne valuivat säkkeihin, 
niin kuin jo aiemmin kerrottiin. Kaikkein alimpana 
myllyssä oli omassa onkalossaan turbiini, tukeva 
metalliakseli, jonka alapäässä veden rajassa, tai oi
keastaan vedessä, oli eräänlaisia siivekkeitä, jotka 
veden virtausvoiman johdosta laittoivat akselin pyö
rimään. Akselin yläpäässä myllyn alakerrassa oli kar- 
tioratas, jonka päälle toinen kartioratas laskettiin, 
kun haluttiin saada mylly käyntiin. Sitten oli ratas- 
ja hihnavälityksiä moneenkin suuntaan, minne vain 
tarvis oli.

Aivan joen pinnan tasalla ei turbiinin alapää ol
lut; vesi siihen johdettiin puista vesikourua myöten 
hieman ylempää koskesta. Mauno Koskinen ker
too, että oikeastaan lopullinen piste myllyn käyttä
miselle oli, kun eräänä talvena jäät rikkoivat vesi
kourun. Tietysti kourun olisi saanut korjattuakin,

mutta kun hän itse jo oli sairas, eikä jatkajaa ollut 
tiedossa, niin homma sai jäädä.

Oli myllyssä muitakin laitteita kuin vain mainitut 
vesikivet. Näiden takana hieman ylempänä oli ryy- 
nimankeli, hieman mutkikkaan näköinen vempe
le, josta mylläri kertoi näin:

"Se on oikein maailmanaikainen, en tiedä miten 
vanha onkaan. Oli jo uudempikin, mutta kun se 
hajosi ja tuo vanha oli nurkassa, niin pistin sen sii
hen paikalle. Sillä likistettiin kauranryynit."

Vieressä hieman alempana oli kärkileikkaaja. 
"Vehnämyllyssä se on ensimmäinen kone, mistä vil
ja menee läpi. Se ottaa vain hiukan kärkiä pois vil
jasta, tuota pohjaa vasten se hankaa ne kärjet pois."

Joen puoleisella seinänvierustalla oli ryynikivi, 
jossa tehtiin ohra- ja vehnäryynit. Kivi irrotti jyvis
tä kuoret, joiden joukkoon meni aina hieman myös 
jyväainetta, joten oli niillä vähän ravintoarvoakin. 
Koskelaiset sanoivat niitä myllyntuaksuiksi ja ki
viä tuaksukiviksi. ("Tuaksu" tarkoitti vanhassa kos
ken murteessa tomua.)

"Ennen niitä oikein ostettiinkin. Vielä sodan jäl
keenkin niillä oli menekkiä, mutta ei ne sitten myö
hemmin enää kelvanneet kenellekään, kun tuli pa
remmat ajat. Joskus aiemmin oli oikein riitaakin 
niistä, kun pienemmissäkin paikoissa oli lehmä ja 
sille ostettiin. Mutta ei ne hyviä lehmälle olleet; jos 
antoi paljon, niin tahtoi maha tukkeentua."

"Myllytuvan tarinoita"
Varsin tärkeä paikka myllyssä oli myllytupa. Se 

oli myllyn yläkerrassa heti vasemmalla puolella kun 
yläovesta tultiin sisälle. Ei se mikään iso tupa ollut, 
pieni koppi oikeastaan, mutta mahtui sinne kym
menkunta miestä istumaan, jos hyvä sopu oli. Kyl
mänä vuodenaikana se oli aina lämpimämpi kuin 
varsinainen mylly; siellä voi odotella vuoroaan, syö
dä eväitä ja keskustella muiden myllymiesten kans
sa. Tehtiin siellä muutakin:

"Ennenmaailmassa oli se kortinpeluu myös, sitä 
siellä kopissa lyötiin. Ja  sodan jälkeen oli sitä kor- 
pirojua, melkein joka miehellä sitä oli. Kovin päis
sään sitten, kun mentiin kotiin, joskus tippuivat sä
kitkin tielle. Eräs mies sinne myllykoppiin kuolikin, 
makasi siellä ja äijiä koppi täynnä. Menin herättä
mään sitä, kun oli sen vuoro ja sen käsi retkahti 
siitä alas. Kyllä äijät häipyi kaikki kopista."

Vanha myllyratas
Myllyn yläkerrassa kartanon puoleisessa päässä 

oli seinää vasten nojallaan puinen ns. isoratas. Ei 
sitä käytetty oltu enää aikoihin, mutta oli muisto
na entisiltä ajoilta. Mauno Koskinen kertoo histo
riasta näin:

"Patakosken Seppälä sanoi, että se olisi heidän
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vaarin tekemä. Kun ham paat kuluivat sen joutui 
hammastamaan uudelleen ja siitä olikin kova työ. 
Kun se jakaminen oli niin tarkka; harpin kanssa 
katsottiin, että jokainen väli tuli aivan yhtä suuri. 
Siinä on sellainen puutappi kehän sisäpuolella ja 
ham paat on sitä vasten pultilla kiinni. Kerran se ra
tas oli näytteillä Turun messuillakin."

Myllyn hajottamisen jälkeen ratas on näkynyt viet
tävän vanhuuden päiviään myllynpihan hevoska- 
toksessa, joka on vielä pystyssä. Varmaan jokin myl- 
lymuseo olisi sille oikeampi paikka, onhan se mu
seoesine jos mikä muukin.

Aikaisin myllyyn
Kiireisimpinä aikoina myllärin työ oli lähes ym

pärivuorokautista. Myllyyn tultiin aikaisin, saattoi jo
ku tulla keskellä yötäkin. Voisi sanoa, etteivät myl
lymiehet mitenkään säälineet mylläriä. Isä kertoi, 
että hän kerran yöllä kahden aikaan meinasi men
nä maata, riisuikin jo, ja kuuli sitten, kun kärryt kra- 
pisivat. Semmoinen Ali-Väärälä Somerolta - tuon 
Tuomolan emännän veli - jumalattoman suuriääni- 
nen mies huusi oven avaajalle: "Älkä menkä sitä 
viäl herättämmään, jos se on just menny maata!"

Mut hän veti housut jalkaansa ja meni myllyyn. Se 
sanoi: "Herättiks ne sun kumminkiin..?" Hän mei
nasi sanoa, että ei, vaan heräsin sinun suureen ää- 
nees, mutta ei viitsinyt."

"Olin minäkin kerran 43 tuntia yhteen menoon 
myllyssä, sanoin että tuli viikkoiset työt tehtyä. Sil
loin vielä käytettiin vallan vedellä ja se oli aika hi
dasta. Tuli piapoksia Somerolta kahden aikaan yöl
lä; meni se yö ja seuraava päivä iltaan asti."

"Kerran taas meni ham paat rattaasta, ja olin val
vonut melkein jo edellisen yön, mutta meinasin et
tä kyllä vielä sen toisen yön valvon, että saan ham 
paat pistettyä. Mutta yhden aikaan yöllä oli lope
tettava, kun alkoi olla niin, ettei nähnyt enää mi
tään. Loppupuolella olisinkin ollut hukassa, kun tuo 
sydän rupesi treikkaamaan, mutta sitten meni käyt
täminen jo niin vähiin."

Vaikka myllymiehet saattoivat tulla aikaisin myl
lyyn, eivät he sinänsä hätäilleet.

"Nykyään on ihmisillä niin tavaton kiire, mutta 
ei silloin ollut. Kyllä ne ihmiset päivän saattoivat 
myllyssä olla, eivätkä mitään puhuneet kiireestä. Kyl
lä ihmiset olivat silloin rauhallisempia."

Matti Heinonen

Koskisen  my//yn paikka Kirkkosillalta kuvattuna hieman sen jälkeen, kun  my//y siitä oli häipynyt muistojen  
joukkoon .



Markka häviää - Itsenäisyys jää
Ajatuksia lukion oppitunnilla

Marraskuisella oppitunnilla pohdimme lukiolais
ten kanssa, mitä omasta markasta luopuminen mer
kitsee. Opiskelijoitamme oli pyydetty kirjoittamaan 
erääseen lehteen "Markan tarinoita", omia muisto- 
jaan omasta rahasta. Pienen ajattelutuokion jälkeen 
lapsuusmuistoja alkoikin nousta mieliin.

Joku muisteli, kuinka mukava oli kerätä van
hemmilta ja isovanhemmilta saatuja markkoja ja 
kymmenpennisiä omaan lippaaseen ja kiikuttaa li
pas pankkiin. Joku muisti tehneensä lapsena "hir
veitä kukka-asetelmia" ja myyneensä niitä naapu
reille rahaa saadakseen. Joku keksi keinon yhdis
tää rahat pikkuveljen kanssa, jolla oli rahaa enem 
män, ja jakaa ne sitten tasan. Jonkun karkkiraha 
repeytyi, kun tuli riita siskon kanssa, kummalle se 
kuuluu. Joku muisteli syntymäpäivälahjarahaansa, 
joka hävisi ja löytyi lopulta roskakorista. Joku muis
teli ensimmäistä palkkaansa. Markka tuntui nuorista 
edelleen hyvin rakkaalta.

Markan muuttuminen euroksi oli monen nuoren 
mielestä hyvin haikeaa ja vaikeaa. Moni epäilikin, 
miten vanhemmat voivat sopeutua muutokseen, kun 
se tuntuu nuorestakin niin hankalalta. Oma mark
ka on ollut itsestäänselvyys jo niin kauan, ettei ole 
tullut ajatelleeksi, että siitä joutuu joskus luopumaan. 
Eräs totesikin, että tuntuu siltä, kuin markan myö
tä menisi pala itsenäisyydestä: "Jos ei nyt ihan it
senäisyyttä menetetä, niin kaikenlaista markan mu
kana kuitenkin katoaa. Pian ei enää näe seteleissä 
kuvia merkittävistä suomalaisista henkilöistä ja ra
kennuksista, vaan niiden tilalle tulee ties mitä

maisemia eri puolilta Eurooppaa."
Mitä tämän päivän nuorelle itsenäisyys sitten mer

kitsee? Se merkitsee hyvin paljon, se merkitsee kaik
kea. Nuoret poimivat ajatuksia paperille: Itsenäisyys 
on vapautta, kunnioitusta, vahvuutta, turvallisuut
ta, omaa kieltä ja kulttuuria, omia sääntöjä ja hy
vää taloudellista toimeentuloa. Itsenäisyys tuntuu mo
nen mielestä itsestäänselvyydeltä. Mutta nuoret to
teavat, että se ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. 
Arvostamme sitä, koska omat sukulaiset ovat sitä 
henkensä uhalla puolustaneet. Voin elää vapaasti 
ja päättää asioistani itse. Itsenäisyys on jotain sini
valkoista, oma lippu, armeija, itsenäisyysjuhlat ja 
sotaveteraanit.

Eräs lukiolainen sanoi: Kun näen sotaveteraaneja, 
ajattelen kaikkia niitä suomalaisia miehiä, jotka vaa
ransivat henkensä, että minä saisin elää itsenäisessä 
valtiossa. He antoivat minulle oman maan, joka on 
minulle rakas. Heidän ansiostaan saan vapaapäi
vän koulusta, pääsen vahtimaan itsenäisyyskyntti- 
löitä koulun käytäville ja voin seistä lippuvartiossa 
koulun juhlasalissa. Itsenäisyys on oikeuksia mutta 
myös velvollisuuksia.

Ei markan muuttuminen euroksi murenna mei
dän itsenäisyyttämme totesimme oppitunnin päät
teeksi. Raha on vain maksuväline. Itsenäisyyttä ei 
ole ostettu markoilla vaan paljon suuremmilla uh
rauksilla.

Mirja Rautavuori-Lehtinen
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Kankaan koulu
Kankaalle yritettiin ensimmäisen kerran saada 

oma koulu vuonna 1903. Silloin ei onnistuttu, mut
ta vuonna 1910 kuntakokous hyväksyi Kankaan 
koulupiirin erottamisen Talolan koulupiiristä. Ku
vernööri hyväksyi koulupiirin jaon vuonna 1911. 
Kunta osti Oskari ja Emma Väinölältä hehtaarin suu
ruisen tontin Kuuselan lohkotilasta. Koulu valmis
tui ja otettiin käyttöön vuonna 1915. Opettajaksi 
saatiin Kustaa Molin, myöhemmin Mulo. Opetuk
sen lisäksi koulussa pidettiin myös kyläkunnan yh
teisiä asioita koskevia kokouksia aina Sonni Osuus
kunnasta Nuorisoseuraan.

Kankaan koulu paloi pahoin juhannusaattona 
1920. Kosken kartanosta tuotiin hevosella palo- 
ruisku sammuttamaan koulua. Koulu paloi koko
naan. Koulunkäyntiä jatkettiin syksyllä tilapäis
suojissa Linnan tuvassa, kunnes uusi koulu valmis
tui vuotta myöhemmin.

Ensimmäinen koulu oli rakennettu Kalle Vilan- 
derin piirustusten mukaan. Hirret olivat kirveellä veis
tetyt. Uusi koulu rakennettiin edellisten piirustus-

Opettaja Mulo, ensim m äinen  Kankaan  
koulun opettaja.

ten mukaan. Puut tuotiin Mattarin Puustellin kor
vesta. Hirret sahattiin nyt koulun tontilla. Sirkkeliä 
käytti onkapannu, höyrypannu.

Oppilaita oli alkuaikoina 52. Opettaja Mulo piti 
myös iltakoulu vanhemmille oppilaille. Heitä oli 25 
henkilöä. Talvella oppilaat lämmittivät itse koulu
luokat.

Ensim m äinen  Kankaan koulu, joka paloi 2 3 .6 .19 20 , tehtiin vuosina 1 9 1 3 -1 9 1 4 .
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Kuri oli ankaraa. Laiskalle jäi, jos ei osannut läk
syjä ja kolttosista joutui nurkkaan ja tietysti pyytä
mään anteeksi.

Itse kun aloitin koulunkäynnin, silloin pidettiin 
koulua supistettuna kaksi kuukautta. Siihen mahtui 
kesälomaheinäkuu ja elokuussa jatkettiin. Näiltä var
haisilta ajoilta muistan lämpimän elokuun 1939, kun 
elopellolla sidoimme ruista veljeni Aimon ja serk
kuni Eevan kanssa. Erityisesti se syyskesä, kun mie
hiä kutsuttiin ylimääräisiin kertausharjoituksiin "sin
ne jonnekin". Kylällä harjoiteltiin pimennysverho
jen käyttöä iltaisin. Sodan ennettä oli ilmassa. Se
täni Albertti kävi iltaisin Kankaan kulmilla tarkas
tamassa, onko pimennysverhot muistettu laittaa pai
koilleen ja vedetty alas. Joskus joutui siitä huo
mauttamaan, kun näkyi valoa ikkunoista.

Syksy oli kauniin kuulakas. Marraskuun 30. Päi
vänä Neuvostoliito aloitti hyökkäykset kaikilla rin
tamilla. Tämä päivä on jäänyt mieleeni siitä, kun 
palasin koulusta kotiin, äitini kertoi, että presidentti 
Kyösti Kallio oli puhunut radiossa ja kehottanut kan
saa yksimielisyyteen. Lopuksi radiossa oli veisattu 
virttä "Oi Herra siunaa Suomen kansaa".

Koulun käyntimme loppui talvisodan aikana. Kan
kaan koulua pidettiin evakkojen vastaanottopistee
nä. Meillekin tuli Perkjärveltä Pajun Meeri kahden 
tyttären kanssa. Talvi oli ankaran kylmä. Muistan 
kun velipoikani Aimon kanssa kyttäsimme nurkan 
takaa, kun venäläisiä koneita lensi Turkua pom 
mittamaan. Kun talvisota päättyi 13. Päivänä maa
liskuuta 1940. Evakko Meeri ja tyttäret itkivät, kun 
radiossa sanottiin, että Karjala on menetetty rau
hansopimuksessa .

Jatkosodan aikana kävimme koulua. Kaikesta oli 
pulaa. Muistan, kuinka äitini oli saanut jostain Loi
maalta minulle karvalakin. Se oli vähän erikoisen 
näköinen, niin toiset koululaiset antoivat sille nimen 
"Antin lokokuori". Sillä lokokuorella jouduin käy
mään koulua ja kaikkeen piti tottua.

Pitkät olivat koulumatkat, Rahkiosta 5-7 kilo
metriä. Koululaiset kulkivat enimmäkseen jalkaisin, 
kun pyöriäkään ei ollut ja jos jollain olikin, niin uusia 
vaihtorenkaita ei saanut, vaan vanhoja paikkailtiin. 
Talvella hiihdettiin.

Sotavuosina äiti ja täti leipoivat neliskulmaisia ruis
leipiä, jotka kuivattiin leipävartaissa. Kuivatut leivät 
pakattiin laatikoihin ja lähetettiin rintamalle. Kan
kaan harjulla koulun kohdalla oli vartiotorni, jossa 
kävimme vuoron perää vahdissa kaksi kerrallaan. 
Silloin puhuttiin, että vihollinen oli laskenut de- 
santteja eteläiseen Suomeen. Jälkeenpäin ajatte- 
limme, mitä me nuoret pojat olisimme mahtaneet 
desanteille. Puhelinyhteys oli koululle, mutta oliko
han sekään kunnossa. Jatkosotaan Kosken miehet 
menivät jalan Mellilän asemalle. Ensimmäinen le
vähdyspaikka oli kotini kohdalla kivisillalla.

Kun jatkosota päättyi, elämä palasi uomiinsa.

Molirtien, m yö hem m in  Mulojen suku  on vaikuttanut  
Kankaan koulussa.
Kankaan koululle rakennettiin erilliset alaluokat ja 
siinä yhteydessä oli toisen opettajan asunto, kou
lun keittola sekä ruokala. Ennen ruoat keitettiin sau
nan muuripadassa kolme kertaa viikossa, pääasiassa 
puuroa joskus perunakeittoa. Lisäksi oppilailla oli 
omat eväät. Keväällä oppilaat kävivät metsänhoi
tajan opastuksella kylvämässä metsää. Koulun pi
ha siivottiin oppilaiden kanssa yhteisvoimin. Syk
syllä olimme koulun perunapellolla ja kävimme puo- 
lukkametsässä.

Koulun opettajina olivat Mulon jälkeen Kivelä, 
Ruutti, Sinivaara, Uski, Nevalainen, Alihanka, Vir
tanen, Rautoma ja Lajunen.

Kun pikkuhiljaa oppilaat vähenivät, alettiin kun
nassa puhua sivukoulujen lakkauttamisista. Kankaan 
koulun toiminta lopetettiin vuonna 1993 oppilas- 
pulan vuoksi. Nykyään oppilaat kuljetetaan Talo- 
lan kouluun.

Kankaan koulu on saanut uudet omistajat taitei
lijapariskunta Johanna ja Reijo Oraksesta. Koulu 
toimii heidän kotinaan ja taiteilija Johannan atel- 
jeena. Entisillä oppilailla oli kesällä 2001 mahdol
lisuus tutustua kouluunsa ja sen nykyisiin omista
jiin. Tilaisuus oli lämminhenkinen ja mieliinpainu- 
va. josta vanhat oppilaat ja nykyiset kankaalaiset 
kiittävät.

Antti Välimaa
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Rippikouluaika

Elettiin vuoden -44 syyssuvvee. Isoniitus oli tap- 
puripäivä. Kun piti hyvvii poutii niin tappuri oli ul- 
kon, peltoliiterin edes. Kaurat koottiin pellolt sua- 
raan kaksil tuuppereil, et tappuri sai koko ajan käy
dä.

Oljet säilöttiin ulos suovaan, taikka paremmin
kin silput. Ojarannan Eino oli hankkinu tappurin 
perrään silppumyllyn, silppuriuskan, niin kuin sil
loin sanottiin. Olin silppuriuskan takan korjaamas 
talikol silpui suovaan.

Siin työskennellessäni satuin tökkäämään talikon 
piikit silppurin pyörivään puiseen telaan. Silppuri 
tökkäs takasin niin voimal, et sain talikon kahvan 
päin naamaani. Lensin selälleni silppusuovan vie
reen.

Vähän aikaa virkoiltuani läksin hoippumaan lä- 
heisel vesikuapal. Valelemalla vettä naamaani ja nis
kaan sain verenvuodon nenäst lakkaamaan. Kun 
tappuriväkkee oli runsaanpuoleisest, sain lähtee lop- 
pupäiväks kotti toipumislomal.

Muutaman päivän pääst oli naapurin likan vih
kiäiset. Kun toinen maailmansota oli suomen osalt 
loppurytinää vailla valmis, ja kun lopputulos alko 
näyttää melko synkält, niin ei lommii juur myön
netty. Vihkilomal sentään päästettiin. Ajateltiin kai: 
jos Suomi miehitettään, niin jää Suomen heimo sen
tään elämään, ja kukas siit paremmin huolta pitäs 
kuin vuosii rintamal olleet nuoret miehet, kun ne 
päästetään vihkilomil.

Kun kauniit syyskesän ilmat jatkuivat, vihittiin hää
pari ulkona. Kun Kosken silloinen pappi, Kuusis
to, oli saanut parin onnellisest yhteen, lähti hän va
eltamaan vihkiäisvieraiden joukkoon. Puhetta alko 
pitämään joku sen aikasist saarnamiehist.

Pihalla kulkiessaan Kuusisto huomasi naarmuni, 
joka oli kuin paremmanpuoleisen kylätappelun jäl-

jilt. Hän tuli eteeni ja kysyi, misä mää sen olen tär
velly. Vastasin hiljaa, etten ois häirinny puhujaa: 
"Tappuris".

Kuusisto oli silloin jo aika huonokuuloinen, eikä 
pienii jupinoi kuullu. Tais kuulla sentään ensim
mäisen tavun, koska alko udella tarkemmin. Vih- 
kiäisvieraita alko jo kiinnostaa keskustelumme enem
män kuin puhujan puhe.

Päästäkseni kiusallisest huomiost hihkasin niin et 
kuurompikin ois kuullu. "Tappuris!" Se riitti Kuu- 
sistolki, hän heitti kädet selän takan ja lähti vael
tamaan eteenpäin. Vilkasi lähtiessään sen näköi
senä, että jahka saadaan toi lurjus rippikouluun, niin 
yritetään karsii tuo valehtelemisen synti, ainakin vä
hä vähempään.

Kun syksyl oli sadonkorjuutyöt tehty ja kiiruut vä
hä helpottunnee alko äiti patistaa minnuu lukemaan 
katkismust rippikuulustelluu varten. Kun ei se läk
synluku erikoisemmin kiinnostannu, ja töitä kyl pii- 
sas, niin sain siirrettyy opiskelun alkamisen kevät- 
pualeen. Kun kevättalvel alko lukuset lähestyy, ei 
auttanu ennää lyödä juntturii.

Kun meillä oli silloin pienen tupakeittiön ja ka
marin käsittävä mökki ja meittii lapsii oli jo kuus 
kappalet, ei siin juur lukurauhaa ollu. Niinpä äiti 
komensi mun iltapäiväl pariks tunniks annen pi- 
hattoaskareil mennoo katkismuksen kans kamariin 
ja hyssytti nuorempii sisaruksii olemaan vähä hil- 
jempään.

Kun ei se läksynluku viäläkän maittanu, ja kun 
me oltiin jo Virtasen kansakoulus lukenee katekis- 
must, niin lainasin Satopään piirikirjastost Joel Leh
tosen romaanin Putkinotko. Salakuljetin kirjan ka
marin pualel.

Kun tuli taas läksyn lukemisen aika ja olin sul- 
kenu kamarin oven takanani, hain Putkinotkon ja
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istuin äitin sängyn reunal. Avasin Katekismuksen 
eteeni pöydäl ja aloin lukea Putkinotkoo.

Kun pääsin alkuun ei kovempikan meteli ennää 
häirinny. Ainoa ääni, joka sai palaamaan todelli
suuteen oli se, kun kamarin oven lukko rapsahti. 
Siin samas oli Putkinotko livahtannu peiton alle ja 
istuin Katekismus kädessäni ja höpötin hurskaan 
näköisenä eteeni osuvaa tekstiä. Yhtään käsittämättä 
mitä siihen oli kirjoitettu.

Äiti pistäyty silloin tällöin kamarin pualel jonkun 
tekosyyn nojal, ilmesesti varmistamas et aika käy
tetään opiskeluun. Kun hän näki pojan tosisas opis
kelevan, niin hän lähti tyytyväisenä keittiön puolel.

Kun ovi kolahti kiin äidin lähdettyä, vaihdoin kir
jaa ja suorastaan sukelsin Juutas Käkriäisen pon- 
tikkatehtaal. Sain kirjan loppuun sopivast ennen lu- 
kusii.

Lukuset pidettiin Haapalinnas. Tavallisest rippi
kouluun pyrkijät kuulusteltiin jossain sivuhuonees.

Kun meittii pyrkijöi oli iso ikäluokka ja Kuusisto 
oli jo vanha mies, ei hän tämmösiin järjestelyihin 
ryhtyny, vaan komensi meitit tuvan pöydän ympäril 
seisomaan, istus itse pöydän päähän ja alkoi kuu
lustelemaan kaiken lukusväen kuullen.

Oli siit se hyötykin, et yleisön joukos oli avuliai 
kuiskaajii. Varsinkin kun Kuusisto oli aika kuuro.

Kuusisto esitti kysymyksen ja näytti sormellaan 
vastaajaan. "Viides käsky", sano Kuusisto ja osoit
ti minnuu.

Täi kertaa päätin selvitä vastauksest ensi yrittä- 
mäl. Niinpä karjasin: "Älä tapa!" Lukusväen kes- 
kuudest kuulu naurun tirskahduksii.

Täi tiedol olin selvinny kuulustelusi Muistaakse
ni ei mult muuta kysyttykkän.

Syksyl, kun rippikoulu alko ei Kuusistoo ennään 
ollu. Rippikouluu alko pitää nuori viransijainen Moi
sio.

Kun syysrippikoulu oli saatu suuremmitta kom
melluksitta käytyy. ja kun Moision viransijaisuus päät
tyi jo aikasiin kevvääl, kysyi hän meiltä, käytäiskö 
kevätrippikoulu normaalii aikaisemmin, vai tavalli
seen aikaan hänen seuraajansa johdolla.

Kun Moisio oli pidetty opettaja, halusimme hä
net ehdottomasti rippi-isäksemme. Niin päätettiin 
kevätrippikoulu käydä aikaisin.

Kevättalvella syntyi perheeseemme seitsemäs lap
si.

Kun tuli aika viedä hänet kasteel pappilaan, oli 
kylmä talvi ja matka olis pitäny tehdä hevoskyydil, 
niin lupas Moisio tulla suorittamaan kasteen koto
na, kun hän tulee illalla muutenkin käymään siellä 
päin.

Me vanhemmat sisarukset aloimme siivota tu- 
pakeittiöö kastetoimitust varten.

Keittiös oli isokokonen kaappi, jonka alavälis oli 
tavaratila. Sinne kokosimme pääasjas nuorempain 
sisarusten irtaint omaisuut. Ei siilon niinkään lelui 
ollu, mut kaikenlaist kamaa kaapin alaväli tuli tu
paten täyteen. Kun olimme siivonneet, alettiin odot
taa pappii.

Moision olikin mennyt vähän myöhempään kun 
hän oli olettanu, ja ilta alko olla jo pitkäl, ennen 
kun hän kyytimiehen kans tuli. Moisio oli unoh- 
tannu ottaa kirkollisten toimitusten käsikirjan muk- 
kaas ja hän kysyi, oliskos meillä mahdollisesti kir
jaa, jossa olis kasteen kaava.

Isäl oli virsikirja, jonka lopussa oli kirkollisten toi
mitusten kaavat. Taikka paremminkin oli ollu. Kun 
usea ikäluokka oli niit tutkinu, oli kirja jo siin kun- 
nos, et se oli kaapin alavälis, muun roinan joukos.

Lähdin vähin äänin kaapin luo. Avasin oven ja 
olin kontallani oven suojas etsimäs kirjaa. Kun Moi
sio huomas mitä olin tekemäs, ja kun hänelle oli 
yhtä tärkeää kirjan löytyminen, niin tuli hän kans
sani hakemaan. Siin nyt kontattiin kaapin edes mo
lemmat ja penkottiin tavarakasas, niin et koko 
roinakasa raukes keittiön permannol.

Kasan alta löytys kirjakin. Moisio lähti tukimaan, 
oliskos siin kasteen kaava viel talles. Kun sain ta
varat kaappiin oli Moisio löytäny kaavankin. Nyt 
päästiin aloittamaan juhlallinen toimitus, jossa pik
kusisko Seija sai lopulta onnellisest nimensä.

Kun kevätrippikoulu alko oli kelirikkoaika.
Ei silloin ollu auratui kyläteitä, tiet olivat rekitei- 

tä, joihin lumi oli talven mittaan tallaantunu. Kun 
kevättalvel ilmat lämpenivät, niin tiet muutuivat soh- 
joisiks. Aamusin oli pakkasta, niin et voitiin pyöräl 
taiteilla reen raittioo pitkin Liipolan mettätie. Hä
meentie oli aurattu ja siel alko olla kesäkeli.

Kun tultiin takasin päin ei kannattanut ruveta 
pyörää lykkäämään sohjost kylätietä. Jätimme pyö
rät Kotirannan saunan taakse ja kävelimme kotti. 
Aamul, kun oli pakkanen, tulimme potkekelkal ja 
vaidoimme ne saunan takan pyöriin.

Näin kulkuvälinet vaihtamal teimme rippikoulu- 
matkat. Ei siit kelkast kotti tulles paljon appuu ol
lu, sohjosel kylätiel. Aamukahul se oli hyvä apu kir- 
kol päin mennes.

Kun saatin rippikoulu käytyy, alko kelirikkokin 
jo olla ohi. Kun koitti se päivä kun päästiin "edest", 
oli jo kärrykeli.

Kun sota oli jo loppu ja miehet kotiutettu, tuli 
isä hevosen kans kyytiin kirkol; vanhimmat si
sarukset olivat mukana. Äiti ja nuoremmat lapset 
jäivät kotolaisiks.

Kun tultiin takasin olivat lapsuusajan koulut käy
ty. Nyt voitiin jatkaa sodan jälkeist kiireist jälleen
rakennuskautta - "vanhoina" työntekijöinä.

Antti Mikkola
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Koskelaisia pelimanneja "menneiltä ajoilta" ja myös
• • ••• •• ••• • •• tvnaina päivinä

Hongiston Purhaalla oli lukuset viime vuosisadan 
alussa. Talon poika Arvid oli hyvä viulunsoittaja, ja 
kun ruvettiin veisaamaan virttä, niin hän säesti viu
lullaan. Paltan mamma oli myös mukana lukusilla 
ja pauhasi kotiin päästyään: "Rupes siin pelaamaan, 
kun toiset veisas virttä..."

Kaskusta selviää kansanihmisten suhtautuminen 
soittamiseen. Heidän mielestään kaikki soittaminen, 
erityisesti viulunsoitto, oli tarkoitettu tanssijoiden sä
estämiseksi, "pelaamiseksi". Se oli sen verran syn
tistä puuhaa, ettei sopinut virren säestämiseksi. Ku
kapa heille olisi kertonut, että viululla soitettiin myös 
nk. hienompaa musiikkia. Eihän sellaista maaseu
dulla esitetty; täällä se oli vain sitä "pelaamista".

Vaikka soittaminen siis entisaikaan oli hieman 
arveluttavaa touhua, niin soittajia on aina ollut ja 
tulee olemaan. Kenellä siihen on taipumuksia niin 
jonkinlainen sisäinen paine pakottaa hänet tarttu
maan johonkin soittopeliin ja saattamaan ilmoille 
sisältään pulppuavan musiikin. Ainakin omaksi ilok
seen, useasti toistenkin.

Mikähän on mahtanut olla maailman ensimmäi
nen soittopeli? Arvelisin, että "kuonopilli", siis vi
heltäminen. Joku oli huomannut, että kun puhal
taa itsestään ilmaa ulos huulet töröllään, niin syn
tyy kimeähkö sävel. Ja  kun sovittaa suuta hieman 
eri asentoihin saa parhaassa tapauksessa yli kah
den oktaavin sävelalueen, joten sillä voi hyvinkin 
soittaa.

Sitten tulivat muut pillit. "Tein minä pillin paju- 
puusta", kertoo kansanlaulu. Pajupillin vingutta- 
mistakin voi sanoa soittamiseksi, varsinkin jos pil
lissä on useampia ilma-aukkoja. Kukkopillikin on 
varsin vanha keksintö, joskaan sillä soittaminen ei 
suurempia esteettisiä nautintoja tuota. Koskella on
kin ollut tapana sanoa jonkin vähemmän taitavan 
soittajan esityksestä: "Lahti-Jussin kukkopillin soit
to olis ollu yhtä hyvvää..."

Aikanaan tulivat viulut ja haitarit, nuo maaseu
dun pääasiallisimmat soittimet. Myös huuliharppu 
on merkittävä instrumentti; sehän on ollut monen 
soittajan ensimmäinen soittopeli.

Tarkastelemme seuraavassa, keitä pelimanneja 
Koskella on aikojen kuluessa ollut nykyisiä taita

jiakaan unohtamatta, rock-orkesterit rajasimme 
omaan juttuunsa. Tietenkin lähes jokainen kunta
lainen on joskus jotakin soittopeliä kokeillut ja omak
si ilokseen soitellutkin, mutta otamme mukaan vain 
sellaiset, jotka ovat esiintyneet muillekin, joko tans- 
sittajina tai muuten viihdyttäjinä. Heitäkin on mel
koinen lauma.

Aloitamme kunnan pohjoispäästä, Iso-Sorvas- 
tolta. Sieltä oli kotoisin kuulu kaksirivisen soittaja 
Oskar Scharlinkin, joka tosin isomman osan elä
mästään asui Marttilassa ja palasi Koskelle vasta 80- 
vuotiaana. Hän soitti paljon mm. häitä, joita enti
seen aikaan vietettiin useita päiviä, mutta oman ker
tomansa mukaan hän ei koskaan niissäkään väsy
nyt soittamiseen. Palattuaan Koskelle hän vielä soit- 
teli joissakin juhlissa ja mm. radio-ohjelmassa, jon
ka nimenä oli "Härkätie soi". Siitä on monien mie
leen jäänyt hänen lausahduksensa: "Siilon mää soi
tin paremmin kun kukkaan missään..."

Muita sorvastolaisia kaksirivisen soittajia olivat ai
van kylän yläpäässä asuneet Lehtisaaren Heikki ja 
Välimäen Matti; myös Matin veli, sodassa kaatunut 
Mikko soitteli kaksirivistä, mutta myös viisirivistä. 
Niin kuin kulmakunnan kuuluisinkin soittaja Ran
talan Kustaa, jonka ensimmäinen peli oli huuli
harppu, sitten 1-rivinen hanuri, sitten 5-rivinenkin. 
Vanhempana hän esiintyi erilaisissa tilaisuuksissa 
pääasiassa kaksirivisen kanssa ja kävi 2-rivisen SM- 
kisoissakin Ikaalisissa menestyen melko hyvinkin; 
ollen seitsemäs. Hän soitti myös kuuluisassa Kan
kaan Humina-orkesterissa, josta enemmän tuon
nempana.

Sorvastolaisia pelimanneja olivat myös Rinnen 
Toivon setämies Rauhan Eeli, Peltolan Matti, jolla 
oli tapana soittaa kaksirivistä polkupyörällä ajaes
saan, sekä Uudentuvan Vihtori, joka osti huuto
kaupassa Sorron tilan ja arveli saavansa talon hin
nan soittamalla tansseissa ja häissä. Isä Joose ei ol
lut yhtä optimistinen vaan tuumaili: "Mikä soittain 
tullee, se laulain mennee. Ei Sorroskaan soitol ele
tä." Tarina ei kerro, miten kävi.

Alussa jo mainittiin Arvid Puras, Hongiston Pur- 
haan poika, joka sitten meni isännäksi Sorvasta Vä- 
li-Urmaalle ja toimi samalla Kosken Säästöpankin
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Kosken Puhallinorkesteri soittaa 20-vuotisjuhlakonsertissaan Nuortentuualla 1998. Trum pett isooloa soittaa 
M arkku Laukkanen.

kamreerina. Hänen poikansa Antti oli hyvä hanu
risti, joka soitteli useat tanssit niin kotikylässään kuin 
Nuortentuvallakin.

Nykyään elävistä sorvastolaisista muusikoista tun
netuimpia ovat Porinmäen laidoilta lähteneet Ve
salan sisarukset Timo, Pentti ja Tarja, jotka kaikki 
aikoinaan soittivat Kosken puhallinorkesterissa, ja 
joista Pentti on nykyisin basistina Lappeenrannan 
Kaupunginorkesterissa. Myös Ali-Kärrin nykyinen 
isäntä Olli Ali-Kärri oli saksofonistina Kosken Pu
hallinorkesterissa silloin kun se vielä toimi. Hän on 
myös hyvä kitaristi ja soittelikin nuorempana H on
giston Siikarlan veljesten kanssa Monza-yhtyeessä.

Siirrytäänpä yli Paimionjoen, siis Vähä-Sorvas- 
tolle. Siellä ovat aikoinaan asuneet kuuluisat Tam
misen soittajaveljekset, joista Aarne ja Auno soitti
vat haitaria, sekä Arvo mandoliinia. Heistä on elos
sa enää Porissa asuva Arvo, joka runsaista ikä
vuosistaan huolimatta on yhä mainio soittaja ja on 
ollut useasti Koskellakin esiintymässä. Veljeksistä 
Aarne tiettävästi oli ollut soittamassa radiossakin. 
Vallan taitava mandoliinin soittaja oli heidän si- 
sarensakin, Salme, joka nuorena myös soitteli muu
tamissa tansseissakin.

Nämä sisarukset olivatkin perusosana orkesteril
le, joka jonkin ajan soitteli siinä joen molemmin 
puolin, sillä mukana olivat myös Urmaankulmalta 
Vanha-Mäkilän sisarukset Kaisa mandoliineineen ja 
Hannes viuluineen, sekä Vesalankulmalta Grönforsin

Artturi rumpalina. Ilmeisesti orkesteri joskus esiin
tyikin, mutta pääasiassa soitteli harrastuksekseen.

Salme Tamminen avioitui sahamies Toivo Ur
inaan kanssa, joka myös oli hyvä viulunsoittaja. Ei 
siis ihme, että heidän lapsensakin ovat hyvin mu
sikaalisia. Tyttäristä ainakin Ulla ja Sirkka säesteli- 
vät vielä Koskella ollessaan pianolla Kosken nuori
soseuran tanhuajia. Heidän veljensä Olli soittelee 
melkein kaikkia instrumentteja puhaltimia lukuun 
ottamatta, ja on vetäjänä nykyisin toimivassa Kos
ken Hanuriyhtyeessä. Tietysti musikaalisuus on pe
riytynyt kolmanteen polveenkin.

Värmälä on pieni kylä, mutta soittajia on löyty
nyt sieltäkin. Lehtimäen isäntä Jalmari Myllyoja - 
lähtöisin Sorvastolta - oli parhaina vuosinaan tun
nettu huuliharpunsoittaja ja esiintyi monissa tilai
suuksissa. Hänen poikansa Mauno on tunnettu ha
nuristi, joka aikoinaan soitti mm. mainion laulajan 
Saara-Helenan yhtyeessä ja on nykyisin mukana 
Kosken Hanuriyhtyeessä. Myös Länsitalon eli Ho- 
kan kaikki tyttäret ovat musikaalisia, pari heistä oli 
mukana Kosken Puhallinorkesterissakin ja ovat muu
tenkin esiintyneet eri tilaisuuksissa.

Patakoskella ei tietääkseni kuuluisimpia soittajia 
ollut. Sentään opettajana Patakosken koulussa - 
myöhemmin Sorvastollakin - ollut Maija Petrimäki 
soitti Kosken Puhallinorkesterissa, samoin hänen 
poikansa Arttu silloin kun vielä oli Koskella.
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Kankaan H u m ina  alkuperäisessä asussaan. Vas. Lauri Ahola, Yrjö Väinölä 
ja Yrjö Reunanen.

Jos sitten siirrymme Kankaan kulmalle, johon 
kuuluu useitakin kylien "häntäpäitä", keskiosa kui
tenkin on Halikkolaa. Siellähän oli aikoinaan se tans
siorkesteri Huminakin, joka on jo mainittukin. Sen 
perustajajäseniä olivat viulisti ja laulusolisti Lauri Aho
la, joka soitti myös mandoliinia, rumpali Yrjö Väi
nölä ja hanuristi Yrjö Reunanen, kotoisin Ruonan 
kulmalta. Myöhemmin oli hanuristina Rantalan Kus
taa, joka siis oli sorvastolainen, samoin kuin johonkin 
aikaan rumpalina ollut Kosti Mäntynen. Kankaan 
Huminaksi yhtyettä kuitenkin sanottiin. Yhtyeen vii
meisinä aikoina rumpalina oli Mellilän puolella asu
va Niilo Virtanen.

Lauri Aholan pojasta Jukka 
Aholasta tuli lähes ammatti
muusikko, puoliammattilainen 
ainakin. Hänen pääsoittimen- 
sa on bassokitara ja kyllä hän 
kitaransoittotaidonkin hallitsee. 
Aluksi hän toisen koskelaisen 
Lauri Laukkasen kanssa oli mu
kana salolaisessa Antti Salo
maan yhtyeessä, mutta hänen 
"oma" yhtyeensä on ollut Apol
lo, jossa on ollut basistina ja 
Lauri Laukkasen ohella toise
na laulusolistina, sitten on lau
lellut yksinäänkin, kun Lauri 
luopui leikistä. Hanuristina 
Apollossa oli pisimpään opet
taja Timo Salmenoja, rumpa
lina Heikki Mikkola Tauselas- 
ta, myöhemmin Reijo Tyyri 
Kosken keskustaajamasta Ta
idan  puolelta; sieltä oli myös 
kitaristina Laurin jälkeen toi
minut Hannu Kalliola, myö

hemmin Saloon muuttanut.
Kankaan kulmalta on myös syntyisin hanuristi 

Sanna Välimaa, joka ei niinkään ole soittanut tans
seissa, mutta muuten esiintynyt paljon yksinään ja 
myös kansanmusiikkiyhtyeissä. Myös Anna-Kaisa 
Väinölä on joskus esiintynyt hanurinsa kanssa.

Tuimalassakin on ollut ja on soittajia, onhan siel
lä väentiheyskin suurempi kuin syrjäkulmilla. Men
neen ajan kuuluisimpia musikantteja "Napsalassa" 
oli Lanne Mäkinen, soittimenaan viulu. Ammatil
taan hän oli maalari, myös taidemaalari, taiteelli
nen luonne kun oli. Myös hieman boheemi, kuten

Raili Pettersson, Vieno A alto  ja Sanna Välimaa musisoivat Nuorisoseuran kesänäytelmän "Iso-Niilo ja Pikku-  
Niilo" yhteydessä H onka m ä en  pihalla 1986.
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Kustaa Rantala soittaa kaksirivistä Nuorisoseuran "Ke- 
säsattumassa" 1973.

monet taiteelliset persoonat ovat. Lännen soitto- 
kaverina oli toisinaan Teeren Toivo, tuimalalaisen 
kauppiaan poika, joka pääasiassa soitteli mando
liinia. Rantalan Kustaa muisteli, että hänellä johonkin 
aikaan oli tavattoman suuri mandoliini, että se juu
ri ja juuri kainaloon mahtui.

Joskus 30-luvulla oli Kosken Osuuskaupassa pal
veluksessa Jorm a Rauli-niminen mies. joka oli hy
vä pianisti ja esitti taitoaan monissa juhlissa myös 
säestäen laulajia. Säestäjinä on tietysti käytetty myös 
seurakunnan kanttoreita, jotka ovat asuneet Tui- 
malassa, kenen "mandaatti" kulloinkin on ollut me
nossa. Samoin merkittävän panoksen Kosken mu
siikkielämälle ovat antaneet opettajat, erittäinkin yh
teiskoulun ja lukion musiikinlehtori Ritva Eerola, 
mutta myös koulutoimenjohtaja Erkki Roos, joka 
oli taitava trumpetisti ja usean vuoden ajan johti 
Kosken Puhallinorkesteriakin, kunnes sairastui ja 
poistui keskuudestamme liian varhain.

Niin, se puhallin orkesteri. Kun se on tullut mai
nittua jo useamminkin, niin selvitetään se nyt tar
kemmin. Orkesterin perustajina olivat ilmeisesti 
Laaksosen veljekset Jukka ja Pekka sekä Erkki Roos, 
joka ei sitä kuitenkaan alussa johtanut, vaan tahtia 
löi ensin Someron Pitkäjärveltä kotoisin ollut Esko 
Juuri, joka myöhemmin kohosi jopa Suomen ar
meijan ylikapellimestariksi. Kun hän sitten joutui 
muuttamaan Helsinkiin, otti Erkki Roos tahtipui
kon ja hänen jälkeensä toinen opettaja Timo Sal
menoja, joka asui Mellilässä, mutta opetti Koskel
la. Viimeinen kapellimestari oli parin vuoden ajan 
turkkilaissyntyinen Zuleiman Cele Forssasta. Or
kesterin taustavoimana ja rahoittajana oli Someron

Jukk a  Ahola ja Lauri Laukkanen  laulavat uusille avio
pareille O suuspankin kerhotilassa 1970-luvulla.

Kansalaisopisto. Sen riveissä töräytteli soitintaan var
sin lukuisa määrä soittajia, mutta myös vaihtuvuus 
oli melkoinen; koko ajan olivat mukana ilmeisesti 
vain Laaksosen veljekset. Mainittakoon, että myös 
Kosken kirkkoherra Eino Lehtisaari alttosakso- 
foneineen oli usean vuoden mukana. Vähitellen soit
tajien määrä väheni ja kun porukan viimeinen trum
petisti - erittäin taitava sellainen - Pauli Niemelä 
muutti jonnekin kauemmas, sekä johtajapulakin uh
kasi, niin katsottiin parhaaksi lopettaa. Kuitenkin 
orkesterissa usea nuori soittaja sai ensi tuntuman 
yhteissoittoon.

Esitelläänpä perään toinenkin orkesteri, tosin 
edellistä pienempi. Sen nimenä oli Sointu-Veikot 
joka oli yleensä viisimiehinen tanssimusiikkiyhtye. 
Tuimalalaisia siinä edusti jo edellä mainittu Jukka 
Laaksonen, joka soitti trumpettia ja tenorisaksofo
nia, Halikkolasta mukana oli saksofonisti Pekka Haa
pasalo, kitaristi Esko Reunanen oli talolalainen, ha
nuristi Vieno Aalto ja rumpali Pauli Rantanen sa- 
topäänkulmalaisia. Pienen ajan oli kitaristina Ant
ti Luoto ja rumpalia tuurasi toisinaan Veikko San
talainen. Laulusolistina oli ainakin jonkin ajan Sir
pa Suominen. Tunnetussa tanssipaikassa Näkin suu- 
lissa orkesteri oli lähes vakinainen tanssittaja 80- 
luvulla, soitti tietysti muuallakin.

Tuimalalaisista on syytä vielä mainita hyvät pia
nistit Sirkka Lehtinen ja Saara Tirkkonen, jotka ai
koinaan useinkin esiintyivät ja säestivät muita vie
lä Koskella ollessaan. Mainion musiikkipersoonan 
Koski sai, kun Heikki Jallin kanssa avioitunut Mar
ja Jalli muutti Tuimalaan. Hän on tuurannut kant
toriakin kirkossa ja seurakunnan tilaisuuksissa; on
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myös vetäjänä Nuorisoseuran Kööri-naiskuorossa.
Kylästä löytyy vielä muutamia hanuristeja, jotka 

ovat hieman esittäneet taitojaan muillekin, ainakin 
Hannu Laakso ja Markku Laine, sekä naishanuris- 
teista Tilda Salminen ja Marja Lehti, jotka kylläkin 
ovat tainneet jo muuttaa Koskelta muualle. Myös 
enemmän laulajana tunnettu Raili Pettersson soit- 
telee hanuria ja on sen kanssa joskus esiintynytkin.

Kosken keskustan laitamalla Talolassa asuu ha
nuristi Hannu Hakala, joka soittelee Kosken Ha- 
nuriyhtyeessä, mutta on esiintynyt varsin paljon yk
sinäänkin. Mainittua on jo tullutkin Talolan todelli
nen veteraanimuusikko Lauri Laukkanen, joka jo 
nuorena poikana soitti kitaraa ja lauloi salolaisessa 
Tango-Pojat- yhtyeessä, sitten Antti Salomaan yh
tyeessä, kunnes aikanaan Jukka Aholan kanssa pe
rustivat Apollon. Apollosta lähdettyäänkin hän jon
kin verran soitteli ja lauleli omassa yhtyeessään, jos
sa hänellä oli hanuristina Kuusjoelta kotoisin ollut 
salolainen Risto Mäkinen ja rumpalina Riston poi
ka, mutta ensin kuitenkin Laurin oma poika Mark
ku, kunnes tämä lähti maailmalle ammattimuusi
koksi; on paukutellut rumpuja mm. edesmenneen 
Sauli Lehtosen yhtyeessä ja sitten toisen tango
kuninkaan Tomi Markkolan Bolerossa. Koskella ol
lessaan hän oli trumpetistina Kosken Puhallinor
kesterissa ja soitti myös Laivaston Soittokunnassa 
Turussa. Myös isä Lauri oli Puhallinorkesterin lop
puvaiheessa mukana pasuunansoittajana.

Talolan Hakalassa elivät nuoruusaikansa Mikko
lan sisarukset Satu ja Jari. jotka myös silloin soit
tivat Kosken Puhallinorkesterissa. Satu soitti huilua 
ja pikkuveli Jari trumpettia. Kuten monet muutkin 
nuoret, hekin melko pian muuttivat pois Koskelta, 
eikä ole tietoa, ovatko he jatkaneet harrastustaan.

Otamme loikan yli Paimionjoen ja tulemme Ta- 
palaan. Kylän kuuluisimpia hanuristeja viime vuo
sisadan alkupuolella oli Jussi Levonen, joka paljon 
soitteli oman aikansa tansseissa. Perheen kauniimpi 
puolisko Saima - Talolan Saurenin tyttäriä - oli hy
vä mandoliininsoittaja, joten ehkä tämä harrastus 
johti heidät yhteenkin. Heidän tyttärensä Mirja oli 
hyvä laulaja ja jo muutettuaan Turun puoleen oli 
eräässä tanssiyhtyeessä laulusolistina.

Melko hyviä soittajia olivat myös syntyjään ta- 
palalaiset Jokisen veljekset Olavi ja Kauko, jotka 
molemmat myöhemmin muuttivat Hongistolle. 
Kumpikin soitti viulua, mutta Kauko myös mando
liinia. Kun Tapalan työväentalo oli vielä pystyssä, 
he ainakin siellä soittelivat tansseissa.

Nykyisinkin Tapalassa asuu oikein hyvä hanuristi 
Teemu Koski, joka ei tosin pitkään ole ehtinyt asu
maan siellä, koska on vasta vähän yli parikymppi
nen. Hän on soitellut useissakin yhtyeissä, mutta 
vakinaisempaa kiinnitystä mihinkään porukkaan ei
18

Hanuristi Jussi Levonen Tapalasta.

ole ottanut. Ilmeisesti työkiireetkin haittaavat har
rastusta; onhan hänellä maata viljeltävänä useita 
kymmeniä hehtaareja ja lisäksi on kirvesmiehenä 
isänsä rakennusliikkeessä.

Kyllä Hongistollakin pelimanneja on ollut ja on
kin. Aiemmin jo mainittiin Purhaan talon Arvid, jo
ka viulullaan "häiritsi" kinkereitä. Muutkin purhaa- 
laiset olivat musikaalisia, mm. toinen poika, melko 
nuorena kuollut Tauno, soitti hanuria. Osasivat myös 
torvisoiton salat ja perustivat pienen torvisoitto
kunnankin. jossa soittivat ainakin Hongiston Mäen 
veljekset Aksel, Juho ja Albert, mutta myös joita
kin musikantteja Tuimalasta mm. kauppias Pentti
sen pojat. Mikäli oikein muistan, niin torvet myy
tiin Mellilään, kun tämä soittokunta lopetti.

Esko Uotilan muistan kertoneen, että hän olles
saan Loimaalla opiskelemassa soitti siellä jossakin 
yhtyeessä rumpuja. Ettei vaan Lehtisaaren Einokin 
olisi samassa yhtyeessä soittanut saksofonia, aina
kin he nuoruudessaan tunsivat toisensa. Eskon serk
ku, nuorena kuollut Ole Alihaka soitteli hanuria, 
mutta en ole varma, soittiko myös tansseissa. Lin- 
tuahon veljeksistä hanuristiksi ryhtyivät jo edes
mennyt Armas sekä Keijo, joka ei vielä Koskella 
ollessaan paljon esiintynyt, mutta muutettuaan Rai
sioon on soittanut useissakin tanssimusiikkiyhtyeissä.

Hongistolla asuu nykyisin myös sukujuuriltaan kos
kelainen, mutta nuoruusikänsä Marttilan puolella 
asunut oikein hyvä hanuristi Matti Heikinoja, joka 
on soitellut yksinään monissa tilaisuuksissa Kos-



keilakin ja sittemmin ollut vakinaisena hanuristina 
parissakin yhtyeessä. Jos jatkamme Hongistonpe- 
rälle päin, löytyy sieltä nykyisin kaksi hyvää pia
nistia, Hovirinnan sisarukset Elina ja Katri Vesa
nen, joista ainakin Katri on useita kertoja toiminut 
Kosken kanttorin sijaisenakin. Hongistolta on myös 
kotoisin jo edellä mainittu Saara-Helena, alkujaan 
Kalenius, sitten Humalamäki, joka avioiduttuaan 
muutti Kuusjoelle ja on sieltä käsin keikkaillut oman 
orkesterinsa kanssa. Saattaa hän jotain peliä soit- 
taakin, mutta pääasiassa on laulellut.

Satopäänkulma Kosken eteläisimmässä päässä on 
melko hyvin kantanut kortensa kekoon soitto- 
asioissa. Kylämäistä tultaessa on Satopääntien lai
dalla lähes ensimmäisenä Siikarla, jonka musikaa
lisesta veljessarjasta jo edellä oli pieni maininta. He 
aloittivat soittohommat jo hyvin nuorina ja perus
tivat Monza-nimisen bändin, jossa Juha soitti ha
nuria ja lauloi, Tuomo soitti bassokitaraa ja Veli- 
Matti paukutteli rumpuja. Lisäksi oli siis kitaristina 
Olli Ala-Kärri. Opiskelujen ja paikkakunnalta muut
tojen takia yhtye ei ollut kovin pitkäikäinen, mutta 
Tuomo perusti muutamien Kuusjoen poikien kans
sa Rytmiset-yhtyeen, joka o varsin paljon soitellut 
täällä lounaisessa Suomessa, siis myös Koskella. 
Tuomo soitteli myös Kosken Hanuriyhtyeessä tä
män alkuaikoina. Myös Perttelissä asuva Juha on

Vilho Koski ja hänen "kravattimallinen" hanurinsa.

viime aikoina soitellut eräässä salonseutulaisessa yh
tyeessä.

Kukonaskeleen päässä Siikarlasta etelään on Hei
nosen veljesten kotitalo. Heillä oli 1950-luvun lo
pusta 70-luvun alkuun oma tanssimusiikkiyhtye, ja 
he soittelivat Kosken lisäksi aika paljon muuallakin, 
mm. Paimiossa ja Forssassa. Heidän kaksi sisar
taan toimivat yhtyeessä laulusolisteina. Bändin lo
petettua toimintansa eivät sen jäsenet silti täysin lo
pettaneet esiintymisiään; puhallinsoittaja Jaakko oli 
jonkin ajan mukana Kosken Puhallinorkesterissa, 
rumpali Jukka soitti Turussa eräässä opiskelijapo- 
rukassa, hanuristi Mikko on viime aikoina toiminut 
säestäjänä eri lauluporukoissa ja soittaa myös Kos
ken Hanuriyhtyeessä, kuten kitaristi Mattikin.

Melko läheltä heitä on kotoisin Juha-Matti Joki
nen, joka on ollut kosketinsoittajana nuorisobän- 
dissä, mutta opiskelut ovat ilmeisesti sitä häirinneet. 
Samalla aukealla, Hongiston Kananiityssä asui ai
koinaan opettaja Jouko Roponen, joka myös oli 
musiikkimiehiä, soitteli Kosken Puhallinorkesteris
sa ja toimi joskus kirkossakin kanttorin sijaisena. 
Jouni Roponen, joka on basistina Kapsaekissa. on 
hänen poikansa.

Myös Hongiston puolella aivan Liipolan rajalla 
asui Lauri Koskinen, jonka soittopelinä on man
doliini. Varsinkin sen jälkeen, kun hän luovutti ti
lansa pojalleen ja muutti Kosken keskustaan hän 
on esiintynyt monissa tilaisuuksissa yksinään tai joi
denkin muiden kanssa.

Liipola ei ole kovin suuri kylä, mutta musiikki- 
kylänä se puolustaa hyvinkin paikkaansa. Varsin tun
nettu hanuristi siellä oli Vilho Koski, joka aloitti jo 
ennen sotia ja soitti vielä sotien jälkeenkin. Vain 
viisirivinen kaverinaan hän soitteli monet tanssit ja 
häät, sota-ajan tietysti piti taukoa, kun oli tanssi- 
kieltokin. Musikaalisuus on periytynyt suvun nuo
rempiinkin jäseniin; jo edellä mainittu Teemu Kos
ki on Vilhon veljen pojan poika, ja myös jonkin 
verran hanuristina esiintynyt Kalle Mikkola hänen 
sisarensa pojan poika.

Jo  muutama vuosikymmen ennemmin Liipolas- 
sa asui Frans Tuominen, alkujaan Tauselan Salo
maan poika, sitten Liipolan Maaniityn isäntä. Hä
nen soittimenaan oli kaksirivinen haitari, alussa kyl
lä tavan mukaan huuliharppu. "Nurkkatansseja" hän 
soitteli melko paljon, mutta tanssitti yleisöä myös 
Kosken työväentalolla - niitähän silloin vielä oli usei
takin. Niistä hän kertoi saaneensa varsin hyvän pal
kankin; se oli viisi markkaa illalta, kun esim. ra
kennusmiehet saivat päivältä vain pari markkaa.

Osittain hänen aikalaisensa oli Vihtori Aalto, Lii
polan Kirjasin isäntä, kotoisin Kuusjoen Raatalan 
Rauhalinnasta. Hänkin soitteli kaksirivistä, mutta hä
nen poikansa Vieno ja Viljo hankkivat jo viisirivi- 
set. He soittivat aluksi kahdestaan mm. Työväen
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talon tilaisuuksissa, hankkivat myös rummut, joita 
joku tuttu poika kolisteli ja yhtye sai nimenkin, "Aal
lot". Jonkin ajan päästä Viljo lopetti esiintymiset, 
kun muutti Turkuun, jolloin Vieno liittyi Sointu-Veik
koihin. Kun tämäkin yhtye lopetti, oli Vieno ko
konaan soittamatta kymmenkunta vuotta, aloitti sit
ten uudelleen ja meni mukaan Kosken Hanuriyh- 
tyeeseen.

Liipolan kylässä vietti pääosan elämästään myös 
Martti Mikkola, joka vanhuuden päivikseen muutti 
Tuimalaan. Hänen soittimensa oli huuliharppu, jo
ta hän sotareissullakin soitteli omaksi ja muidenkin 
iloksi. Ja  vanhempana jo Tuimalassa asuessaan 
esiintyi muutamissa tilaisuuksissa, joskus toisen har- 
pistin Yrjö Väinölän kanssa. Martin poika Antti aloit
ti myös huuliharpulla, mutta siirtyi sitten kaksirivi
seen haitariin, jonka kanssa joskus esiintyikin mm. 
Satopään opintokerhon juhlissa.

Tausela on siitä erikoinen kylä, että siellä on tai 
sieltä on lähtöisin lukuisa määrä harrastajasoittajia, 
mutta varsinaisia esiintyviä pelimanneja ei niinkään. 
Sentään sieltä läheltä Kuusjoen rajaa on lähtöisin 
Heikki Mikkola, joka jo mainittiin Apollo-yhtyeen 
yhteydessä, ja sittemmin muuttikin Raatalan puo-

Tauselan Salomaasta kotoisin ollut Frans Tuom inen  
kaksirivisensä kanssa. Takana hänen isänsä Joose Tuo
minen.

lelle, sekä Joensuusta kotoisin oleva Jouko Linden, 
jolla on Metsämaan puolessa oma tanssiorkesteri
kin. Itse hän tiettävästi on siinä laulusolistina.

Myllykylän takamaille muutti pari vuosikymmen
tä sitten Jorm a Markula, joka perusti Kankaan- 
rantaan kukkapuutarhan ja myöhemmin metalli- 
verstaan. Hän oli jo Vahdolla asuessaan soittanut 
pop-yhtyeessä ja liittyi Koskella basistiksi hanuri- 
yhtyeeseen ja sitten kosketinsoittajaksi Apolloon. 
Työkiireet kuitenkin pakottivat hänet myöhemmin 
luopumaan julkisesta musisoinnista.

Jos m ennään Tauselan "kylämaihin", sinne mis
sä kantatilat ovat jo vuosisatojen ajan sijainneet, niin 
siellä oli aikoinaan kaksirivisen soittaja Arvo Tau- 
sa, mutta en ole varma, miten paljon hän julkises
ti esiintyi. Tämä on jo sitä aluetta, jota on sanottu 
Kosken "Alikulmaksi", ja onhan sielläkin musiikkia 
harrastettu.

Menneen ajan tunnetuimpia musiikkimiehiä Ali- 
kulmalla oli Harmaan koulussa opettajana toiminut 
Oskari Tiainen. Hänen erikoissoittimenaan oli kan
tele, jonka kanssa hän esiintyi monissa juhlissa Kos
kella. Purhaan Arvid ei ehkä aivan arvostanut hänen 
soittoaan, koska kerran lausahti katsellessaan il
moitusta iltamista, joissa mainittiin Tiaisen soittavan: 
"Tiainen siäl taas kraappii kanneltas..." Ilmeisesti 
Tiainen kuitenkin oli pätevä musiikkimies, koska hä
net valittiin ensimmäiseksi Kosken Mieslaulajin joh
tajaksi, vaikka kanttorikin olisi ollut käytettävissä.

Myös Alikulmalta, Jättälän kylästä on lähtöisin 
hyvin tunnettu viulisti ja huilisti Ilmo Mikkola, joka 
jo - voi melkein sanoa - pikkupoikana esiintyi Kos
ken juhlissa viulunsa kanssa. Aikuisena hän muut
ti Halikkoon, on soitellut Salon Orkesterissa ja opet
tanut Musiikkiopistossa. Hän harrastaa myös kan
sanmusiikkia ja on kouluttanut koko perheensä tä
män alan yhteissoittoon.

Katteluksen pelimanneista voisi mainita viulisti 
Pauli Katteluksen, joka nuorena soitteli usein ystä
väpiirissä ja myös tanssejakin, mutta saatuaan us
konnollisen herätyksen luopui ainakin tanssien "pe
laamisesta."

Partelan Ristimurrosta on kotoisin hanurinsoit- 
taja Mirja Suominen, joka 70- ja 80-lukujen vaih
teessa soitteli eri tilaisuuksissa varsin paljonkin. Sit
ten hän häipyi jonnekin maailmalle, eikä ole aina
kaan näillä main enää soitellut.

Siinä heitä oli, Koskella esiintyneitä pelimanne
ja, eikä aivan vähän ollutkaan. Saattaa olla, että jo
ku jäi listasta poiskin, mutta tunnetuimmat ainakin 
tulivat merkityiksi kirjoihin tiedoksi tulevillekin su
kupolville. Menneet tapahtumat ja tapahtumiin vai
kuttaneet henkilöt kun varsin piankin tahtovat unoh
tua ihmisten muistista.

Matti Heinonen
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Kapsaek vuonna 1998 , (vas.) Juuso  Yli-Mattila, Lassi Laaksonen, Jouni Roponen, Tapio Virtanen, 
Hans Julia, Juha Su ndqu is t  ja R oope  Latvala.

Koski-rokkia
Pelimanneista jo oli puhetta, ker

rotaanpa nyt hieman koskelaisen  
rock-musiikin historiasta 1970-lu- 
vun loppupuolelta nykypäivään.

5.0.U.R.
Melko tuore koskelais-orkesteri, vii

destä nuoresta miehestä koostuva Sons 
of U tter Ram page, lyhyemmin
5.0 .U .R ., on omien sanojensa mukaan 
lähinnä povver-metallia syytävä pum p
pu. Bändin ohjelmisto koostuu sekä co- 
vereista että myöskin omasta tuotan
nosta. Omat kappaleet ovat enimmäk
seen yhtyeen laulaja-kitaristi Petteri Ur
inaan tuotantoa. Muut jäsenet ovat kos
kelaiset kosketinsoittaja Joona Kukko
la, basisti Tero Karonen sekä Marttila- 
laiset kitaristi Jussi Nurmi ja rumpali Kal
le Tuominen.

Alkunsa yhtye sai loppuvuodesta 
1997, kun Petteri, Jussi, Tero ja Kalle
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soittivat Kosken yläasteen & lukion itsenäisyyspäi- 
vänäytelmän orkesterissa. Soitto sujui ja pojat päät
tivät jatkaa yhteissoittoa vapaa-ajallaankin.

Ensimmäisessä kokoonpanossa oli kaksi muuta
kin jäsentä ja musiikillinen linja varsin laaja-alainen, 
pääasiassa kaikenlaista metallimusiikkia.

Alkukesästä 1998 tämä kokoonpano hajosi, mut
ta ydinjäsenet jatkoivat yhdessä soittamista. Tällöin 
orkesteri myös otti nimekseen, S.O.U.R., jonka ta
kana ei poikien mukaan ole sen syvällisempää ta
rinaa. Seuranneena kesänä teki yhtye ensimmäi
sen demonauhankin, joka kuitenkin jäi vain hyväksi 
harjoitukseksi.

Vuoden 1998 loppupuolella saatiin orkesteriin 
uusi jäsen, kosketinvelho Joona Kukkola. Myös mu
siikkityyli alkoi kehittyneiden soittotaitojen myötä 
kulkeutua kohti entistä nopeam paa ja teknisempää 
soitantaa.

Kerättyään muutaman vuoden soitto- ja esiinty
miskokemusta, katsoivat pojat menneenä kesänä, 
että on aika tehdä kunnollinen demo. Joten kesä
kuussa nauhoitettiin Gates of Time, jonka äänityk
sestä ja miksauksesta vastasi koskelaisen nuoriso
musiikin kummisetä, Hans Julia.

Tällä hetkellä pumpun toimintaa häiritsevät ar
meija ja opiskelu, mutta pojat ovat kovassa nos
teessa, saapa nähdä mitä aika tuo tullessaan.

Thunderseista Kapssekiin
Ja sitten lyhyt oppimäärä sitä koskelaisen rock

musiikin historiaa. 1970-luvun lopulla Koskella oli 
neljä yhtyettä, joista varhaisin oli Thunders, joka 
vaikutti vuoden -77 tietämillä. Jäsenet olivat Pek
ka Lehtisaari laulu ja rummut, Jouni Roponen ki
tara, Janne Salminen basso, sekä Kalle Salminen 
rummut. Pari vuotta myöhemmin olivat kuvioissa 
mukana myös yhtyeet Metsän Peto, Booze Brea- 
kers ja North Wind. Kaikista näistä johtavat jäljet 
Kapsaekiin, jonka ensimmäinen kokoonpano muo
dostui vuoden 1986 tienoilla.

Metsän Pedoissa laulun ja kitaran hoiteli Hans 
Julia, bassossa oli Mika Nieminen ja rummuissa Ja 
ri Sintonen. 1980-luvun alussa rumpuihin vaihtui 
Seppo Tyyri ja bassoon Juha Tiensuu.

Booze breakersin muodostivat laulaja Jouko Ur
mas, kitaristit Teuvo Nurmi ja Jouni Roponen, ba
sisti Jouni Selänne ja rumpupalikoissa oli Veli-Mat- 
ti Siikarla.

North Wind triossa Jukka Koivisto lauloi ja soit
ti kitaraa, Lassi Laaksonen oli bassossa ja Reijo Tyy
ri rummuissa.

Näiden hajottua seurasi vuoden 1983 nurkissa 
Prolopsus Recti, jossa oli yksi soittaja jokaisesta edel

täjästä. Pekka Lehtisaari laulussa, Hans Julia ki
tarassa, Juha Tiensuu bassossa ja Veli-Matti Siikarla 
rummuissa. Prolopsus Rectistä jäi Julia ja Lehtisaari, 
mukaan tuli Jouko Urmas lauluun, Jouni Roponen 
bassoon ja Markku Laukkanen rumpuihin, ja muo
dostui Group 69.

1985 Julia, Siikarla ja Selänne soittivat nimellä 
Ouzo. Seuraavana vuonna alkoikin Kapsaskin pit
kä ja menestyksekäs tarina.

Kapsaek
Kapsaek on jykevää Southern-rokkia vääntävä 

bändi, joka on päässyt niin pitkälle kuin roots-mu- 
siikin saralla voi suomessa päästä. Puistobluesit ja 
Ruisrockit on kierretty monta kertaa ja legendaa
rista southern-rock-yhtyettä Lynyrd Skynyrdiä läm
mitetty. Vuosien varrella kokoonpano on vaihdel
lut, mutta musiikillinen linja on pysynyt samana.

Kapsaekin ensimmäisen kokoonpanon vuonna 
1986 muodostivat Jouko Urmas laulu, Hans Julia 
kitara & laulu, Jouni Roponen basso, ja ensim
mäisen vuoden rummuissa oli Markku Laukkanen, 
joka myöhemmin on soitellut muun muassa Tomi 
Markkolan taustalla. Seuraavana vuonna Markun 
tilalle rumpuihin tuli Tapio Virtanen.

Vuonna 1988 Kapsaek laajentui kuusihenkisek
si kosketinsoittaja Lassi Laaksosen ja kitaristi Juu
so Yli-Mattilan liityttyä joukkoon. Vuotta myö
hemmin orkesterin koko kasvoi taas kahdella hen
gellä, mukaan tulivat taustalaulajat Leena Takala ja 
Anu Roos.

Laulaja Jouko Urmaksen ja taustalaulajien läh
dettyä 1992, Kapsaek siirtyi kolmeen kitaristiin ja 
kahteen rumpaliin. Kolmanneksi kitaristiksi tuli Ju
ha Sundquist ja toiseksi rumpaliksi Jouni Latvala. 
Lisäksi yhtyeeseen tuli perkussionisti Sakke Koivu
la.

Nykykokoonpano on Hans Julia kitara & laulu, 
Jouni Roponen basso, Lassi Laaksonen ja Pekka 
Qvist koskettimet, Juha Sundquist ja Jyrki Yli-Ran- 
tala kitarat, Jouni Latvala ja Sakke Koivula rum
mut sekä Anthony Johnson viulu ja kitara.

MarietZei
Ja onhan täällä Koskella sitten vielä kirjoittajan 

oma yhtye, viime kesänä perustettu akustinen Gos- 
pel/Folk-duo MarietZei, jossa minä säestelen ki
taralla kun lietolainen Mari Kleme laulaa. Mutta se 
on niin tuore juttu että ei siitä vielä sen enempää.

Joona Mikkola
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Iso kuusi
Hakana tunnettu alue oli entistä pappilan lai

dunmaata. Kunnan keskustaajaman kupeessa se jo 
monia vuosia oli puskenut yhä tihenevää harmaa- 
lepikkoa ja näin vähitellen eristynyt muusta ympä
ristöstä omaksi, suljetuksi alueekseen. Haassa jos
kus myöhemmin sijainneen pallokentän kohdalla vie
lä oli vähäinen aukea, sekin jo osaksi vattupensai- 
den valtaama. Avaralta ja valoisalta haka näytti enää 
vain keväisin, juuri ennen lehtien puhkeamista ja 
valkovuokkojen kukkiessa. Sen turviin muuttivat taa
jaman viimeiset siilit, niille kelpoisten muiden elin
paikkojen tultua raivatuksi uusien teiden ja raken
nusten tieltä. Myös oravat olivat perustaneet sinne 
siirtokuntansa, josta käsin ne sähkökaapeleita pit
kin tekivät tutkimusmatkojaan lähikiinteistöjen pi
hoille ja lintulaudoille. Joku oli kuullut satakielen
kin laulavan haan hämyisimmässä nurkkauksessa. 
Tavanomaisemmin siellä kuitenkin raikui varisten, 
naakkojen ja rastaiden seuranpito.

Haassa kasvoi muutamia, ympäristöään selvästi 
kookkaampia puita, enimmäkseen koivuja. Rungoilla 
viihtyvät kääpäkasvaimet kertoivat niiden elinvoi
man jo olevan ehtymässä. Puillakin on aikansa.

Iso kuusi kasvoi haan reunamalla, juuri keskus
tan liiketalojen tuntumassa. Sen kokoiset

kuuset olivat taajamassa käyneet jo hyvin har
valukuisiksi. Jopa hautuumaan synkeä kuusirivistö 
oli saanut väistyä muodikkaampien puulajien tieltä 
ja myöhemmin pääraitin levennys jalkakäytävineen 
oli vaatinut - lukuisten muiden puuvanhusten ohel
la - ainakin yhden, ehkä juuri kaikkein iäkkäimmän 
kuusipatriarkan elintilan. Suuret puut ovat turvalli
sen tuntuisia, ikään kuin niiden ei suuruuttaan enää 
tarvitsisi pelätä mitään. Mutta niissä on myös jo
tain kesytöntä ja ehkä juuri siksi ne ovat käyneet 
harvinaisiksi: suuret puut uhmaavat olemassaolol
laan ihmisen käsitystä luonnosta, sen alistamisesta 
ja säädellystä järjestyksestä.

Kuusi näkyi talomme ikkunasta. Kokoisekseen se 
silti oli hyvinkin huomaamaton: tuolta etäisyydeltä 
tarkasteltuna sen latva vain vaivoin kurkotti yli haan 
reunassa kasvavien nuorten koivujen ja leppien ry
kelmän. Kun toisaalta tarkkailupaikaltani oli haan 
reunaan matkaa ehkä saman verran kuin haan reu
nasta kuusen luo, saatoin tehdä laskelmia sen to
dellisesta korkeudesta. Mieltäni kiehtoi ajatus siitä, 
millaisilta taajaman maisemat näyttäisivät tuolta kuu- 
senlatvasta katsottuna. Kerran jo tositarkoituksella 
kävinkin kuusen juurella - todetakseni vain, että alim- 
piinkin oksiin oli matkaa neljä, viisi metriä ja että 
aiempien uskalikkojen runkoon naulaamat askel-

palikat olivat liian lahoja kiipeämiseen. Tyydyin mit
tailemaan puun mahtavuutta syliotteella ja palasin 
ikkunani ääreen.

Kunnan keskustaajama paisui sivuseutujen kus
tannuksella. Vaikka pienen maalaispitäjän asukas
määrä ei lisääntynytkään, tarvittiin taajamassa yhä 
uusia asuntoja. Niinpä eräänä päivänä saapuivat mit
tamiehet, löivät paaluja ja raivasivat linjoja myös 
keskelle haan villiintynyttä ympäristöä. Ymmärret
tävästi puistoja ei voi kaavoittaa sinne, missä ne 
luonnostaan näyttävät viihtyvän.

Enää en voinut viivytellä. Jo  saman päivän ilta
na kävelin kamera kaulassa ison kuusen juurelle. 
Ajattelin, että onnistuisin ehkä tarttumaan johon
kin pisimmän alaoksan latvukseen ja sitä kautta kis
komaan itseni oksistotikkaille. Muutama yritys osoit
ti suunnitelman oikeaksi muutoin, paitsi etteivät kä- 
sijänteet enää vastanneet mielikuvia. En kuitenkaan 
luovuttanut tällä kertaa. Hetken tuumailun jälkeen 
oikaisin haan läpi ja sähkömuuntamon taitse maa- 
lari-Martin huvilalle. Sieltä, pihan perältä, autova- 
jan seinustalta löytyikin tikkaita runsas valikoima ja 
sain luvan lainata tarvitsemani apuneuvon. Kun ker
roin Martille aikeestani, sain huomata, että hänel
läkin oli tallella kujeihin taipuvainen pojanmieli. Mi
nun ei tarvinnutkaan kantaa tikkaita yksin. Ehdim
me takaisin kuusen juurelle vielä sopivasti ennen 
lähestyvää auringonlaskua.

Tikkailtakin ulottui oksiin vain kurkottamalla ja 
niiden ympärysmitta teki vaikeaksi saada pitävää 
otetta, mutta sisukkaan rimpuilun jälkeen olimme 
alaoksilla. Alkuunpääsyn jälkeen oli vaikeutena pu
jottelu kaikkiin suuntiin haarautuvien oksien tihei
kössä. Ylöspäin silti mentiin, toinen rungon toista, 
toinen toista puolta. Ylempänä, oksien harvetessa, 
hengästyminen ja korkeus puolestaan alkoivat ra
joittaa kapuamisvauhtia. Kun matalampien naapu
ripuiden latvukset oli ohitettu, pidimme lyhyen le- 
potuokion. Sen jälkeen etenimmekin jo tuntuvasti 
verkkaisemmin, jokaista otetta ja askelmaa tun
nustellen.

Kuusen runko haarautui kahtia muutama metri 
ennen ylintä, pyöristynyttä huippua.

Vilkaisu pohjoissuuntaan osoitti kirkon torni- 
tasanteen näkyvän lähes vaakatasossa eli olimme 
suunnilleen samalla korkeudella, vaikka kuusi si
jaitsikin maastossa alempana. Pidemmälle ei näyt
tänyt järkevältä yrittää. Kiilauduin latvan haarukkaan 
ja aloin pihkaisin sormin säätää kameraa.

Myöhäissyksyn ilta ei juuri tarjonnut loisteliaita 
näkymiä: jokiuoma alempana taajaman reunalla oli
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karistanut värikkäimmän lehvästönsä ja itse taaja
man rakennukset peittyivät laskevan auringon vas
tavaloon. Vanhan tapulin punamultainen sivu 
muodosti ainoan kuvauksellisen kiintopisteen, mut
ta yläoksien käyristyneet latvukset eivät antaneet 
vapaata kuvausalaa siihenkään suuntaan. Välillä oli 
oiottava puutuvia jäseniä ja liikahdukset saivat kuu- 
senrungon kevyesti keinumaan.

Aurinko painui hyvää vauhtia läntisten metsien 
taakse ja taajaman pihat alkoivat peittyä hämärään. 
Pujotin kameran takaisin tuulipuseron taskuun ja 
keskittynein katsein kiersin maiseman vielä ker
taalleen A" 11a häämöttävät linjaurat osoittivat 
puun tulevaisuuden epävarmaksi. Haan valkoinen 
läiskä tulisi pyyhityksi pois kartoilta ja vähitellen myös 
ihmisten mielistä. Menetyksen ajatusta korvasi tyy
dytys siitä, että olin toteuttanut edes yhden monista 
aikeistani. Yritin tulkita ajatuksia myös Martin kas
voilta, joilla hämärässäkin saattoi erottaa ponnis
telun tai ehkä innostukse,, tuomaa punaväriä - no, 
kukapa seitsenkymppinen kiipeäisi syksyisenä ilta
na kuusenlatvukseen mököttämään. Laskeuduim
me alaspäin viivytellen ja vaitonaisina, kannoimme 
tikkaat takaisin varastopaikalleen ja seikkailu oli sil
tä päivältä ohi.

Iso Kuusi kaadettiin seuraavana päivänä. Kaata
jat osasivat työnsä. Puu kaatui tarkoitettuun suun
taan, lähes äänettömästi pitkien ja sitkeiden oksiensa 
varaan. Paikka näytti kauan tyhjältä ja alastomal
ta.

Kevääseen mennessä oli uusi kerrostalo kohon
nut harjakorkeuteen. Vaaleiden tiiliseinien ympä
rillä oli maa vielä rakennusjätteiden peitossa. Syk
syyn mennessä oli nekin siivottu, mullat levitetty 
vaalearunkoisten nuorten koivujen väliin ja kesyjen 
kasvien siemen kylvetty alustaansa. Tulos olisi epäi
lemättä kaunis ilman valkovuokkojakin. Pari pie
nem pää kuusta oli jätetty koivujen seuraksi. Toi
sessa oli oravalla pesänsä.

Ihmisen mieli seuloo ja järjestää kaiken aikaa ko
kemuksiaan, tahtoipa niin tai ei.

Mieleenpalautuvilla muistikuvilla voi joskus olla 
uusia tai yllättäviä yhteyksiä.

Omien muistojeni joukossa Iso Kuusi on pääty
nyt samaan nurkkaukseen runoilijoiden ja ajatteli
joiden kanssa. Sieltä se sanoo: tosi suuruutta ei kaa
da aika eikä ihminen. Se sanoo myös jotain muu
ta, mitä en vielä ole ymmärtänyt. Siksi en lakkaa 
arvailemasta suurten puiden kuiskauksia.

j s
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