


Hyvät Koskelaisen ystävät
Kuluneena vuonna koskelaiset 

o v a t taa tu s ti k eskuste llee t 
säästä. Jo  vuonna 2002 jouduttiin 
to team aan, että sateita saatiin lii
an vähän. T änä kesänä nautittiin 
pitkästä aurinkopäivien jaksosta, 
eikä sateista ollut tietoakaan Var- 
sinais-Suom essa. Viimeisetkin pi- 
hakaivot lienevät kuivuneet kesän 
kuluessa ja  pohjavesilukem at ovat 
alhaalla.

Vuonna 1997 Koskelaisseuran 
puheenjohtaja Heikki Jalli on to 
dennut Koskelaisessa näin: “Tätä 
kirjoittaessani on vaikea kuvitella 
luonnon tilaa ja  säätä  teidän tätä 
lukiessanne. Nyt lokakuun puoli
välissä tuulee navakasti, sadepisa
rat putoilevat vaakasuoraan ja  leh
det lentävät alas puusta .” Nyt lo
kakuussa 2003 lopultakin sateita 
on saatu hiem an myös lounaiseen 
Suom een, m utta ei riittävästi.

Koskelaisseuran kevätkokouk
sessa H evonlinnan ulkoilukeskuk- 
sessa esitelmöi fil.tri Jukka H eino
nen a iheenaan  Sääennuste  v u o 
delle 2003. Saim m e kuulla varsin 
mielenkiintoisen, huumorilla höys
tetyn luennon ja  todeta  yhteisesti

ennustam isen vaikeudet. “Säätoh- 
torim m e” ennakoi täm än vuoden  
joulukuun säätä. “Alussa sa taa  li
sää  lunta ja  läm pötila on lähellä 
nollaa, m utta pysynee kuitenkin 
pakkasen puolella. Heti itsenäi
syyspäivän jälkeen etelästä n o u 
see lumimyrsky, joka an taa  run
saasti lun ta  ja  lopu llaan  ehkä  
m yös vettä. Ja tkossa  läm pötila 
keikkuu nollan tienoilla ja  sa a 
d aan  lisää lunta, m utta puolivä
lissä saa ttaa  sade olla vettäkin. 
Sitten sää  taas hiukan kylm enee 
ja  heikkoja lum isadealueita kul
kee yli Suom en  luoteesta kaak
koon. Jouluksi S uom een  asettuu 
heikko korkea, jolloin sää  selke- 
nee ja  kylm enee, m utta  ei varsin 
kylmäksi (joulupäivänä ehkä -15 
astetta). Pyhien loputtua alkavat 
lum isateet taas nousta  etelästä ja 
ilma lauhtuu. U udenvuoden yönä 
saa ttaa  olla pahakin  lumimyräk- 
kä ja  nollakeli.

Talveahan täm ä. Keskilämpö 
aika norm aali 3-4 m iinusastetta ja 
sadetta  n. 40  mm, joten lunta on 
vuoden  lopulla jo  reilut kolm e
kym m entä senttiä.”

Kulunut vuosi on vierähtänyt 
Koskelaisseuran piirissä varsin no 
peasti. Perinteiset aktiviteetit ovat 
seuranneet toisiaan. Mukanaolleil
le, varsinkin reippaille talkoolaisille 
sydämellinen kiitos! Lehden toimi
tuksesta vastaa tänä vuonna johto
kunnasta koottu työryhmä, jolle kii
tokset ahkeroinnista. J a  tietenkin 
kaikille kirjoittajille sekä kirjapainol
le. Kunnan kulttuurilautakunnalle 
ja ennen kaikkea Kosken O suus
pankille sydämellinen kiitos! S aa
mam m e taloudellinen tuki m ahdol
listaa Koskelaisen ilmestymisen ja 
postituksen tänäkin vuonna.

Jo tta  K oskelainen-lehti olisi 
m ahdollinen jatkossakin, m ukaan 
on liitetty tilisiirtolomake. 7 euron 
kannatusm aksu varm istaa lehden 
ilmestymisen. Lisäksi toivom m e 
K oskelaisseuraan uusia jäseniä. 
Vuosijäsenmaksu on 6 euroa ja 
ainaisjäsenm aksu 50 euroa. Olet
te tervetulleita joukkoom m e ke
hittäm ään seuran toim intaa toivo
m allanne tavalla!

H e/y Nurm inen
puheenjohtaja vuonna 2003

K O SK ELA IN EN Taitto /  painopaikka: Sälekarin Kirjapaino Oy, Som ero

Julkaisija: Koskelaisseura ry Painosmäärä: 700 kpl

Toim ituskunta: Kannatusmaksu: 7 euroa
Hely Nurm inen
Matti H einonen Kansikuva: Talvitunnelmaisen m aisem akuvan
Seija Mäkitalo kuvasi Seija Mäkitalo.
L eena Tamminen
Antti Välimaa ISSN 0786-6003

2



Pelon varjoista iloon!
Pelko liittyy eräänä  varsin olen

naisena osana  ihmisen elä
m ään. Joskus se seuraa ihmistä 
yhtä uskollisesti kuin varjo läpi elä

m än. Pelkotiloja on myös hyvin 
erilaisia. On sa irauden  pelkoa, 
selviytymisen pelkoa, yksinjäämi- 
sen pelkoa jne. Kautta koko m aa
ilman on levinnyt terrorismin pel
ko. Senkin m uodot ovat hyvin m o
ninaiset. Jokaista se koskettaa -  
tavalla tai toisella.

Toki on olem assa tervettäkin 
pelkoa. On asioita ja  tilanteita, joi
den edessä on hyvä tun tea pelkoa 
tai ainakin osata olla varovainen. 
V ääränlainen rohkeus vie usein 
tuhoon . V älinpitäm ättöm yys ja 
"rohkeus” vaikkapa liikenteessä ei 
koske vain om aa eläm ää vaan  ky
symys on m uittenkin tiellä liikkuji
en turvallisuudesta. Sam oin voisi 
joskus pysähtyä ajattelem aan sitä, 
voisiko joulun ja m uutkin juhlat 
viettää ilman niitä niin kovin tavan
omaisia huumeita. Miten moni tun
tee jo juhlan odotuksessa pelkoa 
ajatellessaan läheisensä käyttäyty
mistä. M onen lapsen eläm ään ja 
sieluun on sellaisesta jäänyt ja  jää  
pysyviä vam m oja. Mitä erilaisten 
huum aavien aineiden käyttökään 
lopulta m uuta on kuin om ien si
säisten tai ulkoisten pelkojen pa- 
kenemisyritystä.

Monissa antiikin ajan näytel
missä oli jo esityksen eräänä  ta 
voitteena pelon herättäm inen. Se 
oli hyvin voim akas tehokeino pi
tää katselijat ja kuuntelijat ottees- 
saaan. Tapa ei kuitenkaan rajoit
tunut vain näytelmiin. Ne kuvasi
vat usein aitoa todellisuutta. Je e 
suksen lapsuusajan tapahtum ista 
m uistam m e esim. Herodeksen ku
ninkaana, joka hallitsi pelon avul
la. Evankeliumitkin kertovat meil
le joistakin H erodeksen tekemistä 
julmuuksista (esim. Betlehemin las- 
tenm urha). Muualta tiedäm m e vie

lä en em m än  tä 
m än hirmuhallitsi
jan eläm ässään te
kemistä kauheuk
sista. Eikä täm ä  
valitettavasti kuu
lu vain historiaan.
Liian usein se on 
täm änkin päivän 
todellisuutta.

Jeesuksen  lä
him pien seuraaji
en opetuslastenkin 
eläm ästä tiedäm 
me, ettei pelko ol
lu t h e id ä n k ä ä n  
e lä m ä s s ä ä n  m i
tenkään tun tem a
to n  asia . Varsin 
usein Jeesus jo u 
tui n u h te lem aan  
heitä : "M iksi te 
n o in  p e lk ä ä tte ?
Eikö teillä vieläkään ole uskoa?” 
(Mark. 4:40). Suurin pelko opetus
lasten eläm ään tuli Jeesuksen kuo
lem an myötä. Silloin he pelosta 
piiloutuivat lukkojen taakse. Vasta 
Y lösnousseen H erran ilmestymi
nen heidän keskuuteensa vapau t
ti heidät pelosta. Nyt he olivat val
miita, om an henkensä uhallakin, 
lähtem ään liikkeelle ja  kertom aan 
Jum alan  rakkaudesta, anteeksian
tam uksesta  ja  u u d esta  e läm än 
m ahdollisuudesta Jeesuksen Kris
tuksen kautta.

M eidän aikanam m e on oike
astaan unohdettu  ainoa oikea p e 
lon muoto: nimittäin Jum alan pel
ko. Sananakin  se on jo hyvin har
voin käytetty, lähes tuntem aton. 
Silti se on, tai ainakin sen tulisi 
olla eläm än perusasia. Kun Apos
tolien teoissa kuvataan alkuseura
kunnan  eläm ää, siitä kerrotaan 
eräässä yhteydessä näin: "Kaik
kialla Juudeassa, Galileassa ja  S a 
m ariassa kirkolla oli nyt rauha. Se 
eli ja  rakentui H erran pelossa, ja

Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että 
se yhäti kasvoi” (Ap.t. 9:31). Kun 
Jum alan  pelko tulee eläm ään, sil
loin m uut pelot väistyvät. Mutta 
myös päinvastoin: Jos Jum alan 
pelko puuttuu eläm ästä, m uut p e 
lot tulevat väistäm ättä tilalle.

Silloin kun kaikki uhkaa hävi
tä, silloin kun eläm än tarkoitus ja 
pääm äärä  ovat hukassa, silloin on 
hyvä yhä uudestaan palata alkuun. 
Joulu  kutsuu m eitä vuosi vuodel
ta pelon varjoista iloon ja  v ap au 
teen . Y hä u u d e s ta a n  saam m e 
kuulla joulun evankeliumin sanat. 
Jeesuksen syntym än ensim m äisiä 
todistajia olivat pelon valtaam at 
paim enet. Mutta enkeli sanoi heil
le: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan 
teille ilosanoman, suuren ilon koko 
kansalle. T änään  on teille Daavi
din kaupungissa syntynyt V apah
taja. H än on Kristus, H erra” (Luuk. 
2 :10- 11).
Joulun iloa ja rauhaa elämääsi ja 
kotiisi!
A n tti S aare la
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Musiikkielämän rikkautta
Mitä olisi joulun odotus ilman 

hoosiannaa ja jouluaam u il
m an Enkeli taivaan -virttä. Entä 
joulunseutu ilman joululauluja, joi
den alue ulottuu hartaista hilpei- 
siin asti?

Koskella on  siinä suh teessa 
hyvät perinteet. Sata  vuotta sitten 
jo  h o o sian n ak u o ro  isävainaani 
kertom an m ukaan harjoitteli myö- 
häissyksyn iltoina adventin suurta 
hym niä, ja  hänelle, musiikkia ja 
noavalle nuorukaiselle, harjoitus- 
m atkat olivat suuri tapaus. H oosi
an n a  avasi m aalaispitäjässä laa
jem m at musiikin sfäärit yli ja  ohi 
tavanom aisen virrenveisuun ja tut
tujen kansanlaulujen.

M usiikinharrastus oli suurelta 
osalta silloin om aehtoisen toim in
nan varassa. Kun pikkuisena ol
lessani kävimme Helsingistä kä
sin kylässä isän sedän  Oskari Väi
nö län  luona K ankaalla kesällä 
1932, yksi isän serkuista esitteli 
itse valm istam ansa viulun, jo ta ta 
pasi soittaa. Mistäpä m uualta soit
tim et silloin, m istä opetta ja t ja 
Auerin viulukoulut.

Nykyisin Kosken kuorot huo
lehtivat hienosti siitä, että kirkolli
sista juhlapyhistä siinä kuin kan
salaisjuhlista tulee myös musiikin 
tapahtum ia, Mitä olisivat kunnia- 
käynnit sankarihaudoilla ilman Oi 
kallis Suom enm aata.

*

Me suom alaiset olem m e on
nekas kansakunta: musiikki kuu
luu keskeiseen eläm änm enoon, ja 
Suom i pystyy om alla musiikillaan 
profiloitum aan m enestyksekkääs
ti kansainvälisissä yhteyksissä. Si
belius, orkesterinjohtajat ja  solistit 
ovat maailmalla kulttuurimme lip
pulaiva Nokian kerällä.

Usein näkyy ajateltavan, että 
m aassa kuin m aassa pääkaupun
kiseudut ja  tietyt m uut suurkau
pungit tuottavat parhaiten musii

kin luojia, esittäjiä ja kuulijoita. 
Suurelta osalta se pitääkin paik
kansa. O losuhteet ovat musiikin 
opiskelulle hyvät, kun välimatkat 
ovat lyhyet ja opettajat m onilu
kuiset. Musiikkielämä on m onipuo
lista ja  runsasta.

Kuitenkaan musiikin luovat ja 
tulkitsevat lahjakkuudet eivät ra 
joitu tiettyjen m aantieteellisten ra 
jojen sisäpuolelle. Suom essa suo
tuisaa on, että koulutuksen ja  o p 
pimisen m ahdollisuudet on myös 
musiikin alalla ulotettu viime vuo
sikym m eninä kautta m aakuntien 
ja että koko m aa siten toimii lah
jakkuuksien rekrytointialueena ja 
kouluttajana. Kiitos siitä lankeaa 
1 9 7 0 -lu v u n  a lu ssa  to im in e e n  
m usiikinopetuskom itean työn ja  
valtiovallan silloisen m yönteisen 
suhtautum isen musiikinopetuksen 
laajentam iseen.

*

Kuvaavaa on kokemukseni sitä 
edeltävältä ajalta. Kajaanin eräässä 
kulttuuritilaisuudessa esiintyi musi
kaalisesti erityisen lahjakas sisarus- 
kolmikko. Kuulin heidän opiskelus
taan. Kun lahjat olivat ilmiömäiset 
ja  halu musiikin pariin suuri, isä 
joutui opinnot mahdollistaakseen 
ryhtymään pienviljelijästä kaivinko- 
neurakoitsijaksi. Ensin hän kuljetti 
tyttäret opintojen pariin lähikaupun- 
kiin Kajaaniin, sitten jo m uutam an 
kymmenen kilometrin päähän Kuo
pioon. Sen jälkeen oli vuorossa hei
dän kustantamisensa Helsingin Si- 
belius-Akatemiaan. Vaikka yhteis
kunta silloin jonkin verran tuki, ko
din taloudellinen panos oli välttä
m ätön ja sen kokoonsaam inen täs
sä tapauksessa oli suorastaan yli
voimaista. Sittemmin ovat olot täs
sä suhteessa parantuneet.

*

Suom en musiikkielämän rik
kautta ja m onipuolisuutta kuvaa

se, että meillä on rikas kuorokult
tuuri. Se on ihanteellinen musiikin 
harrastusm uoto, yhteisöllinen ja  
esiintymistilaisuuksia eli haasteita 
antava. Se an taa  kanavan m usi
kaalisille kansalaisille harrastaa ja 
harjoittaa. Toinen hyvä harrastus 
on kansanmusiikki. Erityisesti on 
arvostettava sitä, että Kaustisen 
kansanm usiikki-tapahtum ista on 
tullut suuri perinne ja että kansan
musiikki on nyt Sibelius-Akatemi- 
assa oppiaineena. Sekin saatiin 
toteutetuksi mainituksi jo tulleen 
1970-luvun alun musiikinopetus- 
kom itean ehdotuksesta.

Musiikin voim avarat on siten 
saatu esiin kansakunnasta ja  kou
lutukseen, ainakin ohjaukseen. On 
kuitenkin syytä m uistaa, että myös 
aikaisemmin musiikin huippulah
jakkuudet ovat tulleet kautta maan. 
Sen huom aa tutkimalla luovien ja 
esittävien muusikkojemme tausto
ja eri aloilta.

Säveltäjistä Toivo Kuula oli 
Vaasasta, Leevi M adetoja Oulus
ta, Joonas Kokkonen Iisalmesta, 
Paavo Heininen on Järvenpäästä, 
Kalevi Aho Forssasta. Orkesterin- 
johtajista mm. Jo rm a Panulan ja  
Leif Segerstam in juuret ovat Ete
lä-Pohjanm aalla. Viulisteista on 
mainittava täm än päivän nuori 23- 
vuotias hu ippulah jakkuus Antti 
Tikkanen Oulaisista, alkujaan sen 
musiikkiopiston om a kasvatti.

Laulajista esimerkiksi Jo rm a 
H ynninen on Leppävirralta, Esa 
R uuttunen Nivalasta, Jaakko Ry
hänen  Tampereelta. Martti Talvela 
oli H iitolasta. Som eron  m iehiä 
ovat M .A.Numminen ja  Unto Mo
nonen. Laulajattarista Karita M at
tilakin on S o m ero lta . M onica 
G roopin sukujuuret ovat Pohjan
maalla, Soile Isokosken Posiolla.

H=

Musiikilla on m erkityksensä 
yksilölle ja  kokonaisille kansakun-
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Saavut joulu
nille. Kun Pohjoism aiden N euvos
to 1990 luovutti pohjoism aisen 
musiikkipalkinnon norjalaiselle sä
veltäjälle Olav Thom m essenille, 
saaja kiitospuheessaan käsitteli tätä 
näkökohtaa. Sen parin vuosikym 
m enen aikana, jolloin PN:n jäse
n enä seurasin näitä pohjoism aisia 
palkitsemisia, täm ä puhe oli mie- 
leenjäävin.

Thom m essen oli ollut Puolas
sa opiskelem assa musiikkia poliit
tisesti erittäin vaikeassa vaihees
sa, olipa syyttöm änä ulkopuolise
na  haavoittunutk in  syntyneissä 
mellakoissa. Puolalaiset eivät voi
neet silloin sanoa julki mitä tunsi
vat ja  mistä koko kansakunta kär
si. N iinä aikoina koin musiikin 
merkityksen, säveltäjä sanoi.

Silloin puo lala iset tapasivat 
kokoontua musiikin pariin, ja  täy
sissä saleissa se tulkitsi ahdistu
neen kansakunnan yhteiset tun
not. Musiikki lohdutti, rohkaisi ja 
antoi toivon m ahdollisuuden, sä 
veltäjä sanoi.

*

Musiikki on tulkinnut yksityis
ten ja  kansakuntien käännekohti
en ja  vaikeiden aikojen jos rie
munkin tuntoja. Ranskassa se ta 
pahtui Marseljeesilla, Suom essa 
Sibeliuksen Jääkärimarssilla ja Fin- 
landialla, suuren jääkiekkom enes- 
tyksen aikaan suom alaisten mieli
alat ilmaisi Den glider in -hitti. Niin 
seuraa musiikki kansakuntia nii
den eri vaiheissa ja  ihmistä keh
dosta hautaan.

Pianon mestari Horowitz on 
sanonut, että “musiikki ei tuhoa, 
musiikki ei surm aa. Se elähdyt
tää, inspiroi”.

O n ym m ärre ttävästi vaikea 
m itata sitä, miten paljon musiikki 
on ihmistä jalostanut. V arm aan 
kuitenkin paljon.

Valkeaan kaapuun 
maa verhoutuu.
Luoksemme joulu saapuu, 
loistavat liekeissä joulupuut.
Jouluun ovesi avaa, 
juhlavieraalle sen.
Tuolle lapselle 
seimessä tallin, 
joukossa härkien, juhtien.
Kuva tuo 
jo vuostuhanten 
se silmäin eteen 
joka joulu saa.
Tuo joulun lapsonen 
ilon, rauhan 
jouluusi lahjoittaa.

Kaino Verner Knuutila

Uutta vuotta alkaessa
Maahan kuuranvalkeaan 
lyö kello tornistaan.
Kaksitoista kertaa kello lyö, 
on uudenvuoden yö.
Tuo tullessas vuosi uus 
hyvinvointia ihmisten.
Tuo sopua yhteistä mieltä, 
rakkautta yhteisöön kansojen.
Näin, että voimme jatkaa 
taivalta uutta,
sovussa kanssa lähimmäisten.
Olisi meillä silloin 
vuosi uusi, onnellinen.

Kaino Verner Knuutila

Aamurusko
Taivaalla loiste aamuruskon, 
uuteen päivään se meidät vie.
Uuden antaa toivon, uskon, 
kauniiksi maailmaan värittää tien.
Ja oksille huurteisille 
myös hohteen kirkkaan antaa.
Maahan aamuruskon mielen kantaa. 
Aatokseni sinne vie, 
johtaa sinne 
kultahiekkainen tie.

M arjatta  Väänänen Kaino Verner Knuutila



Yrjö Liipolan 
taidemuseon kuulumisia
Kuluneen vuoden aikana Lii

polan Taidem useossa on suo
ritettu m uutam ia m uutostoim en
piteitä, joilla toivottavasti on hel
potettu vierailijoitten tutustum ista 
kokoelm aan. Aikaisemmin käytös
sä olleesta teosten luettelosta on 
luovuttu ja  kukin esillä oleva teos 
on nyt varustettu teoksen nimen, 
sen m ateriaalin, tekovuoden  ja 
m uun tiedossam m e olevan infor
m aation , esim. teoksen sijainti
paikkakunnan sisältämällä infor
maatiolla. M onia veistoksia, esim. 
suom alaisten henkilöiden m uoto
kuvia, on siirretty välillä varastoon, 
jo tta  esillä oleva teosten m äärä  ei 
olisi liian suuri katsottavaksi.

Vuoden aikana m useossa on 
ollut 5 vaihtuvaa näyttelyä. Esillä 
oli Sirkka H einosen m aalauksia ja 
Riitta-Liisa Virtasen pastellitöitä, 
Kansalaisopiston taidepiirin näyt
tely, Keijo Kukkolan puuveistok
sia, Härkätien taiteilijoitten yhteis
näyttely (viisi taiteilijaa) ja  viimek
si Marjatta Kärpän ja Irja Neuvo- 
Palanderin m aalauksia. M useon 
kokonaiskävijäm äärä saattaa tänä 
vuonna nousta lähelle kahtatuhat- 
ta. Kuum a kesä lienee ollut syynä 
siihen, että ryhm iä ja  myös yksit
täisiä kävijöitä on ollut jonkin ver
ran vähem m än kuin viime vuon
na.

L iipolan veistosten  kokoel
m aan  saatiin arvokas lisä, kun Vil
jo  Kittilän tytär lahjoitti Liipolan 
h änen  isästään v. 1900 veistäm än 
kipsisen rintakuvan. T äm ä veistos 
on m useon kokoelm ien vanhin 
Yrjö Liipolan teos. Arvokasta uu t
ta tietoa Liipolasta oli se, että täältä 
Koskelta löytyi Yrjö Liipolan m aa
laus (akvarelli). Se on m aisem a 
M eranosta, Italiasta, tehty 1920-

luvulla. Liipola on näihin asti tun 
nettu vain piirroksistaan ja  veis
to k sis taan , m u tta  y lläm ain ittu  
m aalaus oso ittaa, e ttä  hän  oli 
m yös etevä m aalari. Eräs to inen
kin m aalaus, niinikään akvarelli, 
nuorta  tyttöä esittävä, on m ah
dollisesti Liipolan työ, m utta sen 
varm istam inen on vielä suoritta
m atta.

Kaksi Liipolan veistosta, "Tyt
tö ja  gaselli” ja  "Rypäletyttö” va- 
latettiin pronssiin. Kummastakin 
o te ttiin  20  k a p p a le e n  p a in o s  
myyntituotteeksi. Pronssiin vala
mista on tarkoitus tänä ja  tuleva
na vuonna jatkaa. M useosäätiön 
hallitus on listannut kaikkiaan 16 
kipsityötä, jotka rahoituksen toi
vottavasti järjestyessä valatetaan

Syyskesällä m useossa näytteillä ollut Marjatta Kärpän maalaus 
”M um m un ikkuna”.
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M useossa oli näytteillä myös Keijo Kukkolan puuveistoksia. 
Tämän veistoksen nim enä on "Doris ja m inä”.

pronssiin. N äitä teoksia ei ole tar
koitettu myytäväksi, vaan  korvaa
m aan nyt näytteillä olevat vastaa
vat kipsiveistokset. Toinen rahoi
tuksen järjestymistä odottava han
ke on eräiden Liipolan kipsitöiden 
konservointi, siis korjaus. T äm ä
kin koetaan hyvin tärkeäksi, kos
ka vuosien varrella m uutam at työt 
ovat niitä siirrettäessä saaneet kol
huja ja  eräistä on patinointi rapis
sut osittain pois.

M useov iraston  m y ö n täm än  
avustuksen turvin on kuluvana 
syksynä m aalattu rakennuksen ul
kopuolisia puuosia, vaihdettu joi
takin lahonneita vuorilistoja ja vielä 
loppuvuoden aikana suoritetaan 
m yös sisäpuolisia korjauksia ja

m aalauksia. Osittain tästä syystä 
on päätetty, että Liipolan m useo 
on kokonaan suljettu 15.12.03 - 
29.2.04.

Ensi vuonna on tarkoitus jär
jestää taas 3-4 vaihtuvaa näytte
lyä. M useosäätiön hallitus on aset
tanut tavoitteeksi, että yksi näistä 
koostuisi sellaisista Yrjö Liipolan 
töistä, joita ei ennen  ole ollut esillä 
täällä Koskella. Tässä näyttelyssä 
tultaisiin näkem ään edellä m ainit
tu Liipolan m aalaus ja  mainittu 
toinenkin, mikäli se osoittautuu 
hänen  tekem äkseen.

Härkätie-projekti, joka on an
siokkaasti tehnyt H äm een H ärkä
tien vartta ja  tarjolla olevia kult
tuuri- y.m. turistikohteita tunne

tuksi, on saanut jatkorahoituksen 
seuraavaksi lähes kolmeksi vuo
deksi. T ähän projektiin Yrjö Lii
polan M useosäätiökin on pää ttä 
nyt osallistua. Suurin toivein o do
tam m e, että täm än projektin m yö
tä yhä useam pi matkailija, niin 
koti- kuin ulkom ainenkin, kävisi 
tu tustum assa taidem useoom m e. 
Erityisesti uskom m e, että yhteis
työ, johon  Härkätien varren pal
veluiden tarjoajat toivon m ukaan 
lukuisasti tulevat m ukaan, lisäisi 
matkailijavirtoja tännepäin. M use
on esitteestä ollaan tekem ässä ly
hennettyä versiota, mikä käänne
tään  ruotsiksi, englanniksi ja  sak
saksi palvelem aan ulkolaisia vie
raitam m e.

Kilpailu kulttuuria eri m uodos
saan tarjoavien laitosten, siis esim. 
m useo iden  ja  ta idekokoelm ien  
kesken on tarjonnan yhä lisäänty
essä kovenem assa. T ähän haas
teeseen Yrjö Liipolan M useosää- 
tiö ja  sen hallitus pyrkivät vastaa
m aan pitäm ällä huolen siitä, että 
Liipolan taidem useo pysyy elävä
nä ja  jatkuvasti jotain uutta tar
joavana taidelaitoksena. Kosken 
profiloituminen taidepitäjäksi on 
m ielestäm m e täysin m ahdollinen 
ja  pitäisi jopa asettaa selkeästi kun
nalliseksi tavoitteeksi. Yrjö Liipo
lan T aidekokoelm arakennuksen 
laajentam inen siten, että siihen 
pystyttäisiin sijo ittam aan  m yös 
kunnalle lahjoitetut Olavi Hurm e- 
rinnan ja  Martti Vainion teokset 
olisi oiva alku täm än tavoitteen 
toteuttam isessa.

Vielä pieni vetoom us; hankki
kaa m erkkipäivä- y.m. lahjoiksi 
Yrjö Liipolan töistä tehtyjä prons
si- ja  kipsivedoksia, piirrostauluja, 
L iipolan m u iste lm a teo sta  y.m. 
myynnissä olevaa materiaalia. Si
ten autatte M useosäätiötä parhai
ten vaalim aan Yrjö Liipolan kun
nalle lahjoittam aa arvokasta ko
koelmaa, yhteistä omaisuuttamme.

Lopuksi haluam m e toivottaa 
Koskelaisen lukijoille Rauhallista 
Joulua ja  Onnellista vuotta 2004!

Olli U rm as
Yrjö Liipolan Museosäätiö
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Koskelaisseura 
kartanokierroksella

Koskelaisseuran retkeläisiä Lofsdalin kartanon pihalla Paraisilla.

Elokuun 2. päivänä suunnat
tiin lähes 50 retkeläisen voi

min kartanokierrokselle Paraisille. 
Oppaanam m e toimi tuttuun tapaan 
ansioituneesti Anja Välimäki.

Arndt ja  Marita Reuterin koti, 
Lofsdalin kartano oli ensim m äi
nen kohteem m e. Isäntä, agrono
mi Reuter esitteli tilan rakennuk
set ja  kertoi vaiherikkaasta histori
asta. K artanon em äntä, keraam ik
ko ja  kuvaam ataidon opettaja, tu
tustutti retkeläiset talon taideaar
teisiin.

1620-luvulla perustettu  karta
no on kokenut m onia om istajan
vaihdoksia. V uonna 1967 A rndt 
ja  M arita Reuter m uuttivat k a rta 

noon  ja  suvun kesänviettopaikas
ta  a le ttiin  k e h ittä ä  m o d e rn ia  
m aanviljelystilaa. K artanon kus
ta v ila in e n , m a n sa rd ik a tto in e n  
p ä ä ra k e n n u s  on  1790-luvulta , 
m utta kokenut lukuisia uudistuk
sia. S isu stu k sen  erik o isu u k sia  
o v a t m m . 1800-luvu lta  o levat 
kaakeliuunit, u p ea  kattokruunu ja  
kustaviaaniset huonekalu t tyylik- 
käine yksityiskohtineen. Talon kir
jasto  om alta osaltaan  on todelli
nen  bibliofiilin helmi. Valitetta
vasti vain harvat ryhm ät voivat 
tu tustua täm än  kartanon  vaihei
siin, sillä Lofsdal on  R euterien 
yksityiskoti, m ikä ase ttaa  om at 
vaatim uksensa.

Lofsdalin isäntäväki Marita ja 
A rndt Reuter uä/issään 
oppaam m e Anja Välimäki.



Nykyisin m useona olevan Kuusiston kartanon päärakennus.

Paraisilta jatkoim m e kulttuuri- 
kierrosta Kuusiston kartanoon ja 
linnan raunioille. K artanon 1730- 
luvulta oleva päärakennus toimii 
nykyisin m useona. Sekä kartano- 
rakennuksen että linnan raunioi
den tienoot ovat kuuluisia m oni
puolisesta kasvillisuudesta ja eläi
mistöstä.

Piikkiön Pukkilan kartano oli 
seuraava kohteem m e. Tutustuim

m e 1760-luvulta olevaan, m onia 
restaurointeja kokeneeseen p ä ä 
rakennukseen ja  sen nykyiseen 
esineistöön. Varsin mielenkiintoi
nen on myös kartanon puutarha. 
Restauroinnin yhteydessä toteutet
tu neliruutuinen ryytim aa noudat
taa  v:n 1762 tiluskarttaa. Varsin
kin naispuoliset retkeläiset ihastui
vat puutarhan  kasveihin ja saivat 
ideoita omiin ryytimaihinsa. Mai

nio retkikohte! Lounas VViurilan 
kartanon ravintolassa tasapainotti 
sopivasti päivän antia. Kotimatka 
sujui faktan ja fiktion merkeissä 
Anjan kertoillessa reitin varrelle 
osuneista kohteista.

Seuraavaa kesäm atkaa jo m ie
titään. O lkaapa aktiivisia ja ehdo t
takaa mielenkiintoisia kohteita!

Teksti ja  ku vat H ely N urm inen

M yös m useona olevan Pukkilan 
kartanon päärakennus Piikkiössä.

Osa Pukkilan kartanon ryytimaasta.
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Koskelaisseuran toimintaa

Elvi Heikkilä 98-vuotias
Koskelaisseuran perustajajäsen, ensim m äinen p u 
heenjohtaja ja kunniapuheenjohtaja Elvi Heikkilä 
täytti 98  vuotta huhtikuussa. Johtokunta kävi onnit
telemassa Vanhainkodissa.

M uistomerkkialue siistiksi
Santion taistelun muistom erkkialueen siisteydestä 
vastaa sopim uksen m ukaan Koskelaisseura.

Polkupyörillä Sorvastolle
Perinteinen, kesäkuinen polkupyöräretki suunnattiin tänä vuonna Härkätien, Vilukselan- ja N um m ikulm an- 
tien kautta Isosorvastolle. H ieno  sää mahdollisti lähes 90 pyöräilijän osallistumisen. Taukokahvit nautittiin 
Mustanojan pihapiirissä.
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Myllyrannan talkoot
Heinäkuussa aherrettiin M yl
lyrannan niittotalkoissa ”voi
malla kym m enen  m iehen ja 
kahden naisen”.

nen, Päivi Peuranto, Leena Tirkko
nen, M arkku Toivonen, Matti H eino
nen ja Olli Urmas ovat ansioituneina, 
aktiivisina koskelaisina urhe-asti kes
täneet K öntyksen valintaan liittyvän 
hyväntahtoisen paljussa kastumisen. 
Olli Urmas, monialainen kulttuurin 
harrastaja, m useo- ja musiikki-mies, 
on vuoden 2003  Kosken Köntys.

Teksti ja  ku vat H ely Nurm inen

Kosken Kohtauksessa 
mukana
Paljuun kipattiin Kosken  Ko
lauksessa  seitsemäs Köntys. 
Vuodesta 1996 lähtien, yhtä 
vuotta lukuunottamatta, kos
kelainen unikeko on saanut 
mieliinpainuvan herätyksen. 
Matti Mikkola, O sm o Korho-

Elotanssit ja  laulu-ilta
Elokuussa tanssittiin Olavi ja Katriina 
M äntysen hallissa Kosken Hanuriyhty- 
een tahdittamana ja laulu-iltaa vietettiin 
Raili ja Kalervo Petterssonin piham aal
la. Matti ja M ikko H einonen säestivät 
reipasta lauluhetkeä.
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Elma Koskinen kertoi talkkunajauhojen teosta.

4H-yhdistys kartoittaa 
Kosken perinnetaitajat

en ei vanhaa tunne, ei voi 
uuttakaan oppia" -sananpar

ren m ukaan m eidän on tärkeä tun
tea menneisyytemme. Työntekoa, 
yrittäjyyttä ja oikeaa asennetta työ
hön voi oppia vain työtä tekemällä.

Kosken Tl 4H-yhdistys on m u
kana Pirtsakat Perinnejutut, Uudes
taan tutut -leaderkehittämishank- 
keessa. Hankkeen toteutusalueena 
on koko Varsinais-Sucmen Jokivar- 
sikumppanien toiminta-alue. Hank
keen tarkoituksena on kartoittaa 
alueen perinnetaitajia ja selvittää 
heidän halukkuutensa perinnetei- 
tojen siirtämiseen. Perinnehanke 
kestää vielä vuoden 2004 ajan. 
Tänä aikana on tarkoitus kouluttaa 
4H-yhdistysten työntekijöitä, jotta 
he voivat om an toimintansa kautta 
opettaa perinnetaitoja edelleen nuo
rille. Hankkeen tarkoituksena on siis 
kouluttaa uusia perinnetaitajia, nuo
ria, ja kannustaa heitä yrittäjyyteen 
ja  omalla työllä ansaitsemiseen.

Kesän ja syksyn 2003 aikana 
aloitettiin perinnetaitajien kartoitus 
Kosken alueella. Koskelaisseuran 
puheenjohtajan Hely Nurmisen apu 
perinnetaitajien kartoituksessa oli 
alkuvaiheessa merkittävä. Kun aluk
si saatiin m uutam an perinnetaita- 
jan nimi tietoon, alkoi ketjureaktion 
tacoin uusia taitajia löytyä runsaas
ti. Perinnetaitajakyselylomakkeita oli 
jaossa m uun m uassa Kahviaitassa 
ja Kosken Kohauksessa. Syksyllä 
4H-toiminnanjohtaja Tarja Vähä- 
Erkkilä kävi haastattelemassa m uu
tam aa perinnetaitajaa. Tarkoitukse
na oli saada syvällisempää tietoa 
perinnetaidoista. Elma Koskinen 
kertoi talkkunajauhojen teosta ja 
myllytykseen liittyvistä taidoista. 
Sointu Koskea haastatellessa selvisi 
niksit, kuinka ennen valmistettiin 
kuivaternimaitojuustoa tai muita pe
rinteisiä ruokia. Sen sijaan Kalevi 
Kärri kertoi hallitsevansa vanhanai
kaisen puupum pun ja seisoäkeen

teon. Toivo Rinteen erikoisalaa on 
ollut useiden vuosien ajan mehi
läistenhoito ja siihen liittyvät taidot. 
Perinnetaitajia haastateltaessa voi
daan useasti todeta se, kuinka yrit
teliäitä ennen vanhaan oltiin! Sam a 
yritteliäisyys m eidän tulisi perinne- 
taitojen ohella siirtää nuorille suku
polville. Tiedän, että Koskelta löy
tyy varmasti paljon muitakin perin
netaitajia useilta eri aloilta. Niinpä 
haluaisinkin tässä yhteydessä vedota 
kaikkiin perinnetaitajiin ja pyytää il
moittautumaan Kosken Tl 4H-yh- 
distykseen, jotta Koskelta saataisiin 
kerättyä kattava luettelo perinnetai- 
tajista. Monet meistä tutuilta tuntu
vat taidot ovat pian jo perinnettä. 
Uusien keksintöjen maailmassa on 
tärkeää säilyttää myös vanhat pe
rinnetaidot arvossaan!

Tarja Vähä-Erkkilä
Kosken Tl 4H -yhdistyksen  
toiminnanjohtaja
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Kyl mää kaffet keitän
V uonna 1973 Kosken Tl. Maa- 

talousnaiset (sittemmin Maa- 
ja Kotitalousnaiset) kokosivat voi
m ansa  todella  m ielenkiintoisen 
asian puitteissa: valtion, Yrjö Lii
po lan  M useosäätiön  ja  Kosken 
kunnan m yötävaikutuksella syntyi 
ajatus kahvilan avaam isesta tyh
jentyneeseen kunnan lainam aka- 
siiniin, joka viimeksi oli toim inut 
kuvanveistäjä Yrjö Liipolan töiden 
säilytyspaikkana ja  joille nyt oli ra 
kennettu asianm ukaiset tilat laina- 
makasiinin lähelle.

Silloisen puheenjohtajansa Elvi 
Heikkilän tukem ana joh tokunta  
lähti innolla ja  tarm olla suunnitte
lem aan ja  to teuttam aan kahvi-laa. 
J a  mitä naiset ensimmäiseksi te 
kevät, kun saavat jonkin tilan hal
tuunsa? Tietysti tarttuvat harjaan 
ja siivousämpäriin.

Niin silloinkin. J a  mistä saa
daan  vettä? No meijeriltä ja  vie
läpä lämmintä, eikä m atkaa ollut 
enem pää kuin noin 200 metriä. 
Niin juoksivat naiset vesiämpärei- 
neen meijeriltä makasiiniin ja ker
toivat vielä olleen hauskaakin sii
votessa. M yönteisestä ajattelusta 
kertoo jonkun lausum a: "On se 
hyvä sentään, ku tääl ei oi akku- 
noi, tarttis viäl neekkin p estä .” 
Rakennuksessa, joka on kaksiker
roksinen, hirsistä ja  lankuista teh 
ty jyvämakasiini, riitti jynssääm is
tä. Juhannukseen  m ennessä hir
ret ja  lattialankut hohtivat valkei
na ja kahvilan aukaisu alkoi näyt
tää  todelta. H einäkuun 4. päivä
nä sovittiin jo työvuoroista. P ää 
tettiin m yydä kahvia ja  virvokkei
ta, myös leivonnaiset tulisivat kuu
lum aan myyntiartikkeleihin.

J a  jos kahvia aiotaan keittää ja 
myydä, pitää olla myös kalusteita. 
Kylmäkalusteet ostettiin opetusm i
nisteriön myöntämillä määrärahoil
la. Nuorisoseura uusi myyntitiskin- 
sä ja vanha tuotiin nyt avattavaan 
kahvilaan. Kestikarasta saatiin vit
riini leivonnaisten esillepanoon.

Oli myös keksittävä nimi. Siitä 
tuli KAHVIAITTA. Pöytiä, penkke
jä ja kahvikuppeja oli maatalous- 
naisilla hankittuna. Niitä sitten kul
jetettiin kesäksi H onkam äestä Kah- 
viaittaan ja taas syksyllä takaisin.

Piirinaiset toimivat. Kukin vuo
rollaan väkensä kanssa hoiti Kah- 
viaittaa sunnuntaisin ja  m yös kes
kiviikkoiltaisin. M aatalousnaiset 
leipoivat m yös kahvileivät m yyn
tiin. Oli aivan ym m ärrettävää, että 
leivosten koko ja  malli vaihtelivat 
tek ijö ittensä käsia lan  m ukaan . 
E rään asiakkaan mielestä se oli 
mielenkiintoista: "Tulin taas kat
tom aan, mimmossii pullii tääl tänä 
pyhän  m yyrään.”

A siakasm äärä lisääntyi ja  lei
pom inen  siirtyi Kärrin Hellinin 
työksi. Tuoreet ja  m uhkeat piira
kat ynnä m uut leivonnaiset odo t
tivat sunnuntaiaam uisin kahvitte- 
lijoita ja  muulloinkin tilauksesta 
retkikuntia.

Aitan parvi oli aluksi tyhjänä, 
m utta asiakkaat an to ivat idean 
kysyessään, saisiko yläkerrassa 
käydä katsomassa. Siitä heräsi aja
tus, että siellä voisi olla jo tain  kat- 
sottavaakin. V uodesta 1981 alka
en on pystytetty eriaiheisia näyt
telyitä yläkertaan.

Ensim m äisessä näyttelyssä oli 
koskelaisten taiteilijoiden ja  har
rastajien töitä. Näyttelymuistiinpa- 
noista selviää, että useat näyttelyt 
liittyvät tekstiileihin ja  käsitöihin, 
joita on tarvittu sekä arkeen että 
juhlaan. U u tta ja  vanhaa, m iesten 
ja  naisten tekem iä. Myös poslii
nia, kahvi- ja  teeastioita, leivonta- 
välineitä, maljakoita, kutsukortte- 
jakin on liitetty sopivasti m ukaan. 
Lelut kuuluvat eläm än kulkuun ja 
niitä on  ollut esillä. Lottatyö ja 
sota-ajan puhdetyöt olivat om alla 
tärkeällä paikallaan - nyt näytte
lyssä. E räänä vuonna esiteltiin ur
heiluun liittyvää aineistoa.

V uonna 2002  aitan  parven  
valtasi Tuu tuu tupakkirulla, H ä

m een H ärkätiehen ja Paimionjo- 
en koskiin liittyvä tietopuolinen ai
neisto, joka tuotiin m uualta. Vuon
na 2003 sam aan  aiheeseen voi
tiin liittää joitakin H ärkätien kulki
joiden käyttäm iä kulkuneuvoja ja 
varusteita.

Kahviaitalla on om a paikkan
sa kellotapulin vieressä ja h au ta 
usm aan kupeessa. Käydään om ai
sen tai ystävän haudalla ja käve
lyretket vo idaan ulottaa a ina Myl- 
lyrantaan asti. Aitassa kohtaavat 
usein entiset ja  nykyisetkin tu tta
vat ja  niin muistelot käynnistyvät. 
Aitan leppoisa tunnelm a rauhoit
taa, eivät pau h aa  kovaääniset eikä 
kilise kassakonekaan, koska eurot 
piilotetaan edelleenkin kassalip- 
paaseen  omiin lokeroihinsa. Lat
tia on m ukavan epätasainen, on 
pakko sovittaa askeleet sen m u
kaan.

Taloudellista tulosta yritetään 
saad a  syntym ään. M enoja on p a 
kostakin; sähköä käytetään, tarvi
kehankintoja, vakuutuksia on  ol
tava. M uutam an vuoden  välein 
pyritään järjestäm ääm  talkootyön 
tekijöille teatterim atka kiitokseksi 
tehdystä työstä. Kalustoakin jo u 
d u taan  uusim aan silloin tällöin.

J a  vuodesta toiseen, edelleen 
joka kevät aitta suursiivotaan tal
koilla kurk ih irrestä la ttia rako ja  
myöten. Paikkakunnan käsitöiden 
tekijät ja taiteilijat tuovat tuottei
taan myyntiin. Myös Maa- ja  Koti
talousnaisten järjestömateriaalia on 
m yytävänä. Yhteislauluillat ovat 
olleet osa Kahviaitan toimintaa.

20- ja  30-vuotistoimintavuosia 
on juhlistettu iltatilaisuuksin jä se 
nille ja  vieraille. Näissä tilaisuuk
sissa on tarvittu lisäpenkkejä ja 
-kuppeja H onkam äestä, joten ju h 
lat ovat olleet paikallaan. Näin tä 
näkin kesänä vuonna 2003. Kii
tos muistelijoille ja  kaikille m uka
naolleille!

S eija  M äkitalo
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Häädetyn torpparin poika
K osken vanhin miesasukas on 

tällä hetkellä vähäsorvastolai- 
nen Uuno Kaskinen, joka on syn
tynyt 20.12.1906; on kohta siis 97- 
vuotias. Hän kertoilee eläm änsä ta
pahtum ia istuen pyörätuolissa viih
tyisässä h uoneessaan  Hoitokoti 
Niittykukassa, jonka asukkaaksi 
hän on kesällä tullut, koska nivel- 
vaivojen vuoksi hänen liikkumisen
sa on lähes m ahdotonta. Kuulokin 
on heikentynyt, mutta järki ja muisti 
pelaavat parem m in kuin monella 
nuorella. -  Olen häädetyn torppa
rin poika, hän aloittaa.

Häätö
Uuno syntyi Vähäsorvastolla Pel- 
lonperän torpassa, joka sijaitsi Mi
kolan, eli kuten nykyisin yleensä 
sanotaan Mannin talon lähellä Pai- 
m ionjoen rannalla. Suku on ko
toisin Som erolta; sieltä hänen  iso
vanhem pansa tulivat palvelukseen 
Koskenkartanoon. Isoisä oli useita 
vuosia kartanon etum iehenä, m ut
ta kun hän alkoi vanheta, niin kar
tanoon  otettiin nuorem pi ”fouri”. 
K artano antoi kuitenkin uskollisil
le palvelijoilleen m ainitun Pellon- 
perän  torpan, ettei perhe joutunut 
maantielle. K artanohan omisti sii
hen aikaan koko V ähäsorvaston 
kylän.

Perheessä  oli kaksi poikaa, 
Kustaa ja  Kalle, jotka isän kuoltua 
jakoivat torpan keskenään. Torpas
sa oli pitkä asuinrakennus, tuvat 
molem m issa päissä ja keskellä iso 
eteinen, joten kum m ankin pojan 
perhe m ahtui siellä asum aan. Kar- 
ja ta rhan  puolella oli melko iso n a 
vetta, jonne molempien karja m ah
tui; peltoa oli kummallakin viisi 
hehtaaria, lisäksi isot niityt Rahki- 
ossa ja R uonan kulmalla. Elämä 
oli siis varsin hyvällä mallilla. Mut
ta ei pitkään.

Häätökin liittyi Koskenkarta
noon, vaikka kartanon taholta ei 
sitä tehtykään. Kun kartanon omis
taja Claes de Pont kuoli melko 
nuorena meni hänen leskensä nai

misiin Längsjön kartanon herran 
Sagulinin kanssa. H änen poikan
sa, myös nim eltään Claes de Pont 
muutti äitinsä m ukana Somerolle 
ja  Koskenkartano oli perikunnan 
hallussa. Kun Claes nuorem pi tuli 
täysi-ikäiseksi, sai hän kartanon 
omistukseensa, m utta ei halunnut
kaan pitää sitä, vaan  myi sen J o 
hannes Nybergille, joka oli ollut 
kartanossa ensin työnjohtajana ja 
sitten vuokraajana. Näin Kosken- 
kartanossa päättyi aatelissukujen 
aika.

-  Se Claes de Pont, jo ta  sano t
tiin ‘Längsjön Lasseksi’, oli aika
m oinen hum m eripoika. O n ker
rottu, että kun hän myi kartanon 
Nybergille, niin sen jälkeen meni 
Pariisiin ja  hum m asi siellä kaikki 
sa am an sa  rahat. H än  kuolikin 
nuorena, muistaakseni hänet m ur
hattiin.

Nybergille tuli kartanon ostos
ta isot velat, jo ten hän ryhtyi myy
m ään m aistaan palstatiloja m aa- 
nälkäisille. Ensin hän myi R uonan 
kulmalta kahdeksan palstaa, sit
ten Puiston alueen Ali-Urmaan les- 
kiem ännälle, ja  Mikolan osti loi
m aalainen Jalmari Heikola. Ja  juu
ri täm ä Heikola jostakin syystä 
hääti m ailtansa torpparit; Pellon- 
perän  kaksi veljestä ja  Num m en- 
pään-Raitasen. Vuosi oli 1917.

-  Oli se kurja tilanne, kun ei 
tiedetty, m inne olisi menty. Mutta 
isäni Kalle lähti sovinnolla, ei ru 
vennut tappelem aan vastaan, sa 
m oin Raitanen lähti, m utta setä 
Kustaa jäi; sanoi että hän on jo 
sen verran vanha, ettei lähde. Hei
kola meni to rppaan  kirves kädes
sään, aikoi lyödä sen Kustaan p ä ä 
hän, m utta täm ä sai kätensä eteen, 
mikä heikensi kirveen vauhtia sen 
verran, että vain käteen tuli iso 
haava ja sarkajakku halkesi.

Melkoisen hurjaa meininkiä, 
m utta on huom attava, että oli "ka
pinan”, kansalaissodan aika ja mie
let jo ennalta kiihdyksissä. Ilmei
sesti Heikolakin sentään säikähti

tekoaan sen verran että lähti pois. 
Kustaa meni ilm oittam aan asiasta 
punakaartin  esikuntaan, joka oli 
Talolan Työväentalolla. Joku siel
lä sanoi m enevänsä heti am pu
m aan Heikolan, m utta johtom ie
het estivät sen. M yöhemmin kui
tenkin kaksi punakaartilaista tuli 
Koske nkartanosta takavarikoiduil
la hevosella ja  nelipyörärilloilla 
Mikolaan, ottivat Heikolan m u
kaansa ja am puivat hänet siinä 
kujalla ennen  kuin ehtivät m aan
tielle asti.

-  Isojen talojen isännät olivat 
yleensä piilossa joissakin metsä- 
torpissa, m utta H eikola uskalsi 
vaan  olla kotonaan. Punakaarti oli 
kyllä jo lähdössä pois paikkakun
nalta, m utta sitten sinne meni kaksi 
punakaartilaista; ne olivat alasta- 
rolaisia, Heikolan em äntä tunsi ne, 
kun hän oli Alastarolta kotoisin.

Uuteen taloon
-  Isä haki uutta asuinpaikkaa, niitä 
oli sellaisia pientiloja myytävänä. 
Osti sitten Partelan Pietilän; sai 
Marttilan Säästöpankista lainaa, 
että sai sen ostettua. Mutta ei me 
siellä oikein tykätty olla; se oli sil
loin vielä semmoista takam aata ja 
rakennuksetkin puutteellisia. Myy
tiin se pois, saatiin 6000 mk voitto
akin, ja kun sitten ilmaantui V ähä
sorvaston Järvenpään  torppa Kar
tanon maalla saataville, niin ostet
tiin sen torpanoikeus 2000 m arkal
la ja 1919 keväällä muutettiin sin
ne. Entiset torpparit eivät pysty
neet enää tekem ään taksvärkkiä ja 
niin antoivat sen pois. Mutta ei me 
oltu siinä torppareina oikeastaan 
ollenkaan; jo sam assa tilaisuudes
sa tehtiin kauppakirjat Johannes 
Nybergin kanssa, että saatiin se 
torppa itsenäiseksi tilaksi.

Jä rv en p ään  to rppaa  olivat ai
kaisem m in p itäneet Juho  Fredrik 
ja  A m anda Gustafson, joilla oli 
kolme poikaa ja  yksi tytär. Näistä 
ei kukaan jatkanut torpparina. Po
jista Kustaa muutti sukunim ensä
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Uuno Kaskinen 95-vuotispäivänään. Seinällä hui hänen tekemiään  
viuluja.

Järviseksi ja  m eni asum aan Ruo- 
nankulm an H einäm aahan , Hart- 
tu m eni kauppiaaksi Turkuun ja 
kauppiaaksi ryhtyi Frans Oskar
kin, joka rippikoulussa oli m uut
tan u t su k u n im en sä  Kaskiseksi. 
H än perusti Kälkän kauppatalon 
Tapalan Ristkujan päähän . N uo
rena m iehenä hän oli hyvä kaveri 
Pellonperän Kallen - siis U unon 
isän - kanssa, ja  kun he a ina kul
kivat yhdessä, niin Kalleakin ru
vettiin sanom aan  Kaskisen Kal- 
leksi ja  se jäi perheen  sukunim ek
si - sukua he siis eivät olleet Frans 
Oskarille.

Gustafsonit olivat antaneet Jär
venpään  torppaoikeuden Martin 
Kustaalle, joka  veljensä Kallen 
kanssa asui myös torpassa silloin
kin, kun Kaskiset m uuttivat sinne. 
Lisäksi siellä asui leskeksi jäänyt 
A m anda Gustafson, jo ten erisu- 
kuista väkeä oli talossa melko lail
la. M utta eivät veljekset, kuten ei 
A m andakaan  eläneet en ää  p it
kään.

Omaan am m attiin
U unon lisäksi Kaskisilla oli toinen 
poika, nimeltään myös Kalle ja Uu
noa seitsem än vuotta vanhem pi. 
T äm ä ryhtyi heti rippikoulusta 
päästyään kirvesmieheksi ja  var
tuttuaan sekä opin saatuaan  alkoi 
tehdä om ia rakennusurakoitaan. 
Rakennusmieheksi ryhtyi Uunokin 
ja  oli m ukana veljensä urakoissa 
siihen asti, kun täm ä sai surm ansa 
väkivaltaisella tavalla jo 36-vuoti-

aana. Kallen am pui hänen  työ
porukassaan Kosken Osuuskassan 
rakennusta tekem ässä ollut Aarne 
Lehti ryypiskelyn ja  pienen riidan 
päätteeksi ja am pui sam antien it
sensäkin. "Äkillinen m ielijohde”, 
totesi ruum iinavaukset tehnyt lää
käri.

-S em m o in en  oli Kallen meno. 
Minä sitten jatkoin yksinäni, olin 
sem m oisena souvarina vaan. Kun 
olin vielä nuori mies, niin tein Jä r
venpäähän  porstuakam arin poika
m iehen kämpäksi. Sitten jouduin 
sotaväkeen Terijoelle saakka, ja 
kun sieltä pääsin, niin porstuaka- 
m arissa asuikin jo äidin äiti Karo
liina, joka sillä aikaa oli tullut S o 
m erolta; asui siinä kym m enen 
vuotta. Sain sitten Järvenpään  ti
lan hallintaani, kun isä tuli huono
kuntoiseksi, sairastui dem entiaan. 
Olin silloin jo naimisissa.

Vaimonsa A nnan Uuno löysi 
Tapalasta Mäkisen torpan isosta 
lapsikatraasta. Heille syntyi kolme 
lasta, pojat Asko ja  Rauno sekä 
tytär Eila. Vaikka olikin jo Järven
p ään  isäntänä, niin U uno yhäkin 
kävi souvitöissä.

-  Olin puolittain maanviljelijä 
ja  puolittain souvari. Kesät olin ra- 
kennushom m issa; n u o rem p an a  
tein paljon sem enttitöitä, m utta 
v an h em p an a  tuli päähom m aksi 
tuo puutyö. Yhdessä vaiheessa tein 
rakennuksiin kaikki ikkunat ja ovet
kin, m utta en enää  m yöhem m in, 
kun ne tulivat jo verstaalta. Talvi
sin taas olin aika paljon souvissa

hevosen kanssa. Mutta tukinajo piti 
jättää, kun tuli hiukan sydänviko
ja. Rakennustöissä kävin aina 65- 
vuotiaaksi saakka, m utta sitten tu 
livat nivelvaivat niin pahoiksi, et
tei en ää  voinut tehdä rakennus- 
hom m iakaan.

Sotaa ja kunnalliseläm ää
Talvisota alkoi 1939. U uno joutui 
lähtem ään heti ensim m äisessä re
serviläisten otossa toinen päivä 
lokakuuta. Talvisodassa saapum i
seriä oli useam pia, m utta jatko
sotaan kutsuttiin kaikki kerralla. 
Jatkosodasta U uno pääsi pois hie
m an  aikaisem m in  kuin m o n e t 
muut, koska oli jo vanhem paa ikä
luokkaa. U uno palveli aluksi JR 
3 5 :ssä  K osken k o m p p an ia ssa , 
m utta oli m yöhem m in muissakin 
yksiköissä.

-  Viimeiseksi olin JR  30:ssä 
Juustilassa, jossa haavoituinkin. 
Lievästi tosin, m utta kuitenkin sen 
verran, että m inusta tuli sotainva
lidi. Olen nyt Kosken vanhin mies 
ja vanhin sotainvalidi.

S o tien  jä lkeen  U uno an to i 
om an osansa myös Kosken kun
nalliselämään. H än oli kunnanval
tuustossa 10 vuotta ja  sosiaalilau
takunnassa peräti 31 vuotta.

-  Tuli sitäkin katseltua, sitä kun
nalliselämää.

U uno on elänyt leskenä vuo
desta 1990. Asko-poika kuoli syö
pään  jo 70-luvulla. Pitkän eläm än
sä aikana U uno Kaskinen on siis 
kokenut murheita, m utta varm aan 
myös ilojakin; sellaistahan eläm ä 
on. H äätö  torpasta oli tietenkin 
ankea kokem us ja  toi mieleen kat
keruuttakin, m utta ajan m yötä kat
keruus on hälvennyt. N ykyään 
Uuno pystyy kertom aan siitäkin 
tapauksesta ilman m itään mielen- 
kuohua. Nivelvaivoja lukuunotta
m atta hän on yhä melkoisen ter
ve.

-  Ei minulla m itään sellaista 
sairautta ole, että kuolem a tuntui
si olevan lähellä. Minä luulen, että 
eläm ää tässä on vielä.

M atti H einonen
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Kirjoituksessa mainittu Kosken suojeluskuntatalo, nykyinen  
maamiesseurantalo H onkam äki juuri valmistuneena.

Muuan Mellilän 
reisu
Muistan erään sellaisen m arras

kuisen päivän vuonna 1944. 
Isäni lähetti minut muitten kylän poi
kien kanssa Mellilän asemalle Kos
ken komppanian kotiutusjunaa vas
taanottam aan.

Kosken kom ppania oli Varsi- 
nais-Suom en suojeluskuntapiirin 
pe ru stam an  Jalkaväkirykm entti 
35:n kolmas komppania. Se oli pe
rustettu vuonna -41 juhannuksen 
alla silloisella Kosken Suojeluskun
tatalolla Honkamäessä. Siinä tais
teli pääosa Kosken reserviläisistä. 
Koskelaisia oli kyllä muissakin ryk
mentin yksiköissä, varsinkin tässä 
ensimmäisessä Tarvasjoen kom p
paniassa ja toisessa Marttilan komp
paniassakin heitä jonkinverran oli. 
H onkam äestä ja N uortentuvalta 
kom ppania lähti juhannusaattona 
marssimaan kohti samaista Mellilän 
asemaa, mihin sitä nyt odotettiin 
palaavaksi.

Komppania, niin kuin koko ryk
menttikin taisteli viimeiset kovimmat 
taistelunsa Ihantalan Pyöräkankaal- 
la, Vakkilassa ja Tähtelässä. Syys
kuun 4. päivänä tuli voimaan asele
po. Sen jälkeen rykmentti siirrettiin 
Vainikkalaan, jossa se oli jonkun ai
kaa; siellä oli mm. paraati ja ohi
marssi. Ensimmäisen pataljoonan -  
johon Kosken komppaniakin kuului 
-  komentaja Kairinen siirtyi muihin 
tehtäviin.

Syyskuun 19. päivänä solmit
tiin Moskovassa välirauha. Välirau
han jälkeen rykmentti siirrettiin Poh- 
jois-Karjalaan Enon pitäjän Kalti- 
moon, samalle seudulle, mistä ryk
mentti lähti silloin vuonna -41 hei
näkuussa kohti talvisodan rauhan 
rajaa ja hiukan pidemmällekin aina 
Äänisjärven pohjoisrannalla ole
vaan Poventsaan saakka. Kaltimos- 
sa oli koko rykmentin paraati ja ohi
marssi.

Komppania sai sodan kestäes
sä täydennyksenä myös nuorempi
en ikäluokkien koskelaisia. Komp
paniasta kaatui yhteensä 61 mies

tä, joista koskelaisia oli 23. Koko 
rykmentistä kaatui 35 koskelaista. 
Kaltimossa kotiutettiin vanhem pia 
ikäluokkia, ja nuoremmat jännitti
vät kovin, joudutaanko vielä Lapin 
sotaan saksalaisia vastaan. Ei jou
duttu.

Marraskuun yhdeksäntenä päi
vänä alkoi koko rykmentin kotiu
tus. Ensimmäisenä kuormattiin en
simmäinen pataljoona, johon Kos
ken komppaniakin kuului. Juna lähti 
Joensuusta Pieksämäen, Mikkelin ja 
Toijalan kautta kohti Mellilää ja Tur
kua. Jo  aamuvarhaisella sinne Mel- 
lilään lähdettiin hevosilla. Siellä oli 
hevosia eri puolilta pitäjää. Sorvas- 
tolta en kyllä muista muita kuin Koi
vusen Ollin Mattarin hevosella ja 
Kuusisen Toivon naapurin Vanha- 
Mäkilän hevosella. Päivä oli tuollai
nen tyypillinen marraskuinen päi
vä, hiukan sumuinen ja tihkusatei
nen. Matkaa tuli tuollaiset vajaa 20 
kilometriä.

Monta tuntia siellä asemalla sitä 
junaa odoteltiin. Ainakin kaksi ker
taa annettiin kelloaika, että silloin ja 
silloin juna tulee asemalle, yhtä mon
ta kertaa se peruttiin. Siellä jo äidin 
laittamat eväätkin loppuivat, samoin 
hevosilta heinät. Silloin tietysti rau
tatiet olivat kovassa käytössä, oli var
maan muitakin kotiutusjunia liiken
teessä. Lapin sota saksalaisia vas
taan oli alkanut ja kaikki siihen liitty
vät kuljetukset olivat varmaankin etu
sijalla.

Vihdoin kuitenkin siinä kahden 
-  kolmen maissa iltapäivällä juna 
tuli asemalle. Komppanian vaunut 
irroitettiin, lykättiin sivuraiteelle ja 
juna jatkoi Turkuun päin.

Purkaus alkoi. Komppanian vää
peli Toivo Leposaari johti tätä pur-

kaushommaa. Minäkin sain kärryil
leni yhden kenttäkeittiön, patruuna- 
laatikoita, miesten reppuja ja aseita, 
ja  m atka H onkam äkeen  alkoi. 
Komppania marssi edellä ja kuor
masta tuli perässä. Siinä hässäkässä 
joku miesporukka häipyi omin lupi- 
nensa omille teilleen ja omiin kyy- 
teihin ja ilmestyi Honkamäkeen vas
ta seuraavana päivänä. He saivat 
komppanian päälliköltä luutnantti 
Pentti Multaselta mahdottomat ukaa
sit ja haukkumiset. Miesten onneksi 
Honkamäessä ei ollut putkaa. Hon
kamäessä saatiin ruokaa, kuka lait
toi? Lotat varmaankin.

Siellä vastaanottajien joukossa 
häärivät ainakin Verner Kaatia-la ja 
Aarne Saari, muitakin varm aan oli. 
Saunoja oli lämmitetty ja miehiä 
ohjattiin eri paikkoihin saunaan; nii
tä lähti Sättärille, Simolaan, Van
hainkodin saunaan, Säästöpankin 
ja Osuuskassan saunoihin.

Tulijoitten ja vastaanottajien kes
ken oli määrätynlaista supinaa, sä
pinää ja kuiskuttelua, kun niitä aseita 
ja patruunia yritettiin siirtää sivuun 
ja siirrettiinkin. Niitä kulkeutui mies
ten koteihin ja ties minne. Minun
kin kärryilleni niitä patruunalaati- 
koita jätettiin ja sanottiin, että vie- 
päs nuo sinne isällesi. Vielä sam ana 
yönä mekin isän kanssa kätkimme 
laatikot saunan ullakolle kuivien tur- 
peitten alle. Olen monta kertaa jäl
keenpäin kauhistellut; oli sekin paik
ka kätkeä patruunalaatikoita niin tu
lenarkaan paikkaan kuin vanhaan 
saunaan! Mutta kiire oli kova; tuu
mattiin vaan, etteivät ne siellä kau
an jouda olemaan, pian niitä taas 
tarvitaan. Ei tarvittu, onneksi.

Esko Urmas
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Muutamia muistoja Kosken 
Osuusmeijerin vaiheilta
Koskella toimi 1890-luvulla viisi 

yksityistä meijeriä. Osuusmei
jerin perustam iskokous pidettiin 
7.9.1902 Koskenkartanossa, jonka 
aiemmin yksityisen meijerin tiloissa 
osuusmeijeri aloitti toimintansa seu- 
raavana vuonna. Osuusmeijerin 
om at rakennukse t valm istuivat 
vuonna 1909, juustola 1926. Mei
jerillä oli oma sikala ja meijerissä 
toimi jonkin aikaa myös pesula. Jo 
hannes Nyberg oli Kosken Osuus
meijerin ensimmäinen isännöitsijä 
1903-1919.

Alkuaikoina meijerin maidon- 
kuljetus oli jaettu linjoihin, jotka vuo
sittain joulukuussa myytiin huuto
kaupalla eri linjojen maidot halvim
malla kuljettaville. Sotavuosien ai
kana, kun miehet olivat rintamalla, 
maidonkuljetus tapahtui tilojen kul- 
jetusvuoroina. Itsekin jouduin kul
jettam aan useamman tilan vuoro
ja. Silloin nuoret pojat ja myös nai
set tekivät näitä töitä. Kuljetuksessa 
oli isoja 50 litran maitokannuja. Sii
nä olikin työtä, kun oli jaksettava 
nostaa ne hevosen rattaille.

Maitokuskeilla oli määrätty aika 
ja saapumisjärjestys meijeriin. Kun 
maitokannun kannen välissä oli sa
nomalehti, siitä sai arvata, että vas
takirjan välissä oli voitilaus. Vaa’alla 
maidon vastaanottaja, pääasiassa 
isännöitsijä, merkkasi voitilauksen

kirjaan. Vastaanottokirjat piti laittaa 
sam aan järjestykseen, miten talo
jen maidot kaadettiin punnitukseen. 
Sitten kuskit hakivat voin jakelu- 
huoneesta, jossa meijerska tai apu
lainen kääri voipaketin sanom aleh
teen. Kuskit muistivat kenelle voit 
tulivat.

Paluukuormassa tuotiin tiloille 
myös kuorittua maitoa, jota sanotiin 
jopiksi. Palautusprosentti oli 80. 
Joppi oli kysyttyä, sitä juotettiin va
sikoille. M yöhemmin kuljetettiin 
juustolan sivutuote, hera, meijerin 
om aan sikalaan.

Paikkakuntalaiset, joilla ei ollut 
itsellä karjaa, hakivat maidon ja pii
män meijeristä kuponkeja vastaan. 
Voi oli myös tuottajille säännöstelty.

Oli myös vakituisia kuskeja. Sel
lainen oli H aapasen Oskari, jota sa
nottiin leikillisesti “Joppi-Oskariksi”. 
Hän ajoi 40 vuotta hevosella mai
toa meijeriin. Entäs ne sairaspäivät, 
oliko niitä Oskarilla ollenkaan? Os
kari oli hyväntuulinen mies, jonka 
juttuja kuunneltiin mielellään. Hän 
oli erinomainen lintujen ja kasvien 
tuntija. Kun Oskari oikein innostui 
jotakin kertomaan, hän toisti sanon
tansa monesti.

Muistan, kun maitokuskit jakoi
vat maitotilit. Ne oli laskettu val
miiksi pieniin tilipusseihin, jotka 
maitokuskit toivat m ukanansa ta

loihin. Se tapahtui tavallisesti joka 
kuukauden 20. päivä. Yleensä sil
loin tarjottiin kuskille kahvit. Hu
paisa tarina kertoo H aapasen Os
karin valittaneen kotona, ettei hän 
joka paikassa jaksaisi juoda kahvia, 
jolloin isä neuvoi poikaansa: “Ota, 
Oskari, korput kumminkin.”

Olin itsekin maitokuskina 50-lu- 
vun alussa. Ajoimme kolmeen pek- 
kaan -  Veikko Kujala, Paavo Olli- 
nen ja minä -  kolme vuotta siten, 
että kunkin vuoro oli kaksi päivää 
peräkkäin ja neljä oli vapaata. Lin
jaa kutsuttiin Koiton linjaksi, joka 
alkoi Kankaan Väinölästä. Maito- 
tonkia oli päivittäin vähän yli 30 ja 
maitoa noin 1000 litraa. Suurimpia 
linjoja, joten oli siinä hevoskuor- 
maa!

1950-luvulla meijeri siirtyi trak
tori-ja autokuljetuksiin. Parhaimpi
na aikoina maidon lähettäjiä oli liki 
600, kun melkein kaikilla Kosken 
asukkailla oli lehmä. Viimeinen voin- 
valmistaja Kosken meijerissä oli 
Helena Kilpinen. Kosken Osuusmei
jerin voi arvosteltiin valtakunnan 
parhaimpiin kuuluvaksi. Ensimmäi
nen voin pyttynäyttelyn III palkinto 
saatiin Turusta 31.12.1909. Voin- 
valmistuspalkintoja vastaanotettiin 
Viipurista vuonna 1932. Kosken 
meijerin juustolassa valmistettiin 
Emmental -juustoa, joka myös oli 
parhaasta päästä ja palkittu. Meije
rin piha oli loistokunnossa ja voitti 
monia pihanhoitopalkintoja. Meije
rin palkintokokoelmat luovutettiin 
Kosken Maamiesseuralle ja ovat säi
lytettävinä ja nähtävänä Honkam ä
en tiloissa.

Pesulan toiminta loppui vuon
na 1970 ja juuston valmistus vuon
na 1974. Sikalan toiminta päättyi 
vähän ennen meijerin sulkemista. 
Meijerin toiminta loppui vuoden 
1981 lopussa. Maidon kuljetus siir
tyi fuusiosopim uksella 2 .1 .1982  
Loimimaitoon. Maidon lähettäjiä oli 
silloin 99.

Maidon tuotanto on siirtynyt 
muutamiin suuriin yksiköihin niin 
Koskella kuin muuallakin m aassam 
me. Tuotanto on joka vaiheessa ko
neellistunut ja maitotaloustuotteiden 
m äärä kasvanut.

A ntti VälimaaKosken Osuusmeijeri joskus sotien jälkeen
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Suutarointia entisaikaan
V arm aan m onet koskelaiset vie

lä m uistavat Pauli Rantasen, 
joka oli Kosken viimeisimpiä suu- 
tareita; taisi olla niin, että vain Matti 
H aavisto hänen  jälkeensä teki la
pikkaita, m utta ns. "raja-suutareis
ta ” Pauli oli viimeinen Koskella. 
Aiemmin suutarit kiersivät talosta 
taloon tekem ässä talonväelle jal
kineita, m utta Pauli R antasen ai
kaan täm ä kiertely oli jo loppu
nut. H än harjoitti am m attiaan ko
tonaan  Hongiston Rantalassa, jon
ne ihmiset suuntasivat kulkunsa, 
jos tarvitsivat suutaria.

Pauli R antanen  oli syntynyt 
vuonna 1898. H änen kotinsa oli 
entinen torppa, jossa oli aivan vä
hän peltoakin. N uorena m iehenä 
Pauli -  kun ei vielä suutaroinut -  
oli p ienen ajan m aatöissä Turun 
lähellä H agan kartanossa, kun h ä 
nen vanhem pansa Kalle ja  Iita oli
vat vielä työkuntoisia. Olihan elä
m inen pienessä torpassa melko 
niukkaa, ja ehkä Pauli halusi hiu
kan nähdä m aailm aakin. Kerto
m ansa m ukaan hän ajeli paljon 
hevosella Turussa toim ittam assa 
erilaisia kartanon asioita.

Ehkä Pauli ei kuitenkaan tun
tenut rengin am m attia om akseen, 
koska melko pian palasi Koskelle. 
Mutta jokin am m atti oli saatava, 
ja  niin Hongiston vanhem pi suu
tari, lähes naapurissa asuva Ruo
konen koulutti Paulin om an am 
m attinsa salaisuuksiin. Pelkästään 
suutarina Pauli ei sentään toim i
nut, hän oli myös rakennusm ies ja 
teki yhä to isinaan m aatöitäkin. 
Suutarointi oli kuitenkin hänen  
pääam m attinsa ja  suutarina h ä 
net tunnettiin.

Sodassa Pauli toimi jalkaväki- 
kom ppanian hevosm iehenä. Isom
pia vam m oja hän ei siellä saanut, 
m utta kokemuksia sitäkin enem 
m än, joista aina mielellään kertoi. 
Pian sodan jälkeen hän saneerasi 
kotitalonsa, oikeastaan pienensi 
sitä. Alkuperäinen Rantalan to rp
p a  oli melko iso hirsirakennus; nyt

Pauli purki sen, sahautti hirret lau
doiksi ja  teki sam oista aineista uu 
den pienem m än talon, jonka tu
vassa jatkoi suutarintöitä. Vanhem
m at olivat jo silloin kuolleet.

Ju tu tin  Paulia n im enom aan  
näistä hän en  suu taro inneistaan  
vuonna 1980. H än oli siis silloin 
jo yli 80-vuotias ja  asui heikon 
kuntonsa takia Kosken Vanhain
kodissa. Muisti kuitenkin pelasi yhä 
mainiosti.

-  Mikä oli ensim m äinen työ, 
kun esim. saapasta ruvettiin teke
m ään?

-  Niin, ensin otettiin jalasta mi
tat ja  valittiin sen m ukaan mallit, 
m inkä num eroisen teki. Minulla
kin oli kaikki mallit, niin että se 
saapas tuli aina laakista. Sitten piti 
valita nahka ja  leikata se mallin 
m ukaan. Minulla oli pöytä siinä 
oven suussa, siitä sai sen klahvin 
ylös, ja sitten oli sellainen iso koi- 
vulaudan pala, jonka päällä leik- 
kasin, siinä sai kaikkein parhaim 
min.

-  Siinä varm aan  piti olla te rä
vä veitsi?

-  Kyllä vaan. J a  veitsissäkin 
oli eroa pystymisessä. J a  niitä on 
oikean- ja  vasem m ankätisiä, kun 
ne on sem m oisia vääriä. J a  sitten 
oli kaakelitiili, josta oli lohkaistu 
kulma pois, ja  se oli hyvä nahan  
syrjän ohennuksessa, kun se sopi 
polven päälle hyvin ja  toinen pää  
kainaloon. J a  kun kaakeli oli val
koinen ja nahka tum m aa, niin se 
erottui hyvin.

-  Oliko sillä väliä, kumpi saap 
paasta  tehtiin ensin, terä tai varsi?

-  Ei sillä ollut väliä, kum m an 
leikkasi ensin. J a  saappaassa  on 
se, että jalkaan m eno on parem pi, 
kun tekee semmoisen mutkan kan
tapäähän , niin se m enee parem 
min. Kyllä niissä kaikissa on om at 
konstinsa.

-  Saappaita  kai tehtiin niin ras- 
va- kuin poksinahastakin?

-  Niin tehtiin. J a  hyvä poksi- 
nahkainenkin oli, se ei pahasti kas

tunutkaan ja  oli sitkeä kestäm ään. 
J a  poksinahkaan voi vetäistä ras
vaakin päälle, ei se siitä pahennu. 
Niihin oli neulottu sellainen kieli- 
saum a eteen. J a  niitä oli semmoi- 
siakin saappaita, kun oli varsi ta 
kaa vääristetty; sitä varten oli sem 
m oinen lauta, jonka päälle nahka 
pinnattiin ja se siinä vääristyi, m ut
ta ei se niin kaksinen malli ollut. 
Sen piti olla rasvanahkaa, ei pok- 
sinahka olisi pysynyt sillä tavalla.

-  Entä sitten terän ja  anturan 
laitto?

-  Se sisäpohja pinnattiin lestin 
päälle tuum an mittaisilla nauloil
la, että se pysyi paikoillaan ja sit
ten -  dreijaamiseksi sanottiin -  kun 
neulottiin nahka niinkuin yliluo- 
den siihen sisäpohjaan. J a  sitten 
an tu ra  kiinnitettiin puunauloilla 
kiinni.

-  Tehtiinkö puunaulat itse?
-  Ei, kyllä niitä sai ostaa. Niitä 

oli 13-17 num eroisia, 13 oli kaik
kein lyhin, m utta ei uusia saappai
ta tehdessä tarvinnut kuin 15-17 
kokoisia, kun niihin tehtiin  se 
kranssi, ettei anturat kiperry, run
saan puolen pohjan mittainen, että 
se oli aika paksu.

-  Entä pikilanka, tehtiinkö se 
itse?

-  Silloin kun olin Ruokosella 
opissa, niin se tehtiin itse; laitettiin 
sorm et näin haralleen ja luotiin 
pikkukerälangasta sorm ien väliin 
ja  kyynärpään alta niin m onisäi
keiseksi kuin haluttiin, kehotettiin 
sitten pois ja  piettiin. Mutta sitten 
jo tuli pikilanka valmiina kerissä, 
useam paa lajia säikeistä. Se oli 
sadan  gram m an kerissä; ei tarvin
nut m uuta kuin katkaista ja  tehdä 
p ääh än  se sukapää. S ianharjas oli 
vieläkin parem pi; entisaikaan se 
vallan oli pikilangan neulana. Se 
on ennestään haikein, että sen saa 
hyvin kiinnitettyä langan päähän , 
ja  se kierrettiin vielä kieroksi, että 
oli tukevam pi.

-  Naskaleita varm aan  tarvit
tiin m onenlaisia, suoria ja  vääriä?
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Pauli Rantanen nuorena miehenä.
-  Juu, kyllä niitä tarvittiin. Kun 

noita vanhoja korjattiin, oli sellai
nen kun sanottiin ‘rantinaskaliksi’. 
J a  kun oli paljon sellaisia kenkiä, 
kun joutui pohjaam aan  neulotun 
päälle, niin siinä käytettiin sellais
ta naskalia, jo ta  sanottiin ‘vehal- 
tyksi’. Niitä oli useam m an kokoi- 
siakin.

-  Erääseen aikaan kiinnitettiin 
paljon kumiteriä vanhoihin ja  jos
kus uusiinkin nahkavarsiin. Teitkö 
sinä myös sellaista?

-  Minä kiinnitin niitä paljonkin 
siihen aikaan kun Rantasen Yrjö

niitä myi Tuimalassa. H än toi aina 
varret ja terät, niin ettei m inun 
tarvinnut kuin kiinnittää ne. Ja  
hyvin kelpasivat. Yrjö sanoikin, 
että kun hän kävi kum iteräsaap- 
paita myymässä, niin ihmiset jos
kus kyselivät, olivatko ne R anta
sen Paulin tekemiä. Se olikin kaik
kein m ukavam paa hom m aa, sai 
käyttää vallan konetta hyväkseen. 
Niinkun paljon neulottiin käsin 
noita  saap p a id en  k ielinauhoja, 
niin siinä joutui olem aan selkä vää
rässä, rinta rypyssä ja se oli ep ä 
m ukava asento. Kaikki vanhat suu

tarit ovatkin sem m oisia etuvääriä, 
kauan kyyryssä istuneita.

-  Mistä sait nahat?
-  Turussa oli sem m oinen Mer- 

catorin nahkakauppa, sieltä e rää
seen aikaan ostin pohjanahan. J a  
Airon Akullakin Alikulmalla oli 
nahkaa m yytävänä. J a  Som eron 
Joensuussa oli kauppa, missä oli 
hyvä päällisnahka, rasvanahka, ja 
oli siellä poksinahkaakin. N ahas
sa ja  nahassa on iso ero, ja  on 
niissä luokatkin; ensin on priima, 
sitten m edja, sekunda ja vielä huo
nom pi ulkopuolella lajitelman.

-  Teettivätkö ihm iset paljon 
saappaita  tilaustyönä?

-  Kyllä ne jonkin verran, mutta 
en m inä paljon tehnyt; kului aika 
siinä, kun vanhoja korjailin, ja pit
kää päivää tein. Kerran valvoin niin 
paljon, että tulin sellaiseksi, ettei 
tullut enää uni eikä nälkä. Sitten 
menin Mellilään lääkärin luokse, ja 
se sanoi, että hän epäilee, että on
kin paha tauti. Kun en kysynyt mikä 
tauti, niin se jatkoi, että hän luulee 
sitä keuhkotaudiksi. Minä sanoin 
siihen, että semmoista minä en usko 
ollenkaan! Ei se suuttunut, kysyi 
vaan, mitä minä tein työkseni? Minä 
sanoin, että suutarintöitä sem m oi
sia puolitoista ympyräisiä päiviä. 
Sitten se kysyi, onko jotain ruokaa, 
mistä tykkään, ja m inä sanoin, että 
juu, liha, leipä ja perunat ja vähän 
puuroa-m aitoa ja tavallinen kalja 
juotavaksi, niin en m uuta kaipaa
kaan. Se veti suutansa nauruun ja 
määräsi jotain lääkettä ja  kyllä se 
auttoikin.

Sellaisia kertoi Pauli R antanen 
noin pari vuo tta  ennen  kuole
m aansa. Kun hänellä ei ollut lähi
sukulaisia, niin hänen  talonsa ja 
irtaimistonsa myytiin huutokaupal
la. Kosken kunta kuitenkin osti 
kulttuurilautakunnan laskuun kaik
ki Paulin suutaritoim een kuuluneet 
esineet, jotka siitä lähtien ovat ol
leet säilytettyinä erään  naapurita
lon aitassa. Saattaa  olla, ettei ny
kyinen kulttuurilautakunta tiedä
kään, että om istaa täydelliset suu- 
tarinvälineet.

M atti H einonen
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Puupumpun teko
Nykyisin on käytännöllisesti 

katsoen joka talossa vesijoh
dot ja  sähköiset pum put. Kun h a 

nan vipua kääntää, niin vesi alkaa 
lorista. Niin ei entisinä aikoina ol
lut.

Ilman vettä on  m ahdo ton ta  
tulla toim een, jo ten  kaivo joka ta 
lossa oli, tai ainakin naapurissa, 
josta voi hakea vettä, jos naapuri- 
sopu oli kunnossa. Ne olivat on
nellisia, joiden talon lähellä oli kir
kasvetinen luontolähde. Sieltä vesi 
kannettiin äm päreillä tai saaveilla 
tupaan  ja  myös karjasuojiin. S aat
toi olla, ettei kaivo ollut aivan lä
helläkään, jo ten vedenkanto  oli 
m elkoinen urakka. Kun ihmisellä 
on ollut ikuinen pyrkimys helpot
taa  työntekoaan, niin keksittiin joh
taa  vesi putkia pitkin lähemmäksi 
käyttöpaikkaa.

Ensim m äiset vesijohtoputket 
tehtiin puusta kairaamalla tukin sy- 
dänpuuhun  reikä pitkällä kairalla. 
Siinä täytyi olla tarkkana, että kai
ra koko ajan kulki pitkin sydän- 
puuta, eikä tullut esiin tukin kyl

jestä. Myös ensim m äiset pum put 
tehtiin puusta, ja  niitä käytettiin 
erityisesti karjasuojissa. M yöhem 
min tuli tehdastekoisia  metalli- 
pum ppuja, niitä varsinkin taa ja
missa käytettyjä käsikäyttöisiä ve- 
dennostajia, jotka tavallisesti oli
vat sijoitettuna kaivojen kannelle. 
Joissakin isoissa taloissa oli tuuli- 
moottorilla toimivia vesipum ppu
ja, joissa nostovoim an antoivat 
korkeassa tornissa olevat tuulessa 
pyörivät siivet.

Sorvastolainen Kalevi Kärri 
piirsi Koskelaista varten  kuvan 
puupum pusta ja  antoi sen teosta 
seuraavan selosteen:

”Kun pum ppua ruvettiin teke
m ään, niin ensiksi haettiin m et
sästä m äntypuu, jonka latvaläpi- 
mitta oli n. kahdeksan tuum aa. 
Kairausta varten oli tehty erityi
nen teline, johon tukki kiinnitettiin 
hollihakoilla vaakasuoraan asen
toon. Sitten alettiin ruuvikärkisellä 
kairalla kiertää reikää keskelle sy- 
dänpuuta. Kun kairan kärki oli tul
lut esiin tukin toisesta päästä, ve

dettiin se pois ja  isonnettiin reikä 
n.s. kauhaterällä noin 4-tuum ai- 
seksi. Lähelle pum pun yläpäätä 
kairattiin aukko, johon kiinnitet
tiin pienem pi, myös ontto putki, 
’to rö , josta vesi pum putessa valui 
ulos.

P u m p u n  s isä ä n  so v ite ttiin  
m äntä, joka y läpäästään kiinnitet
tiin tankoon, jo ta  keikutettaessa 
ylös-alas myös m äntä nousi ja  las
ki. M ännän alapäässä oli pienen 
puuäm pärin tapainen venttiili, jon
ka pohjassa oli reikä. Reiän peit
tona  oli nahkainen läppä, joka 
m ännän  tullessa alas päästi veden 
tulem aan äm päriin, m utta m än
nän noustessa ylös peitti reiän että 
vesi pysyi äm pärissä. Myös pum 
pun pohjassa oli nahkaläppä, joka 
esti m ännän  noususta syntyneen 
imun johdosta pum ppuun nous
sutta vettä valum asta takaisin pu t
keen.

Kun pum ppua aam ulla ruvet
tiin tekem ään, niin illalla se oli val
mis ja  vesipulm a oli ratkaistu.”
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Katoavaa Koskea

Patakosken myllyn purkam isen yhteydessä koskesta nostetut turbiinit sekä nyt jo  tarpeettom at myllynkiuet.

M enneitten aikojen muistoksi on entisen myllyn tontille noussut kom ea auringonkukka,



Sun poluillas koulutie
Silmien siristys aamuauringolle
hienoinen usva leijuu oraspellon yllä
nurmen vihreä sametti
varisseilla omenankukilla koristeltu
telkkä sukeltaa lammen pintaan pyörivän aallon
pellon takana kukk-kuu kukk-kuu...
polkaisu pyörään

Lintujen sykähdyttävä aamukonsertti 
herättää täydellisesti kulkijan muistoihin 
metsän jälkeen avautuu peltoaukea 
poissa on vanha riihi - tappurimakasiini - 
jonka luona pallosalama syysiltana 
keskeytti ehtokylään menijän

Mutkassa notkuu nuori koivikko entisellä pellolla 
mäki
poissa talo,
johon liittyy paljon muistoja 
enää ei kuki palsamit pihalla 
nuoret haavat ovat valloittaneet puutarhan 
vierellä isot tukkipinot

Vaistomaisesti hiljenee vauhti mäkeä laskiessa 
turhaan
missä on se teräväsärmäinen iso kivi 
vieläkin kuulen kirkaisun 
näen levällään olevat koulukirjat tiellä 
ja ojassa rikkinäisen maitopullon

Metsän reunassa latovanhus 
se sama, jossa kummitteli
ojan penkalla kallellaan sammaloitunut omenapuu 
happamenmakea vesittää suun 
houkuttelevaa oli vikkelin kätösin 
varkain poimia pari punaposkista

Enää puoleksi lahonnut kanto 
muistona metsän kuninkaasta 
suojaavista siivistä ukkossateella

Mansikan maku kielellä 
haroo käsi heinikkoa 
vielä sieltä apilanlehtien lomasta 
löytyy pari pitsilehteä

Tie on hyvä ajella
poissa on lato, jonka taakse pieni ekaluokkalainen 
juoksi pakoon karannutta hevosta 
poissa kurainen ruteikko 
johon sen nuoren sulhaspojan auto 
syyspimeällä oli juuttua

Metsikön tilalla nyt peltoaukea 
punaruskea repolainen juoksee 
matalana viljapellon laitaa 
valkea hännänpää vilahtaa ojaheinikkoon 
joku häivähdys jäljellä entistä

Metsä on kasvanut, entinen laidunmaa 
enää ei ruskeaselkäinen märehtijä 
ynähdä tervehdystä ohikulkijalle 
ei kilahda sepän alasin pajassa

Poissa vanha sauna, jonka seinustalta 
isosta laatikosta haettiin postit 
loivaksi käynyt Viepjoen ahde 
kapeaksi virtaava joki 
edessä, koivujen takana 
seisoo tuttu koulurakennus 
edelleen ryhdikkäänä 
harmaantumisestaan huolimatta 
hyvin tunnistettavissa 
samoin kuin itse kulkijakin.

”Kotiportilta kouluun asti 
mun askeleeni vei. ”

Raija Kangasniemi
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Kosken Tl Marttayhdistys

Kosken Tl. M arttayhdistys saavutti 80  vuoden iän ja juhlisti tapahtumaa ravintola Kestikarassa 19.12.2002. 
Nautittiin jouluinen ateria, yhdistyksen jäsenet esittivät ohjelmaa ja ravintola tarjosi täytekakun kahvin kera 
nautittavaksi.

KOSKELAISSEURA r.y:n toim ittam ia kirjoja ja kortteja on edelleen  m yynnissä Kosken 
O suuspankissa, Mikkolan Tilitoimistossa sekä kesällä Kahviaitassa. Kortteja m yydään myös postissa.

Kosken Tl. Kaskukirja 1. 10 e
Kosken Tl. Kaskukirja 2. 12 e
Kosken Tl. Kaskukirja 3. 13,50 e
K ansanparannusperinnetietoja 13 e
Tuomola, Valitut kirjoitukset 13 e
Kortit 1 e /  kpl 5 e / 8 kpl
Lisäksi on vähäinen m äärä Koskelainen-lehden vuosikertajäännöksiä seuran sihteerillä.

-  Kyl pikkukukkarokin yhren reisun kestää, sano  H aapalan  Martti. (Kaskukirja 3.)
-  Se on jämtti, sano  Nikin em äntä, kun toritaksil anto  kympin sijast satasen. (Kaskukirja 2.)
-  Rikkauden saa  salatukskin, m ut köyhyyt ei millään, sano  Lumivalo. (Kaskukirja 1.)
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