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Koskelaisen lukijoille

T T o t i s e u t u t y ö  on järjestäyty- 
nyt jo 1800-luvulla, mut- 

J L  ^L.ta Suomen Kotiseutuliit
to on perustettu vasta vuonna  
1949. Liiton tehtävänä on huoleh
tia mm. perinteen, luonnon, ym
päristön ja yhdyskuntasuunnitte
lun vaalimisesta sekä kehittämises
tä. 1970-luvulla syntynyt kylätoi- 
mintaliike on nopeasti levinnyt, ja 
varovaisen arvion mukaan aina
kin 200 000 kansalaista osallistuu 
eri yhteisöissä nykypäivänä koti
seututyöhön.

Suomen Kotiseutuliiton vuosi
kokouksessa Kannuksessa vahvis
tettiin 6.8.2004 Varsinais-Suomen 
edustajaksi tulevaksi kaksivuotis
kaudeksi Juhani Kostet uutena jä
senenä ja Osmo Koskinen jatkaa 
maakuntamme toisena edustajana. 
Lähiajan toiminnan painopistealu
eiksi sovittiin
-  kotiseututyö ja uusien asukkai

den kotiutuminen

-  kulttuuriympäristöohjelmat ja 
kansalaisten vaikuttaminen

— maankäyttö- ja rakennuslaki ja 
kotiseutuyhdistykset.

Kulttuuriympäristö m uodos
taa kokonaisuuden, johon kuuluu 
rakennusten lisäksi koko maisema, 
ja tämä muuttuu jatkuvasti. Kult
tuuri kertoo yhteisön arvostuksis
ta, ja oman kulttuuriperinnön  
tunteminen on välttämätöntä ar
vioitaessa kulttuurin tilaa myös 
kestävän kehityksen näkökulmas
ta.

Minkälainen on koskelainen 
kulttuurimaisema? Miten omalta 
osaltani voisin parantaa ja kehittää 
jo olemassa olevaa? Miten arvostan 
menneitten sukupolvien työtä? Kos- 
kelaisseuran toiminnassa pyrimme 
ottamaan huomioon nämä aiheet ja 
toivomme piiriimme innokkaita 
kotiseutuaatteen kannattajia.

Kotiseututyön piirissä ahke
roidaan talkoohengessä. Tästä tal

kootyöstä on taas aika lämpimästi 
kiittää erilaisiin aktiviteetteihin  
osallistuneita. Kiitoksia kunnan 
kulttuurilautakunnalle ja Kosken 
Osuuspankille taloudellisesta tu
esta, mikä mahdollistaa Koskelai
sen ilmestymisen ja postituksen tä
näkin vuonna. Lehden mukana on 
tilisiirtolomake 7 euron kannatus
maksun suorittamista varten. Vuo- 
sijäsenmaksu (6 e) tai ainaisjäsen- 
maksu (50 e) antavat seuran toi
m innalle lisäm ahdollisuuksia , 
mistä olemme kiitollisia.

Koskelainen-lehteä on saatava
na Kosken Osuuspankista, samoin 
muita seuran toimittamia julkaisu
ja pankin aukioloaikoina kautta 
vuoden.

Puheenjohtajana toivotan kai
kille lehden lukijoille viihtyisiä va
paa-ajan lukuhetkiä!
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Hely Nurminen
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Valo loistaa pimeydessä!

T ämän vuoden joulupäivän 
evankeliumi (Joh. 1:1-14) 
puhuu valosta ja pimeydestä. 
“Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei 

saanut sitä valtaansa.”
Vasta aivan viime vuosina on alet

tu ymmärtää edes vähän valon moni
muotoisuudesta. Ei ole olemassa vain 
eriväristä valoa, vaan myös valon käyt
tötarkoitukset ovat lähes rajattomat. 
Ajatellaanpa vaikkapa vain laservaloa. 
Paitsi, että sillä voidaan leikata ko- 
vimpiakin materiaaleja, sillä voidaan 
myös tallentaa ja lukea valtavan suu
ria tiedostoja. Tässä vain pieni osa va
loon sisältyvistä mahdollisuuksista; 
suurin osa pysyy 
meille (ainakin 
vielä) salaisuutena.

Valo on myös 
eräs yleisimmistä 
Jum alasta käy
tetyistä vertaus
kuvista. Kaikki ver
tauskuvat, mitä me 
Jumalasta käytäm
me, ovat kuitenkin 
aina riittäm ättö
miä. Jumala, Valo, 
tulee tähän maail
maan: “Todellinen 
valo, joka valaisee 
jokaisen ihmisen, 
oli tulossa maailmaan” (Joh. 1:8). 
Evankeliumit lähtevät siitä näkökul
masta, että joku tulee joksikin. Vaik
ka Jumala on suuri ja meidän ymmär- 
ryksellemme käsittämätön, on hän 
jouluna tullut pieneksi lapseksi, jotta 
me voisimme ymmärtää häntä. Jou
lun tarkoitus ja sisältö on siinä, että 
me voimme ymmärtää ja vastaanottaa 
Jumalan. Jumala tuli köyhäksi mei
dän tähtemme, jotta me hänen köy
hyytensä kautta tulisimme rikkaiksi.

Jumala on tullut maailmaan, hän 
on tullut ihmiseksi, pieneksi lapsek
si. Syntymässä kaikki alkaa alusta. Kun 
lapsi syntyy maailmaan, ei häntä voi 
jättää huom iotta . H än tarvitsee

hoivaa, ravintoa ja rakkautta. Ilman 
yhteyttä, ilman kontaktia, hän kuolee 
- ainakin meidän elämässämme ja 
elämästämme. Näin on myöskin Jee
suksen kanssa. Siitä asti, kun hän on 
maailmassa, siitä saakka, kun Jumala 
on tullut meidän luoksemme, emme 
me voi jättää häntä yksinkertaisesti sei
meen makaamaan - niin näennäisen 
helppoa ja vaivatonta kuin se meidän 
kannaltamme olisikin. Se on kuiten
kin pettävää.

Vanha venäläinen legenda kertoo 
Babuskasta, äidistä, joka on kylmänä 
talviyönä juuri pujahtamassa lämpi
mään vuoteeseen, kun ovelta kuuluu

kiivasta koputusta. Hän ei ole kuule
vinaan, mutta koputus tulee yhä voi
makkaammaksi. Lopulta hän raottaa 
vähän ovea. Oven edessä seisoo vilui
sia paimenia, parta jäässä ja lunta har
tioilla. Kiihdyksissään he kertovat äi
dille kuninkaallisesta lapsesta, joka on 
syntynyt juuri tänä yönä aivan lähellä. 
“Tule nopeasti, Babuska”, vanhin pai
men sanoo, “sinä voit tulla lasten kans
sa mukaamme.” Babuska pudistaa pää
tään. Vuode on liian lämmin ja ulko
na puhaltaa kylmä tuuli. “Huomen
na”, hän sanoo, “odottakaa huomi
seen.” Paimenet lähtevät, mutta vähän 
ajan kuluttua he koputtavat oveen uu
delleen. He pyytävät pientä koria ja

siihen vähän maitoa, leipää ja lihaa. 
He itse tahtovat viedä ne lapselle. 
“Huomenna”, Babuska vastaa, “huo
menna”. Seuraavana päivänä hän pi
tää tosiaankin sanansa. Hän pakkaa 
koriin syötävää ja lahjoja sekä lämpi
miä huopia. Mutta kun hän pääsee 
perille talli on tyhjä. Talli on pimeä ja 
tyhjä.

Kun joulun hälinä, melu ja kiire 
on ohitse, meille voi tapahtua samalla 
tavoin, että talli on tyhjä. Emme ole 
olleetkaan ajoissa liikkeellä. On niin 
helppoa ajatella: huomenna. Joskus 
koko elämä eletään “huom enna”. 
Meidän onkin lähdettävä paimenien 

tavoin heti mat
kaan, viivyttele
mättä. Silloin me 
voim m e löytää 
joulun tarkoituk
sen, silloin talli ei 
ole tyhjä. Silloin 
me löydämme 
tallin seimestä 
maailman Kunin
kaan, Vapahtajan. 
Eikä meidän tar
vitse tuoda Jee
sukselle mitään, ei 
m itään m uuta 
paitsi itse itsem
me. Itse, omin 

voimin, me emme voi löytää Jumalan 
luo. Jumala lähetti paimenille tähden, 
jotta he löytäisivät tallin seimelle. 
“Tähti”, jonka avulla me löydämme 
Jumalan, se “tähti” on Jeesus Kristus. 
Ilman häntä me emme tiedä, miten 
voisimme tulla Jumalan luo. - Paime
net seuraavat tähteä, eikä heillä ole 
mitään tuotavaa pienelle lapselle, pait
si itse itsensä. Heille ja meille tämä 
uutinen on tarkoitettu: Tänään on 
teille syntynyt Vapahtaja! Joulun iloa 
ja rauhaa kotiisi ja elämääsi!

Teksti ja kuva 
Antti Saarela
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Kunnanjohtajana Koskella Tl

Olen saanut pyynnön kirjoittaa 
Koskelaiseen kunnanjohtajan 
roolista /  roolistani Kosken Tl 

kunnanjohtajana. Teen sen!

Kosken Tl kunnan kunnanjohta
jan virka on ollut täytettynä 1.1.1973 
alkaen. Olen ollut tämän viran halti
jana ja hoitajana alusta alkaen.

Olen kirjoittanut kunnan 
www.koski.fi -kotisivuille kunnanjoh
tajan palvelutehtäviin:
— Johtaa kunnanhallituksen alaisena 

kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja 
muuta toimintaa.

— Käyttää kunnan puhevaltaa kun
nanhallituksen puolesta.

— Johtaa kunnan henkilöstöorganisaa- 
tiota.

— Toimii kunnanviraston päällikkönä.
— Toimii kunnanhallituksen esittelijä

nä.
Vastuualueita:
— Elinkeinotoimen asiat.
— Kuntien yhteistoiminta.
— Seutukuntatyö.
— Kunnan kokonaistalouden suunnit

telu.
— Rahoitus- ja sijoitustoiminta.
— Kaavoitus- ja tonttiasiat.
— EU-ohjelmat ja -hankkeet (Loi

maan seutukunnan kehittämiskes
kus, Varsinais-Suomen jokivarsi- 
kumppanit).

Eräs merkittävä kunnanjohtajan 
roolikuvaan liittyvä asia on luottamus- 
henkilöstön ja palkatun henkilöstön 
yhteydenpidon mahdollisuuksien luo
minen ja toimivien yhteyksien järjes
tämisestä vastaaminen.

Virkaurani aikana kunnanvaltuus
ton puheenjohtajina ovat toimineet 
Alpo Yli-Liipola, Markku Toivonen ja 
Riitta Honkala. Kunnanhallituksen 
puheenjohtajina ovat olleet Allan Kat
telus, Matti Mikkola, Riitta Honkala 
ja Markku Toivonen. Itse kunkin ta
vasta toimia, keskinäisestä yhteyden
pidosta, tavasta toimia järjestöjen kaut

ta tai enemmän itsenäisesti; näistä kai
kista johtuu tai on johtunut varmaan 
myös oma tapani toimia johtavien luot
tamushenkilöiden kanssa eräänlaisena 
johtotiiminä, johon tämä yhteyden
pidon muodostamistarve liittyy olen
naisena. Kunta on poliittisen johdon 
ja viranhaltijajohdon yhdessä johtama 
yhteisö. Selvänä hyväksyttävänä tavoit
teena on se, että poliittinen johto (kun
nanvaltuusto, hallitus) päättää ja viran
haltijajohto valmistelee ja panee täytän
töön. Myös yhtä selvää johtamisen on
nistumisen kannalta on se, että viran
haltijajohto johtaa palkatun henkilös
tön muodostamaa hallinto- ja palvelu
organisaatiota. Kaikenkaikkiaan uskal
lan todeta, että tämä johtajuuden kak
sinapaisuus on toiminut nämä vuosi
kymmenet kunnassamme hyvin. Luot
tamushenkilöjohdon keskinäiset roo
lit ovat jossain määrin vaihdelleet roo
lin haltijoiden omien vahvuuksien ja 
mielenkiintojen mukaankin. Koskel
la tässäkin on roolijako ollut pääsään
töisesti aika selvä. Yleisesti hyväksytyn 
mallin mukaan valtuuston puheenjoh
taja on kunnallispoliittisesti ykkönen 
ja kunnanhallituksen puheenjohtaja on 
se poliittinen toimija.

Kunnanjohtajan työhön on tullut 
entistä suurempana roolina toimia 
kuntien yhteistyön neuvottelijana ja

hallinnollisena valmistelijana, toimija
na. Tähän on varmaan vaikuttanut se, 
että yhteistyön määrä on lisääntynyt 
valtavasti. Kahdenvälisestä tai monen
välisestä yhteistyöstä on tullut suurem
massa määrin seutukunnallisesti orga
nisoitua. Niissä puitteissa kokoonnu
taan neuvonpitoon viikoittain ja ei voi
da pitää mahdollisena, että valmistelu
elimissä olisi pääsääntöisesti muita kuin 
palkattua henkilöstöä. Seutukunnalli
nen edunvalvonta on yhteistyöhakuis
ta, kuitenkin siten, että sen hoitamista 
ei voida jättää muukuntalaisten tehtä
väksi.

Oman kuntaorganisaation toimin
takyvyn ylläpitäminen on ensiarvoisen 
tärkeätä. Toimiva organisaatio takaa 
henkilöstölle sekä kunnasta palveluja 
kaipaaville aina tietyn kohtuullisen tur
vallisuuden. Toimiva organisaatio pys
tyy paikkaamaan eteen sattuvia henki
lökohtaisia epäonnistumisiakin.

Organisaatio on vuosien kuluessa 
muuttunut. Luottamushenkilöorgani
saatiota on koottu suuremmista asia
kokonaisuuksista vastaaviksi. Vaaleil
la valittujen valtuutettujen rooli on 
kasvanut organisaation eri tasoilla. Toi
mistopäälliköistä on tehty toimialojen
sa johtajia. Kunnansihteeristä on teh
ty hallintojohtaja. Hallintojohtaja toi
mii kunnanjohtajan viransijaisena.

Aimo Suikkanen Kosken Kohauksen avaajana
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Hallintojohtaja vastaa hallinto- ja ta
loustoimistosta. Tätä kautta hallinto
johtajan rooli viraston johtamisessa on 
lisääntynyt, olen halunnut sen tapah
tuvan. Muut toimialajohtajat toimivat 
samoin koko toimialansa viranhaltija- 
ja työntekijäorganisaation esimiehinä. 
Yritän siitä huolimatta olla mahdolli
simman paljon oman organisaationi ta
vattavissa. Johtajan, millä tahansa ta
solla, on sitä oltava. Kunnanjohtajan 
on sen lisäksi oltava riittävästi kunta
laisten tavattavissa. Tässäkin tapahtuu 
varmasti laiminlyöntejä; ajankäyttökin 
asettaa rajojaan. Johdan omalla tyylil
läni ja se ei ole mikään teorian mukai
nen puhdas oppisuunta. Yritän olla 
johdonmukainen, yritän olla rehelli
nen, tasapuolinen ja oikeudenmukai
nen. Kuulen myös läheisimpiä työka- 
vereitani ja alaisiani, vaikka en varsi
nainen keskustelemalla päätöksiin ete- 
nijä olekaan. Luotan henkilöstöni ky
kyihin hoitaa asiansa ja toimintaloh
konsa. Luotan myös heidän tahtoon
sa tehdä parhaansa. He kuulevat myös 
mielipiteitäni. Ihmisten voimavarat on 
saatu hyvin käyttöön. Organisaatiom
me on niin moniportainen ja siksi laa
ja, että muunlainen johtamismalli oli
si jo ajankäytöllisestikin aika mahdo
ton.

V iranhaltija joh to ryhm äm m e 
koostuu kunnanjohtajasta ja toimiala
johtajista. Käymme mahdollisuuksi
en mukaan viikoittain yhdessä läpi ti
lanteen, jossa olemme ja joista haluam
me muille kertoa sekä mihin ja miksi

sinne pyrimme. Tiedotamme, kuun
telemille ja haemme tarvitessamme 
mielipiteitä.

Samoin oveni on aina avattavissa 
ja kyllä johtoryhmän jäsenet ja henki
löstö sitä osaavat avatakin. Myös luot
tamushenkilöt ja kuntalaisetkin tuntu
vat tietävän kohtuullisen hyvin tämän 
mahdollisuuden.

Olen pyrkinyt pitämään henki- 
lösuhteeni kaikkiin suuntiin toimivi
na. Koen siinä myös kohtuullisesti 
onnistuneeni. Koskella on toimiva or
ganisaatio kaikilla tasoilla. Lautakun
nat työskentelevät osaavasti ja ammat
titaidolla. Ne päätökset, joita kunnan
hallitus on ottanut lautakunnilta pää
tettäväkseen, ovat tosi harvinaisia. 
Meillä on ollut aina vahva kunnanhal
litus. Se pystyy päätöksentekoon ja sen 
päätösehdotukset tulevat kunnanval
tuustossa useimmiten hyväksytyiksi. 
Meillä on myös vahva kunnanvaltuus
to. Se on osannut pitää kuntaorgani
saation kunnossa, se on delegoinut val
taa organisaatiolleen niin, että hallinto 
on ollut joustavaa ja toimivaa, se on 
myöntänyt eri toimintoihin riittävät 
määrärahat ja se on pitänyt kuntata
louden nyörit sopivan tiukoilla; vero
rasituksemme on seutukunnan edulli
sin, olemme kuntalaisia lievimmin ve
rottava kunta. Kunnanvaltuustomme 
pystyy päätöksentekoon.

Hallintotoimintamme ja poliitti
sen toimintamme sopuisuudestakin 
ehkä johtuen kunnanjohtajana toimi
minen Kosken Tl kunnassa on ollut

pääosin miellyttävää ja haastavaa. Olen 
saanut hyvät toimivaltuudet ja olen 
niitä osaltani käyttänyt. Olen toimi
nut yhdessä muun kuntaorganisaation 
kanssa niillä voimavaroilla, mitä meil
lä on käytettävissä, mahdollisimman 
hyvän palvelutason puolesta, mahdol
lisimman hyvän ja myönteisen kehityk
sen puolesta. Elinkeinopolitiikan ris
kien otossa olemme olleet ehkä turhan
kin varovaisia.

Minulla on ollut mahdollisuus 
Suomen kuntajohtajat ry:n hallituksen 
jäsenenä ja monivuotisena varapuheen- 
johtajana ja puheenjohtajana nähdä 
kunnanjohtajan rooli hyvinkin laajasti 
tässä maassa. Rooleja ja tapoja viran 
hoitoon on monenlaisia. Tärkeä on
nistumisen edellytys on johdon rooli
en selkeys, keskinäinen yhteistyö ja 
luottamus. Kuntajohtajien työssä jak
samisesta, työtyytyväisyydestä sekä kä
sityksistä työnohjauksesta on tehty tut
kimus Tampereen yliopiston hoitotie
teen laitoksella v. 2002. Tämän mu
kaan merkittävä osa kuntajohtajista on 
kokonaisuudessaan tyytyväisiä tai mel
ko tyytyväisiä työhönsä. Positiivisim- 
pina asioina koettiin ihmiskontaktit, 
työn monipuolisuus, itsenäisyys, vaiku
tusmahdollisuudet, työn haasteellisuus, 
työn tulosten näkeminen, yhteisen hy
vän eteen työskentely, työn laaja-alai- 
suus, mielenkiintoisuus, työn arvostus, 
asema ja status.

Kuitenkin lähes kolmannes koki 
tyytymättömyyttä työn ulkoisiin teki
jöihin. Vaikeimpina asioina koettiin 
resurssien niukkuus, kuntatalous, ajan 
puute, kiire, työpaineet, työajan mää
rittelemättömyys, politikointi, ihmis
suhteet, syntipukkina oleminen, palk
kauksen taso, kohtuuttomat odotuk
set mahdollisuuksiin nähden, päätök
senteon monitasoisuus, ristiriitaiset 
paineet eri sidosryhmien tahoilta jne.

Monella muullakin alalla koetaan 
varmaan samansuuntaisesti. Ne ovat 
johtamisen ongelmakohtia.

Suhtaudun edelleen myönteisesti 
työhöni ja työympäristööni ja uskon 
kuntaani hyvien ja laadukkaiden perus
palvelujen tuottajana ja järjestäjänä.

Aimo Suikkanen
Kunnanjohtaja, Kosken Tl kunta.
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M artta Teivonen,

”Satumaan tyttö”, muistelee

O masta mielestään M artta 
Teivonen (o.s. Seppänen) 
on syntynyt maailman kau

neimmassa paikassa Muolaan pitäjän 
Ilveksen kylässä ja Hotokan (Hotakan) 
kylän naapuruudessa. Kodin ikkunois
ta näkyivät Muolaanlammi ja Äyrä- 
päänjärvi. Alusjärvi oli Heinjoen puo
lella, ja Muolaanjärven Satumaahan oli 
matkaa vain kilometri. Erityisesti syk
syiset muuttolintuparvet ovat jääneet 
lapsuudesta mieleen.

Hotokan kansakoululle vei suora 
tie. Tytär seurasi viisaan isän jälkiä. 8- 
vuotiaana Martta aloitti neliluokkaisen 
kansakoulun ja oli Lapista Tl. tulleen 
opettajan mielestä mallioppilas, jota 
kiinnostivat kaikki aineet. Fysiikkaa ja 
kemiaa oli opeteltava lähinnä siksi, et
teivät muut osanneet.

Koulun jälkeen kutomakurssi ja 
marttatyö olivat tärkeitä, mutta jo 15- 
vuotiaana Martta liittyi lottiin, sillä 
Hotokassa ei ollut pikkulottia. Kesällä 
urheilukilpailuissa tarjoilu, saunan läm
mitykset vedenkantoineen kuuluivat 
lotille.

Viikon kestänyttä viestikurssia 
Kyyrölän suojeluskuntatalolla johti 
kapteeni Turunen. Jokaisen piti osata 
purkaa ja koota kenttäpuhelinmalli 16, 
joka oli tarkoitettu etulinjojen yhtey
denpitoa varten. Viisipäiväisillä suoje- 
luskuntapäivillä Marttaa pyydettiin 
hoitamaan tarjoilutehtävät. Harjoitel
tiin hiihtoa ja suoritettiin pronssisia, 
hopeisia ja kultaisia hiihtomerkkejä, 
jotka Marttakin ansaitsi.

Nuoriso tapaili toisiaan kylärajat 
ylittäen. Äyräpään kopralaiset nuoret 
miehet eivät viihtyneet kotokylässä, 
vaan tulivat usein käymään Hotokassa 
ja Muolaassa. Kopran poikia nähtiin 
usein Hotokan uimarannalla, ja nuor
ten suosimassa tanssipaikassa soitti 
mm. Dallape-orkesteri. Tanssilavalta 
löytyi myös maamieskoulun käynyt 
Reino Teivonen. Kihlausta ja kolmia 
kuulutuksia seurasi vuonna 1936 avi
oituminen.

M artta Teivonen

Valkoiseen asuun ja huntuun pu
keutuneen morsiamen ja mustaan pu
kuun sonnustautuneen sulhasen häitä 
juhlittiin molempien kodeissa ja tans
sittiin Hotokan talossa. Pian häiden 
jälkeen Martta muutti Teivosen suku- 
tilalle Heinjoen Kopralan kylään. Tei
vosten maatilalla oli paljon lehmiä ja 
ravihevosia, joista kuuluisin lienee ori 
Pojan Heimo.

Ennen talvisotaa Teivosille perus
tettiin kenttäsairaala. Lääkäreitä ja ar
meijan miehiä asettui asumaan heille. 
Sota syttyi marraskuun viimeisenä päi
vänä. Itsenäisyyspäivänä 1939 kello 6 
oli Hiekkamaan talo jätettävä ja koko 
kylän oltava tyhjä. Sotilaiden kehotuk

sesta nostettiin lippu salkoon. Edellise
nä iltana oli haudattu mm. vaatteita 
maakuoppaan piiloon. Martta lypsi 
lehmät, jotka Reinon sisaren avustuk
sella vietiin Karisalmen asemalle kulje
tusta varten. Appiukko huolehti hevo
sista.

Ristseppälän aseman keskuksesta 
tuli Martan työpaikka, sillä jo ennen 
sotaa viestintälotille oli annettu työ- 
määräys. Ennen joulua pilvisinä päivi
nä oli rauhallista, mutta tulta ei uskal
lettu sytyttää hellaan, sillä savu olisi 
paljastanut heidät viholliselle. Keskuk
sessa oli päällikkö, pari asemamiestä, 
viestimiehiä ja neljä lottaa. Tähystys- 
pallo oli nähtävissä korkealla taivaalla. 
Jokaisena päivänä pommikoneet ylit
tivät aseman, mutta jostain syystä pom
mit putosivat aseman taakse. Koneki
väärituli ”räpsätti” jatkuvasti. Keskus- 
päällikölle ja lotille annettiin määräys 
poistua pimeään ja kylmään kellariin. 
Heidän kerrottiin olevan tappolinjal- 
la. Mutta kellarin kosteudessa ja kyl
myydessä Martta sairastui korkeaan 
kuumeeseen ja angiinaan. Hänet vie
tiin Heinjoen kenttäsairaalaan. Elin
ikäinen nivelreuma muistuttaa Mart
taa tästä ajasta.

Eräänä talvipäivänä yksi viestilotis- 
ta näki taas kirkkaalla taivaalla lähesty
vän koneen. Lentolehtisiä vai pomme
ja? Etulinjan keskuksen miehet painau
tuivat lattialle. Martta oli keskusvuo- 
rossa. Silloin pommi jyrähti, ja Mar
tankin oli lyyhistyttävä lattialle mies
ten perässä. Keskus halkesi kahtia. Ovet 
ja ikkunat olivat tipotiessään, mutta 
katto jäi ehjäksi. Multaa oli kaikkialla. 
Ovella seisonut vartiomies haavoittui 
sirpaleista. Kamferitippoja tarjottiin 
tapahtuman jälkeen, mutta niistä ei 
ollut apua.

Ilmavalvontalottia oli raviradan 
valvontatornissa. Korsu oli tehty val
miiksi, ja Marttakin sijoitettiin sinne. 
Mutta ainaisena harmina olivat desan- 
tit, sillä tunnussanat olivat jostain syystä
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heille selviä. Kiinnijääneitten desantti- 
en kohtalo oli karmea.

Summa murtui, suomalaisten am
mukset alkoivat olla vähissä. Joukot 
tulivat 30 asteen pakkasessa kohti Rist- 
seppälää. Oli evakkomatkan aika. Vii
meinen juna Viipurista tuli Karisalmen 
asemalle, samoin viimeinen juna Sor
tavalasta Hiitolan asemalle. Kolmas 
juna vei miehiä ja ammuksia rintamal
le. Hiitolan asema tuhottiin lottien läh
töä seuranneena päivänä, mutta rauta
tietä eivät pommittajat saaneet poikki, 
ja evakkomatka sai jatkua.

Toijalan asemalle tultaessa ilmahä
lytys oli päällä, vaikka toisin oletettiin. 
Viestintälotat saapuivat Turun kautta 
Salon asemalle. Itse asemarakennukses
sa ei ollut jäljellä ovia eikä ikkunoita. 
Matka jatkui. Kolme lottaa lähti He- 
lisnummelle Aijänsillan suuntaan ha
keakseen avukseen hevosen. Aijänsillan 
vanha isäntä ja emäntä olivat paikalla. 
Perheen poika oli menehtynyt sodassa 
ja juuri siunattu. Hörkön perhe asui 
silloin talon piharakennuksessa. Mar
tan appiukko lupautui hevoskuskiksi, 
ja matka kohti Perniötä alkoi. Kesän
1940 Martta vietti kuitenkin vanhem
piensa luona Vampulassa.

Talvisodan päätyttyä Teivoset os
tivat tämän Aijänsillan talon itselleen, 
ja Pentti-poika on syntynyt Varsinais- 
Suomessa. Hän on "Uskelan poika”. 
Aijänsillan talo oli erinomaisessa kun
nossa, mutta paluu Karjalaan oli kui
tenkin mielessä. Martta oli mukana 
myös Salon Sinisessä talossa lottien toi
minnassa.

Reino sai kutsun lähteä taas sotaan. 
Viestipataljoona 34 koottiin salolaisessa 
koulussa, ja sotilaat lähtivät kesällä
1941 Hangon rintamalle. Pohjan pi
täjässä Reino toimi viestikeskuspäällik- 
könä talossa, jonka omisti Heinjoelta 
kotoisin oleva perhe. Jatkosodan aika
na Reino oli Aunuksessa, Syvärillä sekä 
Viipurin lähellä. Hän kotiutui Lap
peenrannasta sodan päätyttyä.

Myytyään Aijänsillan talon Teivo
set lähtivät takaisin Karjalaan. Sinne he 
ehtivät rakentaa uuden kodin. Kaikki 
koneet olivat uusia. Upeat tiiletkin eh
dittiin laittamaan katolle.

Mutta uusi evakkomatka oli edes
sä kesällä 1944. Yöllä koputettiin 
oveen. Juhannusaatonaattona kello 
12:een mennessä kylän oli oltava tyhjä. 
Karja oli valmistettava matkaan, nimi
laput kiinnitettävä kaulaan. Evakkoon 
lähteneet nukkuivat matkan aikana ma
kasiineissa tai olkikasoissa. Kaipiaisten 
asemalla, lähellä Kouvolaa, matkalai
set saivat ensimmäisen kerran ruokaa. 
Heille tarjottiin hernekeittoa. Teivo
set saivat myös korviketta ja kolmen 
päivän levähdyspaikan paikallisen, ys
tävällisen henkilön toimesta. Sotilaat 
ihastelivat Teivosten hevosia, ja Pentti 
tiesi nimetkin.

Junan avovaunu tyhjennettiin ol
jista. Lehmät sijoitettiin vaunuun. 
Matka jatkui kohti Toijalan asemaa. Oli 
aika juottaa ja lypsää lehmät. Hump
pilaan tultaessa ihmiset huusivat valta
vasti: Teivosen perheen tavarat paloi
vat. Viimeinen vaunu oli Teivosten, 
koska heidän oli määrä jäädä Mellilään. 
Alhaisten vanha isäntä apureineen oli 
vastassa, ja vastaanotto oli mitä parhain. 
Lehmät vietiin laitumelle. Mummo ja 
Pentti pääsivät autolla Koskelle. Reinon 
sisar ja Martta joutuivat kävelemään 
matkan. Vilpun metsällä Martan voi
mat olivat vähissä. Käly kehotti Mart
taa kaikesta huolimatta jaksamaan. 
Martta sanoi hänelle: ”Jos mie saan 
kaksi metriä maata Koskelta, niin iki
nä en täältä muuta. Niin olen sanani 
pitänyt.”

Koskella Pappilanhaassa olivat Tei
vosten 14 lehmää ja vastasyntynyt va
sikkakin. Valitettavasti joku nainen 
yritti viedä vasikan, mutta ei onnistu
nut aikeissaan. Koko pitkän evakko
matkansa aikana Teivoset saivat toisen 
aterian vasta Koskella.

Iso-Sorvaston Ali-Mattilan tila oli 
sovittu Teivosten sijoituspaikaksi. Ali- 
Mattilan herra oli lähettänyt inkeriläis- 
tytön neuvomaan tietä lehmälaumal- 
le. Ennakkotiedoista poiketen agrono
mi Grönfors otti erittäin ystävällisesti 
evakkoperheen vastaan ja sanoi: "Ter
vetuloa!” Piharakennuksen keittiön ja 
kamarin he saivat asunnokseen. Mart
ta alkoi tehdä karjakon töitä, hoiti eläi
met, siivosi huolella niin navetan kuin

saunankin. Ali-Mattilan maitohuonee
seen Martta sai viedä myös omien leh- 
miensä maidot. Appiukko huolehti 
hevosista.

Kun naapuritalo, Yli-Mattila, tuli 
myyntiin, niin Teivoset halusivat ostaa 
sen. He olivat valmiita maksamaan Ali- 
Mattilan isännälle vuokrallaolostansa, 
mutta mitään ei tarvinnut korvata. 
Tammikuussa vuonna 1945 Teivoset 
muuttivat naapuriin. Perheeseen syn
tyi v. 1947 Arja-tytär.

Myös Yli-Mattilan tilalla karjan
hoito on ollut esimerkillistä, ja siitä ovat 
muistona erilaiset palkinnot. Työtä on 
jatkanut Pentti-isäntä huolella Martan 
sanojen mukaan "pakkomääräyksen” 
vuoksi. Pentin ollessa alle neljävuotias 
tuli Ali-Mattilaan Emil Heikkilältä kir
je, jossa määräyksestä ilmoitettiin. Vir
heitä sattui ja ne oli korjattava.

Tämän vuoden toukokuussa lap
set perheineen järjestivät yllätysjuhlan, 
kun Martta-äiti täytti 85 vuotta. Kah
det evakkomatkat kolunnut ja useaan 
paikkaan kotinsa rakentanut perheen 
äiti on mieleltään virkeä ja muistiltaan 
terävä. Eläketalo sijaitsee tutussa piha
piirissä. Martta on saanut lukuisia an
siomerkkejä elämäntyöstään, mutta 
hän itse pitää niistä arvokkaimpana 
vuonna 1984 Vapaussoturien Huolto
säätiön antamaa kunniakirjaa. Martta 
Teivoselle myönnettiin "Sininen risti 
osallistumisesta vapauden ja itsenäisyy
den puolesta käytyyn taisteluun tai 
kuulumisesta niiden turvaamiseksi toi
mineisiin Lotta Svärd -ja suojeluskun- 
tajärjestöihin”.

Martta Teivonen on talvisodan
naisveteraam.

Hely Nurminen
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Veteraanien toimintapäivä 7.8.2004

Edessä osa tilaisuuteen kutsutuista sotaveteraaneista. Takana tapahtuman toimihenkilöitä, lottia ja  reserviläisiä.

Kosken Tl reserviläisjärjestöt, 
siis Upseeri- ja Aliupseeriyh- 
distykset järjestivät syyskesäl

lä ns. toiminnallisen päivän, johon oli 
kutsuttu kunniavieraaksi mm. sotiem
me veteraanit puolisoineen tai ystävän 
kera. Tilaisuuteen saapui 33 veteraa
nia.

Tilaisuuden järjestäjät olivat voi
miaan säästelemättä saaneet aikaan 
erittäin arvokkaan ja ainutkertaisen 
juhlan. Tilaisuus alkoi Aliupseeriyh- 
distyksen puheenjohtajan ylik. Pekka 
Kanasuon ilmoittaessa paikalla olijat 
Turun ja Porin sotilasläänin esikunta
päällikölle evl. Ari Haloselle, jonka 
jälkeen paikalle saapui lauluryhmä 
Sillanpään marssilaulua laulaen. Pas
tori Terhi Latvala piti kenttähartauden 
aloittaen virrellä 577 Sun kätes Herra 
voimakkaan.

Sitten seurasi evl. Ari Halosen

Evl. Ari Halonen tervehtii veteraaneja ja muita mukanaolleita. Oik. tilaisuuden pää
järjestäjät Itn. Kimmo Kupija ylik. Pekka Kanasuo, vas. kenttähartauden pitänyt Kos
ken vt. kirkkoherra Terhi Latvala sekä kanttorina toiminut Herkko Tamminen.



Mukana ollut joukkue Porin Prikaatin Kranaatinheitinkomppaniasta seuraamassa 
kenttähartautta.

puheenvuoro. Veteraani Martti Rah
kosen tarjoaman konjakkisnapsin jäl
keen asehistoriasta/esittelystä vastasi 
Lasse Lintuaho. Ohjelma jatkui ruo
kailulla. Ruokana oli kunnon herne
keittoa ja tarjoilusta huolehtivat lotat 
lottapukuihin pukeutuneina. Ruokai
lun aikana kuultiin hanurimusiikkia 
ja lauluryhmän esityksenä mm. Tämä 
taivas, tämä maa.

Ohjelmassa oli myös valvottua 
ammuntaa, johon allekirjoittanutkin 
osallistui; sekä Loimaan poliisilaitok
sen ylikonstaapelin esitelmä turvalli
suudesta kodeissa ja muuallakin. Po
rin Prikaatin Krh: komppania suorit
ti toimintanäytöksen kranaatinheitti
men ajosta tuliasemaan yms.

Ennen tilaisuuden päättämistä oli 
yhteislaulun vuoro. Päätössanat lau
sui Upseeriyhdistyksen puheenjohta
ja ltn. Kimmo Kupi, ja vapaan sanan 
aikana evl. Ari Halonen totesi tilaisuu
den olleen ainutkertainen, joka pitäi
si uusia viimeistään viiden vuoden ku
luttua. Veteraani Armas Rauhala ker
toi kokemuksistaan sodan aikana. Ve
teraanien puheenjohtaja jakoi Veteraa- 
nilautasen muistoksi kummankin yh

distyksen puheenjohtajalle. Tilaisuus 
päättyi lauluryhmän esittämään Vete
raanin iltahuutoon ja kahvin juontiin.

Tilaisuudesta muodostui hyvin 
herkkä; monelle veteraanille tuli tip
pa silmäkulmaan.

Kiitämme tästä meille järjestämäs- 
tänne ainutkertaisesta tilaisuudesta, 
erityisesti sen alullepanijoita ja toimit
sijoita, sekä lottia, jotka hymyssä suin 
huolehtivat juomisista, syömisistä ja

muustakin hyvinvoinnista. Päivä oli 
kokonaisuudessaan erittäin onnistu
nut ja veteraanien mieltä lämmittävä. 
Se oli arvostuksen ja kunnian osoitus 
reserviläisiltä veteraaneille, jotka ny
kyään tarvitsevat heidän apuaan eri
laisissa toiminnoissa.

Arvo Laine 
Kosken Tl Veteraaniyhd.

puh.joht.
Kuvat: Ulla Laine

Tilaisuudessa esiintyi lauluryhmä. Säestäjänä toimi hanuristi Markku Kujanpää.
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Esittelemme:

Sointu Koski Koskelta

S ointu Koski o.s. Luhtala täytti 
tämän vuoden kesällä 90 vuot
ta. Onnittelemme. Hän viettää 

hyvin ansaittuja eläkepäiviään Kosken 
Jättälän Usvalassa. Nimet, niin hänen 
kuin talonkin ovat melkein kuin kau
niista sadusta, mutta ei hänenkään elä
mänsä pelkkää satua ole ollut jos toki 
onnellisiakin päiviä on mukaan osu
nut. Kuten yleensä kaikilla ihmisillä. 
Koko elämänsä ajan hän on asunut 
Koskella, joskin on kotiaan vaihtanut 
useampaankin kertaan.

Peruskoskelainen
Sointu Kosken isä oli kotoisin Jät

tälän Luhtalasta ja siellä Sointukin on 
syntynyt. Äidin sukujuuret johtavat 
Talolan Sepälle, mikä sekin talo tuli 
Soinnulle hyvin tutuksi.

-  Pikkulikkana olin viisi vuotta 
Sepällä, kahden vanhana vietiin. Isoäi
ti, Sepän mamma tuli Luhtalaan ja sa
noi äidille: ”Mää viänkin tän likan, kyl 
sää niit uusii saat.” Äiti odottikin par
haillaan Siskoa. Mamma kuolikin sillä 
aikaa, kun siellä olin -  1924 — ja pap- 
pan äiti taas kahden vuoden päästä. 
Silloin ne Välimaan veljeksetkin asui
vat vielä Talolan Syrjälässä. Ja sitten sii
nä Tolvin pellon puolella oli Kettulan 
Miinan tupa. Kävin siellä aika usein, 
kun vein Miinalle lämpimäisiä Sepäl

tä. Siinä tuvassa oli niin korkea kynnys 
ja matala ovi. Kyllä minä siitä helposti 
pääsin, mutta isompien ihmisten piti 
kumartua. Ja Karpin Kustaa oli mel
kein Tolvia vastapäätä, mutta sitten hän 
muutti sinne yhteiskoulun lähelle, teh
tiin sinne mökki.

Sitten Sointu alkoi tulla 
jo kouluikään.

-  Yhden vuoden kävin sieltä Se
pältä valmistavaa koulua Pappilan ren
ki tuvassa Menanderin Hilman ohjauk
sessa. Palasin sitten Luhtalaan ja me
nin Harmaan kouluun. Tätini Kerttu, 
myöhemmin Raharannan Kerttu oli 
kyllä sanonut, että he olisivat mielel
lään pitäneet minut Sepällä ja hoita
neet yhtä hyvin kuin mammakin, 
mutta näin kuitenkin kävi. Olen syn
tynyt syyskuussa ja koulu alkoi elo
kuussa niin että olin silloin hiukan 
vielä vaille seitsemän vuotta.

Harmaalla Sointu kävi koulunsa 
loppuun ja rippikoulun jälleen Pappi
lan renkituvassa. Harmaan kouluun oli 
melko lyhyt matka, varsinkin hiihtoke
lien aikaan, kun pääsi menemään suo
raan. Hiihtäen Sointukin enimmäkseen 
koulumatkansa teki, kun talvet olivat 
vielä talvia. Jotkut kävivät koulussa luis- 
tellenkin, pitkin joen jäätä.

— En ymmärrä mikä siinä oli,

mutta vanhaan aikaan tuossa joessa oli 
aina kirkas jää. Kyllä minäkin paljon 
luistelin kakarana ja vanhempanakin. 
Ikäisinkin jos oli kuun valo, oli po
rukkaa jäällä luistelemassa oikein pal
jon. Ja kun tuossa Luhdassakin oli aina 
paljon vettä ja se syksyllä jäätyi, niin 
siinä oli hyvä luistella. Sitten siinä oli 
se napakelkka, vesikelkka pitkän puun 
päässä ja mentiin ympäri oikein ko
vin. Aina joka talvi siinä pääsi luiste
lemaan -  siihen aikaan maailmassa.

Soinnun isovanhemmat isän puo
lelta asuivat Jättälän Nummivaarassa 
noin kilometrin päässä Luhtalasta.

-  Minulla oli semmoinen isopap
pa — isän isä — kun se tuli aamulla ai
kaisin keppinsä kanssa, kun sillä oli 
aina keppi kädessä, kun käveli. Kun 
me mentiin yhdeksäksi kouluun, niin 
silloin se jo oli meillä. Ja jos oli pahat 
ilmat ja lunta paljon, niin hän köytti 
saappaan suut kiinni, ettei mennyt 
lumi sisälle -  että oli se viiteliäs pap
pa. Ja hän teki meille suveksi aina sem
moisia tavattoman näpsiä haravia hei
näntekoa varten. Olen muuten sen
kin nähnyt, kun Tausan pojat niitti
vät tuota Luhtaa väärävartisilla viikat
teilla, sillälailla kahteen suuntaan.

M uutto tapalalaiseksi
30-luvun loppupuolella, päästyään 

rippikoulusta Sointu palasi pieneksi 
ajaksi Sepälle. Sepän pappa Kustaa Vir
tanen oli rakentanut itselleen Päivälän 
huvilan Talolan koulun lähelle ja poi
kansa Yrjö tullut Sepän isännäksi.

-  Olin siellä niinkuin Yrjön emän- 
nöitsijänä; Saurenin Kaisa oli navetas
sa. Sitten Elma tuli Sepän emännäksi 
ja minä palasin Luhtalaan. Mutta pap
pa soitti ja sanoi, että tule hoitamaan 
hänen talouttaan ja niin olin Päiväläs- 
sä pienen ajan. Sitten isä osti Tapalan 
Mäkipostin ja minäkin jouduin muut
tamaan sinne, kun isossa talossa tarvit
tiin työväkeä. Olin silloin 19-vuotias.

Aivan itsestään etenevä asia ei Mä
kipostin osto ollut. Entinen isäntä Os
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kari Mäkiposti eli vielä, mutta oli tul
lut vanhaksi ja halusi myydä talonsa.

-  Isä kävi aika usein siellä kylässä. 
Kerran Oskari taas soitti ja pyysi me
nemään ja sanoi että pitäisi tehdä muo- 
nakirjat kun hän aikoo myydä talon. 
Isä teki ne sitten tietämättä kuka talon 
ostaisi. Postin Iivari olisi ollut halukas 
ostamaan, mutta Oskari ei myynyt 
hänelle, vaan sanoi isälle, että osta sinä 
tämä. Mutta isä pelkäsi velkataakkaa, 
eikä meinannut uskaltaa ruveta osta
jaksi. Sepän pappa oli myös kuullut 
asiasta ja vietteli isää, että osta pois vaan. 
Niin sitten tehtiin jo kauppakirjatkin, 
mutta kun Iivari lupasi 25000 mk li
sää, niin isä rupesi jo perumaan, mut
ta Sepän pappa piti pintansa ja niin talo 
tuli isälle ja äidille.

Nyt perheellä oli siis oma, melkoi
sen isokin talo, oli tietysti velkaakin, 
joten oli elettävä melko tarkasti. Toki 
tila mottikin, metsääkin oli aikamoi
nen pala.

-  Sitä metsää myytiin heti, että sii
tä saatiin aika paljon. Eikä eläimiäkään 
ensin tarvinnut niin paljon ostaa, kun

vasikoista saatiin uusia lehmiä. Hevo
siakin oli alkuun vain kaksi, sitten os
tettiin Iso-Pilkku-niminen hevonen ja 
kun Saima-tamma poiki, niin saatiin 
varsakin kasvamaan. Niin sitä vaan 
päästiin alkuun; mitäs kun omaa vä
keä oli runsaasti, niin ei paljon tarvin
nut käyttää vierasta työvoimaa.

Siihen aikaan Tapalassa oli melko 
paljon nuorta väkeä, ainakin osa heis
tä varsin aktiivisiakin.

-  Me pidimme siellä sellaisia pien
viljelijäyhdistyksen illanviettoja. Ja ker
ran sota-aikana pidettiin iltamatkin 
Nuortentuvalla. Meillä oli ohjelmassa 
kaksi näytelmää, oli runonlausuntaa ja 
pakinaa ja laulua ja mitä niitä olikaan. 
Ne olivat niin hyviä laulamaan ne Saa
risen sisarukset, Irja ja Kirsti. Ja Suo
misen Liisa ja Irja lukivat Koskenlaski
jan morsianta; kun toinen sanoi: ”Ä1 
armas Annani vaalene”, niin toinen 
kuuli väärin ja sanoi: ”Ei harmaat kar
vani harvene!” Ja ihmiset nauroi niin 
kovin. Ohjelmaa oli niin paljon, että 
meni siinä koko ilta. Tanssia ei saanut, 
kun oli sota-aika. Nuortentupa oli sak

kia ihan täynnä.

Ja taas Jättälään
Sitten Sointu avioitui Jättälän Us- 

valan pojan Unto Kosken kanssa. Luul
tavasti he olivat katselleet toisiaan ‘sillä 
silmällä’ jo siinä naapureina ollessaan. 
Unto suoritti elämäntehtävänsä auton
kuljettajana ja autoilijana.

-  Kun tulin tänne 1947, hän ajoi 
Nikolai Nymanin kuorma-autoa ja vä
lillä Nymanin taksiakin, osti sitten it
selleen taksiauton. Sitä hän teki vuo
teen 1967 asti. Silloin kun oli Helsin
gissä ne Olympian kisat 1952 niin 
Unto ajoi kaksi viikkoa yhtämittaa. 
Aamulla lähti kuuden aikaan ja palasi 
illalla joskus puoliyön aikaan. Ja kun 
silloin oli vielä enimmäkseen santateitä 
ja oli sateinen aika, niin auto oli aina 
niin kurainen. Minä nousin aamulla 
neljän aikaan pesemään sitä Sekkeriä, 
että oli sitten siistin näköinen kun läh
ti. Oli se kovaa aikaa. Yhtenä ainoana 
päivänä Halinen oli tuuraamassa Un
toa, muuten hän ajoi yksinään. Kyllä 
siinä monta kertaa muutenkin oli jän

Sointu Koski (oik.) työtovereineen lajittelemassa postia Kosken postitoimistossa. Vas. sirkka Hakamäki, kesk. Sisko Mustonen.
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nityksessä, kun ei tiennyt missä päin ja 
millaisessa seurassa Unto ajeli. Onneksi 
ei sentään mitään sattunut.

— Se Halinen oli niin innostunut 
urheilusta. Kun se täälläkin oli ja tuli 
urheiluselostuksia radiosta, ja kun se
lostaja sanoi jotakin väärin, niin kii
reesti Halinen soitti Yleisradioon. 
Kyllä Untokin kuunteli ja katseli kaik
ki urheiluohjelmat, ne olivat molem
mat innokkaita urheilumiehiä. Ja kyllä 
minäkin olen urheiluhullu, Kalevan 
kisoissakin Helsingissä kerran käytiin 
kolmena päivänä peräisin. Paavo Nur
men kisoissa Turussa käytiin aina ja 
joskus Ruotsi-Suomi maaottelussa 
Helsingissä. Se olikin jännää! Ja kun 
Suomi voitti, niin voi voi kun se oli 
hienoa!

Vedenpaisumus
Sointu oli -  voisi sanoa -  aitiopai

kalla, kun 1966 talvella kertyneet val
tavat lumimassat vapun aikaan äkkiä 
sulivat.

— Se oli Vapun aatto, kun se vesi 
rupesi nousemaan. Näkyi kun sitä al
koi tulla tuohon maantielle ja meidän 
kanalan taakse. Minä lämmitin saunaa 
ja olin tuossa kuistilla ja ihmettelin, 
mikä ihmeen kohina kuului; luulin että 
onko sauna ruvennut palamaan. Kat
soin kuistin ikkunasta, mutta ei siellä 
mitään tapahtunut. Katsoin sitten pi
halle päin ja näin kun vesi tuli kovalla 
kohinalla tuolta töyräältä alas pihalle. 
Pojat olivat juuri tulleet kotiin -  Jouko 
oli silloin ammattikoulussa ja Kari jos
sain Helsingin puolessa hommissa - he 
saivat äkkiä kumisaappaat jalkaan ja 
lapiot käteen ja menivät aukaisemaan 
ojia, että vesi lakkasi tulemasta tänne, 
kun pellot tuolla ylhäällä olivat kaut
taaltaan veden peitossa. Oli sitä vettä 
niin paljon, ettei me päästy saunaan
kaan, kun siellä oli pikkasta vailla, et
tei vesi mennyt jo pataan; siellä uisken- 
telivat kaikki pyykkipunkat ja matot ja 
halot ja mitä siellä oli. Ja maantiellä oli 
vettä niin paljon, että kun linja-auto 
tuli Turusta, niin se tuossa Luhdan koh
dalla haukkasi vettä ja sammui siihen. 
Tammin Aimo tuli traktorin kanssa 
vetämään sen pois, ja soittivat Some
rolta toisen auton, kun se ei enää läh
tenyt käyntiin. Tauselan silta oli juuri

uusittu, ja kun jäät ahtautuivat sen alle, 
niin se alkoi nousta. Siinä oli miehiä 
katselemassa, ja Unto sanoi: ”Kyl toi 
silta tost viäl lähtee... ” ”Ei se lähde kun 
se on juur uus”, sanoi Tausan Samuli. 
Sitten tuli Tausan Asko, kun oli tiepii
rin hommissa, hän soitti äkkiä Matti
lan Aulikselle, että pitäisi saada santaa 
ja Saarisen Einon sitä tuomaan. Neljä 
kuormaa Eino siihen sillalle toi, ja sen
tään nousi sillan karkku hiukan, vaik
ka oli sellainen paino päällä. Ilman san
taa se varmaan olisi lähtenyt. Seuraa- 
vana kesänä ne pistivätkin rautaputket 
sieltä lävitse. Mutta ei nyt enää sellaisia 
tulvia tulekaan, kun Raunion koski on 
selvä.

Posti kulkee
Perheen poikien vartuttua Sointu 

toimi postinkantajana noin 10 vuoden 
ajan. Polkupyörällä hän postireisun 
toimitti.

— Ensin olin 1970 tuuraamassa Jär
ven Hilmaa vuoden ajan. Silloin oli 
kerran kova pakkanen, taisi olla liki 30 
astetta ja niin kirkas kuunvalo, ei mi
tään valoa pyörässä tarvinnut pitää. 
Tuossa Simolan mutkassa oli kalteva 
paikka ja minä ajelin kovin, kun hyvä 
keli oli. Siinä minä kaaduin, oikea pol
vi iski maahan, sukat rikki ja veri juok
si. Ei sille mitään voinut, piti vaan 
mennä semmoisena. Ja kun jouduin 
postissa seisomaan, niin keikutin sitä 
polveani koko ajan, ettei se jäykistyisi, 
eikä se sitten yhtään sattunutkaan kun 
lähdin ajamaan.

Kovin etäälle kodistaan ei Soinnun 
tarvinnut postireisullaan kulkea.

-  Minä kannoin tännepäin; lähdin 
tuolta eläinlääkäriltä ja apteekilta al
kuun ja sitten Liipolan tietä ylös ja 
Tauselan kujaa alas. En siellä etäänpä- 
nä käynyt, kun Lehtosen Keijo kuljet
ti siellä postin. Sitten menin Jättälän 
tietä Kankareelle asti. Juu, kyllä minä 
monta kertaa kaaduin. Joikin tykönä- 
kin kerran, kun oli taas liukas keli. Tuuli 
puhalsi Jaakolasta päin ja kun pääsin 
Joikin kuusiaidasta tänne Kotirannan 
puolelle, niin tuuli heitti minut kyljel
leni. Se oli -83; sitten -84 pääsinkin jo 
eläkkeelle.

Paitsi että oli liukkaita kelejä, niin 
luntakin oli joskus aivan liikaa.

-  Silloin kun kerran oli se kova lu
mituisku, kun Hongiston puolella kaa
tuivat puhelinpylväätkin, niin minä 
talutin pyörääni, kun ei mitään aja
maan päässyt. Sitten tuli linja-auto ja 
minä ihmettelin mitä se nyt tulee, kun 
ei muinakaan aamuina ollut tullut. 
Mikkolan Heikki oli Vainion autolla 
liikkeellä. Hän pysäytti auton, tuli ulos 
ja kysyi, mihin olin menossa. Minä sa
noin: "Postiin.” "Pannaan pyörä au
toon sitten vaan”, hän sanoi. Niin pää
sin mukavasti Tuimalaan. Jarmo ja Kari 
tulivat vastaan kun palasin; Jarmo otti 
pyöräni ja minä tulin Karin kanssa au
tossa. Niin siitäkin taas selvittiin. Mutta 
toisaalta minä tykkäsinkin siitä kun oli 
paha ilma, olen semmoinen ihminen.

-  Kerran toisena talvena tuli taas 
niin paljon lunta - voi sanoa, polviin 
asti. Mäntyniemelle asti oli tie auki, 
mutta Mäkimaan linko oli rikki ja jou
duin kantamaan pyörää, reppukin oli 
vielä. Tyynelän Onni odotti tienhaa
rassa postia ja huusi: ”Jos mää tulen 
appuun!” ”Älä hyvä miäs tul, kyl mää 
täält pääsen”, huusin takaisin. Milläs 
Onni sieltä olisi päässyt, kun oli niin 
huono jaloistaan. Mutta sitten tuli Len- 
sun Kalevi vastaan siinä aukealla ja ru
pesi kantamaan pyörääni. Ja joskus kun 
oli jääkeli niin Unto toi minulle pot
kukelkan Kotirannan luokse, otti pyö
rän ja minä kiersin kelkalla sen lenkin. 
Silloin kun Järven Hilma kantoi pos
tia, pääsi vielä kelkalla menemään 
maantielläkin, mutta minun aikanani 
siihen levitettiin aina santaa, ettei kelk
ka enää siellä kulkenut, mutta sen len
kin kelkalla pääsi.

Matti Heinonen
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Kun muori tietokoneen sai

M uorin 85-vuotispäivä lä
hestyi. Jälkikasvu alkoi 
kysellä lahjatoivomuksia, 

miten mahtaisi sopia lämmin saali, 
tohvelit tai uusi kahvinkeitin. Muori
pa toivoikin -  tietokonetta. Menivät 
siinä naamat vähän totisiksi, ilmeet 
sen näköisiä, että onkohan muori val
lan seonnut. Hänellä oli kyllä perus
telut: pitäisi kirjoittaa kirjeitä. Tyyne 
ei kuule puhelimessa, Toini on vali
tellut, ettei hän saa niistä harakanvar
paista selvää. Helmi odottaa kirjettä 
eikä puhelinsoittoa. Hänelle pitäisi 
olla kansakoulun kaunokirjoitusta. 
Helmin omakin huusholli on viimei
sen päälle kunnossa. Kun kylään tu
lee, ensimmäiseksi suoristaa taulut sei
nällä ja tasoittaa lehtipinkat. Helmil
le muori kirjoitti: ”01en tässä paran
nellut kipeätä kantapäätä.” Helmi oli 
lukenut: olen tässä haeskellut uutta 
miestä. Kyllä silloin oli kelvannut pu
helin, niin kiire oli antaa aikamoinen 
läksytys: koettaisit sentään vanheta 
arvokkaasti. Valmalle nyt ainakin pi
täisi semmoinen koneella tehty kirje 
lähettää. Hän kun aina kehuu niitä 
töitänsä, milloin on kutonut täkänöi- 
tä, milloin merkannut ison pöytälii
nan, milloin siivonnut talonsa vintil
tä ulkorappuun asti. Semmoisella tie

tokoneella tehdyllä kirjeellä hänet saisi 
vähän hiljenemään. Tuskinpa itse 
osaakaan. Niin että tarpeellinen se tie
tokone olisi.

Taisi sitten olla porukan yhteinen 
päätös, että tytär toisi oman koneen
sa. Kyllä muorilta älli loppuu, kun saa 
yrittää. Ensiapua vähän tytär antoi ja 
tyhjän taulun pöydälle. Siitä vaan yrit
tämään, ovathan puukstaavit tuttuja, 
ei tässä sentään Jukolan poikien tasolla 
olla. Niin kauniita kirjaimia suorissa 
riveissä. Kelpaa nyt Tyynen saada sel
vää!

Sitten loppui tyhjä tila ja olisi pi
tänyt saada lisää. Muori koetti muis
tella, mitä oli sanottu. Entä, jos klik- 
kaisin tuosta tai tuosta. Voi kauhistus: 
se nielaisi kaiken! Kiusaa tekee! Koet
taa saada muorin lopettamaan, pu
naista viivaa vetelee. Entä sitten se hii
ri? Ei niin kiukuttelevaa elukkaa ole 
ennen nähty, menee vasemmalle kun 
pitäisi mennä oikealle, oikealle kun 
pitäisi mennä vasemmalle, ylös kun 
pitäisi mennä alas. Täytyy soittaa kuu
desluokkalaiselle. M uori selittää: 
”Tule, kulta pieni, auttamaan, se söi 
kaikki muorin kirjoitukset.” Kulta 
pieni korjaa hetkessä, ja muori yrittää 
uudelleen.

Vähän päästä kone taas osoittaa

mieltään, tekee keskelle kaunista, puh
dasta tilaa oman kommenttinsa: Ha
luatko tallentaa tehdyt korjaukset? 
Korjaukset, eikö sille kelpaa muorin 
tekemiset. Irvailee suorastaan; ei tässä 
mitään korjattavaa ole. Täytyy taas 
pyytää kulta pieni apuun. Jos vaikka 
paistettaisiin lettuja. Taitaa sentään 
muutama euro olla mieluisampi, kun 
seinälle pitää saada niitä Vallu Vilon 
tai mitä Ville Valon kuvia ne ovat.

Illalla, kun muori haluaisi lopet
taa, tietokone vaan kylmästi ilmoittaa, 
ettei voida sulkea, kun ei ole tehty sitä 
eikä tätä. M oittiikin sivistyneesti, 
käyttää kiertoilmaisua. Muorin täytyy 
lopettaa ja jättää sulkematta. Yöllä hän 
herää ja katsoo, kuinka kone jaksaa. 
Se vilkuttaa vihreätä silmää - vihreä- 
tä. Kuinka se senkin tietää? Henki sil
lä on. Se on huomannut että muoril
la on sänkynsä alla joriinin juurakko, 
ja se on alkanut siellä vihertää. Muu
tenkin muori tykkää touhuta puutar
hassa.

Alkoihan kirjoittelu jotenkuten 
sujua.Tuli siinä sivutuotteina pari poh
jaan palanutta kattilaa, yksi korpuksi 
kuivunut piirakkapellillinen, muuta
ma musta pannukakku ja uuniin 
unohtunut maksalaatikko.

Aili Tuomola
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Entisaikaa

M ieleeni tulevat ajat sotavuo
silta ja sitä edeltäneistä 
ajoista. Silloin melkein 

joka talossa oli oma possu, joka teu
rastettiin jouluksi. Siitä tehtiin mo
nenlaista ruokaa. Naiset tekivät pos- 
sunmakkaraa, mikä olikin suuritöinen 
homma. Suolet liotettiin, pestiin ja 
käännettiin moneen kertaan. Ohran- 
ryyneistä keitettiin maustettu puuro, 
joka pujotettiin lehmän sarvesta teh
dyn suppilon läpi puhtaaseen suoleen. 
Sitten makkarat kypsennettiin uunis
sa. Tupaan tuli lämmin ruuan tuok
su. Me pojat odotimme innolla mak
karoita, ja toivoimme, että jospa joku 
makkara halkeaisi, niin sen sai heti 
maistiaisiksi.

Ensimmäiset herkut possusta oli
vat veriletut. Voi kun ne maistuivat 
puolukkahillon kanssa. - Sian lihat 
paloiteltiin ja laitettiin tiinuun vahvan 
suolalaukan joukkoon. Tiinut säilytet
tiin sen aikaisissa kylmätiloissa. Sian

päästä tehtiin sylttyä. Tiloilla oli leh
miä, sikoja, kanoja ja hevosia. Monen 
asian suhteen oltiin omavaraisia, vaik
ka oli pula-aika; tavaroita ja tarvikkeita 
ei paljon ollut saatavana. Maaseudul
la pärjäsimme vähän paremmin kuin 
kaupungeissa elintarvikkeiden puoles
ta. Kaupasta haettiin kahvit, sokeri 
ym. pientä tarviketta. Kun käytiin 
myllyssä saatiin kauraryynit, ohraryy- 
nit ja erilaiset jauhot. Kahvi oli kor
tilla. Taisi kahvihammas jomottaa 
montakin kertaa varsinkin vanhem
milla ihmisillä. Setäni Albert oli kova 
kahvinjuoja. Aimo ja minä tienasim
me 25 penniä joka kuukausi, kun 
emme juoneet kahvia, jolloin Albert 
sai meidän osuutemme.

Vaatteita ja jalkineita oli harvoin 
saatavana, varsinkaan sopivia. Käytet
tyjä vaatteita ratkottiin, kankaat kään
nettiin ja ommeltiin pienemmille uu
siksi. Oltiin tyytyväisiä, kun oli siistiä 
ja lämmintä päällä. Villat ja pellavat

kehrättiin kotona ja kudottiin kan
kaiksi. Silloin oli kiertäviä ompelijoi
ta, jotka tulivat taloihin ompelemaan. 
Kosken Koivukylässä asui Soihtu-ni- 
minen räätäli, joka kävi meillä ompe
lemassa. Hän teki miesten päällysvaat
teita ja lampaannahasta vällyjä. Väl
lyjen alla ja välissä oli tosi lämmin ja 
mukava nukkua.

Minä tarvitsin työjalkineet. Äiti
ni haki niitä Loimaalta isommista kau
poista, mutta ei löytänyt. Tullessaan 
kotiin Mellilän kautta hän poikkesi 
Isonperän Osuuskauppaan. Siellä oli 
yhdet isot monot. Myyjä kertoi, että 
ne olivat niin isot, etteivät ole kelvan
neet kenellekään. Äiti varasi ne. Ko
tona hän kertoi asian minulle ja so
vimme, että minä menen ostamaan 
ne, kun muitakaan ei ollut saatavana. 
Käytin monoja kaikissa syystöissä, 
myös kynnössä hevosparilla. Monojen 
sisällä minulla oli kotikutoiset paksut 
villasukat. Monojen päälle kiersin sä

Antti Välimaa ja  Sirpa-hevonen kylvötöissä Särän pellolla Kankaan kulmalla 1951.
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Elopäivän paras hetki Sorvaston Lehtisaaren pellolla 1943. Leikkuukoneen pukilla istuvalla Eino Lehtisaarella oli työloma 
armeijasta. M uut henkilöt vas. Hulda Lehtinen, Saara Lehtisaari, Anna Mäkirinne sekä Eeva, Antti ja  Aimo Välimaa.

keistä leikattuja kangaskaistaleita ja 
sidoin niillä narujen kanssa monojen 
suut kiinni. Kura ei päässyt monojen 
sisälle. Joka ilta rätit pestiin, ja ne oli
vat aamulla kuivat uuteen käyttöön.

Maatalous antoi paljon työtä ih
misille. Naiset, nuoret tytöt ja pojat 
joutuivat raskaisiin töihin kotitiloilla, 
kun miehet olivat rintamalla. Pelto
työt tehtiin hevosilla. Syksyllä näki 
hevospareja pelloilla kyntämässä. Se 
oli mieleistä työtä nuorille pojille, kun 
sai ajaa hevospareja. Siinä tunsi ole- 
vansa aikuinen mies. Naapurit auttoi
vat toinen toisiaan, että kaikkien työt 
tulivat tehtyä. Naapuriapu oli talkoo
työtä. Se oli tarpeellista ja välttämä
töntä, yhteishenkeä parhaimmillaan.

Työtavat ovat m aataloudessa 
muuttuneet valtavasti. Muistan, kun 
kaikesta oli pulaa, niin myös kattoai
neista. Kerran setäni tuli herättämään 
minut ja veljeni Aimon aamulla nel
jältä ja sanoi, että nyt mennään rii
helle. Silloin oli olkikattoisia makasii
neja, joihin tarvittiin paljon kimppu-

olkia. Kyllä siinä sitten silmät aukeni
vat, kun pudottelimme lyhteitä alas 
riihen parsilta. Enimmät jyvät varisi
vat kun löimme lyhteitä riihen sei
nään. Lyhteitä oli kuivattu kolme päi
vää riihen kiukaan lämmöllä. Sitten 
lyhteet heitettiin riihen luvan puolel
le, jossa ne vielä varstoilla tapettiin. 
Itsekin jouduin käyttämään varstaa 
vuorotahtia. Vanha sanonta oli, että 
nauriitkin alkoivat silloin vasta kasvaa, 
kun kuulivat varstan klupun äänen.

Kun ruislyhteet oli varstoilla lyö
ty, isäni ja setäni puristelivat oljet suu
riin olkikimppuihin. Niiden siteet oli 
liotettu vedessä, jotta ne kestäisivät 
sitomista. Meillä oli lähellä savikuop- 
pa, jossa ne oli ennen sitomista liotet
tu ja kierretty rullalle.

Riihen ja luvan puolelta jyvät sii
vottiin ja lajiteltiin koneella jota sa
nottiin viskuriksi. Siitä tuli aina muu
tama säkillinen kaunista ruista. Van
ha kansa sanoi aina sen olevan parasta 
siementä uuden sadon kylvöön. Sa
moin sanottiin riihessä kuivatusta vil

jasta tulevan parhaat ruisleipäjauhot.
Rukiit kylvettiin tavallisesti elo

kuun 20. päivän aikoihin hyvään, 
muohkeaan maahan, jota sanottiin 
kesannoksi. Keväällä kesanto kynnet
tiin ja siihen levitettiin kaikki vuotui
set sonnat. Sitten maa kynnettiin toi
seen kertaan, mitä sanottin kertauk
seksi, äestettiin ja kylvettiin. Se oli sitä 
vanhan ajan viljelykiertoa. Se kesti 
kahdeksan vuotta ja sitä sanottiin kop- 
peliviljelyksi.

Keväällä miehet kylvivät rukiin 
oraan päälle heinän siemenet käsin. Se 
tapahtui pääasiassa aamuyöstä, koska 
siinä tarvitsi olla tuuleton aika. Kun ruis 
syyskesällä leikattin, oli sen alla jo kau
nis heinän alku. Kolmena seuraavana 
vuonna otettiin kuiva heinäsato. Nel
jäs heinäsato oli laidunvuosi. Sen jäl
keen heinäpelto kynnettiin ja otettiin 
kaksi kaurasatoa. Kahdeksas vuosi oli 
jälleen kesannon vuosi, jolloin avattiin 
ojat oja-auralla. Näin jatkettiin viljely- 
kiertoa entisinä aikoina.

Antti Välimaa
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Koskelaisseuran toimintaa

Johtokunta koolla
Puheenjohtajan ja  sihteerin luotsaama 8-jäseninen johtokunta päättää seuran asioista kokouksissaan.

Kevätkokous
Maaliskuussa Honkamäessä käsiteltiin 
sääntömääräisten asioiden lisäksi Kan- 
kaankulman Humina-orkesterin vai
heita.

M atti H einosen om ia lauluja
kuultiin M ikko  veljen säestämänä 
parisenkymmentä kirjaston yläsalis
sa toukokuussa.
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Perinteinen, suosittu polkupyöräretki
juhannussunnuntaina toteutettiin tänä vuonna Härkätietä pitkin Someron suuntaan. Längsjön tai Ävikin kartanon koh
dalta käännyttiin Patakoskelle päin. Koskelan pihalla nautittiin mukavan sään suosiessa kahvit.

Partelan Paavolan maalaispihamiljöössä
laulettiin Matin ja  Mikon johdolla heinäkuisena sunnuntaina. Väliajalla kahvituksen lomassa tutustuttiin isäntäväen joh
dolla talon mielenkiintoiseen historiaan ja  laaja-alaiseen esineistöön.

M yllyrannan
heinänniittotalkoissa
Virtasen Timo traktoreineen koi
teli tänäkin vuonna viimeistelyn. 
Niittoporukka nautti ansaitut 
kahvit parituntisen aherruksen 
päätteeksi.
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Kahdeksas Köntys
Kunnallisneuvos, herastuomari Alpo Yli-Liipola lupautui ystävällisesti tämän vuoden Köntykseksi. Kosken Kohauksessa upe
aan flanelliasuun pukeutunut monitoimimies sai kylmän kylvyn päätteeksi lämpimän kahviherätyksen.

M usiikillisessa iltapäivässä
elokuun alussa Petterssonien p i
hapiirissä kuultiin Kosken Hanu- 
riyhtyeen jäsenten omia sävellyk
siä, laulettiin yhdessä ja  nautit
tiin maittavat pullakahvit. M u
kana oltiin vauvasta mammaan.

Kirjalahjoitus
Puheenjohtaja ja  sihteeri vierailivat lo
kakuussa Kosken koulukeskuksessa ja  
luovuttivat Koskelaisseuran toimittamia 
kaskukirjoja 60 kpl nuorten käyttöön.

Syyskokous marraskuussa
Raunion Saha Oy.n tiloissa pidettiin 
sääntömääräinen kokous ja  tutustuttiin 
sahan toimintaan isäntäväen opastuk
sella. Matti Heinonen haastatteli Jaak
ko Holkeria Alikulman vaiheista.

Perinteiset elotanssit
Kosken Hanuriyhtyeen tahdittamana toteutettiin tänä vuonna Pentti Teivosen 
Salama-ladossa. Erinomaiset solistit, Jukka Ahola ja  Matti Heinonen, täydensivät 
musiikillisen illan annin. Yhtyeelle ja  solisteille sydämelliset kiitokset!

A L  A  A A  L A T D
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Vuosijuhlaa ja vahdinvaihtoa 
Eläkeliiton Kosken Tl yhdistyksessä

M onet varmaan muistavat, 
että Eläkeliiton Kosken Tl 
yhdistys vietti 30-vuotis- 

juhliaan keväällä, tarkemmin sanoen 
25. 4. tätä kuluvaa vuotta. Vuoden 
vaihteessa eroava yhdistyksen puheen
johtaja Raimo Heikkilä kertoo perus
tamisvaiheista näin:

-  Yhdistys perustettiin 14. päivä
nä helmikuuta 1974. Juhlat olivat siis 
hiukan myöhässä, mutta kun oli niin 
paljon yhteensattumia. Hilda Kattelus 
sitä perustamisasiaa voimallisemmin 
ajoi ja hän tietysti tuli ensimmäiseen 
johtokuntaankin. Ja kun hän on tar
mokas nainen, oli hän myös Varsinais- 
Suomen piirin toiminnanjohtajana ja 
puheenjohtajanakin. Nytkin, kun pii
ri lokakuussa piti 30-vuotisjuhliaan, 
hän piti siellä puheen.

Kuten voimme huomata, on Kos
ken yhdistys perustettu muutamaa kuu
kautta aikaisemmin kuin Eläkeliiton 
Varsinais-Suomen piiri. Siitä lähtien on 
jäseniä kuten toimintaakin riittänyt.

— Se onkin täällä Koskella hieno 
asia; en oikein tiedä mistä se johtuu, 
mutta kaikki kadehtivat sitä, miten me 
täällä saadaan kaikki pelaamaan ja toi
mimaan. Kai se on vetäjistä kiinni 
myös. Noissa naapuriyhdistyksissä on 
matkailunkin kanssa vaikeuksia, kun 
eivät tahdo saada lähtijöitä, ja vas
tuunalaisiin tehtäviin on vaikeata saa
da ketään. Mutta meillä ei ole näkyvis
sä mitään laantumisen merkkejä.

Jäsenmäärässä ei Kosken yhdistyk
sellä ole mitään häpeämistä - päinvas
toin.

-  Jäseniä Kosken yhdistyksessä on

511. Se on ollut pitkän aikaa siinä sa
moissa lukemissa. Poisnukkuneita on 
kuitenkin aika paljon, huonoimpina 
vuosina saattaa olla yli 20, mutta uusia 
tulee aina, joten se on pysynyt siinä 
samoissa. Ja meidän kuntamme on aika 
pieni, ei ole väkeä sillä lailla kuin jois
sakin kaupungeissa. Mutta kuitenkin 
suhteutettuna väkilukuun Kosken yh
distys on varmaan Suomen suurin ja 
täällä Varsinais-Suomessa olemme kai 
kolmanneksi suurin; Turun seudun 
yhdistys, sekä Somero ja Laitila ovat 
isompia, kun on paljon asukkaitakin.

Kolmenkymmenen vuoden aika
na toimintamuodot ovat tietenkin 
muuttuneet, mutta perustoiminnot 
ovat edelleen samat.

-  Nimikkeet ovat osittain ennal
laan, niinkuin päiväkerho, käsityöker-

Eläkeliiton Kosken yhdistyksen rantapäivä Liipolanjärven rannalla 1998. Mukana myös Karmaisten yhdistyksen jäseniä.
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Yhdistyksen naisjäseniä aloittelemassa riisipuuron syöntiä pikkujoulujuhlissaan 
SRK:talossa.

ho ja muut sellaiset. Mutta kyllä toi
m innot ovat muuttuneet, tottakai. 
Meillä on päiväkerho kaksi kertaa kuu
kaudessa Osuuspankin kerhosalissa ja 
kuukauden viimeinen kerho Seura
kuntatalossa. Pankin tiloissa on vähän 
reippaampaa ohjelmaa ja SRK:talolle 
aina yritetään saada erilaisia luennoit
sijoita. Sitten on runokerho, joka ko
koontuu kerran viikossa Kirjaston ylä
kerrassa, ja sillä on esiintymisiä äitien- 
ja isänpäivänä ja tietysti yhdistyksen 
muissakin juhlissa. Lisänä on näitä 
kulttuuritapahtumia. Näytelmäkerho 
harjoittelee näytelmiä Iloiseen 
iltapäivään ja ovat he niitä 
muuallakin esittäneet, niin
kuin syksyllä omissa iltamis
sa ja joskus Lehmirannassa- 
kin. Silja Laurila vetää näitä 
runo- ja näytelmäkerhoja; 
vastaa siitä huvitoimikunnas- 
ta. Käsityökerho on Anja Sak
sin vastuulla. Nyt aloitti uu
delleen vanhojen tanssien 
kerhokin; se oli muutaman 
vuoden kokonaan toimimat
ta, kun sinne ei saatu miehiä 
mukaan. Ei niitä nytkään ole 
kuin pari kolme, mutta on 
puettu osa naisista miehiksi.

Yhdistyksen juhlissa käy
neille on tullut tutuksi myös 
laulukuoro, joka on toiminut 
lähes alusta asti.

-  Siihen kuuluu nyt yli 
20 laulajaa. Se on tietysti ihan

harrastelupohjalla; eihän meidän äänet 
kestä kovaa laulamista ja ollaan vähän 
arkojakin. Kanttori Salomäenpää, joka 
meitä johtaa patistaa kyllä, että ääntä 
pitäisi käyttää, mutta kyllä siinä hiu
kan arastelua on, pelätään että laule
taan väärin tai jotain sellaista.

Vaikka Koskella on ihan mukava 
asua ja olla, niin joskus herää halu käy
dä muuallakin.

-  Matkailu meillä on myös huo
mattava asia; laivareissuja tehdään vuo
den aikana 5 - 6 ,  enimmäkseen tuon
ne Tukholman puoleen, mutta joskus

Tallinnaankin. Myös teatterissa käy
dään 3 — 4 kertaa vuodessa. Sitten teh
dään maakuntaretkiä ja joskus pidem- 
piäkin matkoja, niinkuin nytkin syys
kuun lopulla Lappiin, käytiin Jääme
rellä asti. Innokkaita lähtijöitä on aina 
löytynyt, nytkin oli linja-auto aivan 
täynnä. Sitten ovat nämä piirin tapah
tumat, on pikkujoulut, kulttuuripäivät 
ja hengelliset tapahtumat - niissä käy
dään. Tietysti meillä itselläkin on pik
kujoulujuhla, se pidetään Seurakunta
talossa. Monet yhdistykset pitävät nii
tä tuolla Lehmirannassa, mutta meillä 
on niin paljon porukkaa, ettei oikein 
mahduta sinne. Tilojen puolesta kyllä 
mahduttaisiin, mutta on hankaluuksia 
ruokailun kanssa. Meillä on oma pää- 
emäntä, joka vastaa ruokailujen ja kah
vi tusten järjestämisestä; hän on Sirkka 
Kanasuo. Meillä on noin 30 kahviois
ta vuosittain ja sitten on joskus näitä 
isompia tapahtumia, joissa on ruokai
lut. Niissä on mukana 100 — 200 hen
kilöä. Toisten yhdistysten Iloisissa ilta
päivissä käydään ahkerasti, ja niistä käy
dään taas vuorostaan meillä.

Uudempaa toimintamuotoa edus
taa ns. vapaaehtoistyö, jonka toiminta 
on nykyisin jo varsin voimallista.

-  Se on tietysti erittäin tärkeä; käy
dään Vanhainkodissa ja Niittykukassa 
ja muutenkin vanhusten luona. Viime

Kuva yhdistyksen Lapin-retkeltä tältä vuodelta. Poroisäntä (keskellä selin) opettaa 
retkeläisille suopungin heittoa.
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Koskelaisia Raja-Joosepin kentällä tutkimassa vanhanmallisia Lapin asumuksia.

vuonna meillä oli 2154 työkertaa vaa- 
paaehtoistyössä ja avustuspaikkoja oli 
3719. Ja niistä saattaa jäädä enemmät 
puolet kirjaamatta; nämä ovat vaan 
niitä tapahtumia, jotka kirjataan ja val
takunnallisesti ynnätään yhteen. Ja 
meillä on myös liikuntajaosto; käydään 
uintimatkoilla Lehmirannassa. Sitten 
meillä on kesällä tämä Liparimajan ran- 
tapäivä.

Pari uuttakin toimintamuotoa on 
tullut mukaan.

-  Nyt tulee kerhoon sellainen kuin 
Tarinatupa. Siinä kirjataan ja otetaan 
ehkä nauhoillekin iäkkäämpien ihmis
ten tarinoita ja juttuja, aloitetaan ehkä 
jo tämän vuoden lopulla. Sitä on suun
niteltu jo kauan, mutta nyt se siis to
teutuu. Sitten olen ajanut sitä asiaa, että 
kutsuttaisiin naapuriyhdistyksistä ker
hoon vieraiksi jokunen kymmenkun
ta henkeä. Se valottaa aika paljon, mi
ten naapuriyhdistyksissä toimitaan. Ei 
se ole aiemmin oikein saanut kanna
tusta, mutta nyt se meni läpi.

Eläkeliiton Kosken yhdistys ei kuu
lu niihin järjestöihin, jotka kituuttele- 
vat eteenpäin ainaisessa rahapulassa.

— Tämä yhdistys on kyllä vakava
rainen, on kai kolmanneksi varakkain 
Varsinais-Suomen yhdistyksistä ja sii
nä on mukana kaupunkejakin. Me ke
räämme varoja pääasiassa arpajaisilla, 
aina on kerhoissakin mukana arpajai
set ja myös Kosken Kohauksessa. 
Otamme me lahjoituksiakin vastaan, 
vaikka ei niitä juurikaan tule. Lions-

klubilta on joskus saatu, saatiin sieltä 
aikanaan 5000 markkaa. Se käytettiin 
liikuntavaikeuksista kärsiviin vanhuk
siin, avustettiin niitä pääsemään Leh- 
mirantaan lomalle. Joululehtien myyn
nistä saadaan myös osamme, samoin 
Eläkeliiton tarvikkeista, adresseista ja 
onnittelukorteista. Tietysti meillä on 
jäsenmaksukin, mutta siitä ei paljon 
tule, kun osa menee piirillekin. Se jä
senmaksu on nyt 6 euroa, se on sama 
koko Varsinais-Suomen piirissä.

Eläkeliitto tai piiri ei rahallisesti tue 
yhdistyksiä, asia on oikeastaan päinvas
toin.

— Me kyllä tuemme Eläkeliittoa. 
Kun on noita kurssejakin, niin me 
maksamme niistä. Mutta puhujia juh
liin me Eläkeliitolta saamme, nytkin 
30-vuotisjuhlissa puhui Eläkeliiton toi
minnanjohtaja Jukka Salminen. Ja kou
lutustilaisuuksiin saadaan luennoitsijoi
ta, esim. kun Lehmirannassa koulute
taan uusia toimihenkilöitä, tulee sinne 
luennoitsijoita Eläkeliitosta tai piiris
tä. Uusia jäseniä kun tulee hallitukseen 
tai puheenjohtajiksi, niin niillä on vii
kon kestävä kurssi Lehmirannassa. Sih
teereillä ja rahastonhoitajilla on erik
seen, tai voi yhdessäkin olla. Sitten on 
ATK-kursseja ja tanssikursseja. Ja nyt 
on ollut tämä tarinatupakurssi.

Haastatteluhetkellä Raimo Heik
kilä oli vielä Kosken yhdistyksen pu
heenjohtajana, mutta vahdinvaihdos
ta oli jo epävirallisesti sovittu.

-  Puheenjohtajia yhdistyksessä on

ollut viisi; oli Kaino Ojala, Mauno 
Mäntynen, Aatos Aalto ja Paula Lepis
tö oli vuoden. Minä olin kuusi vuotta 
ennen Paulaa, mutta kun säännöissä 
on, että vain sen ajan kerrallaan saa 
puheenjohtaja olla, niin olin vuoden 
sivussa ja nyt olen taas ollut kaksi vuot
ta, mutta tämä on nyt viimeinen vuo
si. Ei silti, etteikö voimia vielä olisi, 
mutta katson sen siltä kannalta, että 
uusi puheenjohtaja tuo mukaan myös 
uusia tuulia. Uutena ehdokkaana on 
Tauno Kivikallio, joka ilmeisesti vali
taan siihen toimeen syyskokouksessa. 
Hän on nyt ollut vuoden hallitukses
sa; on niinkuin sillä silmällä ajettu hän
tä sisään, mutta vasta syksyllä ruvettiin 
puhumaan siitä.

Voimia puheenjohtajalla onkin 
syytä olla, sillä menemisiä on runsaas
ti.

— Puheenjohtajan tehtäviin kuu
luu tietysti edustaa yhdistystä kaiken
laisissa juhlissa ja kokouksissa; alue- ja 
piirikokouksissa. On siinä aika paljon 
mentävää; ei nyt ihan päivittäin, mut
ta on sellaisiakin viikkoja, että on joka 
päivä menoja. Kyllä siinä periaatteessa 
on kiinni, kun pitää olla esillä tapah
tumien mukana. Hallitukseen kuuluu 
meillä 12 jäsentä, puheenjohtaja on 
kolmastoista. Sihteeri meillä nyt on 
ulkopuolelta hallituksen.

Kesän ja talven toiminnot eroavat 
jonkinverran toisistaan.

-  Kesäkuun alusta me jäädään 
jonkinlaiselle kesälomalle, t.s. kerhot 
lopettavat silloin toimintansa ja aloit
tavat taas syyskuun alusta. Se on pa
remmin sitä matkailua. Kesäkausi rau
hoitetaan niin, että on sitten taas voi
mia olla kerhoissa ja muissa hommis
sa. Jokaisella on kesällä ne omat ryyti
maansa ja muut, että aika kuluu pa
remmin sellaisissa.

Haastattelu: Matti Heinonen 
Kuvat: Raimo Heikkilä
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Siihen aikaan kun isä auton osti

J
älkikasvusta vanhin oli tullut ajo- 
kortti-ikään ja kohta koulukin 
käytynä. Silloin alkoi kova man- 
ninen: ”Osta auto, kyllä minä tei

tä kuskaan niin paljon kun vaan ha
luatte.” Päätökseksi tuli, että ostetaan 
käytetty auto harjoitusautoksi. Sitten 
alkoi lehdistä myynti-ilmoitusten seu
raaminen, ja tuntuipa yksi olevan 
muita parempi. Siinä kaupattiin hy
väkuntoista Volvoa, ajettu 50 tuhatta 
kilometriä ja hintakin hyvin edullinen. 
Myyjä lupasi auliisti tulla näyttämään, 
ja niin alkoi oma auto kangastella 
mielissä.

Äiti sen ensimmäiseksi huomasi, 
kun iso, harmaa auto ajoi pihaan. 
Olihan lehdistä saatu lukea, että suu
ret, mustat autot lipuivat, kun vietiin 
ulkomaisia vieraita milloin mihinkin, 
mutta kuinka tässä nyt tuli mieleen 
huojuminen. Autosta tulivat ulos tuu- 
heapartainen mies ja vahvasti meikat
tu, elähtäneen näköinen nainen. Hän 
oli tavattoman kohtelias, mutta mie
hestä ei ilmennyt yhtään mitään. Ta
kapenkiltä alettiin auttaa kovin huo- 
nojalkaista, vanhahkoa miestä. Huo
matuinkin, että tämä auton omista
jaksi osoittautunut ukkeli oli ottanut 
kaupanteon harjakaiset vähän etukä
teen. Kahden miehen voimin hänet 
talutettiin tupaan keinutuoliin istu
maan, ja elähtäneen näköinen nainen, 
jolla oli jatkuva kestohymy naamalla, 
alkoi kehua autoa: "Tällaiseen van
haan, arvokkaannäköiseen taloon 
tämä auto hyvin sopii.” Niinpä sopii
kin, ajatteli äiti-ihminen, vanhat har
maat ja huonot rakennukset, kylläpäs 
osasikin sovittaa sanansa.

Virtasen Eino oli pyydetty asian
tuntijaksi. Hän asettui ratin taakse, 
partanaama takapenkille ja sinne li
vahtivat pojatkin. Tuvassa alkoi van
ha pappa vauhdittaa autokauppaa: 
”Kyllä Volvo on hyvä auto. Ensimmäi
nen satatuhatta kilometriä meni niin 
hyvin, ettei mitään korjauksia tarvit
tu, vasta kun toinen satatuhatta alkoi 
tulla täyteen, vähän piti korjailla.

Kuinka monta kertaa vävypoika ajoi 
Euroopan halki Istanbuliin?” Siinä tuli 
pysähdys, ja pappa alkoi tuijottaa tu
van peräseinää. Elähtäneen näköinen 
vilkaisi hätäisesti äiti-ihmiseen, kesto- 
hymy jäykistyi, sitten hän sentään 
näytti rauhoittuneen. Ilmeisesti nai
nen ajatteli: ”Ei kai se siitä mitään 
ymmärtänyt.” Keskusteluun tuli tau
ko. Äiti-ihmisen teki kyllä kovin mie
li kysyä, mitä siellä Istanbulissa teh
tiin, mutta häiriintyneen tunnelman 
takia ei sentään rohjennut udella.

Alettiinkin puhua lehmistä. Pap
pa kertoi hänellä olleen maatila Ou
lun lähellä ja siellä kahdeksan lehmää. 
Sieltä hän oli kulkeutunut tyttären 
mukana Turkuun. Äiti-ihminen lait
toi kahvin, ja tulivat ne auton testaa
jatkin. Virtasen Eino jäi isän kanssa 
ulos, olihan auton kunto selvinnyt. 
Eino ei tullut kahville. Keskustelu 
kääntyi sota-aikaan, isä ja auton omis
tajahan olivat veteraaneja. Partanaama 
ei sanonut sanaakaan, naisen kestohy
my oli läsähtänyt ja silmät harhailivat 
alistuneina. Mihin olisikaan se raha 
mahdettu tarvita? Autosta ei enää pu
huttu, kiittivät kahvista ja lähtivät.

Aikanaan sitten tuli pihaan hyvän
näköinen, sinapinkeltainen japanilai
nen, ja taas kutsuttiin Virtasen Eino. 
Kokeilun jälkeen Eino sanoi, ettei hän 
löydä siitä mitään vikaa. Auto oli mil
tei uusi ja hintakin kohtuullinen, niin 
kaupat tehtiin.

Sitten alkoi tapahtua. Pyhäaamui- 
sin kiireellä navettahommat, porukalle 
puuroa ja lähtöön. Eikä yksin pyhä
päivinä, vaan myös arki-iltoina. Tuli 
siinä tutuksi ympäristö, niin Kuuskos
ken Koskipirtti, Kalvolan Kanajärvi, 
Sammatin suuren pojan synnyinpaik- 
ka ja muistopatsas, Paraisten sillat, 
Naantalin tienoot ja paljon muuta. 
Koluttiin naapurikunnat ja tietenkin 
oma pitäjä. Isä luki postilaatikoista 
talojen nimiä, pojat kurkkailivat, min
kä merkkinen traktori mahtoi pihalla 
olla ja äiti katsoi kukkasia. Sai siinä 
kuskityttö harjoitusta. Hänen hermo-

jensa hallintaa täytyi ihmetellä. Pojat 
olivat mielestään täysiä mestareita, 
ohjeita satoi takapenkiltä. Isällä oli 
ennen sotia ollut auto, hänkin pyrki 
neuvomaan, eikä äitikään jaksanut 
pitää suutaan kiinni, vaikkei mitään 
ymmärtänyt. Kuski vaan oli kuin ei 
olisi kuullutkaan.

Mutta sitten alkoi muuttua jälki
kasvunkin palvelualttius. Ennen sai 
vähän maanitella hiivan, kahvipake
tin hakijaa tai kirjeen postiin viejää. 
Nyt oltiin kyselemässä: ”Onko kaup
paan asiaa? Suola näyttää olevan lo
pussa, tulitikut loppuvat kohta ja 
pyykkipulveri on vähissä.” Tyttö ly
hensi farkkujen lahkeita ja ompeluko
neen neula meni poikki: kaikki kol
me sitä lähtivät autolla ostamaan. Oi
kotietä kauppaan oli alle puoli kilo
metriä, autolla sentään yli kaksi. Jo
ten olihan se auto tarpeellinen.

Kesä kääntyi syyspuolelle, ja kul
jettajassa alkoi näkyä väsähtämisen 
oireita. Muu joukko oli jo autossa, kun 
kuski tuli vähän hidastellen. Oliko se 
oikeastaan ihme! Tauko sitten tulikin. 
Oltiin tulossa Vammalasta. Mommo- 
lan risteyksessä piti pysähtyä autojo
non jälkeen, eikä ison pakettiauton 
kuljettaja huomannut edessään ollut
ta pientä, maantienväristä autoa, vaan 
ajoi vähän perään. Kuski sanoi: ”Minä 
en tehnyt mitään väärin.” Rikkoutui 
lamppu ja jotain muutakin. Vähän 
apealla mielellä tultiin kotiin. Kuljet
taja taisi olla hiljaa mielessään hyvil
lään. Auto ajettiin vajaan ja ovi suljet
tiin. Tulivat rauhallisemmat pyhät ja 
illat, kuskityttö lähti kouluunsa, auto 
vietiin korjaamolle. Jäätiin odotta
maan seuraavaa kesää. Mitenkäs se 
Särkelä sanoikaan: ”Maa ja matkusta
minen avartaa.

Aili Tuomola

A
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T ~ Tosken Myllykylästä kotoisin oleva, nykyisin Lemun pitä- 
jässä asuva Ulla Rajala harrastaa runojen ja  aforismien 

JL kirjoittelua. Alla näytteitä hänen tuotannostaan.

Ulkona syysillan hämärä, 
puiden kahina tuulessa, 
jossakin yksinäinen linnunlaulu. 
- Tuntuu kuin jokin  
juuri olisi päättynyt.

Elämä
kuin aamupuuro: 
joskus maistuu hyvältä, 
joskus on vaikea 
saada palaakaan alas 
- mutta yhtä kaikki 
terveellistä nauttia.

Mietelmiä
Ihmiset ovat pohjimmiltaan hyvin hau
raita, ja  kovimmat meistä ovat niitä, jo t
ka jo  ovat särkyneet jostain kohtaa.

On paljon ihmisiä, joista ei tiedä mitään, 
vain kasvot ovat tu tu t ja  ääni ja  se riit
tää. Sitten on niitä, joista tietää melkein 
kaiken, eikä koskaan opi tuntemaan.

Sitäkö se on ihmisen yksinäisyys, että har
voista ystävistäänkin miettii, onko varaa 
olla eri mieltä mistään.

Lapsille annetaan anteeksi heidän rehel
lisyytensä, aikuisille heidän valheensa.

Ihmisten välisessä keskustelussa tärkeää 
on se, mitä hiljaisuus puhuu.

Kevät on kaunis, mutta usein pettävän 
kylmä: yhtenä yönä se voi tuhota sano
mattoman paljon uutta elämää.

Jos olisin taikuri ja  voisin maailmaa 
muuttaa, muuttaisin ihmisen, en muu
ta.

Aikuistuminen on kipeää kasvamista ja  
usein siitä jää  lähtemätön arpi.
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M uistoina koonnut Särän Ritva

Kuvaus lapsuuteni vuosilta 1935-1948

Kotini oli Hongiston metsä- 
kulman Särä. Ensimmäiset 
muistoni ovat siskoni Iirik

sen syntymästä vuoden 1940 helmi
kuulta. Isäni sisar Eeva oli tullut meille 
äidin avuksi Koivulasta Hilma-siskon 
luota jo vähän ennen synnytystä. Päi
vällä lähettivät veljeni Riston hiihtä
en Koivulaan kätilöä hälyttämään. Sii
hen aikaan oli käytössä ns. Kyrönmaan 
Franssin polku, jota pitkin pääsi Koi
vulaan hieman lyhyemmällä matkalla. 
Synnytys alkoikin jo alkuillasta ilman 
kätilöä. Siihen aikaan nukuimme koko 
perhe samassa sängyssä, ja heräsin tie
tysti tapahtuman aiheuttamiin ääniin 
ja parahdin hädissäni, että kuolisiko äiti 
nyt. Eeva siihen vastasi, ettei kuole ja 
että nyt on vauva tulossa ja sinun on 
paras yrittää nukkua. Aamulla sitten 
näet pikkuisen. Kaiketi siinä sitten nu- 
kahdinkin, ja aamulla oli kätilökin pai
kalla. Pientä, huutavaa rääpälettä pes
tiin pyykkisaavissa puulaatikon päällä. 
Kätilö oli tuotu hevoskyydillä kirkon
kylästä, Tuimalasta. Eeva-täti sai yksin 
hoitaa synnytyksen äidin antamien 
ohjeiden mukaan. Tädillä itsellään ei 
ollut vielä siihen aikaan lapsia ja nuo
rikin oli vielä. Isälle saivat tiedon kir
jeellä Iiriksen syntymästä. Ajan päästä 
hän pääsikin lomalle lastaan katso
maan. Tiettynä päivänä seisoskelin ik
kunan edessä ja katselin tielle isän saa
pumista odotellen. Kun näin hänet, 
niin heti paikalla vedin saappaat jalkaa
ni ja lähdin hameen helmat heiluen 
uppolumessa häntä vastaan. Kaukaa jo 
huusin: ”Isä, meillä on semmoinen pie
ni vauvakin! ”Isä nappasi minut syliin
sä ja sanoi: ”Vai semmoisia on sattu
nut.” Olin silloin noin neljä ja puoli 
vuotta vanha.

Talvisodan jälkeen oli pieni tauko, 
kunnes jatkosota alkoi. Meille ostettiin 
radio, joka toimi ladattavilla akuilla. 
Sähköä ei paikkakunnalla vielä silloin 
ollut. Akut piti viedä ladattaviksi Tui-

malaan. Kuljettaminen oli hankalaa, 
koska niissä oleva happo oli aikamois
ta myrkkyä ja avonaisissa akuissa oli 
aina roiskumisen vaara. Akkuja oli use
ampia, toiset kotona ja toiset latausreis- 
sulla. Muistan, että naapureista tuli ih
misiä kuuntelemaan kirkonmenoja ja 
maanantai-illan kuunnelmaa. Kulman 
tyttäret, äidin serkut, olivat useimmi
ten käsitöineen mukana. Istuttiin pie
nen kamarin lämpimässä ja keskityt
tiin tosiaan kuuntelemaan sisältöä. 
Kuulumiset vaihdettiin kuunnelman 
loputtua. Toisinaan Tiltu levitteli sota- 
juttujaan.

Veljeni Risto oli jo koulussa, ja sain 
luvan mennä joskus hänen mukaansa 
kuunteluoppilaaksi seuraamaan ope
tusta. Lukemaan opin Riston lukiessa 
läksyjään, tosin aluksi opin kirjaimet 
nurinpäin, istuin nimittäin pöydän 
vastapuolella ja seurasin sieltä Riston 
tavaamista. Meille tuli Turun Sanomat, 
jonka nimessä käytettiin vanhanaikai
sia kirjaimia. Kerran sitten menin äi
diltä kysymään, että lukisiko tässä Tu
run Sanomat. Äiti siitä hämmästyi ja 
sanoi: "Oletkos sinä jo oppinut luke
maan?” Varmistaakseen asian hän pyysi 
minua tavaamaan sanat, ja onnistuihan 
se.

Isä kävi toisinaan lomalla ja muis
tan, että hän aina toi meille jotain tuli
aisia. Kerran saimme Iiriksen kanssa 
uimapuvut ja muistan myös saaneeni 
vihreän villatakin, jossa oli kaulukses
sa ja hihansuissa kilipukin kuvia.

Ruoka oli niukkaa sota-aikana 
kaikkialla, mutta meillä oli sen verran 
peltoa, että pysyimme perusruuassa, 
lehmä navetassa maitoa antamassa ja 
kaksi lammasta, joista saatiin villoja ja 
sika teurastettavaksi. Pari kanaakin taisi 
olla. Tosin lehmä ja kanat pitivät lepo
taukoja anneistaan talven aikana. 
Useimmiten pienissä taloissa oli lehmiä 
kaksi, joista toinen pojitettiin keväällä 
ja toinen syksymmällä, jotta maitoa

saatiin koko vuoden ajan. Vesipula oli 
myös hankala asia, ruokavettä tuotiin 
yleensä Kananiityn luontolähteestä tai 
Anjanojan (Anianojan) lähteestä. Kai
vokin meillä oli, mutta yleensä se kui
vui kesällä ja talven pakkasilla. Elukoille 
vesi tuotiin Kulman taikka Ihamäen 
savikuopilta. Kumpaankin oli saman
pituinen matka. Näillä savikuopilla 
myös kävimme pesemässä pyykkimme 
kuivina kausina. Saunassa kävimme 
noin kerran viikossa ja sinnekin vesi oli 
raahattava ko. kuopista, kun kaivossa 
sitä ei ollut.

Isältä jäivät monet työt kesken, kun 
oli lähdettävä sotaan. Saipahan sentään 
rakennettua talon, navetan, saunan ja 
puuliiterin ja raivattua hiukan maata 
lisää. Ihmisvoimalla maat silloin raivat
tiin, eikä raivauspalkkioista ollut tietoa
kaan. Kantokasat pihallamme olivat 
valtavat ja ne olivat mukavia leikkipaik
koja, mutta tosi vaarallisia. Lähistöllä 
asuvat äidin enot, Jalmari Kulma ja 
Oskari Leino perheineen, olivat äidin 
apuna peltotöissä. Härkälän talosta saa
tiin myös lainata hevosta tarvittaessa 
raskaampiin töihin. Yhtenä jouluna 
olimme aikeissa lähteä Tuimalaan jou
lukirkkoon, mutta koko yön satanut 
lumi esti aikeemme.

Äiti ja Risto tekivät hevospäiviä 
työn muodossa takaisin. Risto oli pit
kiä päiviä kiertämässä sirkkeliä lautoja 
sahattaessa, vaikkei ollut kuin kym
menvuotias. Koulusta vaan anottiin 
poissaololupa niiksi päiviksi. Kanssa
käymisissä olimme enimmäkseen Kul
man, Sampaan ja Kyrönmaan perhei
den kanssa, mutta muistan myös van
han Mäentaustan, jossa silloin tällöin 
kävimme. Mäentaustassa oli asukkina 
vanha inkeriläismummo, josta kovasti 
pidettiin paikkakunnalla. Jossain vai
heessa hänet vietiin pois, eikä asiasta 
puhuttu paljon mitään. Myöhemmin 
on selvinnyt, mikä oli inkeriläisten koh
talo sodan vallitessa. Sota oli kaiken
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aikaa läsnä, lentokoneita lenteli taivaal
la ja joskus hyvinkin matalalla, metsä
kaartilaisia kuljeskeli toisinaan kylällä. 
Poliisit niitä jäljittivät ja kerran ampui- 
vatkin yhden miehen Naumin metsään 
Anianojan varteen. Pitkään ampuma
paikalla oli pystyssä puuristi, jonka aika 
sitten lahotti. Ikkunat piti olla peitet
tyinä maaseudullakin, jottei valoja oli
si näkynyt pommittajille. Helsingin 
pommituksia seurasimme leimahduk
sina taivaalla Takamaan talon suunnas
sa.

Asuinrakennukseemme kuuluivat 
keittiö ja kamari. Isompi kamari oli 
keskentekoinen, ei ollut lattiaa eikä 
kattoa. Siellä säilytettiin viljasäkkejä ja 
juoksentelivat hiiret, rottiakin taisi olla 
joukossa. Kun alkoi siirtolaisten asut
taminen, niin meillekin määrättiin 
kolmihenkinen perhe ja lehmä. Oli 
kesä, joten jotenkin selvittiin, mutta 
olihan syksy tulossa ja majoittaminen 
keittiöön tuntui hankalalta, joten äiti 
vimmastui ja meni Tuimalaan selvitte
lemään tilannetta. Siellä hänelle lyötiin 
rakennuspiirustukset eteen ja sanottiin, 
että olihan meillä vapaa huone majoit
taa heidät. Äiti sanoi kertoneensa, että 
olivat siellä seinät, mutta ei lattiaa eikä 
kattoa. Kaiketi kävivät tarkistamassa 
tilanteen, koska siirsivät heidät muu
alle. Saman kesän aikana tuli Härkä- 
lään Helmi Poskiparta ja Anna Ravant- 
ti. He asettuivat Härkälän saliin, mut
ta en muista, miksi heidän lehmänsä 
tuotiin meidän pihametsikköömme. 
Helmi kävi niitä hoitamassa ja he ystä
vystyivät äidin kanssa. Tapailivat toisi
aan vielä sodan jälkeenkin, vaikka he 
myöhemmin asettuivat Hämeen läänin 
Koskelle. Helmi leipoi piirakoita peru
noista ja porkkanoista. Ne olivat meil
le uutta herkkua. Myöhemmin syksyl
lä Helmi ja Anna muuttivat Mäen taus
taan ja saivat lehmänsäkin sijoitettua 
sinne. Pulaa oli silloin lehmienkin ra
vinnosta, kaikki ruoho revittiin käsin 
ojien pientareiltakin lehmien ja lam
paiden talviruuaksi.

Kouluni aloitin syksyllä 1941 Sa- 
topään koulussa, joka oli noin kolmen- 
neljän kilometrin päässä. Synkän met

sän läpi meni jonkinlainen kärrytie ja 
talvisaikaan rämmittiin umpilumessa, 
koska tietä eivät juuri muut käyttäneet. 
Lunta oli tosiaan paljon sotatalvina, 
totta on sekin, että pienille jaloille sitä 
olikin suhteessa liian paljon. Kotoa läh
tiessä Purhaan metsän reunassa olivat 
monesti metrin korkuiset kinokset. 
Keväisin ja syksyisin matkat sujuivat 
paremmin, ja koulutiemme meni kau
niin metsän siimeksessä, tosin matkan 
varrella oli monia pelottavia paikkoja. 
Ensimmäinen oli Särän lähettyvillä ole
va Lehtoniemen makasiini ympäristöi
neen, seuraavana sakea pusikko jonkin 
matkan päässä. Heinosen Orko siinte- 
li seuraavaksi puitten välistä ja sitäkin 
kammoksuttiin. Seuraavaksi Iloniemen 
lasitien haarassa oli pelottava kohta, 
josta yleensä mentiin juosten ohi. Heik
kilän tienhaara oli valoisa, mutta kui
tenkin jotenkin pelottava. Olen näh
nyt unia vielä aikuisenakin siitä paikas
ta. Unet eivät sinänsä ole olleet pelot
tavia, vaan niissä olen kulkenut met
sän halki avaraan, kauniiseen järvimai
semaan, järven takana on ollut useam
pia taloja ja kaunis kirkko rantatöyrääl- 
lä. Seuraava kauhun paikka oli Lehto- 
niemen piha-alue. Siellä oli kiukkuinen 
pässi puskemassa ja vapaana oleva koi
ra, joka räksytti kintereillä koko ajan. 
Koulutie kulki pihan lävitse ja sanot
tiin, että sitä saisi käyttää, koska tie jat
kui pihan jälkeenkin. Lehtoniemen 
pihalle pystytettiin siirtolaisasutuksen 
aikana keinu, jossa voi kiikkua useam
pi yhtä aikaa. Siihen yleensä pysähdyt
tiin ja katseltiin isompien hurjaa kiik
kumista. Keinulla saattoi jopa pyöräh
tää ympäri, kun vauhti kasvoi riittäväs
ti. Vielä jonkin matkan päässä olivat 
Kanniston rakennukset ja niiden jäl
keen Satopään koulu.

Opettajina olivat Helena Rautoma 
alakoulussa ja Hilda Virtanen yläkou
lussa. Alakouluaikani oli pelkkää pai
najaista. Opettaja otti tavakseen tukis
taa ja rangaista minua hyvin usein. 
Toiset oppilaat olivat aina pilkkaamas
sa, ja yleensä kaikki pahuudet, joita 
luokassa tehtiin, pantiin minun syyk
seni. Olin melkein joka päivä nurkas

sa. Ihmettelen vaan, miten opettaja ei 
nähnyt siinä mitään epäilyttävää, sillä 
enhän minä, pikkuinen ipana voinut 
olla kaikkeen syyllinen. Se oli koulu- 
kiusaamista siihen aikaan, eikä siihen 
kukaan puuttunut. Luokallani oli poi
ka, jolla oli ärrävika, ja kaikki häntä siitä 
pilkkasivat. Jotenkin haimme turvaa 
toisistamme ja olimme välitunnit aina 
yhdessä. Välitunnin loputtua soitettiin 
kelloa ja kipaistiin riviin ja kuoro huu
si: ”Suorrra rrivi!” Opettaja kuuli tä
män ja kysyi: "Kuka huusi?” Kuoro 
vastasi, että Ritva. Siitäkin jouduin 
nurkkaan häpeämään. Tosiasiassa en 
ollut huutanut ollenkaan, sillä olinhan 
kaveri Kainon kanssa.

Sama oli Ristolla, aina kiusattuna, 
kunnes hänen sisunsa kasvoi ja rupesi 
antamaan selkäsaunoja isommillekin. 
Tällä tavalla hänestä kehittyi aikamoi
nen tappelupukari. Lukutaitoni oli ai
noita asioita, josta sain kiitosta jo kou
lua aloittaessani, tosin se ei kehittynyt
kään siitä pitkään aikaan.

Luokallani olivat mm. Kanasuon 
Leila, Riihikorven Meeri ja Takamaan 
Aarne naapuritaloista, Perkon Hilkka, 
Nummisen Lea ja Koivulinnan Kyllik
ki sekä Lehtoniemen Raimo Satopään 
koulun ympäristöstä. Useimmiten ih
miset siihen aikaan nimettiin tilan ni
men mukaisesti. Hongiston metsäkul- 
malta kävi koulua myös isompia lap
sia, jotka tuppasivat aina meitä pienem
piä kiusaamaan, eikä se ollut mitään 
pientä kiusoittelua, vaan rankkaa nyr
keillä hakkaamista, niin että henkeä 
salpasi, kun lyötiin selkään. Pitkin 
metsiä siinä sitten kotiinpäin rämmim
me, kun emme tiellä näkyvissä uskal
taneet olla. Usein myös Meerin kanssa 
menimme toista polkua Kananiityn 
kautta. Matka oli tällöin pidempi, ja 
kotona odotti selkäsauna, kun en ajois
sa ehtinyt kotiin. Niin se oli, valintaa 
ei ollut. Kiusaajat olivat sekä tyttöjä että 
poikia. Joskus minutkin kelpuutettiin 
kiusaajien joukkoon, ja silloin kiusat
tuna oli yksistään Meeri. Yläkoulussa 
alkoi jo olla vähän helpompaa, mutta 
oppilaana kuuluin huonompaan kas
tiin. Opettaja Virtanen näki vain omat
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lemmikkinsä lähipiiristään. Risto sen
tään kelpuutettiin loppupuolella hy
väksyttyihin, ja opettaja jopa mainitsi, 
että hänellä olisi jopa mahdollisuus 
mennä yhteiskouluun.

Ylemmillä luokilla kaveerattiin tyt
töjen kanssa ja olimme aina perusta
massa jos minkäkinlaista välituntiker- 
hoa. Kokoonnuimme toisinaan puu- 
liiterissä ja joskus opettajien saunassa
kin. Tosin se ei ollut luvallista, mutta 
kun niitä salapaikkoja oli niukasti, niin 
sinnekin tuppauduimme. Kerran po
jat sulkivat oven ulkopuolelta ja tun
nin alussa opettaja ihmetteli, missä 
kaikki luokan tytöt olivat. Lopulta poi
kien oli kerrottava, että he olivat lukin
neet meidät saunaan. Liikuntatunneilla 
oli yleensä talvisin hiihtoa ja kesäisin 
pelattiin koulun pihalla joko raja- tai 
pesäpalloa. Voimistelutunnit pidettiin 
alakoulun luokassa iltapäivisin, ja nii
den pitäjänä oli alakoulun opettaja. 
Koulussa ystäviäni olivat Perkon Hilk
ka ja Nummisen Lea sekä alemmalta 
luokalta Niinikoiviston Ritva.

Päästyäni seitsemännelle luokalle 
opettajani vaihtui. Virtanen jäi eläk
keelle ja tilalle tuli Eila Mäenpää. Sa
malla muuttui myös todistukseni täy
sin kiitettäväksi, josta äitini innostui 
jopa yhteiskouluun laittamisestani. 
Pääsykokeissa en ollut, mutta kun kou
lu jo oli alkanut, sattui äitini tapaamaan 
Kulman Vapun yhtenä aamuna mai- 
tokannua telineelle viedessään. Siinä 
jutellessaan Vappu oli sanonut, ettei 
Ritva sitten yhteiskouluun päässytkään, 
koskei ole kouluun mennyt. Äiti oli 
vastannut, ettei Ritva ollut pyrkimäs- 
säkään sinne. Kotona äiti oli kuin myrs
kyn merkki ja tiuskasi minulle, missä 
oli todistukseni, hän tarvitsi sitä nyt 
heti. Pikaisesti äiti vaihtoi vaatteita, 
hyppäsi pyörän selkään ja lähti. Ihmet
telin, mitähän nyt tapahtuisi. Äiti tuli 
takaisin ja sanoi minulle: ”Vaihda vaat
teesi ja mene Tuimalaan ja siellä kou
lun rehtorin luokse pääsykokeisiin, jos
ko kelpaisit sinne yhteiskouluun.” Las
kin siellä laskuja ja rehtori kyseli histo
rian ja maantiedon asioita. Todettuaan 
tiedot oikeiksi hän sanoi minulle: "Tule

huomenna kouluun, Honkamäkeen, 
kello yhdeksäksi.” Olin iloissani ja 
hämmentynyt ja ihmettelin, mikä äi
tini mielen oli muuttanut. Pohdin 
myös, mitä isäkin siihen sanoisi tultu
aan töistä kotiin. Näin alkoi koulu-ura- 
ni yhteiskoulussa, josta tarinaa tulevai
suudessa.

Metsäkulman lapset kokoontuivat 
usein yhteisiin leikkeihin isoimmille 
pihoille, pelattiin erilaisia pallopelejä ja 
oltiin piilosilla ja keinuttiin. Pääsiäise
nä saimme käyttöömme paksun lan
kun, jonka alle pantiin pyöreä pölkky 
ja hypittiin lankkuhyppelyä. Toisinaan 
hypytettiin toisiamme melko korkeal
lekin.

Talvisin taas oli lumilinnojen te
koa ja tunneleitten kaivamista lumiki
noksiin sekä tietysti hiihtämistä. Han
kikannon aikana oli hyvä sahata lumes
ta tiiliä, joista rakensimme lumitaloja. 
Ihamäen Antti, sahaamisen mestari, 
muotoili tiilistä todellisia taideteoksia. 
Varttuneimpina Antti ja Risto kuljes
kelivat usein metsässä variksenpesiä et
sien ja luontoa tarkkaillen.

Vieraita meillä Särässä kävi sota
vuosinakin, etenkin kesäisin. Tulivat 
enot perheineen junalla Tampereelta ja 
Kemijärveltä Mellilän asemalle ja siel
tä jos milläkin kyydillä Koskelle, jos
kus jopa kävellen noin kahdeksantois
ta kilometrin matkan. Tapalasta isoisän 
luota kävelivät tai tulivat lainaamillaan 
polkupyörillä Särään. Helppoa ei sii
hen aikaan ollut matkustelukaan, mut
ta ihmiset olivat tottuneet kävelemään 
ja kantamaan kasseja. Kylässä viivyttiin- 
kin silloin aina useamman päivän ajan. 
Martti-eno ja äiti olivat kovia kinaa
maan asetelmasta kaupunkilainen ja 
maalainen ja välillä vihoiteltiinkin, 
mutta aika yleensä rauhoitti tilanteen. 
Turusta Koskelle oli myös linja-auto- 
yhteys ja sieltä tulivat äidin tädit hamst
raamaan ruokaa. Anna-tädillä oli kaup
pa Turussa ja sinne piti saada jotain 
myytävää, ja siksi tullessaan kylään kier
telivät lähitaloissa ostelemassa ruoka
tavaraa. Useimmiten menivät Tuima
laan kävellen ja raahaten painavia kas- 
sejaan, toisinaan joku otti heidät kyy

tiinsä mennessään hevosella Tuimalaan.
Sota-ajalta muistan, että kävimme 

Loimaalla valokuvassa koko perhe, 
menimme pyörillä Mellilään isän sisa
ren luokse ja siitä junalla Loimaalle. Oli 
lapselle mahtava tunne istua junassa, 
ja Loimaan kauppalakin näytti isolta 
kivitaloineen ja katuineen. Takaisin 
Mellilään tulimme avonaisessa tavara- 
vaunussa. Mellilästä jatkoimme usein 
Koivusuolle Fanny-tädin luokse. Mä
kirinnan talo oli metsäisellä rinteellä ja 
talon alapuolella oli kaunis puutarha, 
jossa oli sireenimaja. Tämä oli mieles
täni jotain erikoista. Siellä juotiin kor- 
vikekahvit kukkien keskellä.

Sodan loppumista en muista sen 
kummemmin. Isä tuli terveenä kotiin 
ja jatkoi keskenjääneitä töitään, raivasi 
peltoa lisää, rakensi isomman navetan 
ja sauna siirrettiin toiseen paikkaan. 
Pikkuveljeni kertoi muistavansa, kuin
ka sauna vieritettiin alas rinnettä tuk
kien avulla. Tosin hän ei ollut silloin 
vielä syntynytkään, toisten jutuista vain 
oli luonut mielikuvan itselleen. Kaivet
tiin kaivo ja savikuoppia, jotta ei enää 
tarvinnut hakea vettä naapureitten 
kuopista. Isä kävi päivät naapureilla 
rakennustöissä ja väliajat teki omia töi
tään. Kaikki pihamme rakennuksiin 
tarvittavat hirret hän on kirveellä veis
tänyt itse, samaten kivijalkoihin tarvit
tavat kivet louhinut Purhaan metsän 
kallioista senaikaisin menetelmin.

Sota-aika ja sodanjälkeinen jälleen
rakennus oli kovaa aikaa koko Suomen 
kansalle, mutta pyrkimys eteenpäin oli 
vahvasti jokaisen mielessä. Kunnialla 
siitä selvittiin.

£ A
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Koskien kuohuja

Kesähelteessä kuivana kautena 
kosken kuplat ne hajoaapi.
Vesi virtaa koskenkin puroina, 
on kulku veden näin rauhaisampi.

Luonnon rakenne synnyttää kuohunnan, 
tulva-aikana suuren kohinan.
Veden silmät kun taivaltaa jonossa, 
vesi tuntuu vauhdissa haihtuvan.

Padot sitovat vesimassoja, 
ne on voimalle turvana.
Ja ne kestävät lyhyitä aikoja,
-vesi on harmaan haalea.

Työ leimansa luo veden juoksuhun, 
se markkojakin tuotti aina.
Rikkaus vie rahan tuoksuhun, 
onnea ei rahakaan paina.

Kun aikansa markat kertyvät, 
ja  kehitys tuo uutta tuulta.
No — tekniset rakenteet häviävät, 
koski tuoksuu nyt ihan muulta.

On vedellä vapaus kulkea, 
lasketella pitkin ojaa.
Nyt kiire on vedellä valtava, 
sitä asukas seuraaja — nojaa.

Nimi Koski on pitäjäleimainen, 
kosket luontoa kaunista kuvaa. 
Vaikka käyttö on talousvoimainen, 
asukas sitä rakastaa lujaa.

Vaikka salainen oliskin nimitys. 
Tosi on — asun koskien luona. 
Aivan oikein - se peruspurkaus 
on kosken kaunihin luoma.

Vertauskuvaa nyt koskista 
saamme tulevaisuudessa hoitaa. 
Koskien voima on ain valtava, 
muut kauneudet se voittaa.

Tee työsi Kosken hyväksi 
-ja  symbolit kuntoon hoida.
Ne ei ole onneksi syväksi,
- ne on tarpeen ratifioida.

T.l. on aikansa paikannus, 
jotta läänin nimitys säilyy.
Nimi Koski on vertaussopimus, 
ja  muistot sen takana päilyy.

Koski on vauras ja  tunteellinen.
Monen kohteen varmennus aina.
Niin syntyy tunnelma onnellinen, 
eikä kosket ole Koskelle vaiva.

Se lempeä ajatus Koskella 
ei asukkaiden mieliä paina.
Siksi pitäjää kaunista rakenna, 
se on Sinun kotisi aina.

Lisää koskia ei tarvitse rakentaa
- hoitaa vanhat ja  uutta luoda.
Nyt syntyy paineita maailmaan
- mitä voisikaan tänne tuoda.

Kosket vapaat, kauniit ja  ihanat 
meille antavat elämän hurmaa.
Ne taipaleet kanssamme jakavat
- ja  johtavat kasvavaa turvaa.

Erkki Vilhonen

Pitäjän osuudella on viitisen koskea. 
Koskenkartanon koski on padottu Turun 
vesisäännöstelyä varten.
Vapaina ovatTuimalan ja  
Patakosken kosket, samoin 
Koivukylän -  Myllykylän kosket.
(E.V.)



Koskelaisseuran Porkkalan-retki
jatkosodan välirauhan ehtojen mukaan 
60 vuotta sitten. Yli 7200 asukasta sai 
10 päivää aikaa muuttaa evakkoon. Oli 
saatava mukaan heinät, vilja, juurik
kaat, eläimet ja tietenkin irtain koti- 
omaisuus. Evakuoinnissa avusti yli 
20 000 henkeä. Kaiken piti olla luovu- 
tuskunnossa 28.9. klo 24.

Neuvostoliitto sijoitti 20 000 -  
30 000 sotilashenkilöä ja noin 10 000 
siviiliä vuokra-alueelle. Rakennettiin 
mm. sotasatama, pari lentokenttää, 
kasarmeja, kouluja, sairaaloita ja tuhan
sin miinoin varustettu miinaverkko. 
Parenteesin aikana viehättävä Porkka
lan alue koki kovia. Lena Selenin ja 
Berndt Gottbergin v. 2000 julkaise
maan Porkkala-teokseen on kerätty 
runsaasti tietoa tästä kaudesta. Esimer
kiksi Degerbyn kirkkoa käyttivät tans- 
si-, laulu- ja lausuntaryhmät. Elokuvia 
esitettiin myös samaisessa salissa. Kirk
konummen kirkko oli mm. upseeriker
ho- ja varastotilana. Maailman pisin 
tunneli toteutui, kun vuonna 1947 
avattiin Helsingin jaTurun välinen rau
tatieyhteys erikoislaatuisine järjestelyi
neen. Osa retkeläisistä oli ollut tällai
sella matkalla venäläisen veturin vetä
mässä junassa, jonka ikkunat olivat pei
tetyt ja jota aseistetut sotilaat vartioi
vat.

Retkeläiset Pokrovan luostarin 
edustalla

S ateista säätä uhmaten 44 inno
kasta retkeläistä lähti perintei
selle kulttuurimatkalle kohti 

Porkkalaa. Päivän ohjelmasta ja opas
tuksesta vastasi tälläkin kertaa ammat- 
tioppaan taidoin kesäkoskelainen Anja 
Välimäki.

29.9.1944 alkanutta ja 26.1.1956 
päättynyttä aikaa Porkkalan alueella 
kutsutaan Parenteesiksi. Lähinnä Kirk
konummen, Siuntion ja Degerbyn 
kuntien alueista suurin osa oli luovu
tettava 50 vuodeksi Neuvostoliitolle Luostarin puutarhaa
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Pokrovan luostarissa
Maukkaan retkilounaan nautim

me Kirkkonummen luostarin tiloissa. 
Hariton Tuukkanen — munkki Hari- 
toniksi vihitty -  tutustutti retkeläiset 
Pokrovan luostarialueeseen. Pääraken
nus on yli 90 vuotta vanha, ja sen omis
tajia ovat olleet mm. kirjailija Vilkuna, 
konsuli Elfving sekä vapaaherra Ami
noff. Parenteesin aikana rakennukses
sa toimi sotatuomioistuin. Leipomo-, 
muovitehdas- ja asuntolavaiheitten jäl
keen kunta myi rakennukset vuonna 
1996 Haritonille, joka on uusinut mm. 
talon 100 ikkunaa ja 9 kaakeliuunia.

Vanhaan hevostalliin on rakennet
tu kirkko, joka vihittiin kesällä 2001. 
Keskellä kirkkosalia on valtava Venä
jältä tuotu kattokruunu. Vaikuttavan 
ikonostaasin maalarit ovat Pietarin alu
eelta alan taitajia. 20 hengen ryhmä

Igorin museon edustalla opas Anja 
Välimäki

Tammikuussa 1956 presidentti 
Paasikiven kauden loppupuolella Neu
vostoliitto luovutti Porkkalan alueen 
takaisin. "Hautausmaalla, jossa ei ol
lut yhtäkään hautakiveä, kohdattiin ja 
vaihdettiin kokemuksia -  ruusutapet- 
tikerroksista, seinäluteista ja hämmäs
tyttävistä uudisrakennuksista. Hiljai- 
simpia olivat ne, jotka löysivät vain 
entisen kotinsa kivijalan”, todetaan 
Porkkala-teoksessa.

Osa löydetyistä tavaroista on sijoi
tettuna Igorin museoon. Matkailunäh
tävyyksistä tutustuimme myös Pikka- 
lan Riemukaareen, Kabunovin tiehen, 
Grefvaksen bunkkeriin sekä Kirkko
nummen Kolsarin venäläiseen hauta
usmaahan. Lounaalla Pokrovan luostarissa
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Upinniemen käyneitä: Unto Anttila, Pekka Vesala ja  opas Aaro Sorva.

maalasi ikoneja kaksi vuotta. Kirkon 
esineistöä on ostettu eri puolilta maa
ilmaa.

Nyt luostariin kaivataan lisää 
munkkeja, sillä työsarkaa riittää vaik
kapa kirkon lämmittämispuuhissa use
ammalle kuin kahdelle.

Elfvingien aikana talossa oli kaup
papuutarha. Dannebrogin tila on nyt 
Neitsyt Marian suojeluksessa (Pokro- 
va), ja kukkulan puutarha on jälleen 
kunnossa Börje Fin suunnittelemassa 
muodossa. Monenlaiset kukat ja yrtit 
rehottavat vapaasti alueella — kiitos ul-

Upinniemen Merikappelin kellotapuli 
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kopuolisen rahoittajan ja talkooväen. 
Keskiaikainen luostaripuutarha on ol
lut suunnitelmien taustana. Laaja jäte- 
marmorista tehty suihkulähde 40 ne
liön suuruisine mosaiikkipatioineen 
kaunistaa kukkulaa. Erikoisuutena on 
espanjalaisen Gaudin töitä muistutta
va tasanne.

Pokrovan ortodoksiveljesyhteisön 
tiloissa j ärjestetään j umalanpalveluksia 
ja muita tilaisuuksia runsaasti. On 
myös mahdollisuus nauttia hiljaisuu
desta nykyajan kiireen keskellä.

Tykkimies Aaro Sorva ja  pelikortit

Upinniem en
varuskunta-alueella

Kiertoajelulla oppaanamme toimi 
tykkimies Aaro Sorva. Hän esitteli alu
een rakennukset toimintoineen ilma
tyynyalus Tuulesta Merikappeliin. 
Vuonna 1965 vihitty Merikappeli on 
ensimmäinen itsenäisyyden aikana val
mistunut varuskuntakirkko. Kirkkora
kennus muistuttaa laivan keulaa ja kel
lotapuli purjeveneen silhuettia. Arkki
tehti Mikko Heliövaaran suunnittele
maan kirkkosaliin mahtuu 350 henkeä, 
ja kirkko on sekä varuskunnan että suo
men- ja ruotsinkielisten seurakuntien 
käytössä.

Upinniemen kierroksen kruunasi
vat "sotkussa” nautitut munkkikahvit 
sekä oppaamme taikurimaiset esityk
set korttipakan avulla. Huijatuksi tuli 
koko koskelaisporukka!

Oli syytä poistua asiallisesti varus
kunta-alueelta ja kiittää Suomenlahden 
meripuolustusalueen komentajaa, 
kommodori Antero Karumaata siitä, 
että saimme luvan tutustua 1700 me
risotilaan koulutuskeskukseen.

Upinniemessä paistoi aurinko, 
mutta kotimatka sujui jälleen sateen 
ropistessa. Retken viimeinen kohteem
me oli erikoinen diverssikauppa Kas
vihuoneilmiö.

Teksti: Hely Nurminen 
Kuvat: Matti Välimäki ja Hely 

Nurminen



Tapahtui kerran Koskella...

Ennen joulua vuonna 1954 Osuuskassan harjoittelija Erk
ki V ilhonen ehdotti toim itusjohtaja Verner Kaatialalle 
Osuuskassan tiedotuslehden perustamista Koskelle. Asia 

esiteltiin johtokunnalle, joka päätti, että vuonna 1955 Osuus- 
kassa postittaa neljä tiedotuslehtinumeroa, joissa esitellään Osuus- 
kassan palveluja sekä pitäjän toim intoja ennen ja nyt.

Tammikuussa 1955 nro 1 tuli julkisuuteen. Neljän num eron 
vuosivauhti mahdollistaisi postitusmaksujen alhaisuuden, mikä 
perustui sanomalehdistön mukaisiin kuljetusmaksuihin. Maksu 
oli silloin melkein olematon.

Kun asia esiteltiin johtokunnalle nim ineen ja tekijöineen, ei 
kukaan vastustanut. Toim ittam inen jäi kokonaisuudessaan Erkki 
Vilhosen huoleksi. Ehdotuksen tekijä on onnellinen siitä, että 
Koskelainen vielä tulee julkisuuteen.

E.V.

KOSKELAISSEURA ry:n toimittamia 
kirjoja ja kortteja
on edelleen myynnissä Kosken Osuuspankissa, Mikkolan Ti
litoimistossa sekä kesällä Kahviaitassa. Kortteja myydään myös 
postissa.

Kosken Tl. Kaskukirja 1. 10 e
Kosken Tl. Kaskukirja.2. 12 e
Kosken Tl. Kaskukirja 3. 13,50 e
Kansanparannusperinnetietoja 13 e
Tuomola, Valitut teokset 13 e
Kortit 1 kpl / 1 e 8 kpl / 5 e

Lisäksi aikaisempia Koskelainen-lehden numeroita ostetta
vissa seuran sihteeriltä.
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