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P u h een jo h ta ja n  p a ls ta
lehm än ternirnairost ituni/uustoo 

ja  tyrnimarjoist nektarii.
Eikssetäst. ”

Riitta Mikkola, Ja määki viäl

Tämän vuosituhannen alun kesä jää 
pitkän ja kuivan hellekauden vuoksi 
historian lehdille muistona poikkeuk
sellisesta vuodenajasta. Onneksi syksv 
toi hieman sateita ja saaliin kuivunei
siin kaivoihinkin vettä. Meillä suo
malaisilla on neljä vuodenaikaa, joita 
seurata. Etelän lämpöön ei tänä kesä
nä tarvinnut matkata. Entä tulevan tal
ven sää? Saammeko vastaavasti pitkän 
pakkasjakson vai onko ilmastomme 
lämpeneminen pysyvää?

Kuluneen toimintakauden aikana seu
ran kahdeksanjäseninen johtokunta

on puheenjohtajansa kanssa pohtinut 
monia kotiseudun elinympäristöön 
ja asumisviihtyvyyteen liittyviä kysy
myksiä. On murehdittu maalaismaise
masta katoavia rakennuksia ja niiden 
pihapiirejä. Valtakunnallisestikin on 
huolestuttu aittojen, latojen ja ma
kasiinien häviämisestä maaseudulta 
uusien, suurten hallien tieltä. Toivot
tavasti seuramme onnistuu ainakin 
pieniltä osin auttamaan merkittävien 
rakennusten ja niiden esineistön luet
teloinnissa sekä säilyttämisessä tule
ville sukupolville.

Vuoden kierto tuo taas eteenne uuden 
lehden. Koskelainen 2006 on saatu 
aikaan talkoovoimin. Kiitoksia kaikil
le kirjoittaja-avustajille sekä kuvien 
luovuttajille. Koska tehdessämme ei

ole mainoksia, toivomme, että kaikki 
lehden saaneet maksaisivat kannatus
maksun 7 euroa. Tilisiirtolomake on 
liitetty lehden etusivulle. Maksusuo
ritukset ovat todella taipeen painatus
kustannusten peittämiseksi. Jälleen 
olemme kiitollisia Kosken Osuuspan
kille tuesta, mikä mahdollistaa lehden 
postituksen. Lehden irtonumeroita on 
ostettavissa OP:sta.
Seuran vuosijäsenmaksu (6 e) ja ai- 
naisjäsenmaksu (50 e) mahdollistavat 
seuran muuta toimintaa. Kiitoksia!

Lehden toimituskunnan puolesta toi
votan viihtyisiä lukuhetkiä Koskelai
nen 2006 parissa!

Hely Nurminen
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P ien i jou lu lau lu
Tänään sadatpienet liekit valaisevat kirkkomaan. 
K aikki niitä,syty telien muistelevat rakkaitaan. 
Oletpoissa, enkä tiedä edes minne sytytän 
meidän muistoillemme kynttilän.

Sua koskettakoon tänään siipijouluenkelin 
yhtä hellästi kuin koskettaa mä sua tahtoisin.
Ja niin kirkkaina taas kynttilöiden liekit loisikoon, 
ajatuksissani luonas oon. |

Olen kadottanut paljon, kaikki joulut lapsuudet 
Niiden tunnelmaa mä vuosiin enää 
Mutta enemmän kai lähti pois, kun sinut menet 
kauas elämälle jonnekin.

Sua koskettakoon tänään siipijouluenkelin 
yhtä hellästi kuin koskettaa mä sua tahtoisin.
Ja niin kirkkaina taas kynttilöiden liekit loistakoon, 
ajatuksissani luonas oon.

Riitta Ojanen

Tuokaa äidillekin  la h jo ja
Äitejä on aivan kaikenlaisia 
on pitkiä, pätkiä, kokonaisia. 
Joskus äiditpuhuvat tuhmia 
nauravat kovaa ja  pitävät juhlia.

Äideillä on myös salaisuuksia 
silloin ei auta kaappeja nuuskia. 
Voi rangaistus olla kohtuuton 

jos suklaakätköt syöty on.

joskus äidit laittavat meikkiä 
se taitaakin olla äitien leikkiä.
Toiset ei käytä edes sukkia 
kädet savessa hoitavat kukkia.

Tyhmiä äiditkin o saavat olla 
istuvat yksinään ullakolla 
riitelevät riehakkaasti 
jo  rapisee muurin kyljestä laasti.

Jouluna äidit valtaa huoli 
on kiiltävää o Itavapöytä ja  tuoli 
tontut kai tykkäävät siististä talosta 
äidit kun siim aa lapsetkin jaloista.

M ut ’ turhaa se kaikki vaiva on 
tontut tietää; vain lapset kilttejä on.

Elina Kanasuo

Tulevaisuus sisälläni
Varovaiset linnut lentävät aamulaivaan ylitse. 
Näen niiden pulleat vatsat omenapuun 
ja  untani vuosia katselen verhon alta 
kun tulevaisuus sisälläni heittää volttia.

Veden pinta on hekeellä armoton
niin loistava että anteeksipyyntö pilkkoisi sitä.

Sininen kesäkuu
kääntyy kohti loppuaan
mutten jaksa enää ajatella m enneitä maisem ia
menneitä aamuja.

Puhtaana kuin saaristomeri tiiranpojan unessa 
aamu taivas suutelee 
linnun huutoa

ja  tulevaisuus sisälläni käy nukkumaan.
Elina Kanasuo
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Jumalan lahja!

Erityisesti jouluna me puhumme lah
jasta, sen ja sen lahjasta. Näin pelkis
tetyllä ilmaisulla me emme kuitenkaan 
vielä ymmärrä, onko kysymyksessä 
jollekulle suunniteltu tai annettu lahja 
vai onko tarkoitettu kyseisen henkilön 
meille antamaa lahjaa. Kun sitävastoin 
puhumme Jumalan lahjasta, niin sil
loin ymmärrämme heti tarkoitettavan 
Jumalan meille antamaa lahjaa. Kuka
pa Jumalalle voisi antaa mitään lahjaa, 
siinä muodossa kuin lahjan tavallisesti 
ymmärrämme.

Raamattu on täynnä puhetta eri
laisista lahjoista, sekä Jumalan että 
ihmisten antamista lahjoista. Ihmiset 
voivat antaa lahjoja toinen toisilleen. 
Näin on ollut kautta ihmiskunnan his
torian. Lahjojen antaminen ja vastaan
ottaminen on yksi parhaimmista ih
misen ominaisuuksista. Pienikin lahja 
voi tuottaa saajalleen iloa. - Muistan jo 
vuosien takaisen matkan Egyptiin. En
nakkoon olimme saaneet vinkkiä siitä, 
että erilaiset kuulakärkikynät ovat 
siellä erityisen mieluisia. Tällaisen 
vaatimattomankaan lahjan antaminen 
ei ollut useinkaan mahdollista ilman, 
että kynän saaja halusi ehdottomasti 
antaa vastalahjan.

Lahjoja on lukemattomia, niitten 
kirjoa on melkein mahdoton kuvata.

Merkittävimmät ja tärkeimmät lahjat 
löytyvät sieltä, mistä emme heti osaa 
etsiä. Eräs jo Vanhan testamentin 
korostuksia on se, että lapset ovat Ju
malan lahja (Ps. 127:3). Jokainen äiti 
ja isä (yhtä hyvin mummut ja papat) 
tuntee tämän omien lastensa ja las- 
tenlastensa kohdalla. Joulu saa usein 
meissäkin esiin jotain siitä jo kauan 
sitten omassa sydämessä unohtuneesta 
pienestä lapsesta. Haluaisimme kokea 
lapsen lailla, yhtä herkästi, yhtä kau
niisti ja vastaanottavasti. Moni muukin 
on varmaan huomannut sen, että kun 
puhuja korostaa seuraavan olevan ni
men omaan lapsille tarkoitettua, niin 
silloin aikuiset kuuntelevat perin tar
kasti. Hyvä niin!

Monien ensimmäiset lapsuusmuis
tot liittyvät aivan erityisellä tavalla 
jouluun. Onhan niissä lahjoilla oma 
osuutensa ja merkityksensä, mutta 
kyllä joulun tuomaan iloon liittyy ai
van varmasti myös kaikki ulkonainen 
kauneus ja sisäinen lämpö. Yhtä hyvin 
lapsi aistii myös päinvastaisen tunnel
man. Joulun todellisen merkityksen 
ymmärtäminen tulee pienten lasten 
kohdalla vasta myöhemmin. Kyllä me 
voimme antaa heidän iloita omalla ta
vallaan jo nyt. Ilo on niin selvästi pien
ten lasten kasvoilla nähtävissä. - Olen

joskus lukenut jostain erään ajattelijan 
mietelmän: “Älkää häiritkö lasten iloa. 
Mikään ei ole helpompaa kuin tuottaa 
lapselle iloa. Mutta mikään ei myös
kään ole helpompaa kuin häiritä lap
sen iloa ja lopettaa se.” Aikuisella on 
lukemattomia aseita, keinoja ja tapoja; 
lapsella ei ole niistä ainoatakaan. Hä
nellä on vain oma pieni, suojaton sydä
mensä, johon me niin helposti voimme 
vaikuttaa.

Joulu on Jumalan lahja meille. Se ei 
tarvitse vastalahjaa, eikä sellaista olisi 
edes olemassakaan. Lahja on lahja vas
ta vastaanottamisen jälkeen. Jos lahja 
unohdetaan tai unohtuu avaamattoma
na ja käyttämättömänä jonnekin, ei se 
silloin ole oikea lahja. Lahjan saaja ei 
ole sitä arvostanut.

Kovin mielellämme me valitamme 
maailmamme suurista ongelmista, 
mutta juuri niissä on se syy, miksi meil
lä on joulu, miksi Jumala syntyi tänne 
ihmiseksi. Jumala otti lapsen muodon, 
että me voisimme ottaa hänet vastaan. 
Jouluun liittyy lahjana Jumalan lapse
us. Apostoli Paavali tiivistää tämän 
seuraavasti: “Rakkaus ohjatkoon elä
määnne, onhan Kristuskin rakastanut 
meitä ja antanut meidän tähtemme 
itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi 
uhriksi Jumalalle” (Ef. 5:2).

Mikä ja millainen on meidän jou
lumme ja joulunviettotapamme? Aina 
siinä ei kovin paljon näy eikä kuulu 
alkuperäisen joulun tarkoituksesta ja 
sanomasta. Juhlat ovat vertauskuvalli
sia kohokohtia, jotka säteilevät ja tuot
tavat iloa elämäämme. On kuitenkin 
hyvä muistaa ettemme me elä joistain 
juhlapäivistä. Me elämme Herramme 
ja Vapahtajamme läsnäolosta arkipäi
vässämme! Meidän ei tarvitse pelastaa 
joulua, vaan joulu pelastaa meidät! - 
Joulun iloa ja valoa kotiisi ja elämääsi!

A ntti Saarela
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Joululoma Alitalossa
Talvi on aina tervetullut. Pääsi hiih
tämään ja luistelemaan. Laskettiin 
mäkeä, tehtiin hyppyreitä. Koulun 
hiihtoloma kruunasi talven. Silloin 
liikunta oli kokopäivätyötä. Parasta 
oli, kun pääsimme äidin Heili-siskon 
hoiviin Koskelle. Iso maalaistalo, tutut 
serkutTerttu ja Heikki. Tosin Heikkiä 
sanottiin silloin vielä Pikku-Heikiksi. 
Isäni oli nimittäin myös Heikki ja tie
tysti aikuinen. No, Heikki kvllä varttui 
aikanaan lähes päätään pidemmäksi 
kuin isäni. Nimi kuitenkin säilyi.

Tulimme Salo-Loimaa -linjurilla 
Loimaalta Kosken keskustaan. Silloin 
matkahuolto oli vielä puutalossa Va
kosta Marttilaan päin. Siinä oli mukava 
kahvila, jossa joskus jouduimme odot
telemaan. Koska vanhemmat tulivat 
meitä tuomaan, otimme pirssin. Yleen
sä saimme Nymanin mustan Kaiserin. 
Nymanilla oli aina pussihousut jalassa, 
usein autoilijan koppalakki päässä.

”Ai, pojilla on oikein sukset mu
kana! Meinaatteks te mäkkee laskee?” 
Me luvattiin. Sukset ja sauva mahtuivat 
hyvin Kaiserin peräfutlaariin. Kai sin
ne muutama kassikin meni. Kaiser oli 
hieno auto. Tärkein kapistus oli no
peusmittari. Me kysymään: ”PääseeLs 
tolia kans kahtasattaa, niinko mittari 
näyttää?” ”Kyl se vähän naftiks tuppaa 
jäämään”, totesi Nyman. Ota siitä sel
vää! Tuttu parin kilometrin taival meni 
nopeasti. Taisimme katsoa postit sa
malla. Postilaatikot olivat siinä lähellä 
Virtain-neitien mökkiä.

Vihdoin perillä. Kaikki rensselit 
- kuten isä sanoi - ulos. Ulko-ovella 
kopisteltiin lumet jaloista ja äiti vielä 
luudalla lakaisi lumia konteista. Pari 
porrasta isoon eteiseen, sitten oves
ta keittiöön. Keittiön perällä oli iso 
tuvan pöytä. Kaksi penkkiä. Oikealta 
vei iso aukko pirttiin. Vasemmalta taas 
makuukammareihin ja tambuuriin. 
Tuvassa jo istuttiin pöydässä. Oli kah- 
veitten aika. Me pojat saatiin mehua. 
Sitä siunailua kuunneltiin: Voi, ko 
Hannukin on kasvanu jo ihan miehen 
mittaan. Ja vielä: Matunkin posket on 
niin pyöreet ko pullan posket! Minua 
vähän hävetti, vaikka olin toisaalta 
mielissäni.

Alitalo

Vaikka muu väki joi ne pakolliset 
kolme kuppia, niin Heikki sanoi aika 
pian: ”Kai mennään hiihtämään, pian 
tullee pimmee!” Me heti mukana. Äiti 
varoitti joen heikoista jäistä, mutta 
Erkki-setä totesi yks Vakaan: ”Kyl se 
kestää hevosen reenkin! ”

Turre ja  kiväärimies

Oli komeaa laskea heti talon nur
kalta joen jäälle. Heikillä oli valmis 
latukin, sama mitä Artto hiihti tutkien 
riistan jälkiä.

Seuraavaksi kiivettiin joen toiselle 
rannalle. Oli ollut sen verran hanki
kantoa, että saimme sinne jopa pienen 
pujotteluradan. Minä olin vikkelin, 
mutta Heikki ja Hannu tietysti no
peimmat. Minä taisin kaarnakin aika 
usein. Alenin pellolla oli hyppyri ja ko
mea pujottelurata. Isoisäni oli raken
tanut saunan, ja kauniita rantakuusia 
on saunan lähellä. Olen kuvannut Ali
talon maisemia Hilkka-tädiltä saamal
lani kameralla.

Ilta tuli nopeasti ja tukevan ruoan 
jälkeen uni maittoi. Meille oli petattu 
sängyt vieraskamariin. Sinne oli os

tettu hieno vuodesohva. Päivisin se oli 
sohva ja iltaisin kaksi sänkyä. Oli siinä 
ihmettelemistä. Pohjanmaan miehet 
kerran syysiltana kävivät kaupoilla.

Illalla kävimme ulkona. Katsoim
me myös navettaan, siellä oli kaksi 
uutta vasikkaa. Lehmät ammuivat, kun 
näkivät vieraita. Vältän pelotti ne sar
vet. Helunallakin ne oli tosi pitkät ja 
terävät. Me niitä Erkin kanssa sahalla 
myöhemmin lyhentelimme.

Seuraava päivä hiihdettiin, las
kettiin mäkeä ja hypättiin hyppyristä. 
Päivällä syötiin ja juotiin mehua. Helli 
paistoipullaajakakkoo. Se maistui. Iso 
pala kakkoo ja lujasti voita päälle. Erk
ki-setä vitsaili: "Kyllä Matu nyt näkkee 
vaikka pimmeessä, kun noin paljon 
syö voita!” Kun kovasti manguimme, 
Erkki esitteli meille - hirvikiväärinsä. 
Sain jopa koittaa sitä. Tähtäsin puita 
ja sain vetää tyhjän laakin liipasimesta. 
Kuvassa Turre-koirakin vähän ujoste
lee kiväärimiestä.

Saimme olla mukana lypsyllä, hei
tellä vähän heiniä lehmille ja mulli
koille. Minä opin aika pian antamaan 
maitoa vasikoille. Kanalasta sain tädin 
ohjeiden mukaan hakea munia. Kai 
niitä puolen tusinaa löytyi.

Koitti viimeinen lomapäivä. Hel
li oli valmistanut hirvenlihan ja sitä 
ihanaa kastiketta. Söin ainakin neljä 
perunaa, mutta Heikki mielestäni kak
sikymmentä. Siihen perunavuoreen 
kastike päälle. Oli se hyvää! Vielä mah
tui vähän makkeeta soppaa ja manna- 
puuroo. Kesäisin jälkiruoka olisi ollut 
piapo. Niitä Erkin tekemiä piapojau- 
hoja, joita Vakossakin myytiin.

Erkki toi meidät reellä linja-auto
asemalle. Vili oli turvallinen hevonen, 
jota sain vähän jo pidellä ohjaksista 
sillä välin, kun Erkki sytytti "Klubin”. 
Useamman kerran se piti sytyttää, kun 
aina sammui.

Noustiin linjuriin ja lähdettiin ko
tia kohti Loimaalle. Erkki vielä vilkut
ti. Ilta tummeni. Oli haikea olo. Seu- 
raavina vuosina olinkin vakiovieras 
Alitalossa - oli sitten talvi tai kesä.

M atdPulli
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Viipurin viereltä Paimionjoen partaille

g8-vuoäas Lahja Hörkkö

Viehättävä pikku talo nimeltä Ran
tamaa seisoo Paimionjoen töyräällä 
Kosken Partelan kylässä Härkätien 
varrella. Talon ainoa vakinainen asu
kas tällä hetkellä on Lahja Hörkkö. Al
kujaan hän on Karjalan tyttöjä, mutta 
ollut koskelainen jo kohta 60 vuotta. 
Ikää on kunnioitettavat 98 vuotta, silti 
älyjä muisti toimivat yhä erinomaises
ti, fyysinen kunto on luonnollisesti jo 
hiemen heikentynyt.

-  Tulimme tähän taloon 19 70, Lah
ja Hörkkö kertoo. -  Se oli oikeastaan 
sattumaa; mieheni Uuno näki aamul
la lehdestä huutokauppailmoituksen 
ja innostui asiasta. Me lähdimme heti 
pyörillä katsomaan tätä. Sepän Torsti

tuli vastaan ja kysyi: ”Meneuekö uut
ta kotia katsomaan?” Tämä oli silloin 
Lauri Kaljolan talo, ja hän halusi myy
dä sen. Huutokaupassa oli muitakin 
halukkaita ostajia, mutta he luopuivat 
melko pian - sanoivat, että Hörkkö ei 
kuitenkaan lakkaa huutamasta ennen 
kuin saa sen. Myöhemmin Lauri ja 
pojatkin ovat käyneet katsomassa tätä 
entistä kotiaan.

Talo viehättää silmää niin ulkoa 
kuin sisältäkin. Sisälle tultaessa huo
mio kiintyy moniin seinillä oleviin 
kudonnaistöihin, ns. kanavatauluihin. 
Niiden arvo yhä nousee, kun kuulee, 
että ne ovat Lahja Hörkön itse teke
miä. Antiikkiarvoa niillä ei vielä ole;

varsinaisesti hän aloitti niiden teon 
vasta 70-vuotiaana, kun nyt jo edes
menneen miehensä kanssa luovutti 
Jallin tilan pojalleen Juhanille ja muut
ti Rantamaahan.

-  Taito käsitöihin minulla on aina 
ollut, mutta aikaisemmin ei ollut pal
jon aikaa niiden tekoon. Mäntymäen 
Leenalta sain oppia siihen ja lisä- 
oppia kurssilta Salossa, mm. mallin 
luon suurimman taulun tekoon. Sen 
tekeminen kesti kauan, mutta lopulta 
vaan pääsin yläpäähän. Monet illatkin 
sitä neuloin nurkassa jalkalampun alla. 
Uuno joskus ihmetteli, miksi minä 
siellä aina kyyristelin. Lähetin sen sit
ten kehystettäväksi, ja kehystäjä ker-
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Lahja Hörkön kanavatöitä
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toi sen tultua valmiiksi: ”Kyllä sitä on 
täällä ihasteltu!”

Seinillä on myös useita pienem
piä kirjoituksin varustettuja töitä, 
siis huoneentauluja, nekin Lahjan 
itsensä tekemiä. "Niissä on sisältöä”, 
ihastelee käymään tullut tuttava. Li
säksi Lahja Hörkkö on taitava pitsin- 
virkkaaja. Pöytäliinojen ja muidenkin 
kangasesineiden reunoja koristavat 
pienet valkeat pitsit, todelliset ilot 
silmälle. On siinä saanut ahertaa. Var
maankin tuo tarkkuutta vaativa, mutta 
mieluinen puuhailu 011 osaltaan teh
nyt sen, että Lahjan psyyke on säilynyt 
niin hyvänä.

Joutilaana ei Lahja olekaan ollut 
koskaan, paitsi viime aikoina hieman 
sairasteltuaan ja oltuaan välillä sai
raalassakin. Tytär Aila Flemming on 
eläkkeelle päästyään ollut nyt usein
kin äitinsä apuna, vaikka vakinaisesti 
asuukin Turussa.

Elämä Karjalassa
Lahja Hörkön synnyinkoti oli silloi
sessa Viipurin läänissä Johanneksen 
pitäjän Karjalan kylässä, nimeltään 
Mansikkamäki. Perheessä oli seitse
män lasta, Lahja heistä vanhin.

Perheen äiti kuoli 1925, jolloin 
Lahja oli 17-vuotias. Vanhimpana 
lapsena hän joutui kuin luonnostaan 
hoivaamaan nuorempia sisaruksiaan ja 
asettumaan ikäänkuin emännän roo

liin. Mummo kyllä vielä eli, mutta oli 
jo vanha. Se oli varmaan vastuullinen, 
mutta myös kehittävä elämäntilanne 
nuorelle tytölle.

Sitten tapahtui se, mikä muutamia 
poikkeuksia lukuunottamatta nuorel
le ihmiselle tapahtuu -  avioituminen. 
Aviomies Uuno Hörkkö oli saman 
Kaijalan kylän Honkalan talon poi
ka. Siihen taloon Lahja 21-vuotiaana 
meni miniäksi.

Talossa asui tyypillinen karjalainen 
perhe, suurperheeksi voi sanoa. Appi
vanhempien lisäksi siellä asui Uunon 
veli vaimoineen, ja siis vuodesta 1929 
myös Uuno ja Lahja, joille Honkalassa 
ollessa syntyi kaksi lasta.

Aivan pieni talo Honkala ei ollut; 
lehmiäkin oli kymmenkunta, joten 
riitti siellä miniällekin lypsämistä ja 
muutakin työtä. Kesäisin lehmiä valvoi 
metsässä nuori paimenpoika. Pelloissa 
viljeltiin ruista, kauraa, ohraa ja veh
nää, siis samoja lajeja kuin Suomessa 
yleensäkin. Talon vieritse virtaili pie
nehkö Rokkalanjoki, josta saatiin ka
loja leivän särpimeksi. Kylätie seuraili 
joen suuntaa mennen aivan Honkalan 
läheltä.

Koskella 011 tunnettua, että Uuno 
Hörkkö oli innokas hevosmies, vii
meisimpiä työhevosen omistajia näillä 
main.

-  Sellainen hän oli jo Karjalasskin, 
kertoo Lahja. Talvisin talon miesväki 
aina oli rahdinajossa, ajoi hevosineen 
tukkia metsästä.

Lähtö Karjalasta, 
paluu-taas lähtö
Marraskuussa 1939 alkoi talvisota, 
joka vaikutti järkyttävästi koko Suo
men, mutta erityisesti karjalaisten elä
mään. Huhuja sodasta oli tietenkin ol
lut jonkin aikaa liikkeellä, mutta täysin 
sen uhkaan ei uskottu. 30. I 1. Neu
vostoliiton joukot kuitenkin ylittivät 
Suomen rajan ja lentokoneet aloittivat 
pommitukset useisiin suomalaiskoh- 
teisiin.

-  Kun pommikoneet alkoivat pör
rätä Viipurin yllä, tuli mieleen ajatus, 
että kohta taitaa olla lähtö edessä. Niin 
tulikin määräys evakuoinnista. Kun 
ei paljon mitään tavaroita voitu ottaa 
mukaan, niin pakattiin niitä koko yö 
ja vietiin kellariin säilöön. Lähtö oli 
kiireinen; ensin hevosella Kaislahden 
asemalle ja sieltä junalla eteenpäin. 
Oltiin koko viikko junassa, kunnes lo
pulta saavuttiin Saloon. Ensimmäinen 
yöpyminen siellä oli isolla koululla ja 
saatiin siellä syömistäkin.

Alku Salossa ei ollut mitenkään 
miellyttävä. Vakinaisemman asuinsi
jan saaminen oli kiven takana, mutta 
sitten he pääsivät asumaan Aijänsil- 
ta-nimiseen taloon. Tai paremminkin 
joutuivat, sillä talo oli huonokuntoi
nen, uskomattoman likainen ja ahdas
kin, kun tulijoina oli useampia jäseniä. 
Siellä perhe kuitenkin joutui viettä
mään joulunkin. Kun eräs kirkonmies 
kävi katsomassa perhettä, kauhistui 
hän asumisen tasoa ja suhteillaan toi-
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niitti Hörköt Vehmaan pitäjään Ristin- 
kylän kartanoon. Asuminen muuttui 
vallan toisenlaiseksi.

-  Siellä meille oli suloinen vastaan
otto, Lahja Hörkkö sanoo.

Juhannusviikolla 1941 syttyi jat
kosota. Saksa, joka talvisodan aikaan 
oli ainakin nimellisesti ollut Suomen 
vihollinen, oli nyt aseveli, ja sieltä 
saadun aseistuksen turvin Suomen ar
meija saavutti huomattavia voittoja. Jo 
kuukauden kuluttua sodan alkamises
ta Karjalankannas oli valloitettu takai
sin. Vieraiden taloissa evakon elämää 
viettäneet karjalaiset alkoivat siirtyä 
kotikonnuilleen. Niin myös Hörköt 
keväällä 1942. Erotessa evakkopaikan 
heitä hyvin kohdellut isäntäväki sanoi, 
että jos niin kävisi, että taas joutuisit
te lähtemään, niin tervetuloa takaisin 
Ristinkylään.

Voi arvata, että tunnelma oli toi
vorikas, mutta myös jännittynyt, kun 
koti alkoi lähetä. Olisiko siitä jäljellä 
mitään? Tultiin Kaijalan kylän kes
kustaan -  se oli poltettu. Mutta syr- 
jemmässä sijainnut Hörkköjen koti oli 
säästynyt, samoin muutama muukin 
syrjäinen talo. Kun mukana oli tuotu 
eläimet sekä siemenvilja ja perunat, 
voitiin ilman niiden hankkimista aloit
taa lilan viljeleminen. Keväi oli aikai
nen, niin että huhtikuussa maa alkoi 
olla kvlvökunnossa.

Niin kului lähes kaksi vuotta. Sit
ten sodan kulku kääntyi tietyistä syis
tä. Neuvostoliitto aloitti suurhyökkä
yksen Kannaksella, jolloin suomalaiset 
joutuivat vetäytymään välirauhan ai
kaisen rajan taakse. Niin Viipuri kuin 
sen naapurina ollut Johanneskin me
netettiin. Oli taas lähdettävä suin päin 
pakoon.

-  Kyllä se oh järkyttävä matka, 
muistelee Lahja. -  Aila oli vasta yksi
vuotias ja jouduin kantamaan häntä 
sylissäni koko ajan. Ensin mentiin 
hevosella Selänpäähän ja siitä junalla 
jälleen Vehmaalle. Vinkkilän asemal
la noustiin pois junasta. Tuttu kivi- 
liikkeen johtaja soitti Ristinkylään ja 
päästiin taas sinne asumaan.

Vehmaalla oltaessa perheeseen 
syntyi poika, Juhani. Se oh mitä on
nellisin tapahtuma, koska näin saatiin 
isännänalku kasvamaan tulevaa omaa 
taloa varten, esikoispoika kun oli me

nehtynyt Karjalassa ollessa vahingon
laukauksen uhrina. Oman maatilan 
saaminen kun tietenkin oli perheen 
vakaana päämääränä.

Uusi elämä Koskella
Vaikka Hörkköjen elämä Vehmaalla 
sujui hyvin, oli se kuitenkin väliaikais
ta evakonelämää. Lehdistä seurattiin 
tilojen myynti-ilmoituksia, jolloin 
huomattiin, että Jalli-niminen tila 
Kosken pitäjässä Halikkolan kylässä 
oli myytävänä. Uuno Hörkkö lähti oitis 
katsomaan taloa, ja niin siinä kävi, että 
Uuno ja Lahja sekä Uunon veljenpoika 
saivat Jallin omakseen.

Jalli oli vanha kantatila, melko suu
rikin, peltoa 36 ha. Kun rakennukset 
olivat jo valmiina, ei pykäyshommiin 
tarvinnut ainakaan heti ryhtyä. Naapu
rit seurasivat kiinnostuneina talon uu
sien asukkaiden toimia. "Kuinka aiot
te täällä pärjätä”, joku tiedusti. Paljon 
se vaatikin työtä ja ponnisteluja, mutta 
tuloksiakin alkoi ilmetä.

-  Sanoin kerran eräälle tuttavalle
ni, että oli oikein siunaus, kun saatiin 
näin hyvä talo. Ja mukavalta paikalta; 
kirkkokin näkyy rappusille, on mel
kein kuin kunnan keskustaa. Hän vain 
nauroi: "Älä sano siunaus, sano että oli 
hyvä tuuri...” Kyllä kai se sitäkin oli.

Kun talossa oli navetta valmiina, 
ruvettiin tietysti heti hoitamaan kar
jaa. Olihan se vielä sitä aikaa, kun jo
kaisella maatilalla oli lehmiä, joskus 
jopa sellaisillakin, joilla ei itsellään 
ollut peltoa. Jallin lehmäluvuksi kertyi 
neljätoista päätä, lisänä useita vasi
koita. Myös emakkosikoja pidettiin ja 
hevosia.

Päävastuu lehmien hoidosta oli 
Lahjalla. Toki Uuno oli apuna navetta- 
hommissakin, hänen tehtäviinsä kuu
lui mm. aamuvarhaisella tulen teko 
karjakeittiön padan alle. Lypsy toimi
tettiin aluksi käsin, mutta myöhem
min hankittiin lypsykone. Tosin sen 
aikanakin molemmat yleensä olivat 
lypsyhommissa. Juhanin vartuttua ky
keneväksi peltotöihin oli Uunollakin 
enemmän aikaa navettatöihin.

Lahjan päivästä suurin osa kuluikin 
navetassa. Hänelle oli tärkeää pitää na
vetta ja lehmät puhtaina, hän mm. pesi

joka aamu lehmien hännät. Usein jou
tui olemaan navetassa tai sikalassa yöl
läkin, kun lehmät poikivat tai emakot 
porsivat. Jallin naapurina olleen Kit
tilän talon isäntä opetusneuvos Urho 
Kittilä oli joskus sanonutkin: ”Jos on 
asiaa Jallin emännälle, on paras mennä 
navettaan.”

Aivan lähekkäin asuneet naapuruk
set tulivat keskenään hyvin toimeen. 
Uuno Hörköstä Kittilän kerrotaan 
sanoneen: ”Hörkkö on hyvin yhteis
työhaluinen mies.” Rajaojien kaivuut 
ja muut sellaiset asiat Uuno toimitti 
hyvässä yhteisymmärryksessä Kittilän 
kanssa. Koko kylän kesken ei erikoi
sempaa yhteistoimintaa ollut, mutta 
toiset talot olivatkin kauempana siitä 
entisestä kyläkeskuksesta, jolla Jalli ja 
Kittilä yhäkin sijaitsevat.

Tuituaan eläkeikään Lahja ja Uuno 
Hörkkö luovuttivat vastuun talostaan 
pojalleen Juhanille ja tämän vaimolle 
Pirjolle. Lahja on selvästi hyvillään, 
kun talo on säilyttänyt tapansa, vaikka 
haltijat ovat muuttuneet.

Tilalla on jatkettu lehmien hoi
toa, vaikka monet muut tilat ovat 
niistä luopuneet. Lehmiä on nyt 28, 
ja omien peltojen lisäksi niille rehua 
tuottavat useat vuokratut pellot. Li- 
säyrityksenä ulalla on kotileipomo, 
jonka toiminnasta päävastuu on Pir
jolla. Leipomon oivalliset tuotteet 
ovat tunnettuja lähiseudulla; Kosken 
toriltakin niitä on ollut säännöllisesti 
saatavana.

Lahja Hörkkö viettää rauhallista 
hiljaiseloa kauniissa kodissaan joen 
ja maantien tuntumassa. Asuinpaikka 
muistuttaa siis kotipaikkaa Karjalassa 
vuosikymmeniä sitten. Siellä Lahja ei 
ole toisen lähdön jälkeen käynyt, mut
ta eräs tuttava Marttilasta kävi siellä 
tämän vuoden keväällä. Rakennuksia 
siellä ei ollut jäljellä, mutta muistolaat
ta isossa pihakoivussa oli tallella.

Toimettomana ei Lahja aio vielä
kään olla. Hänelle on annettu myös 
kirjoittamisen taito; on kirjoitel
lut mm. Johanneksen pitäjälehteen 
muistelunaan. -  Ovat sanoneet, että 
miun pitäis vielä kirjoittaa elämäker
tani, hän sanoo. -  Se miul on nyt ta
voitteena.

M atti Heinonen
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Veteraanimnistoj a talvisodasta

J a a k k o  H olkeria  j a  Tarm o A h tia  h a a s ta tte liv a t  
R iitta  L ah ti j a  A n tti Välim aa k esä llä  2 0 0 6 .

Veteraani, maanviljelijä Jaakko Ei
nari HOLKERI, syntynyt 5.9.1915 
Kosken Tl Koivukylän Kulmalassa. 
Vaimo Elma Esteri, s. 1912, vihi
tyt 1942. Asepalvelus 9.1.1936
- 23.3.1937 J.P. 1 ./2  K. Terijo
ki. Talvisota 9.10.1939 - 3/JR 14, 
Muolaanjärvi, Summa - Majakylä
- Kuusisto - Heponotko - Vainikkala
- Viipurinlahti. Jatkosota 17.6.1941 
3/JR 35,18 .6 .1944Järj. K. 1 /E r. P. 5, 
14.10.1944 Kemin vart. kompp. Itä- 
Karjalassa Vieljärvi - Hiisjärvi. Haa
voittunut 7.8.1941 Ivanselkä.

Veteraani, maanviljelijä Tarmo 
Henrik AHTI, syntynyt 1.9.1915 
Kosken Tl Tauselan kylän Mäntynie
messä. Vaimo Tyyne Esteri, s. 1921, 
vihityt 1940. Asepalvelus 2.1.1937 - 
17.3.1938 Porin Rykm. Turku, kerta- 
usharj. Kankaanpäässä 7.-31.7.1939. 
Talvisota 9.10.1939 -3 .5 .1940 3/JR 
14 Muolaanjärvi - Summa - Majakylä 
- Majajoki - Kuusisto - Heponotko- 
Vainikkala - Viipurinlahti. Jatkosota 
1.7.1941 - 12.11.1944 JR 35 Viel- 
järvi - Hiisjärvi - Emitjärvi - Vuotjärvi - 
Konjakki -Munajärvi - Kanitsa - Kivat-

su - Kontiovaara - Karhumäki - Malu 
- Poventsa - Vienankanava -Seesjärven 
Suurlahti - Aavesuo - Ihantala. Haa
voittunut 9.8.1941 Hiisjärvi.
Haastattelua valmistellaan
On torstai-iltapäivä, kiirehdin töis
tä kotiin. Kuljen pitkin Piimätietä. 
Kesä on kauneimmillaan. Kesäkukat 
värikkäinä ja syreenit tuoksuvat voi
makkaasti tietä reunustavien omako
titalojen pihoissa. Olen hiukan jännit
tynyt. Odotan kotiini vieraita. Aamulla 
olen jo kattanut kahvipöydän. Laitoin
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valkoisen liinan ja edellisenä päivä
nä keräämäni siniset lemmikinkukat 
pöydälle. Anun oli määrä hakea vie
raat, kaksi sotiemme veteraania. Hei
tä on Koskella enää elossa muutamia. 
Haen vielä pihapensaista muutaman 
syreenin oksan. Laitan ne olohuoneen 
pikkupöydälle ja nostan kirjahyllystä 
Suomen siniristilipun siihen viereen. 
Ajattelen ottavani heistä pari valoku
vaa. Antin Nissan Sunny kaartaa pi
haan juuri sovittuna aikana. Autosta 
astuu esiin kaksi hymyilevää miestä. 
Tiedän heidän olevan huumorismie- 
hiä. Jaakko Holkeri ja Tarmo Ahti jo 
yhdeksänkymppiä täyttäneitä. Kätel
lään. Tarkoituksemme on kirjoittaa 
muistiin heidän sotarintamakokemuk- 
siaan ja tarinoinkaan koskelaisella 
murteella.
Jaukko ja Tarmo tarinoivat
Miehet kertovat taustastaan. Jaakko 
Holkerin suku on lähtöisin Mellilän 
Mäki-Holkerista. Karmaisten ja Tar
vasjoen kautta hänen isänsä oli tullut 
Kosken Koivukylään. Jaakko on synty
nyt Koivukylän Kulmalassa. Elma-vai- 
mo löytyi Koskelta. Tarmo Alitin isä 
oli Marttilan Yli-Marttilasta. Tarmo on 
syntynyt Kosken Tauselan Mäntynie
messä ja emäntä Tyyne on Kuusjoelta.

Tarmo muistelee Jaakon isän niin 
kuin oman isänsäkin tehneen nuore
na miehenä Amerikan -reissun. Jaak
ko kertoi asevelvollisuuden jälkeen 
olleensa kertausharjoituksissa kesän 
1939. Syksyllä lähdettiin sinne jon
nekin, sotasavottaan, talvisotaan. Olin 
poikamies ja isän töissä, eikä minulla 
ollut mitään murheita. Isä ja äiti elätti
vät. Sitten se meni toisenlaiseksi, kun 
päästiin isompaan taloon, armeijan 
palvelukseen.

Sotaan valmistauduttiin tekemäl
lä syksyllä pesäke- ja linnoitustöitä. 
Jaakko kertoo suojeluskuntalaisen 
tuoneen rintamakutsun. Se tapahtui 
hänen kohdallaan iltahämärissä ja heti 
seuraavana aamulla piti lähteä. Ei siinä 
ehtinyt mitään fundeeraamaan. Aa
mulla kokoonnuttiin Nuortentuvalle, 
ja sieltä oli linja-autokuljetus himmen
netyin valoin ehtoolla Turkuun. Ennen 
lähtöä veisattiin "Jumala ompi linnam
me...”. Viisi päivää olimme odotuksis
sa Turun tyttölyseolla. Kivilattialla nu

kuimme, ja reppu oli pään alla. Kaikki 
sotilasvarusteet jaettiin ja annettiin 
kiväärit niille, kenellä ei entuudestaan 
ollut, samoin patruunat yms. Jalkineet 
olivat omat. Marttilasta Lähteen Pekka 
oli iso mies, painoi 130 kg. Niin suur
ta asetakkia ei löytynyt ja hän sai pitää 
omansa.

Turussa määrättiin joukkueet ja 
joukkueiden johtajat. Lounais-Suo- 
men Sähkön insinööri Eino Salminen 
määrättiin kolmannen joukkueen joh
tajaksi.

Tyttölyseossa kaikki viemärit me
nivät tukkoon, kun miesjoukko käytti 
vessaa. Oli muutenkin aika lähteä. 
Jaakko tuumasi: “Oltaisiin jouduttu 
vielä putkihommiin, viemäreitä aukai
semaan.”

Talvisota alkoi 30.11.1939. Kos
kelaiset kuuluivat jalkaväkirykmentti 
14: ään. Kolmannessa komppaniassa 
lähes kaikki olivat koskelaisia. Komp
paniaan kuului 120 miestäjapäällikkö 
oli koskelainen luutnantti Niilo Hon
kala. Hänenjälkeensäkomppanianjoh- 
tajana oli kornetti Linnoila. Joukku
eenjohtajan alaisina oli neljä ryhmää, 
joista yhden pikakivääriryhmän johta
jana toimi aliupseeri Jaakko Holkeri. 
Joukkueenjohtajina Holkerin jälkeen 
olivat vänrikki Martti Posti ja vänrik
ki Kauko Hankomäki. Tarmo Ahti 
oli tiedustelupartio- ja yhteysupseeri 
kymmenen miehen komentoryhmäs- 
sä, jota johti komppanianpäällikkö.

Tarmo kertoo hänelle jääneen eri
koisesti mieleen, kun he olivat puo
lustuslinjalla ja menivät evakuoimaan 
Muolaan pitäjän Taaperniemen kylää. 
Vanha mies tuli hevosella vastaan ja 
huusi: "Polttakaa, pojat, kaikki ja pas
kantakaa kaivoon!” Laskimme karjan 
vapaaksi. Se juoksenteli sitten missä 
juoksenteli. Talot ja rakennukset pol
tettiin, ettei viholliselle jäisi majapaik
kaa.
Ensimmäinen kosketus
Olimme omien poteroittemme pe
säkkeissä, kun vihollisen joukot tuli
vat. Se tapahtui iltahämärissä. Määrä 
oli ampua niin paljon kuin tuliaseista 
lähti ja ammuksia riitti, vaikkei ketään 
näkynyt. Yö oli pimeä. Se oli yhtä myl
läkkää. Konekiväärit olivat asemissa 
koko yön. Konekiväärit papattivat

koko ajan. Se oli sellainen yö, ettei yk
sikään nukkunut. Täyttä ristitulitusta. 
Räjähtäviä luoteja oli ilma täynnä. Tu
litus tapahtui kummaltakin puolelta. 
Ammukset räjähtelivät puiden oksissa 
meidän takanamme. Ajattelimme, että 
vihollinen voi olla sielläkin. Se oli niin 
jännittävä tilanne. Kaikki pelkäsivät. 
Aamulla, kun hiljeni, menimme katso
maan. Kuolleita oli aika lähellä. Vihol
linen oli päässyt lähelle asemiemme 
eteen, piikkilankaesteen erottamana, 
käsikranaatti kädessään. Varmasti 
aikomuksena oli paiskata kranaatti 
meidän pesäkkeeseemme. Siihen oli 
jäänyt.

Kiivaiden yhteenottojen jälkeen, 
linjojen vakaannuttua Niilo Kesälä ja 
Tarmo Ahti lähtivät pimeässä hake
maan vankia. He hiihtivät hiljaa kohti 
vihollisen vartiomiestä, joka välillä py
sähtyi kuuntelemaan ääniä. Miehet lä
hestyivät vartiomiestä, ja Niilo jäi kuu
sen juurelle odottamaan. Vartiomies 
tuli kohdalle, ja hänet oli ammuttava. 
Vankia eivät koskelaiset vartiomiehes- 
tä saaneet.

Sodan alkuvaiheista alkaen käytiin 
saunassa mahdollisuuksien mukaan. 
Sotajuttuja kertovien mieleen on jää
nyt mm. Muolaasta saunareissu. Oli 
majoituttu betonikorsuihin. Taaem
pana, noin kilometrin päässä oli pui
nen rakennus. Kun miehet olivat taas 
menossa kylpemään, he huomasivat 
saunansa palaneen. Kranaatti oli ha
jottanut miesten saunan. Niilo Kesälä 
joutui toteamaan: "Suottas, me pojat, 
ryssää halveeraamme. Nyt se on mei
dän saunan hajottanut.” Ei saunottu 
sillä kertaa.

Koskelaiset olivat ensin Muolaan 
pitäjässä Muolaanjärven rannalla. 
Siellä oli vahvoja betonikorsuja. Niis
sä oli jokseenkin hyvä olla. Sinne sai 
komennuksen joku toinen porukkaa 
sinä aikana, kun me koskelaiset olim
me reservissä. Summan lohkolla tykin 
jylinä oli kuin jatkuva ukkosen jyrinä. 
Siellä oli paljon tykkipattereita rinta
masuunnassa ja ne jauhoivat jatkuvasti 
vieri vieressä.

Kun Summan Lähteen lohko oli 
murtunut, me teimme vielä vastaiskun 
sinne. Paikka oli aivan avointa. Mutta 
meillä ei ollut tarpeeksi varusteita. Sel
laiselle vihollisen massalle ei mahdettu
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mitään, ei voitu niitä pysäyttää meidän 
pienellä aseistuksellamme.

Taistelut jatkuivat
Summan murtumisen jälkeen ve
täydyimme. Monien yhteenottojen 
jälkeen majoituimme Ukonmäen 
huviloihin, Viipuriin johtavan tien 
varrelle. Jäimme liian lähelle.
Siinä meni miehiä ihan tur
haan. Söimme ja mitä sitten 
teimmekään, kun lähetti tuli 
sanomaan: ”Nyt niitä tulee!”
Emme pitäneet mitään kiiret
tä, mutta hätäännyimme, kun 
alkoi tulla kranaatteja. Talo 
rupesi palamaan. Savu tuli 
tietysti piipuista, kun teimme 
ruokaa. Ryssän ryökäleet nä
kivät sen ja rupesivat metsän 
reunasta tulittamaan.

Kun miehet lähtivät juokse
maan taloista ulos, niin viholli
nen ampui heitä siihen pihalle.
Siinä menehtyivät Vihannon 
Unto, Jaakkolan Hannu, Tuo
misen Paavo ja Ketolan Aate.

Honkala oli komentorvh- 
rnän huvilassa, kun luodit al
koivat vinkua siellä. He eivät 
tienneet naapurihuvilan jo pa
lavan. Tulimme ulos. Tuomi
sen Väinö sai luodin jalkaansa.
Minulta jäivät sukset toiselle 
puolelle taloa sinne metsän 
puolelle, missä ryssät olivat. 
Ajattelin, että pitää minun 
sukset saada, millä minä muu
ten liikkuisin. Päätin hakea ne, juok
sin ja sain sukset pois. Olisin voinut 
jäädä! muistelee Tarmo. Summassa, 
Kuusiston sillan pielessä kaatui paljon 
vihollisen puolen miehiä.

Honkala oli määrännyt Tarmon 
ottamaan yhteyttä metsäsaarekkee
seen, jossa piti olla jonkin porukan 
vartiossa. Sipilän Sulo oli minulla ka
verina. Hiihdimme sinne ja huusimme 
tunnussanan. Ei kuulunut vastausta. 
Ajattelimme, ettei siellä olisi ketään. 
Menimme saarekkeeseen sisälle. Siel
lä oli meikäläisten teltta ja kaatuneita 
meikäläisiä oli ympäriinsä. Oli hiiren 
hiljaista. Kyllä meillä sydän rupesi jys
kyttämään. Ryssät olivat yllättäneet, 
ampuneet vartiomiehen ja meikäläiset 
siellä teltassa. Kyllä tällaisia tilanteita

tuli. Kaikki olivat kaatuneita. Menim
me sinne keskelle, olimme hiljaa, em
mekä puhuneet mitään. Tulimme pois 
ja selvitimme tilanteen.

Jaakko kertoo vetäydyttäessä jää
neensä yksin. Vihollisen panssarivau
nu oli tullut joen toiselle puolelle. Hän 
ajatteli hyviä maaleja. Konepistoolilla

hän sai niitä napsittua. Kulman Niilo, 
joka oli joukkueen johtajan lähetti, tuli 
häntä hakemaan. Niilo sanoi: “Katos, 
hänkin kokkeilee tätä pystykorvaa, kun 
on noin hyviä maaleja.” Koska vihol- 
lismiehiä oli siinä ympärillä, yrittivät 
he ilmeisesti korjata panssarivaunua. 
Niilo oli vähän innostunut ja osuikin 
varmaan maaliin. Venäläiset tuhoutui
vat vaunun sisällä, mutta Jaakko keitti 
panssarivaunun liekeissä kahvit. Ke
pin nokkaan vain pannu.

Jaakko jatkaa tapahtumien kulun 
kerrontaa. Sitten kun lähdimme pois, 
sukset olivat vähän notkumas. Niilo sai 
räjähtävän luodin reiteensä, eikä kul
kemisesta tullut enää mitään. Sidoin 
kimmositeen reiden juureen. Menin 
loppumatkan yksin. Kerroin toisille

Kulman Niilon olevan tuossa alhaalla 
ja haavoittuneen pahasti. Toinen jal
ka meni melkein poikki. Sanoin, että 
menisimme hakemaan hänet. Sain 
Kosken Unton ja Vähätalon Oivan ka
vereikseni ja haimme ahkiolla Niilon 
pois tulen alta, eikä meihin mihinkään 
sattunut. Veimme hänet jsp:lle. Nii

lo jutteli vielä, kun lähdimme 
sieltä. Sitten ei tiedetä, mihin 

* mies joutui. Olisiko hänet
viety joukkosidontapaikasta 

I kenttäsairaalaan? Sennimistä
miestä ei kenttäsairaalasta löy- 

fj tynyt. Olisiko kuljetuksessa
|  sattunut sitten jotain? Ajettu

miinaan tai joutunut vangiksi? 
Kukaan ei hänestä sen jälkeen 
tiennyt mitään. Se oli Niilon 
kohtalo. Hänet siunattiin tääl
lä välirauhan aikana. Minut 
kutsuttiin hautajaisiin ja kotiin 
juttelemaan, kun tiesin hänen 
viimeisen päivänsä.

Kun me hiihdimme jouk
kosidontapaikasta, tuli len
tokoneita. Lentäjät näkivät 
meidät kolme miestä suksilla. 

|  Ladon ovi oli auki ja menimme
latoon. Konekivääriluotejatuli 
lentokoneesta. Vähäntalon 
Oivalla oli pitkävartiset kin
taat suksisauvojen päällä. Kin- 

I taan varsissa oli luodin reikiä,
mutta me kaikki säästyimme 
siellä ladossa. Heponotkossa 
oli alaspäin viettävä rinne. Sii
nä kaatuivat Rantalan Tarmo, 

Jaakkolan Pentti, Mikkolan (Räätä
lin) Eino sekä Särän Lauri. Jaakkolan 
Pentti haavoittui vaikeasti, eikä häntä 
saatu poterosta pois. Ei tiedetä, kuin
ka hänen lopulta kävi.

Olimme majoittuneet Viipuriin 
johtavan tien varrella, Ukonmäellä, 
erääseen taloon. Nurmen Oiva oh 
patruuna-ajoneuvon ajomiehenä ja 
apumiehenä oli asealiupseeri Kivi
lehdon Veikko. He tulivat yhdessä. 
Heillä oli ajoneuvo ja hevonen sii
nä talon alapuolen navetassa, johon 
mentiin päädystä sisään. Ryssiä tuli. 
Meidän piti kiireesti laittaa hevonen 
valjaisiin. Me olimme talon pihalla ja 
vihollinen myös. Kumpikaan puoli ei 
ampunut! Tarmo sanoi katsoneensa 
viereisen talon ikkunasta muutamien

’ 'Malli Cajan der ”
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kanssa, kuinka sieltä ikkunasta pääs
tiin ulos.

Holkerin Jaakko kertoi tätä junas
sa lomalle tullessaan. Toiset epäilivät. 
Mahtailko se olla totta? Samassa vau
nussa oli vänrikki, joka istui häneen 
selkäpäin, somerolainen mies. Hän sa
noi olleensa siellä mukana tykistössä. 
Vänrikki sanoi olleen totta, mitä tämä 
alikersantti puhui, niin ihmeelliseltä 
kuin se tuntuikin.

Jaakko kertoo olleensa paikalla 
Tuomisen Taunon, Leinon Maurin ja 
Päärnin Arvin kanssa, kun ruotsalaiset 
vapaaehtoiset olivat lähteneet asemas
taan ja menneet karkuun. Sieltä me 
saatiin aseita. Minulla oli kivääri. Nap
pasin sieltä konepistoolin. Löysimme 
korsun. Luulimme, ettei siellä ole ke
tään. Ovi oli kiinni. Me kolistelimme 
ovea. Sieltä ammuttiin oven läpi. Tuo
misen Taunon pohkeen lävisti luoti. 
Me päätimme räjäyttää käsikranaateil
la koko korsun.

Komppanianpäällikkö Honkala 
sattui tulemaan, koska me viivyimme 
kauan, ja tiellä oli liikettä. Panssari
vaunu meni ohi takanaan reki, joka oli 
täynnä vihollisen aseita. Nyt oli hyvä 
ottaa niiltä aseita. Leinon Maurilta 
pääsi poru, kun konepistooli ei toi
minutkaan. “Tommonen se sitten on. 
Aina tommonen, kun olis' töitä”, har- 
mitteli Mauri. Konepistooli löi tyhjää 
vaan. Se oli jäätynyt.

Meidän piti räjäyttää korsu, jossa 
oli ruotsalaisia. Se ei ollut hukkareis
su. Siellä oli leipää, voita ja tupakkaa. 
Me täytimme leipälaukkumme ja olim
me mielissämme, kun tulimme ulos. 
Korsussa oli kymmenkunta miestä. 
He olisivat menneet, jos Honkala, joka 
osasi ruotsia, ei olisi ollut paikalla.

Jaakko sanoi, ettei hän, niin kuin 
ei Tuomisen Taunokaan, enää anna 
ruotsalaisille arvoa, kun jättivät sillä 
lailla aseet ja lähtivät pakoon. Täytyy 
tehdä sitä, mitä on luvattu. Heillä ei ol
lut oikeutta lähteä pakoon, sen parem
min kuin meilläkään, jos kerran olivat 
tulleet talkoisiin.

Talin aseman lähellä löysimme sel
laisen paikan, jossa oli havumaja, paja 
pahanen. Siellä oli teroitettu poria. 
Yritimme talon kellariin, mutta ovi oli 
lukossa. Toiset sanoivat, ettei sinne 
pääsisi. Ei sitä saisi auki. Jaakko ker

too sanoneensa: “Ky 11’ se aukee! Mää 
päästän konepistoolilla.” Pienen aikaa 
naputin. Kyllä siihen tuli reikä. Saimme 
oven auki ja perunoita sieltä. Löysimme 
ämpärin ja keitimme siinä perunat. Po
jat löysivät jostain suolaa. Eivät perunat 
ole koskaan paremmilta maistuneet! 
”Tosi on! ” tokaisee Jaakko.
Kolui rauhaa
Sodan loppupuolella tulimme Viipu- 
rinlahdellaolevaan Kilpisaareen. Siellä 
olimme pari kolme päivää, kunnes tuli 
rauha. Vihollisen valonheittimiä oli 
joka puolella ja olimme kuin motissa. 
Ihan ympäriinsä oli valoja. Emme sil
loin vielä tienneet rauhasta. Näimme 
Viipurin kaupungissa Suomen lipun 
liehuvan salossa. Mukavaa, kun rau
ha tuli. Ei sodassa juuri linnun laulua 
kuullut missään. Oli se outo ääni, kun 
kuultiin talitintinkin ääni.

Päärnin Martti meni vuorollaan 
päästämään toista pois. Hän oli pitkä 
mies ja käveli usein vähän vääränä. 
Hänen täytyi joskus nousta pystyyn, 
ennen kuin taas taivutti alaspäin. 
Tarkka-ampujan luoti tavoitti Martin 
samana päivänä, kun rauha tuli yhdel
tätoista. Martti oli viimeinen kaatunut 
koskelainen. Mutta rivimiesten lisäksi 
sodassa menehtyi myös johtajistoon 
kuuluneita. Komppanian päällikkö 
Linnoila ja joukkueenjohtaja Niemi
nen olivat menehtyneet tammikuussa 
saman kranaatin osumasta.

Kranaatteja tuli vielä rauhan julis
tamisen jälkeen. Meillä ei ollut lupa 
ampua. Sanottiin, ettei tieto ollut toi
sella puolella mennyt heti perille Sen 
jälkeen he vilkiittelivät siellä, kutsuivat 
tervehtimään ja kättä antamaan. Me ei 
menty, vaikka muutamilla lohkoilla 
kävivät. Tarjoilivat tupakkaa. Ei meille 
tullut mieleenkään, kun he olivat meil
le pahaa tehneet. Henkeä olivat meiltä 
pois ottamassa. Mitenkä semmoista 
voi kaveriksi ottaa!

Rauhanteon jälkeen meidät siir
rettiin Luumäelle. Rakensimme Sal
pa-linjan juoksuhautoja ja pesäkkeitä. 
Luumäeltä miehet pääsivät jo lomille, 
Jaakkokin ensimmäisten joukossa ke- 
vätkylvöjen aikaan. Samoin lyhyen ko
tiloman sai myös Tarmo. Mutta vasta 
”kusiaispesässä” lähtivät saivarit ja täit 
lopullisesti tarinankertojien mukaan.

Tarmo tuumaili:
Kyllä se ihmeellistä 0 11  
niissä olosuhteissa, 
siihen sotatouliuun tottuu kanss’. 
Talvisodan ensimmäinen päivä 
kaikkein kauhein.
Siellä oltiin, siihen totuttiin. 
Ensimmäiset haavoittuneet!
Kun näki vaikeasti haavoittuneen, 
teki oikein pahaa, kun katseli. 
Siihen alkoi tottua,
Niin...
ei se enää tuntunutkaan.

Tekosyyllä rvssät lähtivät, 
ns. Mainilan laukaukset 
itse siellä ampuivat.
Se oli sitten jonkinlainen syy. 
Ilman muuta vain lähtivät. 
Presidentti Kallio sanoi:
Lähtivät ilman 
hyökkäysi lmoi tu sta.
Se oli Stalinin aikaa.
Se oli raakaa,
kuinka se kohtelikaan omaa
kansaa?
Mitä sitten muista!

105 päiv ää kestänyt talvisota 
päättyi välirauhan sopimukseen 
13.3.1940.

Jatkosotamuistelmat 
Koskelainen 2007  -lehdessä
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Kautta aikojen maailmassa on sodittu. 
Sota aiheuttaa suunnattomia inhimilli
siä kärsimyksiä ja taloudellisia mene
tyksiä.

Menetin talvisodassa isäni. Olin 
tuolloin vähän alle kolmivuotias. 
Omaiset hoitivat sodan aikana sanka
rihautoja. Kiivin hautausmaalla äitini 
kanssa pyörän takatelineellä istuen. 
Isän haudan vieressä on Laina Koivu
sen sulhasen hauta. Näin tutustuim
me Lainan kanssa. Eräänä päivänä 
matkasin lapsirakkaan Lainan kanssa 
Sorvaston Mattarille. Tästä sai alkun
sa elämänpituinen ystävyys. Matkustin 
usein kotoa Koivukylästä linja-autolla 
Lainan luokse. Santion sahan koh
dalla alkoi sydän tykyttää, onko Laina 
varmasti minua vastassa. Olihan hän! 
Nukkeni Marja-Liisa matkasi mukana
ni istuen kassissa vaatteiden joukossa.

Laina oli kaiken kauniin, myös 
kukkien, ystävä. Hiekkakäytävä johti

Ystävä
pihasta jokirantaan. Käytävän mo
lemmin puolin oli paljon kukkia. Eri
koisesti muistan eriväriset ja-malliset 
daaliat. Äitini ja Laina vaihtoivat nii
den juuria keskenään.

Porinmäessä asui lapsia, joiden 
kanssa kävimme joessa uimassa. Mi
nusta oli hyvin erikoista, että veden ra
jassa oh sauna. Lainan huoneesta ovat 
erikoisimpina jääneet mieleeni Pikku- 
Matti -niminen radio sekä käkikello, 
jonka heilurina keinui hattupäinen, 
sinihanteinen tyttö.

Sunnuntaiaamuisin, Lainan tultua 
aamuaskareilta, lähdimme keräämään 
kukkia ojanpientareilta. Asettelimme 
erikokoisiin maljakoihin kissankello
ja, päivänkakkaroita, ketoneilikoita, 
metsäapiloita ja mataroita. Keltama- 
taran voimakkaasta tuoksusta muistan 
aina ystäväni Lainan ja kukat. Mattaril- 
la tutustuin lukemaan opittuani Matti 
Mainioon ja Jussi Juonioon sekä rat

supoliisi Kingiin. Kotona olin lukenut 
Suomen Kuvalehden Matti Meikäläistä 
sekä Kotilieden Kiekua ja Kaikua. Sa
depäivinä kävin Mattarin vintillä luke
massa vanhoista Seuran vuosikerroista 
sarjakuvat.

Vuodet kuluivat. Laina muutti van
hempineen Jokelaan. Hän sai kohdis
taa lapsirakkauttaan veljensä lapsiin 
ja myöhemmin lapsenlapsiin. Meidän 
ystävyytemme säilyi vuosien kuluessa 
ja elämäntilanteiden muuttuessakin. 
Sota yhdisti meidän tiemme. Nyt, työ
vuosien ollessa ohi, olisi enemmän ai
kaa läheisille, mutta monet heistä ovat 
poissa. He elävät kuitenkin sydämis
sämme, muistoissamme ja ovat kuin 
valaisevia lyhtyjä meille, jotka vielä 
olemme matkalla.

Sisko Heinonen
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Saara Rauhala 90-vuotias
Paikkana oli Koskella Halikkolan Haara, 
kun päivänvalon näki 1912 viides tytär Saara.

Kansalaissodasta Saaralle on jäänyt mieleen, 
miten pappa Valfrid nojasi oven pieleen, 
kun serkut tulivat Tuimalasta 
ja uhkasivat tehdä isättömiksi kaikki seitsemän lasta, 
jos pappa ei punaisten rinnalla metsästysaseitaan nosta 
ja valkoisille lahtareille köyhyyttänsä kosta.

“Ennen minä tässä heti kuolemaan sammun, 
kuin ihmistä kohti koskaan aseellani ammun.”
Niin pappa joutui lähtemään serkkujen mukaan, 
eikä tänä päivänäkään voi ymmärtää kukaan 
että hän illalla pyörällään kotiin palasi, 
syyn siihen hän kaikilta säläsi.

Monta vuotta eivät Anna ja lapset kuitenkaan isästä nauti, 
kun ojankaivuusta syyssateissa seurasi lentävä keuhkotauti. 
Kymmenvuotiaana oli Saaralla isätön joulu.
Hiukan surua lievensi Mulon Kustaa ja Kankaan kansakoulu.

Kun Helvi navetassa paikkansa ties,
Saarasta tuli pellolle hevosmies.
Talvella Helvillä kangaspuissaan liinat ja peitot kukki,
Saara niihin villat ja pellavat kehräsi työvälineenä rukki.

Kun Helvi toi taloon vävyn,
Saaran elämä sai uuden sävyn.
Lähti Somerolle Kiiruun taloon piikomaan 
ja Viikin Heljälle popparottaa laittamaan.

Mutta uskaltaisko sitä koittaa, 
mahtaisko oma yritys sisäkön hommat voittaa, 
mietti Saara ja lähti Koskelle säästöpankkiin 
sieltä tontti- ja rakennusvelkaa hankkiin.
Niin sitä perustettiin Kahvila Metka.
Naapuritontille rakensi kauppaa Rauhalan poikien letka, 
joista vapaana oli vielä Eino.
Hänen kanssaan löytyikin yhteiselämän keino, 
joka kuolemaan asti kestää, 
vaikka sodatkin yritti sitä estää.

Rohkeutta Saara sota-ajan kahvilassa tarvitsi, 
kun juopuneita naisvoimin hallitsi.
Avuksi kutsuttiin joskus konstaapeli Mäki, 
mutta hän aikaili, kunnes tilanteen selvinneeksi näki.

Jo sota-aikana nuorelle parille siunattiin kolme tyttölasta 
ja sodan jälkeen syntyi Risto-poika vasta.
Kun lapset mekasti alakerran ainoassa kamarissa joku kerta, 
Eino huomasi: “ Nyt kyllä tarvitaan yläkerta.”

Kolme huonetta saatiinkin ylös lisää, 
mutta sitten yhtäkkiä ei ollutkaan isää.
Saara jäi lasten kanssa yksin, 
vain Taivaan Isän kanssa käsityksin.

Samalla Saara laskutaitonsa näytti,
kun leipätiinun Letukka-autolla ja hitsauslaitteilla täytti.
Lapset voi laittaa kouluihin,
jos velankorkorahat saa säästymään jouluihin.

Ailallekin aukeni koulun ukset, 
vaikka jalassa oli eriparisukset.
Kierrätys ei vielä ollut tullut muotiin,
mutta me jo koulukirjat välituntisin Honkamäestä
Kannakselle tuotiin.
Kouluvaatteet Saara teki Forssan paloista, 
vaikka tytöistä tuli pitkiä kuin humalasaloista.
Perunat, Jallin Olkan kananmunat, leipä ja piimä 
lisäaineeton oli ruokalista siinä.
Matematiikassa Saara oli paras.
Hän kaksehtoisella päätöslaskulla lukion laskujen 
tarkastajaksi paikan varas.
Mutta kielten oppimisessa oli toivomisen varaa, 
kun ei hän halunnut lausua yhtään ulkomaan kielen sanaa. 
“Puhu suomea, minä ymmärrän sitäkin”, Saara tavasi, 
milloin ovensa ulkomaalaisille avasi.

Sitten Ritva meni naimisiin 
ja Heljä ja Aila lähtivät Afganistaniin.
Kun vielä Risto elämäntyökseen Tupamäen
kasvatuskanalan löysi,
silloin heltisi lasten talutusköysi.
Äidin elämä jatkui nyt tehtävissä muissa, 
päivittäin Saara nähtiin kangaspuissa.
Syntyi ry ijyjä, raanuja ja kansallispukuja ihan, 
että niillä vois päällystää vaikka koko pihan.
Kun lastenlapsia 11 karttui,
jokaiselle mummolasta ryijy mukaan tarttui.

Nyt on jo lastenlastenlasten vuoro, 
heistäkin saadaan jo 9 tai 10 hengen kuoro.
Näin on kulunut 90 vuotta, eikä isomummo ole elänyt 
päivääkään suotta.
Me häntä kaikesta viisaudesta ja huolenpidosta kiitämme 
ja onnitteluihin halaukset liitämme!
Ja odotamme koska vuosia on sata,
koska silloin kuulemma kahvia on täynnä Hevonlinnan
pata.

Tyttäresi Ritva
14.3.2006
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^Ration9 korjaajana
Kun Suomen Yleisradio tänä vuonna 
täytti 80 vuotta, lienee paikallaan pie
ni muistelu radion tiimoilta, vähän yli 
puolen vuosisadan takaa.

Elettiin 50-luvun alkuu, radiot 
olivat silloin vielä oikein vanhan ajan 
kunnon putkiradiot. Transistorei ei 
oltu viel keksittykän, ja televisiosi ei 
nähty untakan ainakan Suames. Mut 
ratio alko olla jo melkeen joka huus- 
hollis.

Kävin 'likoil', niinkuu siilon sanot
tiin, tulevan vaimoni koton. Oltiin jo 
niin pitkäl, et olimme tulevan appeni 
kans sunnuntain aamupäiväl yhdes 
'aamupualiskaffeil’.

Siin jutellessamme puhe meni ra
dioteatterin sunnuntaisin päiväl esit- 
tämmään jatkokuunnelmaan, joka oli 
siilon todellinen perheohjelma, jota 
kuuntelivat lapset ja vanhukset ja kaik
ki siltvälilt.

Nykyiset televisiosarjat jäävät jäl
keen kohta alkumetreil, kun radiosta 
alkoi kuulua Kankkulan kaivol taikka 
Kalle Kustaa Korkin ja Pekka Lippo
sen seikkailut, Laiska-Lassist puhu- 
mattakan.

Appi vaan pahotteli, et ratio on al- 
kanu pittää simmast rätinää, ettei ain 
tahdo saada sanoist selvää. Hän kysyi 
et jos mää kauoisin mikä vika siin on ja 
korjaisin sen.

Niinkun me kaikki entiset ja 
varmaan myös nykyiset vävykandi- 
daatit tiedämme: meille ei mikään ole 
mahdotonta. Vaikka en radion sisus-

kaluist niittään ymmärtänykkän, niin 
tyynesti lupasin hoitaa asian kuntoon. 
Kun kahvi oli juotu, nostettiin 'po
tilas’ pöydäl. Vähä vapisevin sormin 
ruuvasin takakannen ruuvit auki.

Yritin olla viisaan näkönen, kun 
ihmettelin niit kaikkiin oudoi vem- 
paimii, mitä siält kannen alta tuli näky
viin. Kun tiesin ettei se diagnoosin 
teko koko pyhäpäivää sais kestää, niin 
yritin ajatella keinoo korjauksen edis- 
tymiseks, mutta ne keinot tuntuivat 
olevan hyvin olemattomat.

Silloin tuli mieleeni Heinosen Pek
ka.

Radion sisuksii tiiraillen sanoin: 
”Ei tääl niittään pahempaa vikkaa näy 
olevan. Jos mää veisin sen Heinosen 
Pekan katottavaks.”

Pakattiin 'potilas’ pahvilaatikkoon, 
joka sidottiin pyörän telineel. Ajelin 
varovast Heinosel ja kerroin Pekal 'po
tilaan’ oireet. Mentiin pihal ja Pekka 
haki jalkapumpun, jolla pumpataan 
ilmaa pyörän kumeihin.

"Ei siin varmaan muuta vikkaa oi, 
se on vaan vähä pölyttynny”, kertoi 
Pekka takakantta avatessaan. "Putket 
lämpii; se saa ilman kiärtämään, ja siin 
on ain vähä pöllyy, joka tarttuu kiin, 
kun tääl on staattist sähköö. Kun sitä 
kerääntyy noihin liitoksiin, pääsee 
niist kipinöimään vähä virtaa läpitten 
- se aiheuttaa sen rätinän.”

Alettiin töihiin, Pekka ohjaili il- 
masuihkuu radion sisuksiin ja mää 
pumppasin. Vähän ajan kuluttua Pek

ka sanoi: "Riittää jo. Jos ei se täst kor
jaannu, niin tule sit uurestas.”

Kun Pekka otti takakannen kiinnit- 
tääkses sen paikkaas, alkoi must tun
tuu pölyn pöllyttäminen hiukan liian 
arkiselt touhult radion korjaamiseks. 
Kysyin Pekalt, minkä nimisii ossii siäl 
011. Kun Pekka oli antanu nimen 4 
- 5 osal, sanoin: "Riittää jo!” Höpö
tin mielessän Pekan antamii nimmii, 
muistaakseni niist edes muutaman tul
lessani takasin. Kun laatikko oli taas 
sidottu pyörän telineel ajelin varovasti 
appelaan.

Kun perii tultuani otin radioo laa- 
tikost, tuli kysymys, johon olin valm- 
istautunu: "Mikäs vika siin oli?”

Kun oletin, et meitil tulevan appe
ni kans oli samantasoset tiedot radion 
osist, jakun mää olin juur kuullu mon
ta uutta nimiket, niin uskaltauduin 
vastaamaan: "Ei siin suurta vikkaa ollu, 
konnensaattorin hilahattu oli vähä ir- 
ronnu ja siit pääsi kipinöimään staat
tist sähköö; se aiheutti sen rätinän.” 

Selitys oli niin hyvä, kun mun 
mielestäni sihen hättään voi keksii. Oli 
se ainakin parempi, kun tomun puhal
taminen taivaan tuuliin.

Pääasia oli, et kun kuunnelma 
vähän ajan päästä alkoi, saatiin kuun
nella se ilman turhii rätinöi.

A ntti Mikkola



Entisiä työmenetelmiä maaseudulla
Ilon katton niettäku Iinalla Sariin Ritvan lapsuudessa

Siirappia, siirappia
Kaupoista ei sokeria sota-aikana saa
nut eikä heti sen jälkeisinäkään vuosi
na kuin pieninä korttiannoksina, joten 
makeutusaineesta oli pulaa kaikissa 
talouksissa. Sokerijuurikas toi siihen 
helpotusta. Kotonanikin juurikas
ta kylvettiin keväällä puutarhaan ja 
syksyllä juurikkaasta sitten keitettiin 
siirappia. Juurikkaat pestiin huolelli
sesti kaikesta mullasta ja pilkotut pa
lat keitettiin saunan padassa kypsiksi. 
Hieman jäähtyneenä massa puristet
tiin kourin niin kuivaksi kuin saatiin. 
Joissakin taloissa oli tehty puusta präs
si, jolla työ kiivi helpommin. Meillekin 
sellainen tehtiin isän tultua sodasta. 
Liemi kerättiin astioihin ja puhdiste
tussa padassa sitä keitettiin hiljaisella 
tulella useita vuorokausia, jotta lie
mi alkaisi sakeutua. Sakeuduttuaan 
se oli valmista käytettäväksi ruokiin. 
Osa liemestä keitettiin pienemmässä 
kattilassa oikein paksuksi, mikä muis
tutti enemmän nykyaikaista siirappia. 
Tätä käytettiin leivonnaisiin ja lettujen 
kanssa syötäväksi, ja hyvälle maistui.
Tappurointi syksyisin
Syksyisin kylässämme kierteli Rauha- 
linnan Kalle tappuroimassa viljasadon. 
Kukaan kyläläisistä ei puhunut puimi
sesta. Hänellä oli tappuri viljan käsit
telyyn ja onkapannu voiman tuottaja
na. Myöhemmin onkapannu vaihtui 
petroolimoottoriin. Hevosten vetämi
nä nämä siirrettiin eri taloihin. Tap- 
puroiminen oli päivän tai kahden työ 
riippuen viljan määrästä. Sota-aikana 
meillä oli yhteinen tappurointipäivä 
naapurin kanssa. Moottorin meteli ja 
petroolin katku täyttivät koko paik
kakunnan, joten aina tiedettiin, missä 
talossa kulloinkin tappuroitiin. Työn
tekijöitä puuhassa tarvittiin useita, oli 
korsien sisäänsyöttäjä, pahnojen vas

taanottaja, akanoiden ja jyväsäkkien 
hoitaja. Lisäksi tarvittiin hevosmies 
kuskaamaan jyväsäkkejä aittaan.

Kalle oli äkkinäinen luonteeltaan. 
Kerrankin eräässä talossa sattui niin, 
että korsien mukana meni kivi syöttö- 
aukkoon ja laitteet rikkoutuivat. Täs
tä Kalle suuttui niin, että jätti kesken 
koko tappuroimisen ja käski mennä 
tonne Parran kallioille kiviä tappuroi- 
maan. Laitteet hän vei mennessään 
pois.
Perunajauhojakin tehtiin
Tappuroinnin päätyttyä tehtiin usein 
myös perunajauhoja. Kallella oli lait
teet myös tätä varten. Perunat pestiin 
etukäteen puhtaiksi ja kaadettiin sup
piloon, jossa ne hienontuivat massaksi. 
Massa pantiin likoamaan vesisaaviin, 
jolloin tärkkelys raskaampana valui 
pohjalle. Vettä vaihdettiin useampaan 
kertaan ja käytiin sekoittamassa silloin 
tällöin. Jonkin ajan kuluttua massa 
puristettiin kourin kuivaksi. Massa- 
vesiseosta liotettiin vieläkin useassa 
vedessä, jotta kaikki tärkkelys saatiin 
talteen. Saavin pohjalle valunut val
kea tärkkelys eli perunajauho kaavit
tiin lastalla irti ja levitettiin puhtaalle 
alustalle, pöydälle tai leipälaudalle 
kuivumaan. Kuiva jauho murskattiin 
kaulimella hienoksi ja pantiin lasitölk- 
keihin odottamaan käyttöä mm. kiis
selin ja mehukeiton valmistuksessa. 
Osa jätettiin karkeammiksi ns. puu- 
roryyneiksi, jotka vastasivat nykyajan 
helmiryynejä.
Polstariolkien teko
Rukiilla on pitkät oljet ja niitä käytet
tiin polstareissa eli patjoissa täytteinä, 
siksi osa rukiista vietiin riiheen kui
vumaan. Oljet tähkineen levitettiin 
riihen parsille kuivumaan ja riihtä 
lämmitettiin usean päivän ajan. Kun

jyvät alkoivat irrota, kuivanneet kor
ret levitettiin lankkulattialle riihen 
etuosaan ja alkoi varstaaminen. Siinä 
pitkävartisella varstalla hakattiin jyvät 
irti tähkistä ja kerättiin talteen. Visku- 
roinnilla puhdistettiin jyvät roskista. 
Oljet pantiin talteen ja käytettiin myö
hemmin polstareiden täytteinä. Jyvät 
vietiin myllyyn ja päästiin keittämään 
vastamyllytetyistä jauhoista uutispuu
roa. Voisilmän kanssa nautittuna puu
ro oli maailman parasta herkkua.

Rukin olka käytettiin myös kat- 
to-olkna, mm. ulkorakennusten ja 
makasiinien kattamisaineena. Oljet la
dottiin katolle ristikon päälle paksuksi 
kerrokseksi tähkäpäät alaspäin, näin 
vesi pääsi valumaan pois katolta.
Pellavan kasvatus ja 
valmistus kankaaksi
Pellavaa viljeltiin melkein joka talossa 
omiin tarpeisiin. Kylvö tapahtui ke
väällä perunan istutusaikaan kesäkuun 
alussa. Taimien kasvaessa pellavamaa 
perattiin rikkaruohoista puhtaaksi pa- 
riinkn otteeseen kesän aikana. Kukki
va pellavamaa oli kauniin sininen, joka 
aaltoili tuulessa. Eipä ole ollenkaan 
ihme, että hölmöläiset luulivat sitä jär- 
veksi ja heittäytyivät sinne uimaan.

Syksyllä pellava nyhdettiin käsin 
juurineen maasta ja niputettiin kuivu
maan. Kuivuttua riivittiin siemenkodat 
eli kulkut irti ja murskattiin. Siemenet 
talletettiin odottamaan seuraavaa kyl
vöä. Korret levitettiin keväällähangelle 
valkaistumaan ja myöhemmin keväällä 
ne vietiin Kalattoman järvelle ranta
veteen likoamaan ja vaalentumaan. 
Tämän jälkeen korret murskattiin eli 
loukutettiin ja riivittiin kuoret irti, 
jotta kuidut saatiin esille. Kuivahkot 
kuidut lihdattiin ja häklöitiin. Samalla 
erotettiin rohtimet ja hienot pellava- 
kuidut erikseen.
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Kun kaikki vaiheet oli tehty, alkoi 
naisten kehruutyö. Hienoista pellava- 
kuiduista kehrättiin ohutta pellavalan
kaa pöytäliinoiksi ja ikkunaverhoiksi 
kudottavaksi, tohtimista tuli karkeam
paa lankaa pyyheliinoiksi ja lakanoiksi. 
Naisille riitti työtä koko talveksi pel
lavan kanssa ja keväällä yleensä alkoi 
kutominen erilaisia tarpeita varten. 
Kangaspuiden kokoaminen ja kuto
misen aloittaminen vaati monenlaisia 
toimenpiteitä. Keväällä järjestettiin 
paikkakunnalla kutomakursseja. Tilat 
saatiin isompien talojen tuvista ja sa
leista. Siihen aikaan ihmisten oli pak

ko yrittää kaikenlaista, ja aikaa riitti, 
kun ei ollut näitä nykyajan televisioita 
eikä tietokoneita aikaa kuluttamassa. 
Radiota pystyi kuuntelemaan työtäkin 
tehtäessä.
Karvapallojen teko
Lehmiä ja hevosia harjattiin viikoittain 
ja irti lähteneet karvat otettiin tarkasti 
talteen. Lapsille tehtiin karvoista pal
loja erilaisiin leikkeihin. Karvatuppoa 
käsin pyöritellen muodostui pallon 
alku, johon lisättiin vähitellen lisää 
karvoja koko ajan pyöritellen, jona 
pallo suurenisi halutun kokoiseksi.

Mitä pidempään jaksoi pyöritellä, sitä 
kovemman pallon sai.

Muistan, että kotonanikin oli kar
van karstaustalkoita, jolloin paikka
kunnan naiset kokoontuivat yhteen. 
Kuulumiset vaihdettiin työn lomassa 
ulkoilmassa istuen. Kahvia tai kor
viketta juotiin tauolla piristykseksi. 
Karvat pöllysivät ympärillä, eikä ku
kaan osannut valittaa allergiasta, vaik
ka nenässä vähän kutisikin.

Ritva Mäkeläinen

Värit erapiaa
Keskel yätä mää muistin
et tnul on vaaleepunanenpashmiinahuivi,
mitä en oi ikän käyttäny.
Mää hiippailin hiljaksiin vaatekomeroon, 
verin oven perässäni kiinne 

ja  sytytin valot.
Vähä se oliryppynen,
mut muuten ihan kunnos (eikä nyppynen).
Se ylettyspualtoist kertaa mun ympärilleni. 
Lämmittelin siin vähän aikaa 
ennenku menin ta kas sänkyyni.

Unes sää kattosi! muu syväl silmiin 
ja  lupasit ettes sää koskaanikinä 
jä tä  muu yksinäis tänne kapiseen maailmaan. 
Taas tuli toristettuu mitä oikkiasävynen p inkki 
voi naisih m isel tehrä.

Kesäkuinen iltahetki pihakeinussa
Valkoisenaan kukkivan pihlajan huumaava tuoksu täyttää ilman.

Pihan laidalla sireenit loista vat sinipunaisena kukkamerenä.

Hopeapensaan pienet tähtimäiset kukat 
levittävät ympärilleen makeantuoksuista siitepölyä 
vetäen puoleensa pörrääviä hyönteisiä.

Kaiken yllä  lintujen jatkuva sirkutus.

Raitaturkkinen maatiaiskissa L illi 
venyttelee raukeana lämpimällä hiekalla.
Pörröinen Tutu-koira on löytänyt mieluisan makuupaikan 
emäntänsä jalkojenjuurella.
Puutarhassa marjapensaiden oksat notkuvat raakileiden painosta.

On runsaan sadon odotusta.

Aurinko on vielä korkealla.
Hyväillen valollaan tienoon peltojen 
ja  pihojen hentoa vihreyttä.
Läheiseltä tieltä kantautuu tasainen autojen hurina.
Väliin mahtuu ison rekan tai traktorin jyräävä ääni.

Rinnakkain, ihmisten levoton meno paikasta toiseen 
ja  luonnon kiihkeä uusiutuminen.
Alkukesän epätodellinen tunnelma.

Riitta M ikkola Sanna Eloranta
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Tapalan Karliini pääiiniiftii 
muinainen pyhä paikka

Muutama vuosi sitten Auranmaan 
viikkolehdessä oli uutinen, joka kertoi 
Kosken T.l. ja Marttilan välisestä maa- 
järjestelystä. Marttilan Pappilan kylän 
ulkopalsta oli liitetty Kosken T.l. Ta- 
palaan, jonka maiden keskellä se si
jaitsi. Samalla kävi niin, että viimeinen 
viite seudun muinaiseen historiaan hä
visi kartalta - kirjaimellisesti.

Seudun asukkaiden muistissa oli 
vielä puoli vuosisataa sitten enemmän 
kuin nykyisin. Ainakin iäkkäämmät 
ihmiset tiesivät paikan vanhan nimen: 
Karhunpäänniittu. Arkipuheessa 
käytettiin kuitenkin tavallisimmin 
jo nirneä Rantanen. Paikalla kun oli 
1930-luvulle saakka ollut tuon nimi
nen asumus eläjineen. Alue soveltui 
peltoviljelyn välissä hyvin lehmien lai- 
tumeksi, koska sen alapuolella Vähän- 

joeri rannassa luonnonlähde pulppusi 
kesähelteilläkin jääkylmää vettä. Sitä 
voi juoda ja siinä saattoi viilentää vas- 
talypsetyn maidon täyttämät tonkat. 
Hevoskärryjen kyydillä ne kulkivat 
runsaan kahden kilometrin matkan 
maitokamariin, jossa odotti jäillä täy
tetty allas. Kylmäketju toimi sekä te
hokkaasti että luonnonmukaisesti. 
Jäät oli sahattu talvella isoksi paloiksi 
ja ne säilyivät sahanpurujen peitossa 
ladon päähän tätä tarkoitusta varten 
rakennetussa kehikossa.

Työtä maatilalla riitti aamuvarhai
sesta myöhään iltaan, mutta lapsille 
kesäinen lypsyreissukin oli huvia. 
Hevonen kulki verkkaisesti ja hiekka 
narskui rautavanteisten pyörien alla. 
Siinä samalla tarinat siirtyivät pien
ten korvien kuultaviksi. Sai ymmär
tää, että Karhunpäänniitun lähde oli 
muinoin ollut hyvin tärkeä. Siihen oli 
upotettu kaadettujen karhujen päät. 
Tämän enempää vanhatkaan ihmiset 
eivät enää osanneet kertoa, mutta se
kin kiehtoi. Kun lisäksi läheinen met
sä kasvoi aivan erilaisia kasveja ja kuk
kia kuin muualla, koko alue tarjosi yhä 
uutta tutkittavaa ja maitokärryille oli 
useita tonkankokoisia ja isompiakin 
tulijoita. Virikkeitä oli yltä kyllin, vaik-

Kuivanakin kesänä (2006) vettä riit
tää, kun monet luonnon/Ahteet pulp
puavat maan povessa. Kevättulvat 
kuljettavat ravinteita ja  kasvisto rön- 
-syää miltei sademetsän tavoin. Mesi- 
angervo houkuttaa hyönteisiä make
alla tuoksullaan ja luonto rakentaa 
siltoja -  portaita -  kapeikkojen yli. 
Vähänjoen alajuoksulta M yllynkivi- 
en lähellä tunnettaneen vielä Porras- 
kulju, lampipaikka, jossa Tapalan ja 
Hongiston lapset opettelivat uimaan.

ka ”näköradiosta” oli vasta vain sadun 
kaltaisia ennakkotietoja.

Ihmisen lisäksi myös luonto muo- 
vaa yhä maisemaa ja Vähänjoen kaltai
nen vesireitti mutkittelee serpentiinin 
tavoin ja siirtyilee uomassaan. Niinpä 
lähde on nykyisin veden alla. Mutta se 
ja lukuisat sen kaltaiset toimivat yhä 
niin, että ennätyskuivanakin kesänä 
vettä riittää, kuten kuvissa näkyy.
Suomalaiset Karhun 
ja Hirven heimoa
Kansanperinteet tutkijat ovat viime 
aikoina päätyneet siihen, että esivan
hempamme lukeutuivat Karhun ja Hir
ven heimoihin. Professori Juha Pen
tikäisen mukaan olemme erittäinkin 
Ison Karhun kansaa, olemmehan aina 
eläneet Ison Karhun tähtikuvion alla.

Sekä karhu että hirvi ovat antaneet 
elantoa Pohjolan ankarissa oloissa. 
Niistä on saatu ravintoa ja nahoista 
sekä taljoista lämmikettä pakkasiin. 
Luista ja kynsistä on ollut moneen 
käyttöön niin työkaluiksi kuin luon
nonuskonnon harjoitukseen.

Suomesta on löydetty satakunta 
kalliomaalausta, joilla 011 ikää tuhansia 
vuosia, ja saman verran ainakin arvel
laan olevan vielä löytämättä. Erikoista 
sen sijaan on, ettei toistaiseksi ole 
tavattu ainuttakaan kiveen uurrettua 
piirrosta, vaikka niitä on sekä Suomen 
itä- että länsirajojen takana. Vielä eri
koisempaa 011, että karhun kuvat puut
tuvat kokonaan, mutta hirviä on sitäkin 
enemmän. Pentikäinen päättelee, että 
"karhu 011 ollut meille jumala, onnen, 
runsauden ja suojan tuoja. Karhu on 
ollut niin pyhä, että sen ninieä ei ole 
voitu sanoa eikä sen kuvaa piirtää. ”

Koska pyhä eläin kuitenkin käy
tännössä oli mainittava, piti keksiä 
kiertoilmaisuja. Suomen kielestä niitä 
onkin löydetty yli 200: Otava, Ohto, 
Tapio, Omena, Metsän omena, Ukko, 
Erä, Se, Hän, Autuas jne., y lijum ala  
ja Erotettu, joka tarkoittaa pyhitettyä. 
Itse asiassa Karhukin lienee kiertoil
maus, joka kuvaa Metsän Kuninkaan 
turkin laatua. Jo pienille lapsille Nalle 
on vielä tänä päivänä tuttu ja rakas. Eli
na Karjalaisen Uppo-Nalle tunnetaan 
kymmenistä kirjoista kai jo kaikkialla 
maailmassa. On sellainenkin nimi kuin 
Tätini poika. Se viittaa ikivanhaan kä
sitykseen, että suomalaiset polveutuvat 
karhusta ja kantaäidistä.
Hirvenhiihto j a karhunkaato
Nykyäänkin hirvenmetsästys houkut
taa raavaita miehiä. Pohjimmiltaan se 
kertoo myös suomalaisten läheisestä 
suhteesta luontoon. Samasta tunnosta 
puhuu sekin, että taajamista ja kaupun
geista kaipaamme mökkeihin tuhansi
en järviemme rannoille. Nyt metsäs
tykselle haetaan arkisesti oikeutusta 
vaarasta, jota isot eläimet aiheuttavat 
liikenteelle ja vahingoista, joita ne saa-
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vat aikaan istutetuissa metsissä. Mutta 
jossain syvemmällä elää vielä kokemus 
ihmisen ja luonnon salaperäisestä yh
teydestä. Hirvipeijaisissa toistuu sen 
tähden yhä uudelleen pyrkimys hyvi- 
tellä yhteistä luomakuntaamme, jolta 
ihminen on saanut osansa syödäkseen 
ja elääkseen, vaikka osallistujat eivät 
sitä enää tiedostaisikaan.

Kun esivanhempamme kokivat 
karhun pyhänä kantaisänä, voi vain 
yrittää kuvitella, miten pakottava tarve 
heillä oli hyvitellä saalistettua Ottoa. 
Niinpä metsästys muotoutui kolmivai
heiseksi: 1) Karhun kaato, 2) Karhun- 
pei jäiset ja 3) Karhun palautus. Vuosi
satojen tai kenties -tuhansien mittaan 
tästä kasvoi mittava näytelmä, johon 
osallistuivat kaikki yhteisön asukkaat.

Elias Lönnrot kokosi Kalevalan 
ensimmäiseen laitokseen paljon kar- 
huperinnettä, mutta jätti siitä suu
rimman osan pois, kun muokkasi 
ns. uuden Kalevalan, jonka nykyisin 
tunnemme. Tällä tavalla hän myötäili 
uskonpuhdistusta, jolla Suomennie
menkin muinaisia asuttajia taivutettiin 
kristinuskon läntisiin virtauksiin ja 
erityisen pontevasti varsinkin 1600- 
luvulta lähtien. Ortodoksinen usko 
suvaitsi ja sulatti luonnonuskontoa 
pehmeämmin. Tämän vuoksi elävää 
karhuperinnettä on säilynyt itäisten 
kielisukulaistemme keskuudessa Kar
jalassa ja erityisesti Uralin reunoilla.

Vaikka karhu kierrettiin ja kaadet
tiin, sitä haluttiin siis monin tavoin le
pytellä kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi 
metsälle lähdettäessä laulettiin Hon- 
gattarelle, jotta tämä luovuttaisi saaliin 
metsästäjille. Hongatar oli karhun hal
tija tai tuonpuoleinen suojelija.

Kun peijaiset oli vietetty, karhun 
luut haudattiin oikeassa järjestyk
sessä maahan ja pääkallo nostettiin 
pyhään puuhun. Kontio palautettiin 
takaisin luontoon monin tavoin hy- 
vitellen ja uskotellen, että sen kuo
lema oli ollut onneton sattuma. Itse 
asiassa peijaiset olivat kuin hääjuhla, 
jossa syötiin karhua. Kaatajat saivat 
nauttia päälihat ja aivot ja juoda olut
ta karhun kallosta. Hampaat jaettiin 
kaatajien kesken. Juhla siirsi met
sästäjiin Mesikämmenen voiman ja 
vahvisti heitä ryhmänä. Tällä tavoin 
Professori Pentikäinen kirjaa perin

Karhunpäänniitun muinoin pyhä läh- 
desaattoiollajuuritälläpaikalla: vettä 
on runsaasti ja  se väikehtii kirkkaam
pana kuin muualla. Serpentiini/okien 
tapaan Vähäjoki siirtyilee ahteiden 
välissä ja  virtaa nykyisin lähteen yli. 
Vesi korte viihtyy tällaisissapaikoissa. 
Mitäpä jo s  sen juuret kiertyvät jossain 
syvällä karhujen leukaluihin?

nettä teoksessaan Karhun kannoilla 
-  Metsä npitäjä ja  Mies.
Kirkon vastaisku
Historiantutkimuksen mukaan Kos
ken T.l. seutu sai vakinaisen asutuk
sen viimeistään 1300-luvulla. Mutta 
varmaan jo kauan sitä aikaisemmin 
metsästäjät vaelsivat rannikolta, ny
kyisten Paimion ja Perniön alueilla, 
sisämaahan, jossa oli yltäkyllin riistaa.

Mutta jo paljon tuotakin aikaisem
min, kivikaudella, alueella on asuttu. 
Kii meitä muinaisjäännöksiä on löydetty 
ja paikannimistö (esimerkiksi Tapalan 
Ruuhimäki) viittaa vesillä liikkumiseen 
sellaisillakin paikoilla, joilla vesistöjä ei 
pitkiin aikoihin enää ole ollut.

Epäilemättä Tapalan Karhun- 
päänniittu oli jo ainakin 1000 vuotta 
sitten sellainen suomalais-ugrilai- 
nen uhrilehto, jossa palvottiin pyhää 
karhua. Hyvinkin sitä oli saatettu 
käyttää jo kivikaudella. Näin se olisi 
koko laajan eteläisen Suomennie
men pyhiä paikkoja. Mikä selittäisi 
muuten niin tiukan otteen, johon 
kirkko tarttui, että se nimesi alueen 
omakseen? Pentikäisen tutkimusten 
mukaan ”kirkko kävi vimmalla paka
nuutta vastaan. Sen kärki kohdistui 
karhuun, koska se oli jumalista tär-

Maaseudun muutos näkyy. Myös Tapalan Karhunpäänniittu kasvaa nyt rehe
vää ruohoa ja  pensaat kätkevät Vähänjoen uomaa. Ehkä maisema oli vuosisa
toja sitten samanlainen. Vaikka karja silloin kulki vapaana metsissä, ehtikö se 
etäisiin m illepaikoille kaikkea ruohoa syömään?
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kein.” Se teki karhusta 1600-luvulla 
pahan ilmentymän.

Historian papereihin Tapalan kylä 
ilmesty}" jo ennen kuin ensimmäiset ve- 
roluettelotv. 1540 laadittiin. Keskiajan 
lopulta on säilynyt pöytäkirja, joka 
kertoo, että 27. tammikuuta v. 1513 
kylässä pidettiin käräjät, joille saapui 
väkeä Turusta saakka. Tammipakkasil- 
la piti majoittaa melkoinen määrä vie
raita, mistä voi päätellä, että lämpimiä 
huoneita oli tarjolla riittävästi.

Herää kiehtova ajatus: oliko kvlällä 
vielä noihin aikoihin -  paljon ennen 
kappeliseurakunnan perustamista 
-  luonnon pyhyyden kokemusta ja sen 
sisältämää arvovaltaa? Arkkipiispa 
Leo on todennut Koukunvirran tun
netun ja karhun hahmoisen Uhrikiven 
vieressä, etteivät siinä törmää paka
nuus ja kristinusko: siinä on pyhyyden 
kaksi olemusta.

Sekin mietityttää, miksi Hongis
ton kylän nimi pitkään säilyi kansan 
puheessa Honkattona? Vanhoissa 
asiakirjoissa sen näkee tuon tuosta
kin ja sehän vihjaa karhun suojelijaan, 
Hongattareen.

Omia kysymyksiään nostaa peri
mätieto, jonka mukaan kaadettujen 
karhujen päät upotettiin luonnon- 
lähteeseen. Onko seudulla ollut oma 
uskonsuuntansa, vai onko muistitieto 
muuntunut pitkien aikojen saatossa?

Teksti: H eikki Viironen 
Kuvat: Pentti Levonen
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Heikki Viironen, T.l. Kosken 
asutusnimet, suomen kielen 
laudaturtyö, Turun yliopisto 1970 
Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen 
nimiarkisto, Helsinki

Seuraava m uistelu liittyy Karhunpäänniitun laidassa olleen  
mökin asukkaisiin. Asumus hävisi 1930-luvulla , mutta yhä 
voinee löytää tiilenpaloja jäänteinä uunista ja savupiipusta. 
Kertoja on Y ijö  K allioinen (1 9 0 4 -1 9 6 9 ) , jota kirjoittaja 
haastatteli nauhalle 1960-luvun puolimaissa.

Mökissä pidettiin hyviä välejä luontoon ja vainajiin; liit
tyikö tämä kenties paikan muinaisuuteen? Joka tapauksessa 
ikiaikaiset tavat ja uskom ukset ovat eläneet Varsinais-Suo- 
men ja Häm een rajoilla pitkään senkin jälkeen kun kris
tinuskoa oli jo vuosisatoja tuotu alueelle niin sotaisin kuin 
rauhanomaisinkin keinoin.

- Kenkät tartti laitain ain jalkaal laittaa, et oikkiaan ensin  
kenkä ja vasseir riisutaan, niin kualleep pittää joukosas 
sik ku niimpäin tekkee. Mut jos toistappäin niin et sit 
joutuu poies. Juu ja kyl sen oli... ja et jos sen vahinkos 
meni toiseej jalkaan ni tom ptoos ku se kiiresäs johoseel 
lähti nii kyl sen huamas heti ja otti poies ja ja muutti laita

- Ja kaffee juareski ja syäreski, kaikissa, oli mikä tahansa, 
niin maahan tipautettiin ensimmäiseks ennenkö suuhuni 
pantii. Juu et Maahisen kans täyty olla hyvis väleis. Sei täy
ty ensimmäiseks antaa.

- Ja kaikkiini pystys sit sanat, sim m oset noitasnat, et jos oli 
sit mikä tahansa et. Lukunkin sai noituumalta auki, tom- 
m osen tavallisen riippulukun tai esilukun. Mut kun oli 
[luusta tehty lukku, niin sitä ei, siihen ei tehonnu noita- 
sanat ollenkaan. Ja siäl oli kaikki niin, kaikis huaneis oli 
puulukku, siäl Rantasel, luola mikä Pappilan niittunaoli.

- Ja nee näkivät sit oikein munta kertaa, torestas puhuvat 
ainakin, ni he jonkun taas sit näkivät munta kertaa jon
kun, mut ain pääsi karkuu. Ei hei niit kiinen saaneek kos
kaan, kun heiyäkauret jaakailivat niit aamutunneil. Mitäs 
ei ennää jälkeen kahren näkynyk koskaan.

- Se piti omana salaisuutenas paremmin sim m oset tarkem
mat tiarot.

- Ja kehuvat et se oli nähty tom m osil öilä liikkeelkin, ain 
pääsiäis- ja jouluöinä vähä toisil ihmisil jottain pahhaa 
hommaamas. Lehmist, lehm ien hännäst leikkeli karvoi ja 
niskani päältä ja mitä milloinkin.
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Palojoen kansakoulu 1926 - 1966
S om eron  kunnan P a lo jo e n  kan sakou lu  to im i 4 0  
vu o tta  j a  sen e lo n k a a n  o li p ä ä p iir te iltä ä n  seu ra a 
van la in en .

Koulun synty
Somerolla suoritettiin uusi koulupiirijako 16.10 1922, 
jossa päätettiin, että Palojoenkulmalle rakennetaan supis
tettu kansakoulu v. 1929. Palojoenkulmalla oli kuitenkin 
tuotteliaita perheitä ja lapsiluku nousi nopeaan, joten hau
kena päätettiin aikaistaa. Tilanteen nopeuttamiseen vaikut
ti myös se, että Kosken Tl kunta oli valmis osallistumaan 
puoleen koulun kustannuksista ja näin aloitettiin yhtei
sen koulun rakennussuunnitelmat. Helmikuun 6. päivänä 
1925 kunnat päättivätkin, että rakennustyöt käynnistetään 
samana vuonnaja koulu aloitetaan seuraavana syksynä. Alku 
hankkeelle olikin nopea, sillä jo 2.3.1925 huutokaupattiin 
koulun rakennustarpeita Juho Lehtin tuvassa. Koulun pe- 
rusrakennukseksi hankittiin Ypäjältä Moision torpan hirret 
ja loput hirret paikalliset maanomistajat lahjoittivat koulul
le.

Rauha ja Evert Palojoki lahjoittivat noin 2,5 hehtaarin 
tontin. Koulun rakennusurakan sai Juha Rantanen Some
ron kunnan Pusulan kylästä. Rakennusurakan hinnaksi tuli 
48 500 markkaa ja se sisälsi myös ulkorakennuksen, jossa 
olivat käymälät, puuliiteri, paikka 1 lehmän navetalle, re
huvarasto sekä pieniä muita varastotiloja. Kokonaiskustan
nukset nousivat koulun aloittamiseen mennessä 270 854 
markkaan ja sisälsivät myös kalustuksen.

Rakennuskoni itea
Jo ennen rakennuksen urakointia oli nimetty rakennusko
mitea, joka mm. hyväksyi urakan, rakennusaikaiset muu
tokset ja täydennykset eli oli melko vaikutusvaltainen. Ko
mitean kokoonpano oli seuraava:

Wihtori Uusitupa, pj 
Kustaa Wirtanen 
Juho Lehti 
Evert Palojoki 
Aukusti Mikola 
Oskari Kaunela 
Emil Koivisto.

Komitea kokoontui rakentamisen aikana viikoittain. Jos 
sisätilaa tarvittiin, niin Juho Lehtin mökki oli aivan koulun 
vieressä. Koulu valmistui ja aloitti toiminnan 1.9.1926, ja 
opiskelun aloitti 45 oppilasta, joista 12 ala- ja 33 yläkou
lussa. Supistetussa koulussa alaluokat kävivät koulua syk
syllä ja yläkoululaiset kevätkaudella. Viralliset vihkiäiset 
pidettiin 19.9.1926. Laajaksi eli kaksiopettajaiseksi koulu 
muuttui vuonna 1940, jolloin kaikki oppilaat olivat koko 
lukuvuoden koulussa.

Opettajakunta
Ensimmäiseksi opettajaksi valittiin Rymättylästä neiti 
Toini Frang, joka myöhemmin suomensi nimensä Pahla- 
maksi. Poikien käsitöitä tuli opettamaan Frans Kokkinen 
Sorvaston koululta. Myöhempien opettajien lista on seu
raava:
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Johtaja
1930 Siiri Pietilä

1944 Kaarina Kokka

1945 Einokki Tamminen
1946 Eino Ilmari Tamminen

1948 Teesi Järvinen

opettaja

1940 Aili Työppönen

1947 Mikko Järvinen
1948 Hilkka Järvinen
1949 Kaarina Hermas
1950 Aune Väänänen
1951 Anni Juutilainen
1953 Taija Tapiola
1954 Jaakko Kantola
1955 Lennartit Tuomola
1956 Aarne Pelto

käsityönopettaja 
1928 Juho Lehti
1935 Aarne Työppönen
1936 Juho Lehti
1937 Aarne Heinonen

1945 Juho Lehti

1953 Pekka Raitanen
1954 Jaakko Kantola
1955 Lennardt Tuomola
1956 Aarne Pelto

Kouluruokailut aloitettiin v. 1941. Aluksi tarjottiin keit- 
toruokaa, mutta omina eväinä tarvittiin voileivät ja mai
topullo. Lähes koko koulun loppuajan lahjoittivat talolli
set yhdessä perunat ja koulun oppilaat poimivat pääosin 
marjat, ainakin puolukat. Keittäjä-siivoojan vakanssilla 
toimivat:

1941 Veera Alander (Takamaa)
1945 Anna Rantanen 
1949 Annikki Rantanen 
1952 Leila Leino
1954 Elma Lehti
1955 Kerttu Sarkki
1962 Ritva Koivula
1963 Kerttu Tasaranta.

Koulun johtokunta
Johtokunta koostui koulupiirin lasten vanhemmista, jos
kin mukana oli muutama jo lapsensa aikuiseksi kasvat
tanut vanhempi. Johtokunnan puheenjohtaja oli tärkeä 
henkilö paikkakunnalla. Hän mm. allekirjoitti todistuk
set yhdessä opettajan kanssa. Johtokunta myös päätti 
sota-ajan jälkeen jaetuista kengistä ym. pienistä avuista 
suurilapsisille perheille. Puheenjohtajina toimivat:

1926 Evert Palojoki 
1947 Toivo Ilvola 
1951 Väinö Juuri 
1962 Allan Kattelus 
1965 Vilho Jokela.

Johtokunnan ansiosta myös koulun laajennus tehtiin 
v. 1958. jolloin lisätilaksi saatiin käsityö- voimisteluluok- 
ka. Samoin keittäjä sai koulun yhteyteen asunnon. Kaikki 
kuitenkin loppuu aikanaan, ja kyläläisten pettymykseksi 
kunnat päättivät lakkauttaa koulun v. 1966 kesäkuun 9. 
päivänä. Koulun, josta juuri 24 oppilasta oli saanut päästö
todistuksen ja siirretty seuraavalle luokalle.

Taisto Lehti
Palojoen koulun oppilas 1952 -1959
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Palojoen koulua käyneet kokoontuivat muistelemaan menneitä

Koulujuhlaan osallistuneita yhteis/tuvassa.

Osmo Tulonen ja  Esko Juuri musisoi
vat M artti Salmisen avustamana.

Kosken Kohauksen yhteydessä
30.7.2006 järjestettiin Palojoen kou
lulaisten tapaaminen työväentalolle. 
Tuli kuluneeksi 80 vuotta koulun pe
rustamisesta ja 40 sen lakkauttamises
ta. Juhlaa valmisteli työryhmä, jonka 
ansiokkaana puheenjohtajana toimi 
Taisto Lehti ja jäseninä Helvi Koski
nen, Hely Nurminen, Raili Pettersson, 
Eila Seppälä sekä Reijo Vaha.

Paikalle saapui 150 henkeä, jois
ta noin 100 oh entisiä oppilaita ja 
työntekijöitä. Vieraita saapui lähiseu
duilta, mutta myös matkojen takaa, 
aina Itävaltaa myöten. Juhlan toteut
tamisen mahdollisti Kosken kunnan, 
Someron kaupungin. Kosken ja So
meron Osuuspankkien sekä Raunion 
Saha Oy:n tuki. Keittolounaan jälkeen 
kuunneltiin Lehtin Taiston tarinointia 
koulun historiaan liittyneistä vaiheista 
ja valkokankaalle heijastettiin vanhois
ta oppilaskuvista tehdyt valokuvasuu- 
rennokset. Esitystä olivat edeltäneet 
kevätkauden tiivis tutustuminen kou
lun arkistomateriaaliin sekä lukuisat

juhlan työryhmä:
Taisto Lehti, Reijo Vaha, Eila Seppä
lä, Helvi Koskinen, H ely Nurminen ja  
Raili Pettersson.

haastattelut. Esko Juuren ja Osmo 
Tulosen musisoinnin sekä Sanna 
Elorannan esityksen jälkeen innostu
nut puheen sorina täytti juhlapaikan. 
Muisteltiin menneitä kouluvuosia ja 
-tovereita sekä opettajia. Joukossa oli

varsin iäkkäitä alkuvuosien oppilaita, 
joten juttua piisasi ja hyville muistoil
le naurettiin makeasti. Näin mm. siinä 
vaiheessa, kun Taisto kertoi puusep- 
päisoisänsäjuho Lehtin, itseoppineen 
käsityönopettajan, tokaisseen tiukkaa 
arvostelua moittineelle, että ”mikäs, 
pirkele, mää sir olisin, jos pojaT kym
pin antais?” Vuosikymmenet ovat kul
lanneet osan ikävistäkin muistoista tai 
ainakin niihin suhtaudutaan jo myön
teisemmin.

Oli ilmeisen otollinen aika kokoon
tua tässä vaiheessa, kun hyvämuistisia, 
viisaasti vanhenneita entisiä oppilaita 
saatiin kootuksi runsaasti yhteen ja 
sääkin suosi. Pullakahvin jälkeen pi
hapiiriin muodostui luokkakokous- ja 
keskusteluryppäitä varsin joutuisasti. 
Palojoen koulua käyneet viettivät on
nistuneen iltapäivän tuttujen parissa, 
joita ehkä eivät olleet tavanneet vuosi
kymmeniin.

H ely Nurm inen 
koulun oppilaana 1944 -1948
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l io  il I il m il i sf o  j a
Ajatukseni viipyvät usein lapsuuteni 
koulumaisemassa. Punaiseksi maalat
tu koulurakennus, jossa on valkoiset 
ikkunanpuitteet ja vuorilaudat, seisoo 
maantienlaidassa. Vain syreeniaita 
erottaa koulun pihan tiestä. Vanha ja 
uusi maantie kohtaavat kaupan luona, 
vähän matkan päässä koulusta. Lin
nuntietä lapsuudenkotoani on matkaa 
koululle noin kaksi ja puoli kilometriä.

Aloitin koulunkäynnin Someron 
ja Kosken TL kunnan Palojoen piirin 
kansakoulun alakoulussa elokuun 20. 
päivänä 1945. Silloin oli kaksi ala- ja 
viisi yläluokkaa sekä kurssimuotoista 
jatko-opetusta. Oppilaat tulivat Kos
ken ja Someron kunnista, muutama 
oppilas mvös Ypäjän kunnan puolelta. 
Lääninraja oli niin lähellä.

Koulukaverini tulivat aamuisin ko
tiini sisälle minua hakemaan. Muistan 
elävästi, kun serkukset seisoivat ri
vissä keittiön ovenpielessä odottaen, 
että sain eväät reppuuni ja pääsimme 
koulutielle. He olivat jo koulumat
kansa puolivälissä. Syksyllä ja keväällä 
menimme kävellen, talvella hiihtäen. 
Kuljimme peräkkäin pitkin polkua ja 
välillä tietä pitkin. Muutamien talojen 
kohdalla tie kulk keskellä pihapiiriä. 
Kun lähestyimme koulua, katsoimme 
usein opettajan keittiön ikkunaan. Jos 
opettaja istui pöydän ääressä ikkunan 
vieressä, tervehdimme häntä. Saimme 
päännyökkäyksen vastaukseksi. Sitten 
jo olimmekin koulun portin kohdalla.

Siihen aikaan tervehtiminen oli 
tärkeä asia. Elettiin 40-luvun loppu
puolta. Kaupassa kävi eräs topakka 
täti. Hän kertoi opettajalle, jos op
pilaat eivät olleet tervehtineet häntä. 
Opettaja muistutti tästä koko luokkaa. 
Kerran opettelimme tervehtimistä hä
nen johdollaan. Opettajaa arvostettiin 
ja pelättiin.

Alaluoklla jouduin olemaan paljon 
pois koulusta kuumeilun takia, mikä 
osoittautui piileväksi angiinaksi. Vä
hitellen luku- ja laskutaito kehittyivät. 
Helmitaulua saimme käyttää lasken
nossa apuna. Aluksi sen käyttö ei ollut 
itsestään selvää. Helmillä laskeminen 
piti ensin oivaltaa.

Välitunnit kuluivat nopeasti eri
laisissa peleissä ja leikeissä. Tyttöjen 
suosikkeja olivat seinäpallo, ruutupe- 
lit ja narulla hyppely. Pojilla oli omat 
pelinsä. Järjestäjät avasivat tuuletusik- 
kunan ja pyyhkivät taulun. Lisäksi oli 
muita pieniä tehtäviä. Kellon soitolla 
kutsuttiin oppilaat takaisin tunnille.

Alakoulun opettajalla, Aili Työp- 
pösellä, oli pieni, vaalea ja kiharatuk
kainen poika. Joskus pääsimme hoi
tamaan häntä. Minäkn pääsin kerran, 
vakka en ollut pieniä lapsia hoitanut. 
Opettajalla olivat pullat nousemassa 
pellillä. Poika meni painelemaan niitä 
sormellaan. En uskaltanut kieltää hän
tä. Sitä en muista, mitä opettaja sanoi, 
kun tuli tunnilta. Kannoimme usein 
puita luokkiin ja keittolan isot puulaa
tikot täyteen, joskus myös opettajan 
asuntoon. Halukkaita oli aina riittä
miin. Se oli suorastaan etuoikeus. 
Tämä tehtiin välitunnilla.

Silloin oli jo järjestetty koulu
ruokailu. Koululla oh oma keittäjä. 
Hän hoiti myös siivouksen ja lämmi
tyksen.

Elettiin vielä sodanjälkeistä pula- 
aikaa. Eräänä syksynä oppilaat kerä
sivät viljantähkiä läheisen talon pellol
ta. Niistä saaduista jauhoista keittäjä 
valmisti puuroja ja vellejä. Varsinkin 
ruismarjapuuro oli hyvää. Jokainen 
oppilas oli velvollinen tuomaan koto
aan puolukoita. Joskus teimme mar- 
jaretkiä koulusta. Lisäksi ruokalistalla 
oli herne- ja lihakeittoa. Ruokatunnin 
alkaessa luettiin ruokarukous ja jär- 
jestäydyimme riviin keittolan ovelle. 
Jokainen sai vuorollaan annoksensa, 
joka syötiin omassa pulpetissa istuen. 
Pieni ruokaliina asetettiin suojaksi 
lautasen alle. Voileivät ja maito tuotiin 
kotoa.

Alakoulussa lukuläksy piti kertoa 
ulkoa omin sanoin. Kaverini, joka oli 
tunnollinenjaosasiläksynsäainahyvin, 
joutui vuorollaan kertomaan. Runo al
koi: nöh, nöh. Tämän hän osasi, mutta 
sitten meni niin lukkoon, ettei muuta 
muistanutkaan. Opettaja pyysi tyttöä 
jatkamaan. “Nöh, nöh”, hän sanoi taas. 
Sitten oli hiljaista. Opettaja käski tytön

takaisin pulpettiinsa istumaan. “Nöh, 
nöh vaan, eikä mitään muuta”, opetta
ja toisti. Kaikenlaisia noloja tilanteita 
sattui vuosien varrella itse kullekin. 
Minun kohdalleni sellainen tuli heti 
ensimmäisenä päivänä. Vanhemmat 
olivat tuomassa ensiluokkalaisia kou
luun. Uusien oppilaiden piti vuorol
laan esitellä itsensä. Kun vuoroni tuli, 
sanoin etunimeni, sitten sukunimeni 
ja perässä toisen ristimänimeni. Opet
taja pyysi minua toistamaan, mutta sa
noin samallatavalla: ”Sanna Suominen 
Kyllikki”. Sain hyväntahtoisen hymyn 
nousemaan monien kasvoille. Kotona 
nimen sanomista oli harjoiteltu, mutta 
jännitys teki tepposensa.

Alakoulun hiihtoklpailuissa meillä 
oli yhteislähtö. Koulun piha oli kiiltä
vän liukas. Lähdössä melkein kaikki 
kaatuivat, mutta pysyin pystyssä kuin 
ihmeen kaupalla ja pääsin ensimmäise
nä ladulle. Hiihdosta sain palknnoksi 
nukenpään. Muina vuosina menestys 
ei ollut yhtä hyvä.

Yläkoulun puolella koulunkäynti 
alkoi sujua mukavammin. Kouluka
verini ja ystäväni, jo edesmennyt, Eila 
Ahola oli hyvin tunnollinen oppilas. 
Hän halusi, että kertaisimme päivän 
läksyt koulumatkalla, varsinkn koe
päivinä.

Monet lähtivät aikanaan oppikou
luun. Opettaja suositteli sitä minul- 
Ickin. Sanoin, etten voinut sellaista 
ajatella, kun kotona tarvittiin apuna. 
Veljeni olivat silloin ihan pieniä. Isän 
mielestä ei työntekoon mitään koulu
ja tarvinnut käydä. Ehkä jonkinlainen 
suostuttelu olisi ollut paikallaan. Kä
dentaitojen ja ruumiillisen työn mer
kitystä arvostettiin kotonani. Sodan
jälkeisenä aikana työtä ja rakentamista 
oli yllin kyllin. Kaikki a tarvittiin. Tämä 
oli yksi elämäni tärkeistä tienhaarois
ta.

Joulu, äitienpäivä ja kevätjuhla oli
vat koululla suuria tapahtumia. Niitä 
valmisteltiin pitkään. Pitkäaikainen 
opettajamme Teesi Järvinen teki suu
ren työn ohjelmien harjoittamisessa ja 
pukujen valmistamisessa. Jos emme 
osanneet nopeasti jotain tehtävää, hän
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saattoi sanoa: "Teillä on kanan muis
ti.” Joulujuhlissa oli paljon väkeä, ihan 
tungokseen saakka. Myös äitienpäivä
nä oli äitejä salin täydeltä. Sisään tulta
essa kaikille äideille kiinnitettiin pieni 
nippu valkovuokkoja rintapieleen. 
Juhlaan kuului ohjelman lisäksi kah
vitarjoilu leivonnaisineen. Pöytä oli 
katettu kauniisti. Oli todellista juhlan 
tuntua. Oppilaat olivat keränneet tar
veaineita myös kylältä. Keittäjä apulai
sineen oli leiponut ja vastasi tarjoilun 
onnistumisesta.

Sain runon esitettäväkseni jouluna 
ja äitienpäivänä. Laulutunnilla meidät 
jaettiin kahteen ryhmään, laulaviin ja 
laulamattomiin. Muistan aina, kun si
vusta seurasimme toisten laulamista.

Yläkoulussa alkoi tyttöjen ja poi
kien välillä olla pientä kisailua. Eräs 
poika oli hyvä piirtämään. Hän lähetti 
piirustuksiaan luokassa kiertämään 
oppilaalta toiselle. Edessäni istuva 
poikapari katseli usein taakseen, var
sinkin piirustustunnilla. Jos tekeillä 
oli jokin vesivärityö, niin toinen po
jista pyyhkäisi nopeasti kostean työni 
suttuiseksi. Pidin sitä kai asiaan kuu
luvana, korjasin sen vain rauhallisesti, 
jos pystyin.

Monenlaista toimintaa opiskelun 
lisäksi tämän Somerolla sijaitsevan 
Palojoen kansakoulun seinien sisälle 
mahtui 40 vuoden ajan, vuosina 1926 
-1966. Isäni oli jo alkuvuosien oppi
laita, syntynyt 1913. Veljeni ja heidän 
ikäluokkansa saivat käydä samaa kou
lua. Sitten koulu lakkautettiin oppilai
den vähyyden vuoksi.

Kuljin kerran koulun ohitse, py
sähdyin ottaakseni valokuvan. Seiso
essani läheisellä tiellä kamera kädes
säni pihalta huudettiin: “Ei tänne saa 
tulla, täällä on koiria!” “En ole sinne 
tulossakaan, haluan vain ottaa kuvan 
vanhasta koulustani”, vastasin. En
tinen Vakon kauppa oli paikoilleen 
ränsistynyt. Tunsin kuitenkin oleva- 
ni historiallisesti tärkeällä alueella. 
Maantien, koulun ja kauppojen ansi
osta se on toiminut pitkään lähiseudun 
keskipisteenä.

Sanna Eloranta 
o.s. Suominen 

Palojoen koulun 
oppilas 1945-1952

e

Muistojen sarka
Lirutan kahvia termariin 
niin...
villasukkaanhan sepuolen litran pottu ujutettiin

Sänkipellon riipivä ääni kengänpohjissa 
vietteli mittailemaan muistojen sarkaa

Traktorinpyörien mustissa urissa 
heiluvatpellavapeUon sinisen lempeät laineet
Syksyisessä kuulaudessakin 
löytyy makean mansikan tuoksu

hiljaa tuulessa väräjävä mesimarjan kukinto 
riihen takana utuisena heilimöivä ruispelto

Vieläkin
pistelee kuhilassidoksen kiertely ranteissa 
takaraivossa kolkkaa tappurin jyskytys 
luokoharavapainaa hentoja käsivarsia

kitalaen kuivaa helle

Vieläkin
kaikuu Pikkumetsässä Ynnikin ymmärtävä yninä 
lypsyjakkara keikkuu

kielen päällä odelman maku

Latva heilahtaa
Muistot murenevat moottorisahan ujellukseen 
putoavat tantereelle ikikuusen käpyjen sekaan

- Raija Kangasniemi -
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Seura toimiiKoskelaisseurassa 2 0 0 6
Maaliskuussa

kevätkokousasioiden lisäksi kirjaston 
Koski-salissa harrastajarunoilija Riitta 
Ojanen (o.s. Mikkola) esitteli Ja mää
ki viäl -murrerunokirjansa ja muuta 
tuotantoaan. Myös Heinosen Matti ja 
Mikko musisoivat kiitolliselle kuulija
kunnalle.
Kesäkuussa

juhannussunnuntaina pyöräiltiin taas 
kiertäen pohjoispuolen kyläteitä ja 
-raitteja. Johtokunnan naiset olivat 
kattaneet kahvipöydän Iso-Sorvaston 
Hyhkön pihapiiriin. Martti Mäkitalo 
esitteli tuttuun tapaansa talomuseota 
halukkaille.
Heinäkuussa
Koskelaisseura oli saanut kutsun Par- 
telan Paavolaan talon omistajaväen 
200-vuotistapahtuman johdosta. Hei
nosen veljekset johdattelivat yhteis
laulut rutinoidusti. Leena Söderholm 
kertoili Paavolan talon ja esineistön

vaiheista. Mukavanoloisen kesäpäivän 
kruunasi talonväen tarjoamat kahvit. 
Samalla oli mahdollisuus tutustua ta
lon runsaaseen esineistöön.
Kymmenes KÖNTYS

Köntysten arvokkaaseen kastiin liittyi 
Kohaussunnuntaina HEIKKI TUO
MINEN. Aitoon flanellipyjamaan pu
keutunut Tuominen totesi kunnon 
kylpykokemuksesta selvittyään ja aa
mukahvit nautittuaan, että olo tuntui 
todella mahtavalta. Kunnanhallituk
sen puheenjohtaja, omista epäilyistään 
huolimatta, on ansainnut kunniakkaan 
tittelin siihen liittyvine oheistoimin- 
toineen.
Elokuussa
”tanssattiin” oikein innokkaasti Kos
ken Hanuriyhtyeen mallikkaasti tah
dittamana Hongiston Nummenrannan 
makasiinissa. Elokuussa 1992 oli 
aloitettu samassa ladossa seuran jär
jestämät elotanssit. Palattiin juurille! 
Nuotilan tilan nykyinen isäntäpari, 
Timo Saarimaa ja Taina Manunen, jat
koi näin mukavasti perinteitä.
Kesäretkellä Hämeessä
Kesäkoskelainen oppaamme Anja 
Välimäki johdatteli tänäkin vuonna 
täyden bussilastillisen koskelaisia 
kesäretkelle, nyt Hämeenlinnaan. 
Valitettavasti kaikki halukkaat eivät 
mahtuneet mukaan, mutta ensi kesänä 
matkataan taas. Hämeenlinnan sata
malaiturissa odottelivat Suomen Ho

pealinjan m /s Silver Moon ja kaptee
ni, vt. toimitusjohtaja Juha Mustonen. 
Lähes kolmetuntista vesibussimatkaa 
Vanajaveden aalloilla siivitti upea ke- 
säsää. Kapteeni opasti retken aikana ja 
muu henkilökunta huolehti ruokailus
ta. Retkeläiset ihastelivat rauhallista 
Vanajaa ja sen upeita rantamaisemia, 
joita voimme katsella niin läheltä.

Valkeakoskella rantauduimme 
Sääksmäen Visavuoren laituriin. Vi
savuoren museo-opas ryhtyi johdat
telemaan joukkoa kuvanveistäjä Emil 
Wikströmin taiteilijakodin saloihin. 
Tutustuimme myös taiteilijaprofesso
ri Kari Suomalaisen paviljonkiin. Oli 
antoisaa verrata kuvanveistäjien Emil 
Wikströmin ja Yrjö Liipolan sekä pila- 
piirtäjäprofessorien Kari Suomalaisen 
ja Olavi Hurmerinnan saavutuksia. Vi
savuoren museo on kokenut melkoi
sen uudistumisen parin kolmen viime 
vuoden aikana.

Visavuoresta jatkoimme bussil
la matkaa. Tutustuimme Sääksmäen 
noin v:lta 1500 peräisin olevaan upe
aan kivikirkkoon sekä Valkeakosken 
keskustaan. Kierroksen oppaana 
toimi seuran puheenjohtaja, entinen 
’koskilainen\ Kotimatkalla käväistiin 
vielä Humppilan Lasitornissa munkki- 
kahvilla ja vähän ostoksillakin.
Marraskuussa
sääntömääräisessä syyskokouksessa 
Kosken Osuuspankin tiloissa koko
usasioiden jälkeen pankinjohtaja Ilkka 
Harjunpää kertoi pankin ajankohtaisia 
kuulumisia ja nautimme kahvitarjoi
lusta.

Hely Nurminen
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