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Puheenjohtajan palsta
Kesäkuussa menehtyi seuramme pe
rustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja, 
pitäjänneuvos Elvi Heikkilä 102-vuoti- 
aana. Syvä osanottomme ja kiitoksemme 
seuran hyväksi tehdystä työstä.

Salon seudulla järjestettiin Valtakunnal
liset Kotiseutupäivät Savumerkistä kän
nykkään elokuussa. Valtakunnallisella 
keskusjärjestöllä, Suomen Kotiseutulii
tolla. on valtava työ kansallisen ja seu
tukunnallisen kulttuurin edistämisessä. 
Liiton asettamia tavoitteita ovat:
-  kotiseudun kaikinpuolinen kehit
täminen paikallisten erityispiirteiden 
pohjalta
-  elinympäristön laadun parantaminen 
ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
-  kotiseututietouden lisääminen, koti
seutuhengen ylläpitäminen ja omatoi
misuuden voimistaminen
-  kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja 
edistäminen
-  perinteiden, historian ja nykypäivän

tallentaminen ja käyttöön saattaminen 
sekä luonnon ja kulttuuriym päristön 
vaaliminen.
Kotiseutuyhdistyksillä on uutena huo
len aiheena mm. se. miten käy itse yhdis
tyksille kuntaliitoksia muodostettaessa. 
Tarvitaan vahvoja toimijoita yhdistyksis
sä, ettei se, mitä vuosikymmenien aika
na lähes talkootyöllä on saatu aikaan, 
haihdu tuhkana tuuleen.

Kesän aikana Hyhkön kotiseututalossa 
on ollut poikkeavaa toimintaa. Museoin- 
ventoija Kari Ahtiainen Mynämäen Mie- 
toisistaja koskelaiset opiskelijat Emilia 
Heino sekä Emmi Lainio aloittivat mo
nivaiheisen inventointityön Varsinais- 
Suomen Kulttuurirahastoon kuuluvan 
Veikko Kallion rahaston myöntämän 
8 00 0  euron apurahan turvin. Turun 
Maakuntamuseon johtohenkilöille läm
pimät kiitokset ohjauksesta ja avusta 
projektin eri vaiheissa. Esineistön tal
tiointi nykytekniikan keinoin ja nyky

ajan vaatimusten mukaan jatkunee ensi 
kesänä, mikäli lisärahoitus järjestyy.

K otiseutujulkaisujen tekem inen on 
yhdistyksen toiminnan painopisteitä. 
Siispä jälleen on koottu voimat saadak
semme aikaan Koskelainen 2 0 0 7  -leh
den . Lämpimät kiitokset toimikunnalle, 
kirjoittajille ja kuvien luovuttajille! 
Jälleen olem m e kiito llisia K osken 
Osuuspankille tuesta, mikä mahdollis
taa lehden postituksen tänäkin vuonna. 
Siis kiitoksia! Lehden irtonumeroita on 
mahdollista ostaa pankkimme aukiolo
aikana läpi vuoden.
Lehden kannatusm aksu on 7 euroa 
ja  sisältää 2007-lehden. Vuosijäsen- 
rnaksu (6 e) jaainaisjäsenmaksu (50 e) 
mahdollistavat seuran muuta toimintaa. 
Kiitoksia myös tästä tuesta! 
T oim ituskunnan puolesta  toivotan 
viihtyisiä lukuhetkiä kotiseutulehden 
parissa!
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Milloin alkaa...?

Eräässä TV:n tietokilpailuohjelmassa 
(Das Quiz mit Jörg Pilawa) oli pari 
kuukautta sitten kahdenkymmenen
tuhannen euron arvoinen kysymys. Se 
kuului: "Milloin alkaa kirkkovuosi?” 
Vastausvaihtoehtoina olivat adventti, 
joulu, uusivuosi ja loppiainen. Ohjel
massa kaksi kilpailijaa tekee osittain 
yhteistyötä. Kumpikin vastaa itsenäi
sesti, eikä saa neuvoa toista. Vuorot 
vaihtuvat ja jälkimmäinen kilpailija voi 
yhteensä neljä kertaa korjata toisen 
vastausta tai pyytää kokonaan uut
ta kysymystä. Molemmat kumppanit 
pohtivat vuorollaan asiaa kuumeisesti 
ja heidän lopullinen vastauksensa oli, 
että kirkkovuosi alkaa loppiaisena. 
Kilpailu päättyi heidän osaltaan sii
hen.

Milloin alkaa se tai se? Siinä on 
elämämme eräs peruskysymys, joka 
saattaa meitä lähes koko maanpäällisen 
matkamme ajan. Milloin alkaa? Joskus 
tuo kysymys koskettaa aivan tavallisia 
arkielämän asioita. Esim. milloin alkaa 
koulu, milloin tietty tilaisuus, milloin 
loma? Toisinaan kysymyksellä on pi
tempikin näkö\ inkkeli: Milloin alkaa ns. 
aikuisuus, opiskelu, työelämä, eläke
päivät? Usein ongelman voisi tiivistää: 
Milloin alkaa todellinen elämä? - Näitä 
me tavalla tai toisella kyselemme, muoto 
vain vaihtelee. Ne ovat myöskin arkielä
mämme merkittävimpiä asioita. Lasten 
kohdalla tähän aikaan on usein tärkein 
kysymys: "Kuinka pian on joulu?”

Läheskään aina moniin eteen tu 
leviin kysymyksiin ei osaa itse vastata 
oikein. Muistakaan ei ole apua, vaikka 
he ihan tosissaan ongelmiin paneutuisi- 
vatkin. Ihmisen oma ajattelu ja pohdinta 
voi päätyä harhaan -  silloinkin kun on 
annettu  oikea vaihtoehto muutam an 
väärän joukossa. Ei oma arvaus har
vojenkaan vaihtoehtojen joukosta osu 
läheskään aina oikeaan. Entä sitten kun 
vaihtoehtoja on rajaton määrä, eikä ole 
mitään varmuutta onko mikään niistä

oikein? Vastausta on silloin, jos mah
dollista, lähdettävä etsimään muualta tai 
aloitettava alusta.

Koko ajan ympärillämme tai omassa 
elämässämme alkaa jotain uutta, huomi
oimme sitä tai emme. Joskus muutokset 
ovat hyvinkin syvälle elämään vaikutta
via ja suuntaa antavia. Näin on esimer
kiksi perheen perustaminen, yhteinen 
elämä, muutto uudelle paikkakunnalle. 
Kaikissa asioissa uusi liittyy toisiin ih
misiin, vaikka emme sitä huomaisikaan. 
Monissa tilanteissa meillä on valinnan
vapaus, monissa muissa sitä ei ole meille 
jätetty. Valinnat ja vastaukset ovat osa 
elämää.

Aikanamme on tullut eräänlaiseksi 
muoti-ilmiöksi kommentoida johonkin 
vaikeaan kysymykseen toteamuksella: 
Hyvä kysymys! Näitä "hyviä kysymyk
siä” elämä on täynnä. Elämän eräs tar
koitus on löytää niihin myös vastaus. 
Tässä meillä on valinnan vapaus mutta 
samalla myös vastuu tulevaisuudes
tamme. Kovin kevyesti emme voi tätä 
sivuuttaa.

Milloin alkaa...? Oikealla tavalla esi
tettynä, oikein kohdistettuna tuo kysy
mys on paljon enemmän kuin kahden
kym menentuhannen euron arvoinen.

Se on koko elämän veroinen. Milloin 
alkaa? Kirkkovuosi alkaa adventista ja 
sen myötä jotain uutta tulisi alkaa myös 
meissä - Silloin kun j okin uhkaa hämär
tyä tai unohtua, on hyvä palata alkuun. 
Näin on myöskin joulun kohdalla. Jou
lussa alkaa uusi, Jeesuksessa tuli maa
ilmaan aivan täysin uutta! Hänessä tuli 
pelastus. Ehkä joulu on valon juhlana 
ulkonaisestikin kaikista muista juhlista 
poikkeava siksi, ettemme niin helposti 
kulkisi sen ohi ja  unohtaisi sen alkupe
räistä tarkoitusta. Jouluna Jumala tulee 
yhä lähemmäksi meidän pimeyttämme 
ja tuo elämäämme valon.

Oikean vastauksenkin me saamme 
joulun evankeliumissa: "Tänään on 
teille Daavidin kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja. Hän on K ristus, H erra. 
Tämä on m erkkinä teille: te löydätte 
lapsen, joka makaa kapaloituna seimes
sä” (Luuk. 2 :11 -12). "Tänään” kos
kee Sinua ja minua, koko elämäämme. 
Uusi alkaa meille Jeesuksen Kristuksen, 
Vapahtajamme syntymän myötä. Vas
taammeko me elämän olennaisimpaan 
kysymykseen oikein? - Joulun rauhaa 
ja iloa elämääsi ja kotiisi!

Antti Saarela

imiasetelma Pietarinlorlcöi
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Talvi on saapunu  P oh jo laan  2 0 0 6
O m enapuu  on heitetty  lehtes 

jo u lu p ip a re ik s  p ih a m a a l

P im eys on
k a k k u la p jo l  le ik a tta va  m ustikka  p i i r a k k a  

ilma van il jakreem ii

Koluan vintilt  
kolm e er ikokosi p a h v i lo o ta a  
iso p a p p a  van h a  k irk k o h a tu  

j a  sen ton ttu lakim allise  
m yrkyn v ih er iä n  k a u la k a a t i

Menen p ih a l  
j u u r  sihe mis 

tu lppaan is ipu la in  p u n er ta va  
k orva le lire  v ilkkuva

K y h h ä ä  niist lootist  ” lu m in ko ”  

p is tä n  nuppineuloil 
om enapuulehre silmiks  

lum ipalloheisioksa nenäks  
v il t t ih a tu  korsteen iks  
j a  sen ka a t in  kau laa

M e n e n tu p p a a  
sy ty tä n  H avin Kruunun a k k u n a la u ra l  

j a  ka tte len  korv is  p ö r r ä ä v ä n  kä rpä sen  kans  
jo u lu ku u ta

- Raija Kangasniemi -
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Veter aanf muisto j a jatkosodasta
R iitta  Lahti j a  A n tti Välimaa h a a s ta tte liva t ta lvi- j a  ja tk o so d a n  ve tera a n e ja  
Tarmo A h tia  j a  Jaakko  H olkeria  kesällä  2 0 0 6 .
T alvisotam uistelm at ju lka istiin  K oskela in en  2 0 0 6 num erossa.
TARMO AHTI (s. 1.9.1915)
Jatkosota: 17.6.1941 -1 2 .1 1 . 1944 JR 35 
Vidjärvi - Hiisjärvi - Eimitjärvi - Vuohtjärvi - Konjakki 
- Mundjärvi - Kanitsa - Kivatsu - Kontiovaara - Karhu- 
mäki - Malu - Poventsa - Vienankanava - Seesjärven 
Suurlahti - Aavesuo - Ihantala. Haavoittanut 9 .8 .1941 

siärvi.

JAAKKO HOLKERI (s. 5 .9 .1915) 
Jatkosota: 17 .6 .1941 3 /JR  35,
18.6 .1944 Järj.K. l/E r.P .5
14 .10 .1944  Kemin vart. kompp. 
Itä-Karjalassa Vieljärvi - Hiisjärvi. 
Haavoittunut 7 .8 .1941 Ivanselkä.

Kosken III komppania lähti juhannus
aattona 1941 jatkosotaan Nuorten- 
tuvan pihalta. Ennen lähtöä veisattiin 
"Jumala ompi linnamme...” 25.6. 
Suomi olijalleen sotatilassa. Välimaan 
Antti muisteli, kuinka sotilaat kulkivat 
Honkamäen kokoontumispaikasta ja
lan Mellilän asemalle. Heidän ensim
mäinen huilauspaikkansa oli Kankaan 
kivisillalla. Antti katseli tapahtumaa 
äidin kanssa. Tarmo Ahti kertoi vedet 
tulleen silmistä, kun marssittiin Kan
kaan kaupan tykönä. Naiset itkivät. 
He olivat tulleet katsomaan, kun me 
lähdimme sotaan. Komppanianpääl
likkönä ollut kapteeni sanoi: ”Mitä te 
itkette? Kyllä me takaisin tullaan.” Ei 
me kaikki tultu takaisin.

Jaakko Holkeri jatkoi tarinaa: - Mel- 
lilässä saimme meijeristä piimää. Koh
ta menimme sitä hakemaan. Minä olin 
Kosken vanhoja maitokuskeja ja tiesin, 
mistä piimää sai. Toin toisillekin. Oli 
se hyvää! Kyllä siinä piimää meni, kun 
tuollaisen matkan käveli.

Kom ppanian päiväm arssit olivat 
4 0  - 50 kilometrin pituisia. Muistan, 
kun menin pitkän päivämarssin jälkeen 
ottamaan vettä, niin komppanianpäällik
kö meinasi minut ampua. Minä kerkisin 
onnekseni yhden kannellisen juomaan ja 
meinasin tulla sieltä ylös. Komppanian
päällikkö kuuli kropinaa, otti pistoolin 
ja sanoi, että hänellä oli oikeus käyttää 
sitäkin, jos en tyhjentäisi niitä astioita, 
römpsiä (kenttäkeittcastioita) ja pakke

ja. mitä minulla oli. Minä kaasin, kuissit. 
En minä itseäni antanut ampua. Tarmo 
nyökkäsi: - Oli se sopimaton mies komp
panianpäälliköksi. Jaakko jatkoi: - Pojat 
sanoivat, jos olisi sinut ampunut, niin et 
olisi sieltä yksin kaiteen yli tullut. Hän 
olisi saanut yhteislaukauksen kohta pe
rään, jos olisi tällaisesta asiasta ampunut 
oman miehen. Oli se tyhmä mies. Uhkai
li. Siitä häntä kirottiin, kun marssitau- 
ko tuli. Miehet järjestettiin suljettuun. 
Komppanianpäällikkö lähetettiin jo 
honkin taakse ja meille tuli uusi johtaja. 
Kyllä niitä sellaisia päntäpäitä oli. Olisi 
voinut tulla harhaluoteja, jos oli oikein 
kurja mies ja jos oikein paljon kiusasi. 
Jokaisella oli ase, jospa hermot eivät pi- 
täisikään. Tarmo jatkoi: - Ei sellaisella 
komppanianpäälliköllä sota-aikana ole 
minkäänlaista arvoa, joka ei saa miehiin 
luottavaista suhdetta.

Kaatialan Antti oli tilapäisesti komp
panianpäällikkönä. Hän oli itse aina kär
jessä ja keulassa. Hänellä oli tällainen 
luottavainen, läheinen suhde alaisiinsa. 
Silloin miehet kanssa suhtautuivat sa
malla tavalla. Häntä tottelimme ja teim
me kaikki hänen puolestaan. Sellaisissa 
riveissä kelpasi olla. Silloin ei tarvinnut 
paljon määräyksiä antaa. Miehet tiesivät, 
mitä piti tehtävä ja menivät. Kun hän 
antoi käskyn, sitä toteltiin, sen takana 
oltiin ja  tehtiin mitä vaan. Sitten jos oh 
vastenmielistä, silloin katseltiin toisia 
ja pähkäihiin, että mennäänkö vai eikö 
mennä.

Jaakko haavoittuu Ivanselässä 
ja hänestä tulee B-mies
Vieljärvellä pojilla oli minun ryhmäs
säni pikakiväärit, Jaakko kertoo. Ei 
meillä siinä mitään annettuja paikko
ja ollut, kun hyökkäsimme. Kun olin 
lähdössä, Kärrin Vilho sanoi, että nyt 
häneltä katkesi jalka. Katkesi samalla 
lailla kuin Kulman Niiloltakin talvi
sodassa. Sidoin Vilhon jalan kimmo- 
siteellä. Sitten Kärri vietiin järven yli 
soutamalla niin kuin muutkin haavoit
tuneet. Jspdlä oli lakanain alla paljon 
miehiä. Kärri oli y htenä haavoittuneis
ta siellä.

V ieljärvellä haavoittum isestaan 
kertoo Jaakko: - Ruvettiin valtaamaan 
Vieljärven Ivanselän kylää. Ensimmäi
sessä hyökkäyksessä vihollinen päästi 
meidät aivan käsikranaatin heittomat- 
kan päähän. Minun jalkoihini tuli kra
naatti. Sain potkaistua sen pois, kun se 
pihisi jaloissani, m utta se räjähti vähän 
matkan päässä. Sain pikkuisen sirun, 
mutta ei se vaikuttanut minuun mitään. 
Olin sentään kunnossa, mutta käsikra
naatteja tuli lisää. Ajattelin, ettei sieltä 
montaa sentään paiskattaisi. Sainkin 
sinne menemään käsikranaatteja. Sit
ten kun menin lähemmäksi, ammuttiin. 
Minä sain osuman. Sääriluu murtui ja 
jäin siihen.

Honkalan Heimo tuli apuun. Mulla 
oli omat lapikkaat, milläs otti pois. Hei
mo otti puukon ja veti saappaan varren 
kärkeen saakka halki ja toiseen jalkaan
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Lotat

vain sit jäi. Ne oli hyvät lapikkaat. Kuljin 
yks’saappaisena sit. Milläs sitä sit pois 
otti. Verta täyteen olis tullut.

Voi, voi, kun mää haisin. Ryssät ei
vät olleet ommiin pesäkkeisiin tarpei- 
tas tehneet, etupuolelle kuissit. Sielt 
sit haavoittuneet konttas poies, minä 
niin kuin kaikki m uutkin, jo tka vielä 
pääsivät jollain tavalla konttaamaan. 
Mää oli sit haiseva poika, kun mää nii
den jätöksii siellä tasoittelin. Voi, voi 
sentään! Kyllä vaatteet muutti kohta, 
kun jsp:llä pantiin reserviin. M uuten 
ei läheretty mihinkään. Kenttäsairaala 
oli tyhjennettävä kranaattihyökkäyksen 
vuoksi ja talo tyhjennettiin. Jaakko jäi 
paareille odottamaan, ja hänet vietiin 
sotasairaalaan.

Minä jouduin viideksi kuukaudek
si Tampereelle sotasairaalaan ja yhden 
kuukauden olin toipumislomalla. Sitten 
m inusta tehtiin B-mies. Olin Lahden 
Hennalan järjestelykeskuksessa. Jou
duin sotavankileirille vartiohommiin 
Suomussalmelle. Olin siellä vuoden 
verran. Sairaalareissun jälkeen olin 
Petsamossa Kolosjoen nikkelikaivos- 
alueella puolitoista vuotta.

Petsamo oh saksalaisten hallussa. 
Suomalaisia ei ollut kuin Luttojoella. 
Siellä oli majuri Pennasen pataljoona. 
Olimme sellainen erillinen pataljoona5. 
Torjuimme partisaaniporukkaa. Kiin
teitä linjoja ei ollut yhtään. Kenttäpar- 
tiotoimintaaoli saksalaisten kanssa. Mi
näkin, sellainen jalkavammainen, koetin

olla mukana. Pohjoisen alueen piispa 
menehtyi partisaanihyökkäyksessä tu
litettaessa postiautoa. Myös lottapääl- 
likkö m enetti henkensä. Suomalaiset 
hakivat pari päivää partisaaneja, mutta 
he pystyivät jatkamaan matkaansa.

Voi, voi, kun oli marjoja, paljon 
lakkamarjaa. Oikein liukastuin! Pojat, 
jotka saivat puusta jotain aikaiseksi, te
kivät astioita ja lähettivät marjoja pos
tissa kotiin. En minä sellaista lautaa saa 
kuin sotkemalla poikki, joten en edes 
yrittänyt mitään astioita tehdä, m utta 
syödä sain kumminkin. Marjaa oli!

Tarmo kranaattikeskityksessä 
Hiisjärvellä
Tarmo Ahti kertoo Jaakolle: - Kaksi 
päivää jälkeen mää, kun sut oli viety. 
Mää muistan senkin, kun sää siinä 
harjanteel makasit. Siinä oli muitaki, 
jotka olivat vaikeimmin haavoittunei
ta. Sää pystyit olemaan siinä ja sanoit 
vielä siinä vaiheessa, kun et mihinkään 
päässyt: ’Ei mul täs isompaa hättää oi, 
viekää noit toisii ensin vaan.’ Se on 
paljon sanottu sun vaiheessa, kun et 
itte liikkelle päässy. Se aika tuli että 
sut vietiin siitä pois. Sääjoutusit lähte
mään ennen kuin Ivanselän kylä saatiin 
vallattua, soutamalla sut vietiin pois.

Parin päivän päästä olimme Hiisjär- 
ven pohjoispäässä komentopaikassam
me. Ryssä antoi kranaattikeskitvksen 
siihen komentopaikkaan. Silloin minä 
haavoituin ja siinä samassa kranaatti-

keskityksessä menivät Mikkolan Erkki 
ja Honkalan Heimo sekä haavoittui 
kaksi muuta. Meitä koskelaisia kolme 
haavoittui ja kaksi kaatui.

Tarmo toteaa: - Sotilasohjaaja Heis- 
kelä pyysi sit, että hän sais ruveta järjes
tämään uutta valtausyritystä, kun se en
simmäisen epäonnistui. Mutta Heiskelä 
menehtyi itsekin sinne ohrapeltoon. 
Kyllä me se kylä vallotettiin. Siellä oh 
suuria riihiä. Heitettiin riihen oviaukos
ta käsikranaatti sisälle, kun sielt kuulus 
huutoa ja pulinaa. Heitettiin toinen ja 
sama pulina jatkui. Ajateltiin, mikä on, 
kun käsikranaatti ei vaikuta. Mentiin 
sisälle katsomaan. Siellä oli suuri pesä, 
johon ryssä oli tunkenut itsensä pää 
edellä niin pitkälle kun pääsi, ja jalkoi
hin osui. Joka kranaatista tietyst huusi. 
Tämmöisiä tilanteita sattui.

Välimaan Antti m uistaa, kuinka 
hän vei puita Eeva Pihlavalle, joka oh 
sota-aikana sairaanhoitajana. Pihlava 
kertoi, että niitä hiljaisia poikia täytyi 
käydä kattomassa. Niillä, jotka kauhe
asti valittivat, ei niin kovaa hätää ollut. 
Useimm iten ne hiljaiset pojat olivat 
kaikkein pahimmin loukkaantuneita.

"Separaattoreilla” 
puhdistettiin korsu ilmaa 
Jaakon muistin mukaan 
talvisodassa
Silloin alkuaikoina, kun innostunut, 
nuori ja pidetty' Hankomäen Kauko 
tuli joukkueenjohtajaksemme, läh
dimme mukaan sinne etumaastoon 
hakemaan omaa kranaatinheitintä, 
kokardeja ja kultahampaita. Kun be- 
tonikorsussa ei ollut mitään ilmastoin
tia, niin kierrettiin vuorotellen sepa
raattoria. Laitteella saatiin ilmaa, kun 
siinä oli sellaiset siivet. Vartiovuoro 
täytti tehdä joka neljän tunnin välein 
ja saattoi kestää kaksikin tuntia. Kuka 
sellaista tyhjää halusi kiertää ja se oli 
raskasta työtä.

Marttilan komppaniasta tuli apteek
kari Marttisen poika, joka oh vänrikki. 
Hänellä oli jotain asiaa joukkueenjoh
tajalle. Marttinen nuuskutteli siinä ja 
sanoi: - Huono ilman teili’ täällä. Jaakko 
vastasi hänelle: - Ei näillä sapuskoilla saa 
parempaa ilmaa, herra vänrikki. Mart
tinen totesi joukkueenjohtajalle, että 
oli aikamoisia miehiä hänellä. Kauko 
Hankomäki vastasi, e ttä  kovia poikia

7



vaan olivat. Taloista oli syksyn aikana 
kerätty separaattoreita ja niitä saatiin 
lahjoituksina. Siellä ne olivat käytössä 
ilmaa puhdistamassa.

Lentolehtisiä tuli jatkuvasti ympäris
töön ja käskettiin antautua. Kehuttiin 
naapurin hyviä ruokia ja juomia. Kaikki 
oli hyvin. Käskettiin tulemaan pois Suo
men orjuudesta ja  nälkää kärsimästä. 
Taisivat jo tku t uskoakin. Marttilasta 
yksi poika, joka oli täydennysmiehiä, 
ei Marttilan omia miehiä, sanoi: - Minä 
lähden ja häivyn kuin pieru Saharaan. 
Enkä enää palaa tänne. Hän lähti, meni 
sille puolelle ja sinne jäikin, eikä tullut 
takaisin.

Mäntylän Aimo haavoittuu ja 
joutuu vangiksi jatkosodassa
Kun olimme Stalinin kanavan takana, 
lähellä tukikohtaamme, Mäntylän Aimo 
jäi vangiksi. Aimo ja Kuorttisen Pentti 
Kotkasta olivat yöllä parivartiossa. He 
kuulivat etumaastossa jotain kropinaa, 
siellä oli liikettä. Heidän piti hälyttää 
puhelimella vartiopaikalle ja korsuun 
sekä ilmoittaa punikeista. Mutta ei
vät he päässeetkään. Ryssän partio oli 
kiertänyt taakse ja katkaissut puhelin
johdot. Heistä vasemmalla oli tykistön 
vartio. Aimo käski Pentin mennä soitta
maan. Pentti lähti, Aimo jäi. Vihollinen 
tuli pitkin juoksuhautaa vartiopaikalle 
ja ampui konepistoolisarjan Aimon jal
koihin. Aimo haavoittui lievästi. Hän 
pomppasi vartiopaikan montusta ylös, 
kieritti itsensä lumella etumaastoon ja 
oli siellä kauan hiljaa. Sitten hän kuuli 
jalkojen töminää. Aimo luuli, että var- 
tiokaveri oli tulossa takaisin ja huusi 
Pentille: - Älä mene sinne! Siellä on 
ryssiä. Ei ollutkaan Pentti, vaan ryssät. 
Niin he keksivät hänet ja veivät vangiksi 
ylittäen veneellä kanavan. Kun he olivat 
veneessä, Aimo yritti heilauttaa ja kaa
taa veneen, muttei onnistunut. Ryssät 
löivät hänet tajuttomaksi. Aimo virkosi 
viholliskorsussa. Hän oli haavoittu
nut jalkoihin. Sitten tuli lentolehtisiä 
Suomen puolelle ja pyydettiin antau
tumaan. Niissä luki tähän tapaan: - Te 
poljette vierasta maata ja olette rosvoja. 
Rosvon kohtalo o n ...

Aarne Laine desanttina
Jatkosodassa Aarne Laine joutui van
giksi 26 .11 .41  Itä-Karjalan Maaselän

rintamalla, kun riipaiseva luoti osui 
häneen. Laine vietiin Sorokan metsä- 
työleiriin ja annettiin puutöitä. Mo
nien vaikeitten vaiheitten jälkeen hän 
pääsi vihollisen desanttikoulutukseen. 
Tietysti luvattiin paljon hyvää vangin 
olosuhteisiin nähden, varsinkin mu
kavampaa oloa ja parempia ruokia. 
Hänelle tietysti sanottiin, että Suomi 
on jo valloitettu. Moskovan lähettyvillä 
sijainneessa puutalossa neljä suoma
laista miestä tajusivat olevansa erikois
koulutuksessa. Desantteja pudotettiin 
paljon Suomeen. Toukokuussa 1943 
Laine pudotettiin desanttina Tampe
reen pohjoispuolelle, samoin inkeri
läinen. Pitkien kuulusteluvaiheiden 
jälkeen Laine vapautettiin ja elokuus
sa 1943 hän sai pukea päälleen suo
malaisen alikersantin vetimet.

H elsingissä oli joku  venäläinen 
puettu suomalaiseksi upseeriksi. Hän 
oli vänrikki. Suomalaisilla vänrikeillä oli 
aina suikka päässä. Tällä oli koppalakki.

Hän oli kioskilla kysynyt päivän lehteä. 
Myyjästä mies oli jotenkin erikoinen ja 
hän teki siitä ilmoituksen. Koppalakki 
vaatetuksessa oli vääränlainen, muuten 
hän olisi varmaan menny t täydestä. Tätä 
samaa desanttia käytettiin sitten täällä 
hyväksi. Hän tiedotti naapuriin sellaista, 
millä ei ollut väliä.

Pirunsaaressa tapahtui
Tarmo Ahti muisteli, kun hän joutui 
Pirunsaareen kahden ryhmän kanssa 
vartioon. Se oli sellainen vaarallinen 
paikka, jonne mentiin Stalinin kanavan 
ja pienen joen väliseltä sillalta. Huol- 
toporukan miehet eivät uskaltaneet 
luoda sinne ruokaa, koska alueella oli 
vain pientä mäntykasvullisuutta ja  näin 
avoin viholliselle. Koiviston Väinö oli 
huoltoporukassa. Hän oli ajomies. 
Väinö toi meille poikkeuksetta ruo
kaa. Hän sai palkaksi tupakkaa siltä, 
kenen vuorona oli toimittaa ruokaa. 
Viisas poika hän muuten oli ja hyvä-
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hermoinen. Oli sellaisiakin soppakus- 
keja, jotka eivät joka paikkaan tulleet. 
Kun he kuulivat jossain räjähtävän tai 
kuulan vingahtavan, he löivät hevosta 
selkään ja lähtivät sellaisella vauhdilla, 
että saivat juuri ja juuri ruoan jaettua. 
Ruokaa jaettiin usein öisin hämärään 
aikaan. ”Hum u” oli tällainen jakelija.

Kun pääsimme siviiliin ja tulimme 
Mellilän asemalle, Väinö sai jostain vii- 
naaja jäi perään. Häneltä putosivat tielle 
aseet ja patruunat, lapiot ja kanget. Juo
vuksissa kun oli, hän löi hevosia selkään 
vain ja antoi mennä. Kanget ja lapiot 
putoilivat pitkin teitä. Mutta Antti muis
teli Väinön kehuneen, että sota-aikana 
hevoset menivät vaikka puuhun.

Vartiomiehenäoli Koskinen. Ryssä 
tuli yöllä. Koskinen rupesi huutamaan 
kauheasti ja juoksi korsuun päin. Hän 
hälytti meidät kaikki. Koskinen huusi 
sellaista suoraa huutoa. Kun me menim
me katsomaan, ei ketään ollut missään. 
Ryssä oli pelästynyt sellaista ääntä ja 
lähti pakoon, kun pelkäsi joutuvansa 
vangiksi.

Laittomilla 
reissuillakin oltiin
Hulivilipoikia oli joukossa, muun mu
assa Tuomisen Tauno talvisodassa. 
Joskus he tekivät vähän sellaistakin, 
mikä ei ollut aivan reilua ja rehellistä. 
Joukkueenjohtaja Kauko Hankomäki 
oli laittanut hurjan matkaan hakemaan 
voita, juustoa, makkaraa ym. Kyllä

Kenttäsairaala

särvintä tuli. Huohopuolta sanottiin 
töpinäksi, ja vartiomies oli kuormaa 
valvomassa. Tauno lähti hakemaan ja 
pisti vähän konepistoolilla puiden ok
siin ja sanoi: - Nyt on piru merrassa. 
Toiset suojautuivat ja Tauno rupesi 
pistämään tavaroita reppuunsa. Täl
laista joskus tehtiin.

Pääsimme rykmentin kanttiiniin kat
somaan ja kuuntelemaan, mitä kuului 
muille pojille. Toiset kehuivat saaneen
sa jo perunoita ja maitoa. Meillä ei ollut 
mitään. Vääpeli Elonen ei toimittanut 
mitään meille. Jaakon muistuman mu
kaan häntä ruvettiin hieman komenta
maan. Tuomisen Tauno kaatoi vääpelin 
penkille selälleen ja otti tupesta pitkän 
kipuraudan eli puukon, löi sen hänen 
viereensä penkkiin ja sanoi, että täytyi
si hommata perunii. Koiviston Santeri 
lisäsi: - Ja maitoa kanssa, muuten pää
set pihisem ästä. Lähdimme muualle 
istumaan. Mutta kahden päivän päästä 
oh perunoita ja muutakin. Täytyi vain 
vähän komentaa.

Tarmo kertoi olleensa sellainen joka 
paikan höylä. Jouduin kaikkiin hommiin 
mitä yleensä tehtiin. Olin partiotehtä- 
vissä tai vartiossa tai vaikkapa laillisia 
viinaa hakemassa komppaniaan. Mo
nenlaista touhua oli.

Maaselän kannaksen 
tapahtumia
Kosken komppanian vanhimmat ikä
luokat kotiutettiin kevättalvella 1942

Itä-Karjalan valtausten jälkeen, muut 
komennettiin Maaselän alueelle, Aä- 
nisjärven pohjoispäähän kahdeksi 
vuodeksi.

Vihollinen hyökkäsi II komppanian 
lohkoon ja pääsi lävitse. Me, III komppa
nia, olimme vasemmalla ja ryssä katkai
si meidän komppaniamme huoltotien. 
Meitä kaatui siellä. Suo oli takanamme, 
ja kapulatie oh tehty suon yli kapeim- 
masta kohdasta. Takalan Eero paistoi 
pannukakkua korsussa ja radio soi. Mei
dän oli pakko lähteä suon yli peräänty
mään. Tietä pitkin ei päässyt kulkemaan. 
Toinen huoltohevonen jäi sinne. Kaikki 
sotapäiväkirj at j a henkilökohtaiset tava
rat menetettiin. Kun me pääsimme suon 
toiseen laitaan, näimme korsun lentävän 
ilmaan. Rvssät luulivat meikäläisiä ole
van vielä siellä, kun radio soi ja hyvät 
pannukakun tuoksut tulivat.

Kannaksen Maaselällä Tarmo Ahti 
järjesti joukot uudelleen puolustus
asemiin kom entopaikan harjanteel
le. Komppanianpäällikkö, luutnantti 
Pentti Multanen oh seurannut Tarmon 
työskentelyä ja  todennut sen itsenäi
sesti toteutetuksi sekä oikeanlaiseksi 
toimenpiteeksi, ja Tarmon arvo nousi 
komppanianpäällikön silmissä. Tarmo 
muistuttaa siitä, että sodassa jokaisen 
sotilaan oli tilanteen mukaan toimittava, 
otettava isojakin vastuita ilman esimie
hen antamia käskyjä.

Ihantalan kovissa yhteenotoissa kos
kelaiset olivat 9 .6 .1 94 4  lähtien. Meil
lä oli panssaritorjunta-aseita, tykistöä 
ja ilmavoimatkin apunamme. Tarmo 
muisteli, kuinka venäläisen panssari
vaunun etenem inen sillan yli saatiin 
estettyä suomalaisten onnistuessa tu
hoamaan sen. Koskelaisten porukkaan 
oli kom ennettuna täydennysm iehiä 
toisaalta. E tenem isen edistäm iseksi 
keskitettiin tykistötuli. Ruokahuolto 
toimi jo tenkuten , lääkintäm iehiä oli 
paikalla. Komppanianpäällikkö Pentti 
Multanen haavoittui lievästi käteen ja 
Tarmo Ahtistatuli vuorokauden ajaksi 
kom ppanian vanhimpana päävastuun 
kantaja. Kauko Roppola seurasi Pentti 
Multasta, mutta komppanianpäällikön 
tehtäviin M ultanen kuitenkin palasi 
myöhemmin. Ihantalassamenehtyi sekä 
haavoittui useita koskelaisia.

Tarmo harmittelee sitä, että menetti 
sotapäiväkirjansa, jota hän oli koko so
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dan ajan siihen asti pitänyt, muttei sitten 
enää jatkanut. Väinölän Yrjö oli lääkin- 
tämiehenä ja piti sotapäiväkirjaa, joka 
on säilynyt. Järvisen Keijolla ja  Julian 
Aamoksella oli myös sotapäiväkirja.

Kohti rauhaa
Tarmo Alitin mielestä Rvti oh se mies, 
joka pelasti Suomen. Vaikka Manner
heim oli suuri tekijä, niin Ryti allekir
joitti sopimukset. Saksasta oli saatu 
panssareita, asekalustoa ja leipää. Ryti

uhrasi itsensä isänmaan puolesta ja sai 
monta vuotta kuritushuonetta!

Aselepo syntyi 4. syyskuuta 1944 
ja  v ä lirau h an so p im u s so lm ittiin  
19 .9 .1944 . Sopimusehtojen mukaan 
saksalaisten oli poistuttava Suomesta. 
Alkoi Lapin sota syksyllä 1944. 4. au
tokomppaniaan kuuluneet koskelaiset 
osallistuivat enää tähän sotaan. Jaakko 
Holkeri oli ajamassa saksalaisia takaa. 
Hän kertoili: - Rp 5 tultiin Rovaniemel
le. Ensin tuotiin junalla Ouluun ja sieltä

autolla Rovaniemelle. Jälleen Ouluun 
ja saksalaisten perään. Sillat oli tuhot
tu, tiet huonokuntoisia ja matkanteko 
hidasta. Saksalaisiin saatiin kosketus. 
Kemin valtauksen jälkeen lähdin Koi- 
vunlossilta takaisin Kemiin. Minut 
ko tiu tettiin , koska olin jalkainvalidi 
haavoituttuani elokuussa 1941. Tuli 
sellainen tieto, etteivät pitäneet enää 
minua. Se oli minun sotani loppu. Lapin 
sota päättyi 27 .4 .19 45 .

Pariisin rauhansopimus allekirjoitettiin 1947. Koskelaisia osallistui talvisotaan noin 3 50  ja menehtyi 45 . Jatkosotaan 
lähteneistä koskelaisista kuoli 66. Kosken hautausmaalle on pystytetty 15 .8 .1948  sodissa menehtyneiden muistoksi 
kuvanveistäjä Yrjö Liipolan suunnittelema ja toteuttama muistomerkki. Nuortentuvan edustalla on paljastettu taitei
lija Martti Vainion toteuttam a Veteraanikivi, joka oli nostettu Paimionjoesta Alimyllyn alapuolelta. Veteraanipäivänä 
2003  paljastettiin kaksi muistolaattaa. Ali-Liipolan talosta osallistui seitsemän veljestä sotiin v. 1939-1944 ja neljä 
Mikkolan perheen sotilasta menehtyi. Jaakkolan talon viidestä veljeksestä menehtyi v. 1939-1944  kolme. Muistolaa
tat ovat talojen pihapiirissä. Toisessa maailmansodan taisteluissa menehtyneiden 111 koskelaisen lisäksi jäi lukuisia 
sotainvalideja, 35 sotaleskeä ja 66 sotaorpoa. Kosken hautausmaalle on pystytetty muistomerkki myös Karjalaan jää
neille. Helmikuussa 20 07  Kosken sotaveteraaneja oli elossa vielä 27.
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Haastattelijan mietteitä
Aika kului nopeasti miesten kertoillessa sotamuistojaan. 
Oli siinä monta kovaa, kauheaa paikkaa ja jännitystä. 
Minä, jatkosodan lapsi, kuuntelin herkeämättä asioita, 
joista ei lapsuudessani uskallettu puhua. Monelle muis
to t olivat varmaan niin vereslihalla ja vaikeita kestää, 
että oli parempi olla hiljaa ja jatkaa ahkerasti jokapäi
väistä tvötä. Kohtaloihin oli tyytyminen ja armollinen 
aika on häivyttänyt ahdistavia muistoja. Elämän uu
det haasteet oli otettava vastaan. Ei oltu yksin, vaan 
oh paljon kanssaveljiä ja -sisaria, joita samat asiat 
koskettivat. Löytyi yhteishenkeä, mikä rintamalla 
oh varsin käsin kosketeltava “veljeä ei jätetä” . Yh
teishenki ja isänmaan rakkaus näkyvät edelleen 
vielä elossa olevissa veteraaneissa, heidän yhtei
sissä kokoontumissaan ja tapaamisissaan.

Me nykypolven suomalaiset saamme olla to
della kiitollisia edellisen sukupolven antamasta 
lahjasta, itsenäisestä Suomesta, jonka he ovat 
meille hankkineet rohkeudella, sitkeydellä ja 
peräänantamattomuudella. Maatamme ei mie
hitetty, emmekä antautuneet, mutta m onet 
joutuivat uhraamaan henkensä tai elämänsä 
parhaat vuodet isänmaan puolesta meidän 
parhaaksemme. Joulukuussa 20 07  maam
me viettää itsenäisyyden 90-vuotisjuhlia.

“Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas 
synnyinmaa, siellä valkolatva tuomi ahon 
laitaa reunustaa. Siellä synnyin, sinne 
mieli palaa mailta maailman. Taaton maa 

ja maammon kieli, kuinka teitä rakastan.”



Yrjö Liipola,aikansa monitoimimies

f

Professori Yrjö Liipola

Professori Yrjö Liipola, Koskella 
1881 syntynyt taiteilija, lukeutuu 
maamme merkittävimpiin kuvanveis
täjiin. Hän oli myös erinomainen piir
täjä, ja hänestä olisi saattanut tulla yhtä 
taitava maalari kuin kuvanveistäjäkin. 
Mutta Liipola oli värisokea, mikä tie
tysti esti ryhtymisen taidemaalariksi. 
Moni tietää, että hän oli myös kirjailija. 
Aurinkoista Unkaria vuodelta 1934 
ja muistelmateos Vaellusvuosiltani 1 
vuodelta 1956 osoittavat selvästi, että 
hän omasi erinomaiset kertojanlahjat. 
Liipola aikoi kirjoittaa muistelmateok
seensa myös toisen osan, mutta se jäi 
häneltä tekemättä ilmeisesti siitä syys
tä, että suhteellisen korkea ikä alkoi jo 
painaa.

Yrjö Liipola ry ht\i opiskelemaan ah
kerasti unkarin kieltä heti saavuttuaan 
Budapestiin helmikuussa 1904. Hän 
ei tosin silloin vielä tiennyt, että Unkari 
tulisi olemaan hänen uusi kotimaansa 
lähes 30 vuoden ajan, mutta sen sijaan 
hän tiesi hyvin, ettei koti-Suomeen oli
si paluuta muutamaan vuoteen. Olihan 
hän joutunut jättämään isänmaansa pae
ten venäläisiä vallanpitäjiä, joiden silmä- 
tikuksi hän oli joutunut vastustettuaan 
laittom ia asevelvollisuuskutsuntoja, 
joita Bobrikov oli alkanut toteuttaa.

Hyvä unkarin kielen taito teki Lii- 
polalle mahdolliseksi toimia tulkkina 
monille kulttuurihenkilöille, joita Suo
mesta tuohon aikaan vieraili Unkarissa

tutustumassa vastikään "löydettyihin” 
heimoveljiimme ja heidän kulttuuriin
sa. Tunnetuimpia heistä lienevät olleet 
kuulu kuoronjohtaja ja säveltäjä Heikki 
Klemetti, joka Suomen Laulu -kuoroi- 
neen vieraili Unkarissa 1906 tehden 
pitkän konserttikiertueen. Liipola toimi 
sen järjestelijänä ja tulkkina. Heti seu- 
raavana vuonna Akseli Gallen-Kallela 
vietti Unkarissa muutamia kuukausiaja 
pian sen jälkeen laulajatar Aino Ackte 
kävi Unkarissa. Myös moni tunnettu  
suomalainen tiedemies, muun muassa 
suomen kielen professori N.E. Setälä, 
tuli Liipolalle tutuksi noina aikoina.

Unkarissa parikym m entä vuotta 
asuttuaan Liipolan kielitaito oh jo niin 
hyvä, että hän saattoi ryhtyä kääntämään 
unkarilaista kirjallisuutta suomeksi. 
K ielitaidon paranem iseen oli suuri 
merkitys sillä, että hän oli 1910 avioi
tunut unkarilaisen Mara de Foersterin 
kanssa.

Tässä lyhyt luettelo Liipolan kään
tämistä kirjoista, niiden sivumäärät ja 
vuodet, joina ne ilmestyivät suomeksi: 
Kalman, Mikszäth: Vanha heittiö. 206 
sivua, 1922
Gärdonvi, Geza: Egerin tähdet. 1. ja 
2. nideyht. 728 sivua, 1926-1927. 
Möricz, Zsigmont: Pysy hyvänä kuo
lemaan asti (nuorisoromaani). 311 
sivua, 1927
Markovits, Rodion: Siperian varus
kunta (muistelmaromaani) 627  sivua, 
1930.

Liipola käänsi unkarista suomeksi 
myös useita näytelmiä.

Ihmettelyä on herättänyt se, että vil
kasta luomiskauttaan kuvanveistäjänä 
elävä Liipola ehti kuvanveiston lisäksi 
suorittaa edellä mainitut mittavat kään
nöstyöt. Kun saa tietää, että Liipola toimi 
vuodet 1925-1934 Suomen konsulina 
Unkarissa ja m uutettuaan 1934 Suo
meen Unkarin konsulina täällä vuosina 
1935-1937, ihmetys kasvaa entisestään. 
Tuohon aikaan ei kaupallisia edustustoja 
vielä tunnettu, vaan konsuli ja konsu
linviraston henkilökunta työskentelivät 
valtavasti edistääkseen myös maittemme 
välistä kauppaa. Konsulina Liipola jou
tui matkustelemaan paljon, mistä hänen 
passinsa monet sivut lukemattomine lei- 
moineen antavat selvän kuvan.

Yrjö Liipola oli m uutettuaan la
kaisin Suomeen taiteilijoiden luotta
m usmiehenä monissa eri yhteisöissä. 
Merkittävin noista luottam ustoim ista 
lienee ollut Suomen Taiteilijaseuran 
puheenjohtajuus. Hän kuului myös 
useita vuosia Alfred Kordelinin säätiön 
hallitukseen kuvataiteen edustajana.

Yrjö Liipolan ansiot niin taiteilijana, 
konsulina kuin luottamusmiehenäkin 
olivat siis todella suuret, ja  tasavallan 
presidentti J . K. Paasikivi myönsikin hä
nelle professorin arvon vuonna 1952.

Olli Urmas 
Yrjö Liipolan Museosäääön 

hallituksen puheenjohtaja

Helsingissä pal
jastettiin Yrjö 
Liipolan suun

ni nittelem a ja  
ig28 asennettu 
Diana-patsas, 
joka tunnetaan 
myös Tellervo- 
nimellä. Puisto 
su ih ku läh tei
den  uusittiin ja  
avattiin yleisölle 
24.8.2007.
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MuistelemmeKaarlo Tuomista

Kalle kotonaan Pohjolassa jo-vuotispäuvänäänpalkintokaappinsa sekä onnille- 
lukukkien ja  lahjaksi saamansa teleiision vierellä.

Viime vuoden loppupuolella poistui 
keskuudestamme koskelainen merk
kihenkilö Kaarlo Tuominen. Kun 
hän aikanaan oli urheilijana Suomen 
ja koko maailmankin huippuluokkaa, 
huomioivat lehdet, radio ja TV:kin 
hänen poismenonsa, kuten olivat ai
emmin huomioineet hänen saavutuk
senak in . Haastatteluja, lehtileikkeitä, 
palkintoja ja muita hänen urheiluunsa 
liittyviä muistoja 011 jälkipolville säily
nyt suuret määrät.

Kalle -  kuten häntä yleensä kutsut
tiin -  oli urheilun myötä saanut tu tus
tua moniin kuuluisuuksiin. Hän tunsi 
olympiavoittajat aina Paavo Nurm ea 
myöten, tunsi Urho Kekkosen ja muut 
suuret urheilujohtajat. Myös ulkomailla 
hänellä oli hyviä ystäviä. Mutta kyllä hän 
tunsi suuret määrät meitä ‘taviksiakin’, 
kuten nykyään sanotaan. Hän oli seu

rallinen luonne ja ystävystyi helposti. 
Juuri tätä puolta Kallesta tämä kirjoitus 
pyrkii käsittelemään. Siinä esiintyvät 
tiedot on pääasiassa kertonut Kalle itse 
tämän kirjoittajan häntä useitakin ker
toja haastatellessa.

Hieman lapsuudesta
Kalle Tuominen ei ollut syntyperäi
nen koskelainen. Hän oli syntynyt 
Somerniemen pitäjän Viuvalan kylässä 
9 .2 .1908 . Hänen isänsä oli suuren 
Kauralan talon omistaja, nimeltään 
myös Kaarlo. Äiti Vilhelmiina o.s. 
Jussila oli kotoisin Tammelasta. Kalle 
kuului siis vakaaseen etelähämäläi
seen sukuun, mutta ainakaan hänessä 
vanha hokema hämäläisten hitaudesta 
ei pitänyt paikkaansa. Hän oli luon
teeltaan vilkas ja ilmeisen nopeakin, 
koska nuorempana juoksi 100 metriä

kin aikaan 12,0 sekuntia, vaikka oli
kin paremmin keskipitkien matkojen 
kirmaaja.

Kaurasen naapuritaloissa oli silloin 
runsaasti lapsia, joiden kesken synty i 
usein leikkimielisiä juoksukilpailuja. 
Kalle tuli huomaamaan, että pystyi usein 
voittamaan sellaisetkin kaverinsa, jot
ka olivat häntä vanhempia. Ilmeisesti 
hänellä oli synnynnäiset taipum ukset 
juoksemiseen.

Perheeseen syntyi yhdeksän lasta, 
joista kuitenkin kaksi kuoli nuorena. 
Kallesta olisi saattanut lulla ison Kau
rasen omistaja isänsä jälkeen, m utta 
kohtalo määräsi toisin. Kalle oli vas
ta kolmevuotias, kun m enetti isänsä. 
Tämä oli talvisella kaupunkimatkallaan 
palelluttanut jalkansa ja saanut pahan 
keuhkokuumeen, johon menehtyi. Les
ki sitten hoiti veljensä avustamana taloa 
toistakymmentä vuotia, kunnes avioi
tui kyläsepän pojan Mikko Sulavuoren 
kanssa, joka oli lähes 20  vuotta Kallen 
äitiä nuorempi.

Mikko oli kätevä ‘hantvärkkäri’ mut
ta talon isännäksi hän ei sopinut. Hän 
sai vaimonsa suostutelluksi siihen, että 
talo myytiin huutokaupalla. Kaupasta 
saaduilla rahoilla he ostivat Koskelta 
Partelan ky lästä Mäkelän talon, jon
ne perhe muutti helm ikuussa 1918, 
siis kansalaissodan aikoihin. Niin tuli 
Kallestakin kymmenvuotiaana koske
lainen.

Nuoruusaikaa Koskella
Kalle oli jo Somemiemellä aloittanut 
koulunkäynnin ja jatkoi sitä Kosken 
Alikulman eli Harmaan koulussa. 
Siihen aikaan oli oravia vallan tavat
tomasti ja niitä juoksenteli koulunkin 
puissa ja pihalla. Poikien metsästys- 
vaistot heräsivät ja he yrittivät kali
koilla kolautella niitä hengiltä -  joskus 
onnistuivatkin. Yläluokkien opettaja 
Kustaa Andersson ei siitä poikia toru
nut, päinvastoin. Hän maksoi pojille 
pienen summan jokaisesta oravasta, 
jonka nämä hänelle toivat ja myi ne 
sitten turkkurille hieman kalliimmalla
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hinnalla. Näiltä ajoilta varmaan oli pe
räisin Kallen innostus metsästykseen, 
joka säilyi koko elämän ajan. Kaatoi- 
han hän yli 30 hirveäkin ja paljon muu
ta riistaa. Ei kuitenkaan enää kalikalla. 
Ilmeisesti hän sentään oppi koulussa 
muutakin kuin vain metsästystä.

Kohtalo kolhi melko kovin kourin 
perhettä uudessa kodissakin. Vanhin 
poika. Toivo, oli mennyt mukaan kan
salaissotaan ja kohtasi matkansa pään
19-vuotiaana. Seuraavana vuonna kuoli 
Kallen isäpuoli Mikko. Hän oli talvella 
jäitä ajettaessa istunut jääpalan päällä, sai 
pahan tulehduksen ja menehtyi siihen. 
Myös Miinan ja Mikon ainoa yhteinen 
lapsi, jo Somerniemellä syntynyt tytär 
Hilja, kuoli Koskella 9-vuotiaana. Oli 
siinä etenkin äidillä aihetta suruun.

Mäkelän talo oli nyt vaillavarsinaista 
isäntää. Toiseksi vanhin poikaTauno oli 
jo sotaväki-iässä, mutta sen käytyään hän 
irtautui kodista ja muutti muualle. Muut 
pojat, Paavo ja Kalle, olivat vielä varsin 
nuoria, Paavo sentään jo rippikoulun 
käynyt, Kalle vasta siihen ikään ehti
mässä. Kun Mäkeläkään ei ollut aivan 
pieni talo riitti heillekin sen hoidossa 
töitä. Onneksi saatiin naapureita apuun 
kiireisimpinä aikoina.

Niin Kallekin kansakoulun käynee
nä taivalsi jalan syten Pappilan renki- 
tupaan rovasti Närvin oppiin. Hän itse 
kertoi, ettei siellä paljonkaan tietänyt 
läksyistä, kun kaikenlaiset muut touhut 
tahtoivat viedä lukemiseen tarkoitetun 
ajan, mutta kyllä hänkin ‘edestä pääsi’ 
muiden mukana.

Urheilu-uran alkua
Kosken Alikulmalla oli siihen aikaan 
useitakin urheilusta innostuneita nuo
ria miehiä. Syntyi kunnianhimoinen 
ajatus -  kulmakunnalle tehdään oma 
urheilukenttä. Idea oli ehkä lähtöisin 
Haapasen Oskarilta, joka oli hieman 
muita vanhempi ja urheilusta paljon 
tietävänä oli toisille epävirallinen val
mentajakin. 1925 alettiin. Katteluk- 
sen Ylitalon maalta läheltä Kesälän 
taloa löytyi sopiva paikka, johon kent
tää ruvettiin rakentamaan. Oskarin ja 
Kallen lisäksi mukana olivat ainakin 
Yli-Katteluksen veljekset, Kesälän 
ja Vähätalon Laurit, Hariniemen Ni
kolai, Vilhosen Väinö, Haapasalon 
Niilo ja Nummilan Aukusti. Kenttä

sai uljaan nimen ”Kesälän Stadion”. 
Juoksuradan pintamateriaalina oli vain 
hiekka, joka oli luontainen maa-aines 
sillä kohdin. Juoksujen lisäksi kentällä 
hypittiin ja heiteltiin sekä pelattiin pe
säpalloa.

E nsim m äiset isom m at kilpailu t 
kentällä pidettiin elokuussa -27. Kalle 
osallistui 1500 metrin juoksuun, jonka 
voitti ylivoimaisesti. Aika oli 4.30 ja Os
kari v äitti sen olevan paras aika sillä mat
kalla ainakin viiden lähipitäjän alueella. 
Ja kun Kalle parin viikon päästä voitti 
30 0 0  metrin juoksun Marttilan Olli
lan kentällä, oli hänen urheilu-uransa 
päässyt hyvään alkuun. Seuraava vuosi 
toi Kallelle määräyksen astua armeijan 
leipiin. Alkutalvesta hän kuitenkin hääri 
tukkisavotan ajomiehenä saadakseen 
hieman varoja sotaväkiaikaansa. Parte- 
lan Pyhkön metsästä tukit ajettiin Kyrön 
sahalle. Matka oli siis melko pitkä, mut
ta Kalle otti senkin harjoituksen mer
keissä, kun itsekin hevosen tavoin käveli 
tuon ajomatkan. Juuri ennen lähtöä ne 
Alikulman urheilukaverit järjestivät Kal
lelle railakkaat läksiäisjuhlat.

Porin rykmentistä Turun kasarmilla 
tuli Kallen sijoituspaikka. Sattui niin 
onnellisesti että oman kom ppanian 
päällikkö oli urheiluhullu mies, ja kun 
tämä huomasi komppaniaan tulleen po
jan, josta voisi kehittyä vaikka huippu- 
urheilija, sai Kalle jopa ylimääräistä 
harjoitusaikaa normaalin palveluksen 
sijaan.

"Tehdään Tuomisesta pataljoonan 
kolmas olympiamies” , kapteeni sanoi - 
Paavo Nurmi ja Harri Larva kun olivat 
jo ennen palvelleet samassa joukko- 
osastossa. Siihen aikaan oli armeijan eri 
instansseilla omat mestaruuskilpailun
sa pääasiassa juoksuissa ja Kalle voitti 
keskipitkillä matkoilla kom ppanian, 
pataljoonan ja rykmentin mestaruudet, 
mutta ei divisioonan mestaruutta. Myös 
lajina olleen 10 km:n maastojuoksun 
hän ilmeisesti olisi voittanut, mutta sat
tui eksymään väärälle polulle ja  joutui 
juoksemaan pienen matkan takaisinpäin 
löytääkseen oikean reitin, mutta sitten
kin hän tuli toiseksi.

Seuratoimintaa
Sotaväen jälkeen Kalle ja toinen kos- 
kelaisjuoksija Yrjö Väinölä liittyivät 
jäseneksi urheiluseura Turun Rien

toon, kun arvelivat jäsenyyden tuovan 
parempia kilpailumahdollisuuksia ja 
ehkä antavan jotain valmennustakin. 
Koskella ei vielä ollut urheiluseuraa; 
Kaiku -  tai alussa "Kosken Kauhu” 
-  perustettiin vasta 1925. Niitä kil- 
pailutilaisuuksia jonkinverran tulikin, 
mutta kun ei tullut pojille luvattuja 
matka- ja päivärahoja, niin he piankin 
erosivat Riennosta.

Suurempi ja kuuluisampi turkulais- 
seura Turun Urheiluliitto oli myöskin 
iskenyt silmänsä Kallen saavutuksiin. 
Seuran edustaja saapui Mäkelään ja 
kehotti Kallea liittymään TuUkn rivei
hin. Niin tapahtuikin, mikä ilmeisesti oli 
onnekas tapahtuma niin Kallelle kuin 
seurallekin.

Kallella oli toive saada valmennusta 
T urun kuuluisimmaltajuoksijalta, Paavo 
Nurmelta. Sen vuoksi hän äitinsä vastus
telusta huolimatta muutti itsekin Tur
kuun. Työpaikan hän sai Turun Munasta 
rehusäkkien kantajana. Mutta toive val
mennuksesta tuotti ikävän pettymyksen. 
Seurasta ilmoitettiin, että Paavo Nurmi 
ei suostu valmentamaan ketään, mutta 
ehkä Kalle Nurmen juoksua seuraamalla 
voisi oppia jotakin. Nurmi kuitenkin 
huomasi pian, että häntä seurattiin ja 
meni äkäisenä seuran johtom iehen 
Salmelan puheille vaatien, että asiasta 
oli tultava loppu. Salmela välitti vaati
muksen Kallelle, ja niin Nurmen toive 
toteutui, mutta Kallen ei.

V alm ennushaaveen kariudu ttua  
Kalle pienen ajan päästä palasi Koskel
le kotitalon töihin. Kuitenkin hän kävi 
kilpailemassa Urheiluliiton mustassa 
edustuspuvussa ja  melko paljonkin: 
tuloskirjaan on merkitty siltä kesältä 15 
ottelua. Huomattavin kilpailu oli Tuk
holman katujuoksu 6-miehisille seura- 
joukkueille toukokuun lopulla. Kallen 
lisäksi Turun Urheiluliittoa edustivat 
Pilpola, Potila, Enlund, Larva jatietysti 
Nurmi. Tämä joukkue voittikin juoLsun 
ylivoimaisesti, mikä varmaankin harmit
ti ruotsalaisia, mutta minkäs teit.

Oli vähällä, e tte i K allesta tällä 
reissulla tullut ruotsalainen. Ruotsin 
urheilupom ot olivat tietysti panneet 
merkille hänen hyvät juoksunsa ja eh
dottivat hänelle valtakunnan vaihtoa. 
Heidän lupaamansa edut olivat paljon 
paremmat kuin mitä Suomi olisi pysty
nyt tarjoamaan. Mutta Ruotsi oli vieras
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maa ja siellä puhuttiin vierasta kieltä. 
Kalle kuitenkin lupasi harkita asiaa ja 
palasi kotiin.

Kun hän puhui asiasta Urheilulii
ton herroille, nämä syvästi kauhistuivat. 
He pitivät sellaista aikomusta melkein 
maanpetturuutena. Ja kun äiti oli yhtä 
jyrkästi vastaan, heitti Kallekin hieman 
haikein mielin ajatuksen mielestään. 
Mutta juoksemisesta hän ei tietenkään 
luopunut.

Kun Kalle kilpaili uransa aikana liki 
600  kertaa, on mahdotonta tässä ker
toa niistä kaikista, ja olihan tarkoituskin 
selvittää paremmin hänen elämänvaihei
taan. Eräät kilpailut tuolta kesältä 1930 
on sentään syytä mainita. Koskelle oli 
valmistunut urheilukenttä, jonka ava- 
jaisjuhlakilpailut pidettiin 13. 7. Ve
tonaulaksi oli saatu itse Paavo Nurmi, 
joka juoksi 1500 metriä ja tietysti voitti. 
Kalle juoksi 3000  metriä ja myös voitti 
sen lajin.

Vuonna 1932 järjestettiin olympia
laiset Los Angelesissa. Niihin Kallekin 
oli päättänyt osallistua ja hänen tulok- 
sensakin olisivat oikeuttaneet siihen. 
Mutta kuten politiikassa on myös ur- 
heilupolitiikassa omat mutkaiset sään
tönsä, ja ne aiheuttivat sen, että Kalle 
jätettiin Atlantin tälle puolelle. Se oh 
melkoinen isku, jonka takia Kalle aikoi 
jättää koko urheilun. Onneksi ei niin 
tapahtunut.

Jonkinlaiseksi hyvitykseksi Kalle 
lähetettiin kilpailumatkalle Ranskaan, 
jossa hän osallistui Suomi -  Ranska YU- 
maaotteluun, sekä kilpaili yksityisesti- 
kin. Hän mm. voitti 3000  metriä Rans
kan kuuluisan juoksijaveteraanin Jean 
Bouinin nim ikkokipailuissajasai näin 
erään lisänimistään "Pariisin-Kalle” .

Seuraavana vuonna TuUL halusi 
saada haltuunsa seurajoukkueiden maa
ilmanennätyksen 4 x 1500 metrin juok- 
sussaja onnistuikin siinä. Joukkueessa 
juoksivat Kallen lisäksi A no Suomela, 
Harri Larva ja Paavo Nurmi.

Aviomieheksi ja poliisiksi
Vuonna 1934 Kalle meni naimisiin 
Hongiston Pohjolan tyttären Maikki 
Mikolan kanssa. Kihlat he ostivat edel
lisen vuoden juhannuksen aikaan hie
man vahingossa. Kallen piti mennä kil
pailuihin Aavasaksalle ja Maikki halusi 
mukaan. Kallen hakiessa matkarahat

TuUl:n johtomieheltä kultaseppä Sal
melalta tämä kauppamiehenä ehdotti 
kihlojen ostoa siinä samalla, mikä sit
ten tapahtuikin. Mutta kun matkarahat 
olivat tietenkin tarkoitettu vain yhdel
le, niin nuoret huomasivat, etteivät he 
yhdessä pääsisikään Aavasaksalle asti. 
N o, juhannuskisat olivat hieman lähem- 
pänäkin, Kuortaneella, jonne mentiin, 
ja siellä Kalle voitti 1500 metriä.

1935 Kalle muutti uudelleen Tur
kuun. Oli sovittu, e ttä  Paavo ottaisi 
Mäkelän talon ja  Kalle etsisi työpaikan 
joko Turusta tai jostakin muusta kau
pungista, joissa kilpailutkin olisivat lä
hempänä. TuUl:n johtomiehet lupasivat 
auttaa työpaikan saamisessa ja tarjolle 
tuli kaksi virkaa: raitiovaunun kuljettaja 
tai poliisi. Kalle valitsi poliisin ammatin. 
Sitä varten oli mentävä poliisikouluun 
Helsinkiin. Koulun päätyttyä Kalle aikoi 
palata Turkuun, mutta poliisipäällystö 
suorastaan määräsi hänet jäämään Hel
sinkiin ja liittymään Helsingin Poliisi- 
voimailijoiden riveihin. Sitä seuraahan 
edustikin kolmisen vuotta.

1936 pidettiin olympiakisat Ber
liinissä ja  sinne nyt Kallekin pääsi 
mukaan. Hän osallistui 3 0 0 0  metrin 
estejuoksuun, jossa tuli toiseksi Vol- 
mari Isohollon jälkeen, eli Suomi sai 
tässä lajissa kaksoisvoiton ja Kalle ho
peamitalin. Pronssia sai Saksan Alfred 
Dombert, joka myöhemminkin kilpaili 
useita kertoja Kallen kanssa yleensä aina 
häviten. Ei hän siitä kaunaa kantanut, 
vaan oli Kallen paras vierasmaalainen 
ystävä ja kävi tämän luona vierailullakin 
Suomessa.

Estemitalinsa vuoksi Kalle sai uuden 
lisänimen ”Este-Kalle” . Ja kyllä häntä 
joskus sanottiin "Berliinin-Kalleksi- 
kin” . Tosin estejuoksu ei hänellä ollut 
ensim m äisenä lajina kilpailumääriin 
katsoen. Voiton vei 1500 metriä, jon
ka hän kilpaili 95 kertaa, kun kilpailuja 
3000  metrin esteissä oli 34. Mutta hän 
aloittikin estejuoksun melko myöhään; 
vain pari kertaa hän kilpaili tässä lajissa 
ennen Berliinin olympialaisia.

Muutto Karkkilaan
Kalle ei erikoisemmin pitänyt olostaan 
Helsingissä, ja kun hän näki Poliisi- 
lehdestä että Karkkilan-Pyhäjärven 
poliisipiirissä oli vakanssi auki hän 
lähetti hakemuksensa sinne ja pääsi-

kin. Asuinpaikaksi tuli Karkkila, joka 
sekään ei mitään syrjäseutua ollut, oli
vathan siellä suuret Högforsin rauta
tehtaatkin, jotka osaltaan antoivat eloa 
ja väriä kauppalaan. Oli se kuitenkin 
rauhallisempi kuin Helsinki.

Piirissä oli ennestään kolme poliisia, 
mutta kyllä Kallellekin töitä riitti. Var
sinainen pirtuaika oh jo ohi kieltolain 
kaaduttua 1932, mutta silti trokarit yhä 
toimivat, eihän kukaan noin vain luovu 
mielityöstään. Poliisien heitä jahdatessa 
pantiin Kalle juoksemaan karkuun yrit
tävien miesten perään. Hän antoi hei
dän juosta aikansa, kunnes olivat lopen 
uupuneita, jolloin heidät oli jo helppo 
pidättää. Muutakin rikollisuutta tehdas- 
seudulla ilmeni ja viikonloppuisin sai 
useita j uopuneita raahata putkaan.

K arkkilassa olivat hyvät harjoi- 
tusm aastot, jo ten  siinäkin suhteessa 
m uutto oh onnistunut. Kalle kilpaili 
ensimmäisen vuoden vielä HPV:n vä
reissä, koska seuranvaihdot yleensä 
tehtiin vuoden vaihtuessa. H änen oli 
siis juostava entisen seuransa edusta
jana heinäkuussa Karkkilan uuden u r
heilukentän vihkiäiskilpailuissa, jossa 
voitti 3000 metrin juoksun. Seuraavana 
vuonna 1938 hän rupesi edustamaan 
kauppalan omaa urheiluseuraa, Karkki
lan Poikia.

V uoden lopulla Kalle sai hyvän 
ehdotuksen: Högforsin tehdas halusi 
saada hänet omaksi poliisikseen. Etuuk
sina olivat ilmainen asunto, lämpö ja 
valo, autonkäyttöoikeus ja palkkakin 
suurempi kuin kunnallisella poliisilla. 
Ei sitä tarvinnut edes m iettiä; Kalle, 
Maikki ja pieni Raimo-poika muuttivat 
I lögforsin tehtaan alueelle.

Sotavuodet
Vuoden 1939 alkaessa häärittiin vielä 
rauhan toimissa, jos toki ilmapiirissä 
oli tiettyjä jännitteitä. Kalle totutteli 
tehdaspoliisin hommiin, joihin kuu
luivat tehtaan vartiointi ja yleinen jär
jestyksen pito, palkkarahojen kuljetus 
pankista tehtaalle sekä myös Kymi- 
yhtiöiden metsien metsänvartijan teh
tävät. Sivutoimina olivat vielä tehtaan 
työntekijöiden urheiluvalmennus ja 
Karkkilan ammatti- ja yhteiskoulun 
liikunnanohjaus. Voi sanoa, että Kal- 
lella oli täystyöllisyys, kun omakohtai- 
nenkin urheilu vaati aikansa.
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Muutaman vuoden keskeytyksissä 
ollut Suomen ja Ruotsin välinen maa
ottelukin oli jälleen merkitty kisaka
lenteriin, kisapaikkana Helsingin uusi 
Stadion. Kalle kilpaili Martti Matilai
sen kanssa 30 00  metrin estejuoksussa 
Ruotsin Ollanderiaja Holmgvistia vas
taan. Suomaaisetottivatkin kaksoisvoi
ton, mutta kävivät keskenään ankaran 
kamppailun voitosta. Kalle voitti hiuk- 
senhienosti, mutta molemmat saivat sa
man ajan 9 .12 ,6 . Ollander kuitenkin 
oli vähällä yllättää Tuiskit’, mutta kaa
tui viimeisellä aidalla ja menetti pelin. 
Koko ottelunkin Suomi voitti, vaikka 
Ruotsi alussa ottik in usean p isteen 
etumatkan.

Talvisota alkoi 30.1 1. Kalle ei 
joutunut rintamalle, tarvituinhan koti
rintamallakin järjestyksenvalvojaa, oli 
valvottava pimennysmääräyksiä ja oltava 
valmiina mahdollisten desanttien varal
ta. Velipoika Paavo kuitenkin joutui 
Kannakselle, ja siellä hän käämikin hie
man ennen talvisodan loppua. Mäkelän 
talo Koskella oli jälleen vailla isäntää. 
Kun Paavon leski ei katsonut voivansa 
pitää taloa, se myytiin huutokaupalla. 
Kallellakin oli pieni ajatus huutaa talo 
itselleen, mutta kun hänellä ei vielä ollut 
paljon varojajanyt hyvä työpaikka, niin 
hän ei rohjennutkaan ryhtyä siihen.

Talvisota päättyi 13 .3 .1940  ja sol
mittiin ns. välirauha. Vaikka ajat olivat 
levottomat aiottiin kuitenkin vakaasti 
pitää Suomelle luvatut vuoden 1940 
olympialaiset Helsingissä. Jatkettiin 
valmennustoimintaa, ja nyt itse Paavo 
Nurm ikin oli valmennusvaliokunnan 
jäsenenä, huolenaan tietysti kestävyys
juoksijat. Myöhemmin keväällä KOK 
kuitenkin totesi, että oh m ahdotonta 
jäljestää kunnon kisoja ja niin aie rauke- 
ni. Voidaan sanoa, että Kallelle se tiesi 
lähes varman mitalin menetystä, sillä 
hänen katsottiin olevan parhaimmassa 
kunnossa kuin koskaan.

Vuonna 1941 juhannuksen aikoihin 
alkoi jatkosota. Saksa, joka talvisodan 
aikaan oli ollut Suomen vihollinen, oli 
nyt aseveli. Voitontahto Suomessa oli 
korkealla; uskottiin että venäläiset aje
taan Uralin taakse. Eihän se nyt ihan 
niin käynyt, vaikka alussa oltiinkin 
voitolla.

Nyt tuli Kallellekin määräys lähteä 
rintamalle, joskaan ei ihan heti. En

simmäinen m ääränpää oli Hyvinkää, 
jossa muodostettiin sotapoliisiosastot 
ja selviteltiin näiden toimintatavat. Mat
ka jatkui Kouvolaan, jossa Kalle jo ehti 
haavoittumaankin. Juna, jolla Kallekin 
oli tullut, oli juuri pysähtynyt asemalle 
ja väkeä oli laiturilla aika lailla. Alkoi 
kuulua lentokoneen ääntä, mutta kun 
ei vielä ollut koettu pommituksia eikä 
ilmahälytystä kuulunut, niin uskot
tiin koneen olevan suomalainen, eikä 
kukaan suojautunut. Koneen lähesty
essä siitä irtosi pari pommia, kuului 
hirveitä jysähdyksiä ja maata alkoi len
nellä. Onneksi tähtäys oh hätäinen ja 
pommit putosivat pellolle parinsadan 
metrin päähän asemasta, mutta paine
aalto kaatoi kaikki siellä olevat ihmiset. 
Kallekin lennähti päin vieressä olutta 
kuusiaitaa ja peukalosta vääntyi kynsi 
pystyyn. Lähistöllä sijainneessa maan
alaisessa poliklinikassa lääkäri poisti 
kynnen kokonaan, tietysti ensin sormen 
puudutettuaan. Sormeen tuli kuiten
kin jokin myrkytys, se paisui pahasti ja 
särkikin kovin. Kesti toista kuukautta, 
ennenkuin käsi parani.

Sairasloman päätyttyä Kalle meni 
muiden perässä Karjalan kannakselle. 
Sotapoliisina hän ei joutunut aivan etu
linjaan, mutta yhtä ja toista hänellekin 
sattui. Ikävin ja fyysisestikin kovin teh
tävä hänelle lankesi, kun piti kuljettaa 
700 sotavankia Perkjärven asemalta Kä- 
märään. Matka tehtiin jalkapatikassa ja 
kesti puolitoista päivää. Kallen lisäksi 
vartijana oli vain yksi sotamies, joka kul
ki edellä ja Kalle tuli perässä. Parijono 
oli kilometrien mittainen, siitä olisi ollut 
helppo karatakin, mutta monet vangeis
ta olivat huonossa kunnossa, eikä kaikil
la ollut edes jalkineita, joten ainoa ajatus 
heillä varmaan oli, että matka loppuisi. 
Mitään muonitustakaan ei ollut, mut
ta tien varrella oh taistelussa kuolleita 
hevosia, joista vangit repivät lihapaloja 
ja söivät ne raakana. Lopulta vaan tuo 
kurja joukko pääsi perille Kämärään. 
Kärjessä kulkenut sotamies oli häipynyt 
jonnekin, eikä Kalle milloinkaan saanut 
selville, minne hän oli joutunut.

Pitkään ei Kallen tarvinnut olla Kan
naksella. Toiset sotapoliisit saivat ko
mennuksen Itä-Karjalaan, mutta Kalle 
määrättiin ilmoittautumaan Uudenmaan 
sotilaspiirin esikuntaan. Hän heitti 
jäähyväiset kateellisille kavereilleen ja

palasi kotilääniinsä. Esikunnassa hän 
sai edelleen määräyksen ilmoittautua 
UI. Pyhäjärven nimismiehen kanslias
sa, jossa selvisi, että Kalle oli määrätty 
kotirintaman suojeluryhmän päälliköksi 
ja hän sai 30-päisen nostomiesryhmän 
johdettavakseen. Voisi luulla, että sel
lainen joukko olisi pystynyt mihin ta
hansa, mutta kun he eivät olleet saaneet 
koulutusta siihen hommaan, niin heidän 
johtamisensa osoittautui niin hankalak
si, että Kalle vähitellen luopui heidän ot
tamisesta mukaan ja hoiti hommat vain 
seuranaan kolme entistä työtoveriaan 
Karkkilan poliisista.

Heidän tehtävänään oli jäljittää ja 
pidättää seudulle silloin tällöin pudo
tettuja desantteja sekä myös joukko- 
osastoistaan karanneita suomalaisia 
rintamakarkureita, jo ita  Uudenmaan 
metsissä piileskeli. Se oh varsin vaaral
lista ty ö tä - olihan molemmilla ryhmillä 
aseet ja liipasinsormi herkkänä. Ker
ran Kallekin uskoi viimeisen hetkensä 
tulleen, kun jäljitti vihollisen lentäjää, 
jonka kone oli ilmataistelussa ammuttu 
alas. Yllättäen tämä ilmaantui pensaan 
takaa ase ojossa huutaen: Stoj! Kalle 
tiesi, ettei ehtisi tekemään mitään jos 
mies ampuisi. Niin tämä tekikin, mutta 
käänsi aseen piipun kohti omaa päätään; 
arveli kai, ettei kuitenkaan selviytyisi 
vihollismaassa.

Päätyönsä ohella Kalle ehti urhei
lemaankin. Tosin kilpailuja järjestet
tiin jatkosodan aikaan melko vähän, 
mutta pidettiin sentään vuosittain SM- 
kisatkin. Myös Högforsin tehdas jär
jesti kilpailuja ja niissä Kalle tietysti oli 
mukana. Näissä kisoissa oli palkintoina 
tehtaan omassa valimossa tehtyjä pieniä 
rautapatoja, joita Kallelle lopulta ker
tyi melkoinen määrä. Niitä Tuomisen 
perhe vei lahjaksi erilaisiin perhejuh
liin ja pula-aikaan ne olivatkin mieluisia 
lahjoja.

Myös halkojen tekoon Kalle osallis
tui, jopa kilpailikin siinä lajissa. Siihen 
aikaan parhaille motintekijöille annettiin 
ns. tehopaketteja, ylimääräisiä elintarvi
keannoksia, joissa mukana oli kahviakin, 
jota ei yleensä saatu. Kymmenelle par
haalle kilpailijalle oli luvassa tämmöinen 
paketti, ja Kalle oli -  yhdes toista. Kyllä 
se jonkin ajan harmitti aika lailla.
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Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Sota 
kuitenkin jatkui, alkoi nk. Lapin sota. 
jossa entiset aseveljet, saksalaiset ajet
tiin pois Suomesta. Tähän sotaan ei 
Kalle enää osallistunut.

Paluu kotipitäjään
Sotien jälkeen urheilutoimintakin 
Suomessa alkoi kohentua, joskin usea 
hyvä urheilija oli kaatunut tai invalidi
soitunut. Kallekin alkoi olla ikämies- 
sarjalaisia, mutta yhä innolla kilpaili. 
1946 hänen kilpailu-uransa saavutti 
20  vuoden virstanpylvään, ja sen ta
kia Karkkilan Pojat järjesti elokuussa 
"Kalle Tuomisen 20-vuotisjuhlakil- 
pailut” Högforsin tehtaan urheilu
kentällä. Myös hänen "kotipitäjästään 
Koskelta” -  niin lehtikirjoitus kertoi 
-  oli saapunut lähetystö ja viisi urheili
jaakin kunnioittamaan tapahtumaa.

On kerrottu, että jotkut karkkilalai
set hieman pelkäsivät että koskelaiset 
viekottelisivat Kallea palaamaan Kos
kelle. Myöhemmin ilmeni, ettei pelko 
ollutkaan aivan aiheeton. 1949 Tuomis
ten perhe muuttui virallisestikin koske
laiseksi, voisi sanoa että olosuhteiden 
pakosta.

Asia oli niin, että Maikin kotiti
la Hongiston Pohjola oli jäänyt vaille 
isäntää. Talon poika Aaro, joka oli ai
konut ottaa isännyyden vanhempiensa 
jälkeen, oli kaatunut sodassa ja isänsä- 
kin jo edesmennyt. Suku ehdotti, että 
Maikki ja Kalle ottaisivat tilan haltuun
sa, ettei sitä tarvitsisi myydä vieraalle. 
Kalle kertoi, että päätös muuttamisesta 
pois hy v ästä työpaikasta oli hänelle vai
kea, mutta kun hän Mäkelässä ollessaan 
oli jo perehtynyt maatöihin ja jotenkin 
isännyys kiehtoikin, niin hän suostui 
ammatin vaihtoon. Niin Pohjolan suku- 
tila sai uuden isännän kuin emännänkin 
sekä Kosken Kaiku joukkoonsa kuulun 
urheilijan. Maikille muutto syntymäko
tiinsa oh varmaan helpompi, niinkuin 
lapsille Raimolle, Ritvalle ja Tapiolle
kin, jotka usein olivat viettäneet kesiään 
Pohjolassa.

Eikä Kalle Koskellakaan yksistään 
henkilökohtaisia kilpailuja käynyt. Hän 
sai heti toimen Kaiun seuraneuvojana 
ja syksyllä myös Kosken Yhteiskoulun 
liikunnanopettajana. Sitten Kosken ur
heilulautakunta valitsi hänet kunnan 
urheiluvalmentajaksi, jonka tehtävänä

oli kierrellä vuorollaan viidessä valmen- 
nuspiirissä opastamassa kunnan nuori
soa urheilun saloihin. Myöhemmin hän 
sai myös harteilleen koko Varsinais- 
Suomen piirin urheiluvalmennuksen. 
Töitä siis riitti, kun välillä piti tehdä 
maatöitäkin.

Helsingin olympiakisoihin 1952 
Koskelta lähti usean henkilön joukkue; 
katsomaan vain, kun Kallekin oli jo lo
pettelem assa omaa uraansa. Mukana 
oli urheilun ystäv iä Kallen lisäksi aina 
rovasti Normajaa ja tietenkin Haapasen 
Oskaria myöten. Joukko oli majoitettu
na koskelaissyntyisen kansanedustaja 
Niilo Honkalan kotiin. Matka oli mie
leenpainuva, vaikka tulostaso Suomen 
osalta jäikin melko heikoksi. Varmaan 
Kalle hieman haikeana muisteli esim. 
Berliinin kisojen suomalaismenestys
tä.

Vuonna 1958 Kalle täytti 50 vuotta. 
Silloin hän kävi neljä viimeistä kilpailu- 
aan, joista kaksi oli hiihtokilpailuja ja 
toiset kaksi maastojuoksuja. Tilastoituja 
kilpailuja hän kävi 582  kertaa, mutta 
ilmeisesti niitä oli enemmänkin, kun 
kaikkia, varsinkin alkuaikojen kilpailuja 
ei tullut laitettua papereihin.

K ilpailu-uran jälkeenkään hän ei 
j äänyt lepäämään laakereillaan vaan piti 
kunnostaan huolta mm. voimistelemalla 
ja nostamalla puntteja. Kuntoilusta kävi 
varmaan m etsästäm inenkin, jo ta hän 
harrasti yksityisesti ja hirviporukassa. 
Hän harrasti myös kalastusta, mihin ti
lan rajalla virtaileva Paimionjoki antoi 
hyvät mahdollisuudet. Urheilussakin 
hän oli sikäli mukana, että toimi kunnan 
urheilulautakunnan puheenjohtajana.

Eivät häntä unoh taneet urheilu- 
toveritkaan, vaan useinkin vierailivat 
Pohjolassa varsinkin Kallen syntymä
päivinä, mutta muulloinkin. Eri lehtien 
urheilutoimittajat kävivät silloin tällöin 
haastattelem assa häntä, ja usein tuli 
kirjeitse nimikirjoituspyyntöjä ympäri 
Eurooppaa innokkailta urheilun ystä
viltä. Kalle itse vieraili eri urheilutapah- 
tumissaja-juhlatilaisuuksissa, useinkin 
kutsuttuna kunniavieraana. Terveys säi
lyi hänellä pitkään hvvänä, paitsi että 
lonkkaluiden kulumat alkoivat haitata 
liikkumista, jolloin tunnettu  urheilu- 
kirurgi Pekka Peltokallio tuli veitsensä 
kanssa apuun. Sen jälkeen Kalle voi taas 
kävellä, mutta ei enää juosta.

Valtaisan palkintomääränsä lisäksi 
Kalle sai myös ansiomitaleja kiitokseksi 
urheilun hyväksi tehdystä työstä. Kun 
hänen uransa 30-vuoiisjuhlakilpailu- 
ja p idettiin  vuonna 1957 Koskella, 
hänelle ojennettiin Suomen Urheilun 
H opeinen Ansiomitali, jonka hänen 
entinen seuransa Karkkilan Pojat oli 
hänelle järjestänyt. Jo aikaisemmin, 
hänen ollessaan vielä Karkkilassa, tuli 
ilmoitus, että presidentti oli myöntänyt 
Kallelle Suomen Valkoisen Ruusun rita
rikunnan toisen luokan mitalin. Sitähän 
ei kuitenkaan koskaan saanut. Asian sel
vityksissä ilmeni, että mitali oli erehdyk
sessä lähetetty Pölläkkälästä kotoisin 
olleelle Kalle Jalmari Tuomiselle, joka 
oli myös poliisi ja jolla lisäksi oh sama 
syntymäaika kuin Kosken Kallella. Oli 
siinä sattuma leikkisällä päällä!

19 63  opetusm inisteriö  myönsi 
Kallelle Suomen urheilun hopeisen 
ansioristin ja 1970 SVUL palkitsi hä
net 70-vuotisjuhlamerkillään. Ja kun 
Kosken Kaiku 1975 täy tti 50 vuotta, sai 
Kalle urheilun kultaisen ansiolevykkeen 
ja samalla nimityksen seuran kunniapu
heenjohtajaksi.

"Kallella on väljät puheet” , kirjoitti 
aikoinaan eräs lehtimies. Tarkoitti että 
tarinaa siltä taholta tuli paljon jahelpos- 
ti. Itsekin voin vakuuttaa, ettei hänen 
seurassaan tullut ikävä. Paljon nähneenä 
ja hyvän muistin omaavana hän voi luon
tevasti kertoilla niin Hitleristä, Tapio 
Rautav aarasta ja Jesse Ovvensista kuin 
tavallisesta maanäijästäkin, kaikista lep
poisen huumorin sävyttämällä.

Matti Heinonen
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Aira Kokkienemmän kuin kirjailija

Aira Kokki v. ig6o
Aira Adele Vähä-Kokki syntyi Kos
ken T .l .  Tapalan kylässä rusthollin 
tyttäreksi. Lapsia oli kaikkiaan kah
deksan.

Vähän-Kokin mailla ahkeroi torp
parien lisäksi myös monia palkollisia. 
Kun Lex Kallion myötä torpparit voi
vat lunastaa maita omikseen, maatalous 
joutui sopeutumaan uuteen vaiheeseen. 
Johtuiko näistä m uutoksista vai mistä, 
mutta kaikki lapset koulutettiin, mikä 
oli siihen aikaan harvinaista? Lopulta 
kotona asui ikääntyvän äitinsä Olgan 
kanssa vain Aira. H änkin oli käynyt 
kauppakoulun, työskennellyt Helsin
gissä mutta palannut sitten kotiin.

Hänellä oli hyvä laulunääni, hän piir
si erinomaisesti ja taiteellisen lahjak
kuuden kirjallinen puoli alkoi purkautua 
runoina. Ulkonaisesti Aira omaksui ajan 
virtauksia, mikä näkyi pukeutumisessa 
ja hiuksissa. Hän ryhtyi jopa polttamaan 
tupakkaa, mikä maaseudun naiseläjäl- 
le oli niin rohkeaa rajojen rikkomista, 
että sitä on nykyaikana vaikea kuvitella. 
- Vaikutteita tuli varmaan kuvalehdistä, 
joita vanhin veli lähetti, koska hän toimi 
kustannusalalla. Elokuvia maaseudul
la ei ollut, m utta radiota kuunneltiin 
ja  äänilevyt välittivät jo tuulahduksia 
Euroopasta ja  kauempaakin.

Aira tutustui kirjeitse ja vierailujen 
kautta ajan nuoriin kirjallisiin lupauk
siin. Hän kertoi myöhemmin esimerkik
si maailmansotien välisestä kuumasta 
kesästä, jolloin S u u r s a a r i  vielä oli 
Suomea ja kuinka varsinkin taitelijat 
suosiv at tätä S u om en lah d en  helmeä. 
Aira oli siellä LeaSaraston perheen vie
raana. Tämä julkaisi esikoisteoksensa 
samana vuonna 1936 , jolloin Airan
kin ensimmäinen runokokoelma Hiili 
ilmestyi.

Lukijalle tu lee  m ieleen U u n o  
K a ila s .  Osa runoista on mitallisia ja 
niistä näkyy, miten taitavasti Aira osa
si riimitellä. M utta mukana on myös 
vapaamittaista lyriikkaa, joka tuolloin 
mullisti runoutta. Kirja huokuu on
netonta rakkautta, tuskaista etsimistä 
ja epätoivoa. Kokoelma sai lopullisen 
muotonsa kustantajan pöydällä, kuten 
usein nykyisinkin. Aira kertoi, että kun 
hän oli li runokirjansa Otavalle, vastaus- 
kirjeessä pyydettiin: “Lähettäkää kaik
ki, mitä olette kirjoittanut! ”

Evankelinen herätysliike oli saanut 
vahvan jalansijan T urun seudulla jo 
1800-luvun toisella puoliskolla. Kos
kelle T.l. perustettiin  v. 1907  Evan
kelisen nuorisoliiton paikallisosasto ja 
saarnatilaisuuksia pidettiin kodeissa. 
Kesäisin oli isoja evankeliumi- ja lähe- 
tysjuhlia. Kun liike jakautui 1920-lu- 
vun alussa, pastori H. J. Pätiälä perusti 
Luopioisiin ensimmäisen vapaan evan
kelisluterilaisen seurakunnan ja v. 1924 
aloitti vastaava Marttilan ja Kosken yh
teinen seurakunta. Pian saarnatilaisuuk
sia ja kesäjuhlia pidettiin Vähän-Kokin 
talossakin.

Airan isä kuoli v. 1942, kun maail
mansota oli riehunut j o vuosia. Aika oli 
kova niin rintamalla kuin kotirintamal
lakin. Ruokaa maatalossa riitti, mutta 
kynnelle kykenevät miehet ja myös mo
net naiset olivat sodassa. Kun moni he
vonenkin vietiin sotatoimiin, maatalon 
elämä varsinkin naisten huomassa kävi 
raskaaksi. Aira teki kaikkea pelloilla, 
navetassa ja tallissa, ja  kirjailijanura 
keskeytyi kymmeneksi vuodeksi.

Sotien jälkeen Aira rakennutti äitin
sä kanssa Tuimalaan Kokkilan. Se oh 
ensimmäisiä omakotitaloja, huviloita, 
joihin kylien vanha väki alkoi siirtyä. 
Aira teki itse piirustukset ja valitsi har
vinaisen kulmaikkunarakenteen. Puuta 
saatiin talon m etsistä, m utta melkein 
kaikesta muusta oli pula. Niinpä esimer
kiksi ovet tuotiin Vähän-Kokin talosta 
heloilleen ja kahvoineen. Rakennetuin
pa semmoinen silloin harvinainen mu
kavuus kuin sisä-wc. Kylpyhuonetta ei 
sentään tehty, vaan ulkorakennukseen 
oikea sauna. Talossa oli keittiö, kaksi 
kamaria ja suurenpuoleinen olohuone, 
jonka seiniä kirjahyllyt peittivät. Kun 
näihin tiloihin oli tuotu rusthollin tyy- 
likalustoja niin paljon kuin neliöihin 
mahtui, koti oli seudun upeimpia.

Kun äiti kuoli, vuosikausia patoutu
nut luomisen tarve etsi uuden uoman. 
Melko lyhyenä aikana syntyi kymmeniä 
maalauksia. Osa ammentaa suoraan Raa
matun tapahtumista, osassa on muistoja 
Vähän-Kokin maisemista, osassa häikäi
seviä kukka-aiheita. Sitten kirjallinenkin 
työ lähti etenemään. Kokonaan se ei ollut 
sammunut raskainakaan aikoma, sillä ru- 
nojaja kertomuksia oli julkaistu monissa 
lehdissä, etenkin S eura/m » {«-lehdessä 
ja Joulujuhlan  numeroissa ja muualla
kin. Näitä ei toistaiseksi ole luetteloitu 
sen paremmin kuin maalauksiakaan, 
jotka ovat kaiketi yksityisissä kodeissa. 
Mutta vasta äidin kuoleman jälkeen alkoi 
kirjailijanuran proosavaihe.

Päiväkirjan muotoinen Tyttö kertoo 
itse ilmestyi olympiavuonna 1952. Se 
sai varsin hyvät arvostelut ja viehättää 
lukijaa yhä. Avattu ovi tuli viisi vuotta 
myöhemmin, v. 1957, ja sitä voi pitää 
Aira Kokin pääteoksena. Sille myönnet
tiin Topelius-palkinto, joka on alan 
vanhin ja arvostetuin ja joka annetaan 
vuoden parhaalle nuorisoromaanille. 
Kirjan luki radiossa jatkokertomuksena 
näytteli jä ja ohjaaja Mirjam H im berg  
(1925-1999). Siinä kuten esikoisro
maanissakin on niin paljon elämänviisa
utta ja tarkkoja huomioita ihmisistä sekä 
luonnosta, että aikuinen lukija löytää
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Kuva ilmeisesti 1930-luvulta. Keskellä 
Aira Kokki, vasemmalla Salli Levo
nen ja  oikealla Meeri Kivikallio. Tytöt 
olivat lapsuudenystäviä, Salli työssä 
Vähä-Kokin talossa vuosikaudet ja  
Meeri naapurissa olevan Kivikallion 
tilan tytär.

paljon sellaista, minkä nuorempi ehkä 
ohittaa. Pikku mietelmät ja oivat hen
kilö- ja luonnonkuvat värittävät myö- 
hem piäkin kirjoja, vaikka ne ovatkin 
selkeämmin suunnattu nuorille, sekä 
tytöille että pojille.

Aira Kokki avusti Hanna Rautaa 
Joulujuhla-lehden teossa ja pitkän päi
vätyön tehneen kirjailijan kuoltua ryh
tyi itse toimittajaksi. Tähän vaiheeseen 
sattui myös vain harvojen tiedossa oleva 
tehtävä. Hanna Rauta kirjoitti viimeisiin 
hetkiinsä asti, mutta tekeillä oleva ro
maani jäi sittenkin kesken. Suunnitel
man sen jatkostahän oli kertonut Airalle, 
joka sitten kirjoitti viisi viimeistä lukua. 
Aaron ja  Loviisan Hanna Rauta halusi 
ilmestyvän Hämeen murteella, mutta 
1950-luvulla murrekirjojen suosio oli

Vähän-Kokin salin kuisti 
öljy vanerille 39 x  47 cm, 7.12.1948

laantunut eikä nykyisestä uudesta innos
tuksesta ollut tietoakaan. Murteen käänsi 
yleiskieliseksi tuolloin lukiolainen alle
kirjoittanut, jonka Hanna Raudan tytär 
Irja Uusitalo tehtävään hyväksyi.

Kun Aira hankki auton, sen piti olla 
ajajansa mukainen. Ranskalainen uu
tuus Citroen 2  CFherätti kummastusta 
Kosken teillä. Töiset jopa naureksivat ja 
tulivat hetkuttamaan puskurista. Mopo
ja ja skoottereita Airalla oli peräjälkeen 
monia.

Lähiystävien kesken pidettiin yk
sinkertaisia juhlia. Syötiin esimerkiksi 
palkoilleen keitettyjä papuja (herneitä 
sanottiin Koskella pavuiksi). Ravustet
tiin Paimionjoessa, kun siitä 1950-lu- 
vulla vielä sai rapuja. Mansikoiden ai
kaan nautittiin niitä ja kukkakaalista tuli 
uunissa kuorrutettua paistosta, joka suli 
suussa. Uudet perunat kuuluivat ilman 
muuta syksyn kohokohtiin.

Eräänä myöhäiskesän iltana Aira 
jälleen kerran soitti:

- Tulkaa käymään. Nyt on täytekak- 
kuakin, kun kävin Turussa, niin ostin 
Lehtiseltä. Menimme.

- Jos jaksatte, niin luen vähän, Aira 
sanoi ja otti pinkan koneella kirjoitet
tuja liuskoja. Tavallisesti hän kirjoitti 
ensin käsin ja sitä varten oli pöydällä 
juomalasissa kymmeniä teräväkärkisiksi 
vuoltuja lyijykyniä. Kello oli edennyt 
aamukahteen - kolmeen, kun viimei
nen liuska kääntyi. Aira oli lukenut koko 
vastavalmistuneen kirjansa ja  odotti 
kuulijoiden mielipiteitä.

Harva kirjailija tänä päivänäkään 
tulee Suomessa toimeen pelkillä teki
jänpalkkioilla. Mutta joskus meni toi
sinkin päin.

- Voi, voi, kun tukin hinta 011 nyt 
niin alhaalla. Ajattelin myydä, m utta 
kun teen kirjan, niin siitä ne markat

Kukkia öljy kankaalle 52 x  67 cm, 
'950

paremmin saan, to tesi Aira jonakin 
1960-luvun kesänä.

Hän yritti monesti lopettaa tupa
koinnin , m utta vaikeaa se oli. Kun 
kuitenkin kiusallinen yskä alkoi vaiva
ta, lopullinen päätös kypsyi. Alku oli 
tietysti vaikeaa eikä lähipiiri osannut 
siihen heti kiinnittää huomiota.

- Ette tei m ittään huomaa, vaikka 
mää olen jo koko päivän ollup poltta
man, Aira harmitteli.

Lopulta sama sairaus kuin Martti- 
veljellä, reuma, sai otteen Airastakin ja 
hän ku o li25 .11.1982 juuri täytettyään 
72 vuotta. Leposija on suuri sukuhauta 
kirkkomaan kulmassa vastapäätä Yrjö 
Liipolan taidemuseota.

Heikki Viironen

Aira Kokin kirjallinen tuotanto
Hiili, runoja, 70 s. Otava 1935 
Elämän valo, runoja, 67  s. Suomen 
vapaa ev.lut. seurakuntaliitto 1945 
Tulisit sinäkin, runoja, 64  s. Suomen 
luterilainen evankeliumiyhdistys 1946 
Tyttö kertoo itse, romaani,
130 s. Gummerus 1952
Avattu ovi, romaani, 223 s. Otava 1957
Aaro ja Loviisa (5 viimeistä
lukua), 107 s. SLEY 1958
Me katosimme kylästä, romaani,
151 s. WSOY 1959 
Hiekkaharjun salaisuus, romaani,
127 s. WSOY 1963 
Ankkurin salaisuus, romaani,
115 s. WSOY 1964 
Elmerin kuuma kesä, romaani,
127 s. WSOY 1971 
Paljon runoja ja kertomuksia 
eri julkaisuissa

Enkeli vierittää kiven (Matteus, 28. 
luku) öljy vanerille 54 x  66 cm, joulu
kuu ig48
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Kokkisen aika Sorvaston koulussa

Opettaja Kokkinen perheineen japalvelijoineen Sorvaston koulun edustalla.

1800-luvun loppupuoli ja 1900-lu- 
vun alkupuoli olivat Suomessa vahvaa 
valistuksen aikaa. Niin Koskellakin. 
Näkyvimpiä osoituksia siitä oli kansa
koulujen perustaminen kuntaan. Kos
ken ensimmäinen koulu, Talolan kou
lu, oli toim inut vuodesta 1875, mutta 
vähitellen haluttiin saada kouluja kun
nan lapsirikkaille laitakulmillekin.

Sorvaston koulun perustam inen 
tapahtui vuonna 1899 . Sen ensim 
mäiseksi opettajaksi valittiin Siviä Her- 
mansson, joka suomensi sukunimensä 
Heinämaaksi. Hän opetti ensimmäiset 
kaksi vuotta vuokrahuoneissa Matta- 
rilla, m utta kun uusi koulurakennus 
1902 valmistui, otettiin sinne toiseksi 
opettajaksi Frans Kokkinen. Hänestä 
tulikin pitkäaikainen sorvastolainen, 
joka toimi siellä eläkeikäänsä saakka . 
Sorvastolla onkin täydellä syyllä puhuttu 
“Kokkisen ajasta” .

Frans K okkinen oli syntyjäänkin 
koskelainen. Hän oli syntynyt Tapa- 
lan Vähä-Kokin talossa 1878. Hänen 
vaimonsa Esteri Kokkinen oli kotoisin 
Urjalasta ja miestään seitsemän vuotta 
nuorempi. Myös hän oli opettaja, mut
ta ei alussa opettanut Sorvastolla, kun 
siellä jo oli Heinämaa, mutta kun tämä 
1908 muutti pois, aukeni siitä opettajan

vakanssi rouva Kokkisellekin miehensä 
rinnalla.

Tämän vuoden keväällä kokoontui 
K osken Palvelukeskukseen joukko 
entisiä Kokkisen oppilaita. Oli kuultu 
huhuja, että elossa olisi vielä seitse
män oppilasta, jotka ovat saavuttaneet 
90  vuoden iän. Heidät haluttiin koota 
yhteen muistelemaan kouluaikaansa. 
Kaikkia ei kuitenkaan enää saatu pai
kalle, koska heitä on m uuttanut kau
emmaksi toisille paikkakunnille, mm. 
Irja K uusisto Marttilaan ja  ja Taimi 
Mäkelä Loimaan palvelukotiin.

M ukana olivat 91-vuotiaat Eevi 
Laaksonen ja Kerttu Vähämäki, 90-vuo- 
tiaat Arvo Tamminen ja Toivo Rinne, 
89-vuotias Aini Lankinen 88-vuotias 
Vilho Jokela ja 86-vuotias Sylvi Rinne. 
Eräillä korkea ikä jo vaikeuttaa liikku
mista, m utta ei ajatuskykyä. M uistot 
koulutoverien kesken kulkivat, voisi 
jopa sanoa -  juoksivat.

On selvää, että oppilaan koulume
nestykseen javiihtymiseen koulussa vai
kuttaa paljon se, m iten hän pitää opet
tajastaan. Frans Kokkisesta ilmeisesti 
pidettiin, ainakin kunnioitettiin. Vilho 
Jokela totesi: “Kyllä minä voin ainakin 
tunnustaa, e ttä  hän oli erinom ainen 
opettaja.” Tytöt puolestaan todistivat,

että Kokkinen oli jopa vitsikäs, kun sille 
päälle sattui. Kyllä rouva Kokkisestakin 
pidettiin, vaikka hän oli luonteeltaan 
hiem an tuim em pi ja antoi herkästi 
rangaistuksen huonosta käytöksestä. 
Sekin oli jäänyt mieleen että siihen ai
kaan naisilla tavallinen nuttura oli rouva 
Kokkisella hieman oudossa paikassa, se 
kun oli päälaella eikä niskassa, kuten 
tavallisesti. Tytöt kuitenkin sanoivat, 
että se sopi hyvin hänen kasvoihinsa.

Pojat muistelivat, että Frans Kok
kinen oli erittäin hyvä puumies ja siis 
mainio opettamaan heille käsitöitä. Toi
vo Rinteen mieleen oli jäänyt Kokkisen 
neuvo puuta höylättäessä: Paras puoli 
suoraksi ja sileäksi.

Sorvaston koulussa puutyövälineet 
pidettiin kunnossa. Vilho kertoili: “Jos 
Kokkinen huomasi kun joku rupesi 
höyläämään, että jälki oli kuin ruhje
vammaa, niin hän pisti heti jonkun po
jan kiertämään tahkoa ja laski terän taas 
teräväksi.” Toivon jaArvon mieleen oli 
jäänyt, että samalla höylällä höylättiin 
myös leipää. Eväänä oppilailla kun oli 
kovaa ruisleipää, josta oli vaikea purra 
paloja, niin käsityötunnilla siitä höy
lättiin lastuja kuin puusta ikään. Kok
kinen ei tätä kuitenkaan hyväksynyt. 
Arvo tuumasikin: “Se piti tehdä salaa; 
siellä höyläpenkkien takana sitä tehtiin, 
mutta hyvin usein opettaja huomasi sen 
ja hommalle tuli äkkiloppu.” Sorvas
ton koulussa poikien käsityö! uokka oli 
vintillä, ja siellä Kokkinen myös tarvit
taessa piti kurinpalautusta pojille, jos 
oli tarpeen ja oli sellainen asia, mikä ei 
koskenut tyttöjä. Ja kun pojat hieman 
noloina nuhtelun päätteeksi kaikki sa
maan aikaan yrittivät ulos ovesta, Kok- 
kisen neuvo kuului: “Rientäkää pojat 
hitaasti, niin pääsette pian perille! ”

Tytöt eivät jo u tunee t puutöihin, 
mutta omat käsityötuntinsaheilläkin oli, 
opettajana luonnollisesti rouva Kokki
nen. Virkattiin patalappuja, joita pojat
kin joutuivat tekemään, vaikka se tyttö
jen mukaan näitä suuresti harmittikin. 
Tytöt neuloivat jopa itselleen leningin 
ja tekivät sen päällä pidettävän pyöreän
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esiliinan, joka sidottiin takaa nauhoil
la. Siihen aikaan jokainen tyttö pitikin 
koulussa esiliinaa, se ikäänkuin kuului 
koulupukuun. Koulutuntien päätyttyä 
vaihdettiin kotona kouluvaatteet huo
nompiin, useinhan lapset -  varsinkin jo 
isom pina-joutuivat iltapäivällä osallis
tumaan kotitöihin ainakin kiireisimpinä 
aikoina.

Joskus aiemmin oli joidenkin kou
luunmeno estynyt sen takia, ettei ollut 
kunnon vaatteita, esim. talvikenkiä,

mutta näiden oppilaiden aikaan pahem
pi pulakausi oli jo ohi ja kaikilla melko 
hyvät vaatteet. Aini Lankinen kertoi: 
“Sai ainakin käyttöönsä vanhempien 
sisarustensa kengät, kun ne oli tulleet 
näille pieniksi.” Tähän lisäsi Sylvi Rin
ne: “Ja koulusta saatiin joulun edellä 
kangastakin vaatteita varten. ”

Koulussa myös urheiltiin; sehän on 
aina kuulunut opetusohjelm aankin. 
O pettaja Kokkinen oli itsekin inno
kas liikunnan harrastaja. Sylvi muisti

Kokkisen olleen hyvä luistelem aan, 
takaperinkin meni oikein kovin. Ar\o 
totesi: “ Hänellä oli oikein pitkäte- 
räiset luistimet -  ei sellaisia oltu täällä 
ennen nähtykään.” Sorvaston järvessä 
oli toisinaan hyvä luistelujää, mutta 
ei oppilailla juurikaan luistimia ollut. 
Sukset kuitenkin oli ja ne olivatkin tal
vella ahkerassa käytössä. Koulumatkat 
tietysti hiihdettiin , niin myös talven 
liikuntatunnit. Jo silloin järjestettiin 
koulujenvälisiä kilpailuja, joissa Arvo 
Tamminenkin muisteli olleensa ainakin 
kolme kertaa. Vilho muistutti: “Arvo 
olikin haka niissä hommissa, niinkuin 
hänen veljensä Autiokin.” Toivo lisäsi, 
että Lehtisen G unnar oli myös hyvä, 
luokan ja koulun paras.

Sulan maan aikana koulun pihalla 
harrastettiin pallopelejä, enimmäkseen 
neljää maalia. Jotkut pojat olivat niin 
kovia lyömään palloa, että lähellä ole
van Mattarin ikkunat olivat vaarassa, 
taisi niitä joskus mennä rikkikin. Väli
tunneilla tyttöjen harrastuksina olivat 
naru- ja ruutuhyppely. Pojat puoles
taan heittivät nappikuoppaa, tai usein 
oli heittovälineenä Aleksanteri II:n ai
kainen kymmenpenninenkin. Joskus 
kesäloman aikaankin kokoonnuttiin
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koululle Kokkisen johdolla pelaamaan 
palloa tai voimistelemaan.

Koulussa oli hyviä laulajia ja siellä oli 
jopa oma laulutriokin. Siihen kuuluivat 
muistelutilaisuudessa mukanaolleiden 
Arvon ja Toivon lisäksi jo edesmennyt 
Seppo Kokkinen -  kaikki kympin laula
jia. He lauloivat koulun eri tilaisuuksissa 
ja joskus Kokkinen toimitti heidät laula
maan Nuortentuvallekin raitti usj uhliin, 
hän kun oli myös innokas raittiusmies. 
Silloin oli mukana tyttöjäkin, ainakin 
Jokelan Elma ja Tammisen Aune. Ker
ran Tammisen Arvo mandoliineineenja 
Auno kaksirivisine haitareineen lähtivät 
polkupyörällä Kokkisen avulla Nuor- 
tentuvan raittiusjuhlaan soittamaan, ja 
oma opettaja Ahtiainen jätti alakoulu
laisen Arvon laiskalle saatuaan tietää 
tapahtumasta.

Laulu oli kunniassa, m utta viheltää 
ei saanut. Arvo Tamminen kerran jou
tuikin viheltämisen vuoksi vaikeuksiin. 
Hän oli oppinut jonkin uuden iskel
män, joka pyöriskeli hänen päässään. 
Arvo tunnusti: Huomaamattani rupesin 
sitä viheltämään koulun uskontotunnil
la janiin minua vietiin nurkkaan oikein 
reippaasti. Jäin jälki-istuntoonkin mo
neksi illaksi. Ja kotona sain vielä tuk
kapöllyä, kun Aune-sisar oh mennyt 
edeltä ja  kertonu t, e ttä  Arvo vihelsi 
uskontotunnilla. Se siitä tuli, että en 
ainakaan kymmeneen vuoteen pystynyt 
viheltämään.”

Kuusijuhla ennen joulua oli suuri 
tapahtuma, jota varten oli pidetty harjoi
tuksia pitkään. Mukana oh aina näytel

mä, laulua ja tonttuleikkejä. ArvojaToi- 
vo vielä muistivat ja lauloivat säkeistön 
leikkilaulusta Tontut ja keijut. Lopetus 
keväällä ei ollut yhtä suuri juhla, mel
keinpä vain todistusten jakotilaisuus. 
Huomattavampi oli jo siihen aikaan 
koulussa pidetty äitienpäiväjuhla, jossa 
oppilaatkin esittivät ohjelmaa.

Koulukeittolatoim inta oli alkanut 
Sorvaston koulussa jo 1912, joten siis
20-luvullakin oppilaat saivat koululta 
keittoruuan. Erillistä keittolaa ei ollut, 
vaan ruoka tehtiin koulun saunan pa
dassa. Sauna oli alhaalla joen rannassa, 
josta isommat pojat kantoivat ruuan ns. 
korennolla luokkaan. Eväsleipä ja maito 
oli oppilaiden tuotava kotoaan. Muistel
tiin, mitä ruokia saatiin koulusta. Oli 
hernekeittoa, lihakeittoa, riisipuuroa, 
marjapuuroa, jota varten oppilaat syk
syllä kävivät poimimassa puolukoita 
metsästä. H erneet ja perunat tuoliin 
koulupiirin taloista.

Tytöt muistelivat että he joutuivat 
kuorimaan perunoita, milloin oli tulos
sa perunasoppaa. “Ja siivousjärjestys 
koululaisilla oli, viikoittain oli kaksi jär
jestäjää. Puut kannettiin sisään, kun ne 
kaksi lämmitysmuuria oli. ” Nykykoulu- 
laisten talviloman vastineeksi oppilaat 
saivat silloin syksyllä perunalom an. 
Perunaa viljeltiin melko paljon, joten 
koululaistenkin apu perunannostossa 
oli tarpeen. Oli opettajallakin kasvussa 
perunaa oman perheen tarpeiksi ja hiu
kan muutakin viljelyä, mm. ohraa. Kou
lun koko tontti oli kaksi hehtaaria, joten 
siinä mahtui olemaan pieni peltokin.

Kerttu muisteli: “Minä olin Kokkisella 
perunamaalla, ainakin kahdella vuodel
la, ja olin yötäkin siellä koululla.”

Sorvaston koulurakennuksen ja joen 
välissä kasvoi myös useita omenapuita, 
joissa syksyllä koulun alkaessa oi i hyvän
näköisiä omenoita. Muistelijat vakuutti
vat etteivät he niihin koskaan koskeneet 
- uskokoon ken tahtoo. Opettajalla oli 
pari kotieläintäkin; lehmä ja porsas. 
Näitä, kuten muuutakin taloutta hoiti 
palvelija. Sylvi muisteli, että Niemisen 
Kaisa oli siellä palveluksessa ja taisi olla 
muitakin.

Kokkisen harrastuksena oli myös 
mehiläisten hoitoja häneltä sai Rinnen 
Toivokin, mvöhempi kuulu mehiläishoi
taja, alkuopin hommaan. Sai mehiläisva- 
haakin, josta siihen aikaan oli kova pula. 
Ei Kokkisella kylläkään kovin montaa 
mehiläispesää ollut, muutam a pönttö 
siinä puutarhassa, joten myöhemmin 
oppilas voitti opettajansa ‘karjan’ mää
rässä.

K uten m uissakin syrjäkulm ien 
kouluissa 011 opetustyö Sorvastollakin 
loppunut jo vuosia sitten ja kouluraken
nuskin muussa käytössä. Haastateltavat 
lopettivat kuusivuotisen kansakoulunsa 
1930-luvun alkupuolella. Vuosikym
menien vieriessä oppilaiden omakoh
taiset m uistot koulustaan vähitellen 
himmenevät ja ehkä loppuvatkin. Vielä 
kuitenkin muistot elävät vahvana mielis
sä; sen tämäkin haastattelu antoi julki. 
Eivätkä aivan pian lopukaan, onhan vielä 
runsaasti nuorempia Sorvaston koulun 
oppilaita elossa näiden haastateltujen 
lisäksi.

Koulun merkitys kulmakunnalle 011 
epäilemättä ollut huomattavan suuri; ta- 
pahtuihan sen tiloissa varsinaisen ope
tustyön lisäksi monenlaista muutakin 
toimintoa. ‘Koulun henki’ oli paljolti 
kiinni siellä toimivista opettajista, sii
tä miten he suhtautuivat oppilaisiin ja 
muihinkin kyläläisiin. On ilmeistä, että 
“Kokkisen aika” oli Sorvaston koulussa 
hyvää aikaa.

H aastattelun jälkeen Arvo Tam 
minen ja  Olli Urmas musisoivat pal
velukeskuksen väelle mieliinpainuvin 
sävelin.

Jk. Eevi Laaksonen on edesmennyt 
kesäkuussa 2007 .

Matti Heinonen
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Kosken Tl Yhteiskoulun Vluokka 1952-53.

Kosken Tl Yhteiskoulun oppilaana 1949 - 1953
Särän Ritva muistelee

Vuonna 1948 perustettiin Kosken 
Tl Yhteiskoulu ja toiminta alkoi syys
kuun ensimmäisenä päivänä. Rehto
rina aloitti ylioppilas Saida Saarinen. 
Hän oli mukana jo valmisteluvaiheessa 
ja hän on kertonut, että neuvotteluis
sa oli paljon vaikeuksia, sekä henkisiä 
että aineellisia. Paikkakunnan isän
nät pelkäsivät menettävänsä tilojen- 
sa työntekijät lastensa muuttuessa 
koulunkäyneiki hienohelmoiksi ja 
herroiksi. Ensimmäinen luokka, 30 
melko eri-ikäistä oppilasta, aloitti Ta- 
lolan kansakoulun veistoluokassa. Itse 
en ollut silloin vielä mukana, vaan sat
tuman kautta pääsin mukaan vnoden 
1949 syksyllä. Tästä olen kertonut 
vuoden 2003  Koskelaisessa.

Jän n itty n een ä  a lo itin  kou lun i 
Honkam äessä ensimmäisellä luokal
la. A am uhartaudessa seisoin luokan 
pönttöuun in  vieressä ja joku toisen 
luokan pojista potki koulureppuani. 
mikä häiritsi minua. Hartauden jälkeen 
rehtori, maisteri Irma Mäenpää järjesti

minulle istumapaikan Kaarina Tuomi
sen viereen ja aloin seurata opetusta. 
Kotimatkalla poikkesin kirjakauppaan 
ostamaan kirjat ja m uut tarvittavat väli
neet. Koulumatkaa Honkamäkeen tuli 
13 kilometrin verran. Yleensä kuljin 
polkupyörällä ja talvella suksilla, mo
nesti olivat varpaat jäässä paukkupak
kasilla. Potkukelkallakin onnistui hy
vin siihen aikaan, koska teitä ei silloin 
hiekoitettu kuten nykyään. Kävellenkin 
matka joskus taittui, ja kunto siinä ai
nakin koheni. Pahimmat talviajat olin 
kummieni luona Hongiston Kaljolassa 
laikka isoisäni luona Tapalassa. Silloin 
koulumatkani puolittui noin seitsemään 
kilometriin.

Pitkä koulumatka ei ollut ainoastaan 
minulla, vaan monella muullakin, tuli- 
vathan oppilaat kunnan eri puolilta ja 
useat naapurikunnistakin. Oppilaitten 
koulukuljetuksista ei siihen aikaan ol
lut tietoakaan, ja linja-autotkin kulkivat 
harvakseen, eivätkä aikataulutkaan aina 
sopineet. Tärkeintä oli kuitenkin päästä

kouluun oppimaan monenlaista tietoa ja 
sivistyä tulevaa elämäämme varten.

Tuttujani luokallani olivat Tuomisen 
Kaarina ja H einosen Jukka Satopään 
koulun ajoilta. Jukka oh etevin luokal
la ja koko koulussakin. Yliopistomies 
hänestä tulikin, oppi unkarin kielen
kin parissa kuukaudessa Matti Kulman 
mukaan. Yhteiskoulun alkuvaiheessa 
Saida Saarinen opetti melkein kaikkia 
aineita. Luokkien lisääntyessä myös 
opettajakuntaa lisättiin ja oppiaineita 
jaettiin opettajien erikoistumisen mu
kaan. Aloittaessani oli kaksi vakituis
ta opettajaa ja lisäksi laulunopettaja 
Aili Pihlaja. Poikien liikuntaa ohjasi 
Tuom isen Kaarlo eli Kalle, Berliinin 
olympialaisten hopeamitalimies 3 000 
metrin estejuoksussa, ja poikien käsi
töitä Niilo Haapasalo. Laulutunneilla 
käytiin Talolan koulussa, samoin voi- 
m istelutunnit ja poikien veistotunnit 
pidettiin siellä. Neljännen ja viidennen 
luokan kotitaloustunnit Mirjam Helan- 
gon johdolla olivat myös Talolan koulun
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uudessa keittolassa. Maatilatalouttakin 
piti opettaa isäntien toivomuksesta ja 
opettajana toimi Frans Mikkola. Maija 
Posti oli luonnonhistorian ja maantie
don opettajamme IV ja V luokalla.

Honkamäessä oli aluksi kaksi luok
kaa alakerrassa ja sisävoimistelupaikka 
yläkerrassa. Kansanhuollon toimisto si
jaitsi myös samassa rakennuksessa. Sil
loin olivat vielä voimassa ostokupongit 
tietyille elintarvikkeille ja käyttötavaroil- 
le. Myöhemmin tila muutettiin koulun 
keittolaksi, ja oppilaille tarjottiin keit- 
toruokaa, joka oli maksullista. Keitto 
syötiin koulun eteisessä seisaaltaan. 
Lukukausimaksua perittiin oppilailta, 
ja kunta myönsi hakemuksesta vapaa- 
oppilaspaikkoja tai m aksualennusta. 
Yhteishenki oli kohtuullisen hyvä, kun 
otetaan huomioon oppilaiden erilaiset 
kotiolot ja ikäerot. Rahasta oli puutetta 
sodan jälkeen pienillä maatiloilla, joten 
äitini tahdonvoimalla minäkin päätin 
suorittaa toisen luokan oppimäärän ke
säloman aikana rehtori Irma Mäenpään 
avustuksella. Tärkeimmät aineet, mm. 
matematiikan, suomen kielen, historian 
ja maantiedon kurssit suoritin, ja kielet 
tenttasin Saida Saariselle. Pääsin syksyl
lä kolmannelle luokalle.

Syksyllä 1950 ensimmäinen luokka 
sijaitsi Honkamäen yläkerrassa, toinen 
ja kolmas luokka jatkoivat alakerrassa. 
Kielten opettajaksi tuli maisteri Hilkka 
Manni. Sain uudet luokkatoverit, vuon
na 1948 aloittaneet, joiden ikähaitari 
(s. 1933 - 1938) oli edellistä luokkaa
ni suurempi. Takapakkia tuli etenkin 
kielissä ja vähän m uissakin aineissa, 
m utta päästötodistuksen saadessani 
olin kuronut tiedot jo toisten tasolle. 
Urheilussa olin vahvoilla. Olin useasti 
ensim m äinen juoksussa ja hiihdossa 
vahvan kuntoni seurauksena. Myös kor
keushypyssä pärjäsin, ennätystäni en 
enää muista. Hyppäsin ns. saksaustyy- 
lillä. Kerran olivat hiihtokilpailut oikein 
pyryisenä päivänä, joten keli oli huono. 
Yllätyksekseni voittoaikani oli poikien 
tuloksia parem pi ja Jukka Heinonen, 
Pikku-Jukka, oli toisena, parhaana poi
kana. Poikien vastustuksesta huolimatta 
tulokset julkaistiin Kunnallisessa Viik
kolehdessä. Tuskinpa monikaan kiin
nitti huomiota erikoisiin aikoihin.

Neljännen luokan aloitimme syksyl
lä Simolan maalaistalon salissa, jossa

palelimme sen talven. M atemaattis
ten  aineiden opettajaksi, rehtoriksi 
ja luokanvalvojaksi saimme Pekka 
Koistisen. Äidinkielen opettajaksi tuli 
hänen vaimonsa Eila Koistinen Irma 
Mäenpään virkavapauden ajaksi. Oli 
aika juoksem ista paikasta to iseen , 
ruokailemassa kävimme Honkamäen 
eteisessä, laulamassa, voimistelemas
sa ja kotitaloudessa Talolan koulussa. 
Myös opettajat siirtyivät välituntisin 
Honkam äestä Simolaan ja takaisin. 
Erityisiä voimisteluasuja ei meillä ollut, 
vaan jatkoimme koulupäivää hikisissä 
vaatteissamme. Kouluun oli tultu joko 
pyörällä tai hiihtäen, ja liikuntatunti oli 
aamun alkajaisiksi. Taidettiin lemuta 
hielle koko päivä. Luistelijoiden käytös
sä oli jääkenttä Simolan pienen lammen 
jäällä, tosin luistimia ei ollut monella
kaan. Pitkon koulumatkojen lisäksi piti 
olla vielä harrastustoimintaakin iltaisin. 
Mieleeni on jäänvt "soppakerho” . joka 
kokoontui kerran kuukaudessa. Kävim
me mm. Koskenkartanossa leipomassa 
Hanna-tädin kakkuja, jotka nautimme 
teen kera keittiössä.

Rippikoulun kävimme koulutuntien 
lomassa Irma Mäenpään johdolla. Tosin 
krkkoherraN orm aja kävi meitä välillä 
kuulustelemassa. Pääsimme koskelai- 
sittain ”erest” kesäkuun alussa 1952 
Kosken krkossa. Jokainen sai ruusun, 
sitä en muista, oliko lahja opettajilta vai 
kannatusyhdistykseltä.

Y hteiskoulun kannatusyhdistys 
rakennutti talon, jonka nimeksi tuli 
Kannas. Siellä aloitimme viidennen 
luokan. Tämä oli jo luksusta meille, ja 
opettajatkn saivat kunnollisen työsken- 
telyhuoneen. Ulkohuone oli siedettävä 
Simolan ”huussin” jälkeen, tosin vielä
kään ei ollut käsien pesumahdollisuutta. 
Ainakin maaseudulla sellaista pidettiin 
ylellisyyytenä. Nykyinen koulukeskus 
on samalla alueeella ja silloinen Kannas 
on vielä paikallaan.

Syksyisin lukukauden avajaisju- 
malanpalvelus oli k rko ssa  ja keväisin 
laulettiin suvivirsi kirkossa kauden 
lopettajaisiksi. Mitään suuria juhlia ei 
keskuudessamme vietetty. Rahan ke
räämiseksi koulu järjesti Nuortentuvan 
salissa tilaisuuksia, joissa oppilaat esit
tivät monimuotoista ohjelmaa. Liikun- 
taesityksissä olin mukana ja kuorolau- 
sunnassa, joka oli suomen opettajamme

Irma Virtasen (ent. Mäenpää) intohimo. 
Ehkä tästä jäi k p in ä  myöhempään ru- 
noharrastukseeni Helsingissä.

Päästötodistukset saatuamme ke
väällä 1953 hajaannuimme k u k n  ta
hollemme, toiset jatkoivat lukoissa eri 
paikkakunnilla ja toiset yrittivät päästä 
työelämään k inni. Minä pääsin mukaan 
kiintoisaan työhön vakuutusyhtiö Sam
poon. Yleisimmin siirryttiin Turkuun 
etsimään tulevaisuutta, Koskellahan ei 
maatalouden ohella ollut m uuta työtä 
tarjolla. Luokallamme ei ollut yhteisiä 
tapaamisia moniin vuosiin, mutta jos
sain vaiheessa innostuimm e järjestä
mään luokkakokouksia. Aktiivisimmat 
niitä järjestävät eri paikkakunnille, ja 
osallistuminen on ollut runsasta. Myös 
yhteiskoulun merkkipäivien yhteydessä 
on jäljestetty7 tapaamisia. Ensimmäinen 
luokanvalvojamme Saida Saarinen, sit
temmin Nurmi, on ollut mukana luok- 
kakokouksissam m e useam m an ker
ran. Seuraavan kerran tapaamme, kun 
koulumme täyttää 60  vuotta syksyllä 
2008 .

Ritva Mäkeläinen

Toimitus jatkaa:
lkm uistoinen luokkaretk toteutettiin 
v. 1953 kesäkuun alkupuolella, kou
lun jo loputtua. Rehtorimme ja luo
kanvalvojamme Pekka Koistinen luot
sasi joukon taitavasti eri kulkuneuvoja 
käyttäen. Ensin linja-autolla Turkuun 
ja sieltä junalla Tampereelle, josta mat
kamme jatkui Jyväskylän kautta Savon
linnaan. Olavinlinnan saimme kertää  
veneellä Koistisen soutaessa lukuisia 
kertoja saman reitin - matonpesijöiden 
kummeksuessa. Jälleen junaan ja kohti 
H elsinkä. Matkan aikana tutustuttiin 
eri nähtävyyksiin, käytiin elokuvissa 
ja eräät jopa tansseissa. Olihan jouk
komme kovin eri-ikäinen.

Junamatka Porkkalan alueen h a lk  
venäläisen veturin kyyditsemänä, ikku
nat luukuin peitettyinä ja sähkövalot sy
tytettyinä oli jännittävä. Vuokra-alueen 
pääteasemalla suomalainen veturi ryhtyi 
jälleen vetohommiin ja matka jatkui on
nellisesti T urkuun.

Kosken Yhteiskoulun ensimmäiset 
viidesluokkalaiset päättivät näin kou
lunsa rengasmatkaillen, m utta valitet
tavasti ihan kaikki luokan oppilaat eivät 
voineet osallistua matkaan.
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Elämää Kosken kartanon mailla 1950-luvulla
Meitä ali ja vähän yli 10-vuotiaita 
lapsia oh runsaasti koskimaiseman 
ympärillä. Kuuluimme suureen ikä
luokkaan. Leikkipaikat löytyivät joko 
Koskisen myllyn takana olevalta kalli
olta tai kartanon alueelta Paimionjoen 
rantamilta.

Kartanon maihin kuului ns. ”Lep- 
päm että” . Joen rannasta noin 10 met
rin päässä alkoi tiheä n. 2 000  neliön 
leppäpuualue. Keväisin sieltä haettiin 
valkovuokkoja, jo ita sitten kannettiin 
äideille. Tämä tiheä leppäm etsä oli 
mitä mainioin paikka Tarzan-leikeille. 
”Silpattiin” latvaan. Kun oltiin riittävän 
korkealla, niin puun latva taipui ja Tar- 
zan laskeutui hitaasti maahan. Joskus 
tosin kävi niin, että latva taittui ja Tar- 
zan putosi tömähtäen maahan. Tiheässä 
metsässä pääsi myös liikkumaan puusta 
toiseen, jos voimat vaan kestivät. Pa
hempia loukkaantumisia ei kuitenkaan 
sattunut.

Tämän leppämetsän jälkeen oli ai
nakin yhtä suuri katajametsikkö. Tääl
lä oli hyvä leikkiä mm. kepin ryöstöä, 
pum-pum -sotaa ja erilaisia pallopelejä. 
Katajapensas oli hyvä piilopaikka, jos ei 
pelännyt teräviä neulasia. Pallopeleistä 
taisi olla suosituin ns. pistepeli. Siinä 
yritettiin saada kokoon kuusi pistettä, 
jolloin pääsi syöttämään ja lyöjä joutui 
vastaanottajaksi. Kopista sai kuusi pis
tettä, ”pomposta” kolme ja maalyönnis- 
tä yhden pisteen. Riitaa synty i joskus 
siitä, ehtikö pallo pomppia yhden vai 
kaksi kertaa. Jos sopua ei syntynyt, niin 
pelaajat poistuivat koteihinsa. Kina kui
tenkin sovittiin myöhemmin.

Alueella asui Vianderin perhe, jon
ka lapset leikkivät ja kisailivat meidän 
muiden kanssa. Isä Viander, kartanon 
alustalainen tai muonamies, oli vähän 
pelottavan näköinen ja oikeastaan pel- 
käsimmekin häntä. Onkimatkalla ol
lessamme hiivimme heidän asuntonsa 
alapuolella ollutta rantaa pitkin hyvin 
varovasti päästäksemme parempaan ka
lapaikkaan. Itse asiassa en muista, oliko 
hän ollenkaan pelottava.

Kesällä 1956 ( mahdollisesti 1957) 
oli paljon ukkosia. Äitini oli lypsämässä 
kartanon valioluokan karjaa. Mekin us
kalsimme mennä kartanon pihalle odot
tamaan, koska äiti pääsisi kotiin. Erään 
kerran nousi voimakas ukkosrintama, 
joka pian saavutti kartanon alueen.

Silloin kartanon herra Nyberg kutsui 
meidät äitien kanssa sisälle kartanoon. 
Siellä me saimme teetä ja pelättiin uk
kosta kartanon herran tavoin. Erityisesti 
jäi mieleeni se, että kartanossa paloi
vat kaikki valot. Ukkosmyrskyn mentyä 
ohitse palasimme kotiin. Toisen ker
ran pelättiin Eila Mäkilän luona. Siellä 
oli Mäkilän perheen lisäksi lupsakka 
karjakko Kröger, joka jutustelullaan 
kevensi tunnelmaa. Tällä kertaa sala
ma iski melko lähelle, ja mc kävimme 
seuraavana päivänä ihm ettelem ässä 
tuhon jälkiä.

Koskisen tontin rajan vieressä oli 
kartanon viljapelto, jossa leikimme pii
losta. Viljapeltoon tuli paljon käytäviä, 
jonka vuoksi puinnin aikana pelkäsim
me, että nämä käytävät paljastuisivat. 
Mitään ei kuitenkaan jälkeenpäin kuu
lunut.

Talvisin hiihdettiin paljon kartanon 
mailla. Isäni teki meille ns. hankihyr- 
rän, joka tuulen mukana meni kovalla 
vauhdilla pitkin hankia. Erään kerran 
ollessani noin viisivuotias ja hiihtäessäni 
hankihyrrän perään, sattui vahinko, joka 
ehkä vieläkin painaa mieltäni - housut 
kastuivat. Olin pitkän aikaa pellolla, 
koska en kehdannut mennä kotiin. Lap
sille näitä sattuu, mutta kyllä se harmitti, 
olinhan jo melkein kuusivuotias mies! 
Paljon m uutakin varmaan tapahtui, 
muisti on rajallinen ja saattaa kääntyä 
fiktion puolelle.

Pekka Koskinen, 
muistelija Maskusta, 

alkuaan Koskisen myllyltä
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Paimion joen koskia
Lapsuuden tärkein joki oli Paimion- 
joki. Sen varrella vietin kesäni. Ensin 
pikkurenkinä, sitten isompana ja vielä 
abiturienttina. Äidin siskon luona ko
meassa maalaistalossa. Olihan meillä 
Loimaallakin oma joki - se Loimijoki. 
Siellä opin uimaan ja sielläkin uitiin. 
Lämpimin kesä kuitenkin vietettiin 
Koskella. Yleensä juhannuksesta hei
nänteon loppuun.

Kun serkkuni sai ajokortin, pys
tyimme kiertämään isompaakin lenk
kiä. Kävimme Kuusjoella ja Somerolla, 
mm. Vilukselassa. Kaikki paikat tulivat 
tutuiksi. Hovirinnassa kävimme aina
kin juhannuksena 1963, kun siellä auto 
oli ajautunut ulos ja kuolleitakin oli. 
Hovirinnan pato onkin tärkeä paikka 
Paimionjoessa. Kuohuvana joki jatkuu 
jättäen jälkeensä Längsjön kartanon ja 
sen komean vaahterakujan, jossa on ko
mea muistokivi Ruotsin kuninkaan - vai 
prinssikö Juhana vielä oli - vierailusta. 
Koskelaiset tosin ääntävät kartanon 
”Lonksiona”.

Vaivihkaa joki tulee Koskelle, mat
kalla V ilutselan nurkilla olevat paj upö- 
heiköt. Eikös m uuta- siellä on piilossa 
se hopeapöytä, jo ta  ei vieläkään ole 
löydetty. Pian tullaan Santiolle. Hieno 
kansakoulu ja se kuuluisa saha. Ikään 
kuin lampi siinä koulun kohdilla. Sen 
kun olisi saanut omistaa!

Joki k iertää lähes pohjoiseen ja 
menee kohti Hyhköä, Purasta ja Puis
toa. Päättääkin sitten kääntyä suoraan 
etelään. Kohden Kosken kirkonkylää. 
Ennen Koskelaa, joka kai oli entinen 
Vingon torppa, joki taipuu hienoon 
koskeen. Sen nimi on Kaltankoski. Joki 
tekee ensin kauniin mutkan - siinä oli 
paras lahnojen onkipaikka. Sitten uusi 
mutka, joki kapeni ja edessä oli kohiseva 
kiviröykkiö. Rannalle jäi laaja, matala 
kivijättö. Sieltä löytyivät ne kivennulkut. 
Joki kääntyi Koskelan saunan kohdalla 
vielä kartanon metsään päin. Iso pari
metrinen kivi suojasi Koskelan saunaa. 
Kiven kyljessä oli jälkiä vedennousuista. 
Ylimmät olivat yli metrin normaalivet-

tä korkeammalla. Kartanon puoleisella 
rannalla oli kaksi hienoa, sammaleista 
kiveä. Sieltä saatiin aikanaan ne ravin. 
K altankoskessa oli niin vahva virta, 
että Kaatialan Olli ei siitä soutamalla 
selvinnyt.

Sitten päästäänkin jo Alitalon nurkil
le. Rannassa kauniina ja tasapainoisena 
Rauhamäen Oskarin rakentama sauna. 
Metsä loppui ja mukaan tuliv at Alenin 
pellot. Nyt jo korkealla veden pinnas
ta. Suksilla sai talvisin pellolta hyvän 
vauhdin joen jäälle. Alenin hirsilaituril- 
ta Saara kuljetti maidot Metsokankaan 
mattolaiturille. Saarahan työnsi lautan 
vesille rannasta pitkän seipään avulla. 
Pläikytteli sitten vettä sen verran, että 
sai lautan rantaan. Työnsi seipään lautan 
seiväsrakoon ja kantoi sitten maitoton- 
gan ylös. Sama matka takaisin.

Ennen Virtain neitien laituria oli 
kom ea kuusikko. Kartanon puolella 
taasen ruovikko, jossa kasvoi Paimion- 
joelle niin tyypillistä kalmojuurta. Siitä 
on tehty väitöskirjojakin. Pari laituria,

pikku mökkejä. Ainakin Jallin ja jon
kun Pihlavan tyttären. Sitten joki kään- 
tyykin Kartanon koskeen, pari tyhjää 
AlV-kuoppaa. Matala kallio juuri ennen 
kosken niskaa. Kohina alkaa kuulua.

Kartanon kosken rannoilla vesaikko 
tunkee rantaan asti. Myöhemmin sinne 
on saatu saunakin. Joki laajenee juuri 
ennen kosken niskaa. Vasemmalla vir- 
ta-aukko vanhaan myllyyn. Mylly ehti 
hävitä ajan saatossa. Kosken tammikin 
tuhottiin. Muistan kuitenkin, kuinka 
jännää oli, kun Heikki antoi veneen li
pua lähes putoukseen asti. Sen jälkeen 
soutua ankarasti.

Yleensä ongittiin alajuoksulla. Heik
ki oli kerran saanut niin ison kalan, että 
piti istua sen päälle. Olimme kosken 
niskalla. Sahahakan Armas tuli terveh
timään. Juttu oli tuttu: ”Onkikaas, poi- 
jaat, kunnon kalakeiton ainekset. Mää 
panin jo veden kiehumaan.”

Matka jatkuu ensi vuonna...

M attiPulli18.9.2007



Hyhkön kesä
Kauniina helluntai aamuna ajelin kohti 
Riihimäkeä Suomen luonnonsuoje
luliiton liittovaltuuston kokoukseen. 
Tien varrella näin viitan KoskisFolk. 
Ajattelin, että tuollakin pitäisi joskus 
käydä. Enpä arvannut silloin, että tie 
Koskelle tulisi kesän mittaan hyvinkin 
tutuksi.

Olen pitkään ollut mukana Tavas- 
tilan ko tiseu tum useon toim innassa 
M ietoisissa, nykyisessä Mynämäen 
kunnassa. Kotiseututyö on ajan myötä 
avartunut opastoimintaan, arkeologiaan 
ja museotyöhön laajemminkin. Mynä
mäen kotiseutuyhdistyksen "Perinne 
talteen ja esille” -hanke sai minusta ai
kanaan projektipäällikön. Sen jälkeen 
olin valmistelemassa Uudenkaupungin 
puutalotapahtumaa. Nämä tehtävät ha
vahduttivat huomaamaan, ettei biologin 
tausta ehkä riitä vaan asiaan pitää pureu
tua syvemmin. Niinpä sitten opiskelin 
Turun yliopistossa museologian pe
rusopintoja. Näihin opintoihin kuuluu 
myös työhaijoittelu jossakin museossa, 
joten olin kesäkuun taitteessa aloittele
massa kuukauden työrupeamaa tutussa 
Tavastilan museossa kun puhelin soi. 
Eeva Mikola maakuntamuseosta kysyi, 
haluaisinko tehdä museoinventointityö- 
tä enemmänkin. Koskella olisi kahdeksi 
kuukaudeksi mielenkiintoinen työmaa, 
lähdetkö katsomaan?

H elteisenä maanantai-iltapäivänä 
sitten Eevan kyydissä ajelin Urmaan- 
kulmantietä sivuuttaen vanhan upean 
pihapiirin toisensa jälkeen kunnes kaar
simme varjoon Hyhkön pihakoivun alle. 
Pihalla Mäkitalot ja Hely Nurminen jo 
odottelivat meitä. Taloon tutustumisen 
jälkeen olin myyty mies. Tosin pieni 
epätoivon varjo häivähti mieleeni: täs
täkö kaikesta pitäisi selviytyä. Sadan 
vuoden ajalta oli lähes kaikki taloon 
hankittu esineistö talletettu. Eeva rau
hoitti sanomalla, että arkistomateriaali 
jätetään suosiolla tuleviin vuosiin. Hely 
lisäsi vielä, että tehdään niin paljon kuin 
ehditään ja haetaan sitten lisärahoitus
ta.

Niinpä sitten Emilian kanssa aloi
tin totu ttelun luettelointi- ja  kuvaus- 
työhön pienestä makuuhuoneesta ta

lon kulmassa. Työtä hidastutti sähkön 
puute, sillä kannettava tietokone toimi 
vain pari tuntia. Sen jälkeen piti tarttua 
lyijykynään ja muistivihkoon ja illalla 
naputella tiedot koneelle. Kaksinker
tainen työmäärä pisti raapimaan päätä, 
näin ei työ edisty. Sitten muistin hank
kineeni edellisenä kesänä tarjouskoris- 
ta invertterin, joka muuttaa akkuvirran 
24 0  voltin vaihtovirraksi. En ollut sitä 
edes kokeillut. Vanha autonakku tarjo
si nyt voimaa koko viikoksi ja työ alkoi 
sujua.

Perikunnan omistama Hyhkön ko
tiseututalo tuntui kummalliselta yhtä
löltä. Onko nykymaailmassa yksityisillä 
kiinnostusta säilyttää "vajaatuottoista” 
vanhaa rakennuskantaa ja esineistöä? 
Varsinkin kun oma kahdeksan tuhannen 
asukkaan kotikuntani ei ollut halukas 
säilyttämään maakunnallistakin merki
tystä omaavaa Korvensuun voimalaitos- 
jakonepajamuseota. Mäkitaloihin tutus
tuttuani totesin juurien ja sukuperinnön 
merkitsevän heille paljon. Martilta ja 
talossa aikanaan työskenneiltä kuulin 
mielenkiintoisia tarinoita ja sattumuksia 
vuosien takaa.

Talossa oli aistittavissa erityislaatui
nen ilmapiiri. Se ei tuntunut museolta

vaan oli kuin isäntäväki olisi lähtenyt 
kirkolla käymään. Uuno, Aatu, Kaisa 
ja muut saivat tarinoista, valokuvista ja 
muista dokumenteista elämän mieliku- 
vituksessani.

Talon entisellä isännällä oli jykevän 
juureva suomalainen nimi, Uuno Hyh- 
kö. Outona ja huvittavanakin kontrasti
na sille koin Adolf Magerholmin, talon 
rengin, hienolta kalskahtavan nimen. 
Mutta ei nimi miestä pahenna jos ei mies 
nimeä: Taion seinällä on Aatun kunnia
kirja ja mitali pitkästä työrupeamasta 
Hyhköllä. Ja arvostavasti Aatusta pu
hutaan vieläkin.

Kesä eteni, Emilia vaihtui Emmiksi 
jahuone toisensa perään tuli valmiiksi. 
Esineet toivat meille mieleen muistoja. 
Minun lapsuuskodissani oli ollut saman
laisia, nyt jo hajonneita tai hävinneitä 
tarve-esineitä. Emmin isällä oli saman
lainen vanha peltinen juhlavuoden tee- 
purkki. Varsinkin nämä säilytetyt, uu
siokäyttöön siirretyt pakkaukset olivat 
kiinnostavia. Milloin onkaan myynnissä 
ollut ”Väinö Sola” -pastilleja? Pectus- 
pastillit sen sijaan ovat edelleen saman
näköisessä rasiassa, mutta suositusteks- 
ti on poistunut. Enää ei tohtori Laitinen 
kerro tutkineensa pastillien reseptiä ja 
todenneensa sen sisältävän antiseptises
ti ja analgeettisesti vaikuttavia aineita. 
Minkälainen hieno kirjo löytyikään par
takoneen terien pakkauksista!

Kaapista löytyi myös näytteitä kato
vuosien rukiista. Nykymaailmassa, jossa 
maataloussato on menettänyt merkitys
tään, nämä näytteet konkretisoivat sen 
mitä kato vielä itsenäisyytemme ajan 
alussa merkitsi.

H einäkuu kulki kohti loppuaan. 
Emmi ilki n työrupeama päättyi. Matti 
ja Hely talkoilivat apunani loppuajan 
mittaillen esineitä ja numeroita maala
ten. Vihdoin oli todettava, että väen- 
tupa, varsinainen museohuone seinät 
täynnä tarvekaluja, jäi kesken.

Toivottavasti Koskelaisseura saa 
ensi kesäksi jatkorahoituksen ja joku 
m useologian opiskelija pääsee jatka
maan mielenkiintoista työtä.

Kari Ahtiainen

Museoinventoi/ä Kari Ahtiainen työs
sään.

26



Sorvaston Hyhkön pikkupiika

Vuojoen kartanon päärakennus

semän poikaa ja  yksi tytär. Pojistaan 
Ida Sofia menetti viime sodissa kolme 
ja kolme haavoittui vaikeasti. Menettä
essään vielä miehensä vuonna 1944 vain 
57-vuotiaana Ida Sofia oli surun mur
tama. 19-vuotiaan Veikon kaatumisen 
hän koki miltei ylitsepääsemättömän 
raskaaksi. Ida Sofia Pitkänen on hau
dattu Mellilän hautausmaalle.

Näin kertoi Ida Sofian poika Onni 
Pitkänen (s. 1921) Eurajoen ja Vuojo
en retkellä ja lisäsi, että hänen äitinsä 
kansakoulutodistus oli samaa kiitettävää 
luokkaa.

Anja Välimäki

Sanotaan, että ennen vanhaan kou
lussa ei saanut kymppiä kuin Jumala, 
opettajalle kuului yhdeksän ja sitten 
alkoivat oppilaitten numerot.

Näin ei käynyt Ida Sofia W inber- 
gille, joka syntyi 1 .7 .1 8 8 7  Ypäjän 
Perttulassa ja kuoli 87-vuotiaana Mel- 
lilässä. R ippikoulusta päästyään Ida 
Sofia tuli Hyhkölle pikkupiiaksi vuo
siksi 1905-1906 . Hyhköllä hän viihtyi 
mainiosti ja palasi usein muistoissaan 
Uuno Hyhkön isännöimän tilan elä
mään. Hyhköltä hän haki 2-vuotiseen 
Vuojoen karjanhoitokouluun ja sieltä 
on von Björkenheiminym. allekirjoit
tama erinomainen todistus.

Vuojoki oh tuolloin Suomen suu
rimpia kartanoita: pinta-ala 13 00 0  
hehtaaria. Siellä oli oma meijerikin. 
Navettojaoli kaksi ja niihin mahtui 230 
lehmää, jotka kaikki lypsettiin käsin. 
Valmistuttuaan Ida Sofia meni Maanin
gan Venäjänsaaren kartanoon karjakok
si. Maaningassaoli Venäjänsaaren kar
tanoa vastapäätä järven toisella puolella 
Halolan kartano, jo ta isännöi Minna 
Canthin poika. Siellä paiski töitä myös 
Antti Pitkänen. Nuoret rakastuivat, me
nivät naimisiin ja muuttivat Ahlaisiin ja 
sieltä vuonna 1924 ruotusotam iehen 
torppaan Mellilään. Lapsia syntyi seit

'J8/ssd o/ne/sso.inruuinii

Kolieläi,

‘‘•Sessa

1 g « k k o .  Välttyi
K i i t e t t ä v ä ,
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Kallen puariin lähtö
Kalle ja Miina ellää kritkas kahrestas piä- 
nes torpas pitäjän laitamaila. Oli heitil 
muutama mukulakin, mut ne oli kohta 
sänkiäisinä mennee taloisiin renkeiks ja 
piioiks, kun torppa ei pystyny elättäm- 
mään isompaa joukkoo ja se tönökin oli 
aika pikkanen suuremmal sakil.

Kalle oli aamukahul lährös kirkonkylän 
puariin. Hän oli älmänny jo aamupuuros 
ja kolmas jonain vaatenurkas, kun Miina 
klompsotteli sisä! torpan ainovaa lehmää 
hollaamast. Heitin kesken syntys tämmönen 
praakaaminen:
MIINA: Ai, \iäläks sää siin kekkaloittet? 
Mää luulin sun jo lähteneen. Mitäs sää siäl 
huinit?
KALLE: Mitäs mää...pluusii vaan. Jaa, 
tosa se onkin.
MIINA: Es Sunkaan sää tota vanhaa ker- 
muu pistä ylläs? Se ruppee jo olemaan aika 
krekkalakin. Ihmiset luulee, et mikä kun- 
nanvaivanen siält tullee, kun noin rohjois 
parseeleis kulkee. En kerki sitä täsä hötä- 
käs toonaamaankan.
KALLE: Minkäs mää sit pistäisin? Kyl siäl 
pluusi täytyy olla, ulkon käy simmonen 
kylmä viuka.
MIINA: Pistä vaikka ne pälsyt, kun isäntä 
sul anto.
KALLE: En tiärä...kyl neekkiin on jo ku- 
lamustunee, aikas klohjattu. Ei se varmaan 
muuten niit olis antanukkan. Ja siks toi- 
seks, ne on aika kuumakkin, tullee vaan 
palava, kunnei viäl talvi oi.
MIINA: Es Sunkaan sää vanha känkkäri 
simmosel puhril men, et hiki tullee? 
KALLE: Mää känkkäri vai? Älä hourui 
puhu... Tommosen matkan mää viäl plat- 
kutan ihan keitoostas.
MIINA: Niin vissiin - men mun pualestain 
vaikka kippaamal ja puh ka sen jälkeen kun 
onkapannu. Mut jos hoksaat jonkun he- 
vosmiähen menevän sammaan suuntaan, 
ni huava kyytiin. Säästäis se sun jalkaju- 
aniis.
KALLE: Ei ne juur pruuka ottaa, enkä 
viitti niin ruveta kimpsuumaankan. Mut 
kyl mää nyt tämän pluusin pistän, vaikka 
sää kompuleeraisit kuin tahtos.
MIINA: No pistä pistä... Mut jos tullee 
ihmisii vastaan ni peitä vaikka kärelläs pa
hemmat rääpäleet. Ja pistä nappis kiinen 
kans, kun menet sinne ihmistein ilmoil.

KALLE: Joo joo...en mää ny viäl ihan van
han takeri oi. Olen käyny ennenkin puaris. 
Ja kirkoskin, eikä pappi oi pois kaahistan- 
nu.
MIINA: Ei Sunkaan oi raskinnu. Mut mi- 
hes sää ne tavarat tälläät? Ei Sunkaan ne 
plakkariin mahru.
KALLE: Mää otan porstovast ton repun, 
kun mää taksvärkiskin käyn.
MIINA: Jaa... Vissiin sää sit muistat, mitä 
sun tarttee ostaat? Älä ainakan sitä kaffet 
unhota. Kun se Friimanska tullee pyhänä 
kyllään ja se tarttee ain tyystin kafieen. 
KALLE: No en...Vaikka olenkin sitä miäl- 
tä, et siin on yks ätö ihminen. Vaikka se on 
rikas, ni käy ain närpeemäs toistein kaffei. 
Sais sil joku sikuriliämikin kelvata.
MIINA: Älä ny tommottii... Se 011 sentään 
mun serkkuni. Ja käyn mää siäl taas taka
sin, ja ain sil on niin tymäkkäät kafFeet et. 
Ja kuulee siin samal ain ihmistein asjoist, 
kunnei tääl korves muuten kuulekkan. 
KALLE: Niin oikeen...On siin varmaan 
aika plätinä. Mut mää lähren nys sit, jollei 
sul en nää muuta pärmäntättävvää oi. 
MIINA: Sen kun menet - siit pois konteist. 
Mun täytyy vähä siivotakkin, kun pöksä on 
taas niin uuruakos. Kun se Friimanskakin 
tullee...

Vanhojen
m 11 riesa nojen selitykset
KRITKATA, elää hieman vaivalloisesti. 
SÄNK1ÄINEN, keväällä syntynyt vasikka, 
käytettiin myös aikuistuvista nuorista. 
TÖNÖ, hieman huonokuntoinen pieni 
asuinrakennus.
AAMUKAHU, ei kovin aikainen aamuhet
ki.
PUARI, kauppatalo, myös asuinraken
nuksen yhteydessä ollut taloustavaroiden 
säilytyshuone.
ÄLMÄTÄ, syödä vahvasti ja hieman hot
kien.
KOHNATA, etsiä jotakin. 
KLOMPSOTELLA, kävellä hieman vai
valloisesti.
HOLLATA, hoitaa, huolehtia jostakin. 
PRAAKATA, keskustella. 
KEKKALOITTA, olla jossakin tekemättä 
oikein mitään.
HUINII, joku etsii jotakin epämääräisesti. 
PLUUSI, pusero.

KERMU, huonokuntoinen vaate. 
KREKKALA, rikkinäinen vaate.
ROHJO, siivottomuus, myös huono vaa
tetus.
PARSEELI, tavara, vaatteetkin. 
HÖTAKKA, kiireinen hetki tai tapahtu
ma.
TOONATA, korjata, paikata, myös vaa
tettaa.
VIUKA, kylmä tuulenhenki.
PÄLSYT, tukeva päällystakki, tavallisesti 
turkiksilla vuorattu.
KULAMUSTUNU, huonokuntoinen vaa
te tai esine.
KLOHJATA, kuluttaa vaatteita normaalia 
enemmän.
PALAVA, hikinen olotila.
KÄNKKÄRI, vanhuuttaan kankea ihmi
nen.
PUHTI, vauhti, myös intoutuminen jo
honkin asiaan.
HOURU, hullu.
PLATKUTTAA, kävellä tai juosta. 
KEITOOSTAS, helposti.
KIPATA, juosta.
PUH KATA. huohottaa.
IIUAVATA, yrittää jotakin.
PRUUKATA, tehdä jotakin tavanomaises
ti.
K1MPSUTA, pyytää, vaatia. 
KOMPULEERATA, moittia, torua. 
RÄÄPÄLE, repale, ryysy. 
VANHANTAKERI, vanhuuttaan kömpelö 
tai muistamaton.
KAAH1STAA, ajaa pois, hätyytellä. 
TÄLLÄTÄ, laittaa, asettaa.
PLAKKARI, tasku.
PORSTOVA, eteinen.
TARTTEE, tarvitsee, on pakko.
TYYSTI, täydellinen, erittäin hyvä.
ÄTÖ, nirso, vaativa.
NÄRPEE, haluta, odottaa saavansa jota
kin.
TYMÄKÄS, vahva aine.
PLÄTINÄ, innokas puhuminen. 
PÄRMÄNTÄTÄ, moittia.
PÖKSÄ, tupa, pirtti.
UURUAKO, sekainen, siivoton.

Matti Heinonen
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Lasten suusta
Noin puolitoistavuotiaana Koivusen 
Kalle halusi opetella istumaan vve-py- 
tyllä. Pissaa odotellessa peppu putosi 
niin alas pyttyyn, että leuka otti pol
viin kiinni. Isosisko Mariia oli vieressä 
valvomassa toimitusta, katsoi pelästy
neenä äitiin päin ja sanoi: ”Onnes ei 
kukka vetäny! ”

Äiti kysyi 5 ,5-vuotiaalta Mariialta: 
"Mikä sinusta tulee isona?” Vastaus 
oli heti valmiina: "Uimahallin johtaja.” 
Edellisellä viikolla oli käyty uimahal
lissa. 4-vuotias Kalle vastasi: ”Ei must 
tu  mikkää, minä ajan vaan rekkaa niin 
ku isäkin.”

Niemikorven Jerellä ja Leimen Tee- 
mullatuliryhmiksessäriitapikkuautos- 
ta. Molemmat puolustivat oikeuksiaan 
nelivuotiaan varmuudella. Teemu tuli 
lyöneeksi Jereä olkapäähän. Jere kat
soi Teemua totisin silmin ja sanoi: ”Ei 
haa, Ere hattu” , johon Teemu tuohtu
neena: ”Itte tää olet hattu .” Taidatkos 
sen selkeämmin sanoa!

Kuusivuotiaan Mattarin Kallen rahat 
olivat loppuneet ja jostakin olisi pitä
nyt saada käteistä. Kalle keksi tehdä 
savesta pieniä purkkeja ja pystyttää 
myyntipöydän tien viereen. Hinnoit
telu vaan oli vaikeaa... Viimein Kalle 
oivalsi paljousalennuksen salat - 3 
markkaa kappale ja kympillä kolme.

Kolmevuotias Mariia tahtoi leikkiä ele- 
fanttimarssia. Hän haki Kallen, Miian 
ja Koivusen Olli-papan mukaan. Pappa 
ei heti ollut kovin innokas, joten Mariia 
rohkaisi: ”No niin, toveri!” Lähtihän 
pappa, puoluekantaan katsomatta.

Nelivuotiaana Mariia laski yksi, kaksi, 
kolme, neljä, viisi, kuusi. Sitten tuli 
tauko, jolloin äiti kysyi: ”Mikä tulee 
kuuden jälkeen?” Mariian ilme kirkas
tui ja hän vastasi: ”Pikkukakkonen!”

Äiti oli hakemassa Mariiaa kerhosta ja 
naapurin Kirsi oh kaksivuotiaan Kal
len kanssa kotona. Kotiin tultua äiti 
jutteli Kirsin kanssa. Mariialla olisi

ollut asiaa, koska sanoi: "Hiljaa, hil
jaa! ” Kalle jatkoi siihen harvakseltaan: 
"Joulun kellot kajahtaa.”

Vuonna 1987 Koivusen Olli täytti 
60 voiotta, mutta ei halunnut juhlia 
vanhenemistaan, vaan lähti Marokon- 
matkalle. Anne oli sanonut lapsilleen, 
ettei päästy synttäreille, kun pappa 
meni Afrikkaan. Samaan aikaan käy
tiin paljon keskustelua aidsista ja Afri
kan synkästä tilanteesta. Kuusivuotias 
Kalle oli poim inut tietoja televisiosta 
ja papan matkakohteesta.
Kun perhe oli pappaa vastassa lento
asemalla ja Kalle näki papan, niin koh
ta Kalle kysymään kirkkaalla äänellä: 
"Toiko pappa sielt nyt sen aidsin?” 
Hieman ympärillä olijat hymyilivät.

Mamma kutoi sukkaa ja nelivuotias 
Aatu istui vieressä katsellen tarkkaan. 
Hetken kuluttua Aatu pyysi: "Haetkos 
mulle ja ne piikit? Mä haluun kans teh- 
rä sukkaa.”

Oltiin kylän saunassa ja siskon poikii 
totesi: "Onpas pitkä löyly!” (tarkoitti 
lauteita)

Kaupungista tulleiden kesälasten 
kanssa mentiin keräämään munia ka
nalasta. Silloin kaupunkilaispoika ih
metteli: "Täältäkös munat tulevatkin. 
Minä luulin, että ne tulevat tehtaasta.”

Poika alakoulussa ollessaan totesi: 
"Opettaja, kyllä se on paras, että minä 
teen vaan noita ykkösen numeroita, 
kun kakkoset tulevat niin rumia.”

Kolmevuotias Riikka ihmetteli äidil
leen jäniksen nähdessään: ”Katso, äiti, 
jänis on ilman vaatteita!” Satukirjan 
Pupu Tupunalla on aina vaatteet.

Kolmevuotias Mikko kommentoi jä
niksen nähdessään: "Tiellä menee 
pieni kenguru.”

Kolmevuotias Mikko istuu keittiön 
tuolillajakatselee, kun äiti pesee ikku
naa. Mikko on kova puhumaan. Nytkin

hänen suunsa käy koko ajan, kun hän 
tokaisee: "Täytyy oikein s a a r n a t a ,  
että tulis parempi olo.”

Äiti luki lapsilleen Isä meidän -ruko
usta. Kun hän oli kohdassa ” ...ja anna 
meille tänä päivänä jokapäiväinen 
leipämme” , keskeytti yksi lapsista ja 
sanoi: "Äiti, pyydä myös juustoa ja  to
maattia!”

Nelivuotias Harri kiiruhti hoitotädin 
luo ja kysyi: ”Koska äiti tulee?” Hoi- 
totäti vastasi: ”Äiti tulee noin tunnin 
päästä.” Kului tovi ja Harri palasi taas 
hoitotädin luo ja kysyi nyt: "Koska se 
tunninpää on?”

Viisivuotias helsinkiläispoika Pietari 
kulki sukulaisperheen mukana Kos
ken hautausmaalla. Yhdessä ihailtiin 
kauniisti hoidettuja hautakumpuja ja 
katseltiin erilaisia hautakiviä, kunnes 
poika pysäytti ja veti tossullaan vahvan 
viivan hiekkaan. Pietari kehotti jää
mään viivan taakse, koska hänellä oli 
tärkeää kysyttävää. Poika kysyi Postin 
hautakiven tekstin nähdessään: "Mi
ten on mahdollista, että hautausmaalla 
on posti?”

Ajettiin autolla hidasteen yli, silloin
2 .5-vuotias Eetu totesi: "Auto meni 
kynnyksen yli.”

2 .5-vuotias Veera kertoi papalle pu
helimessa: "Isällä on uusi auto.” Pap
pa kysyi auton väriä. Vähän aikaa mie
tittyään Veera totesi: ”Se on lumesta 
tehty.” Auto oh valkoinen väriltään.

Neljävuotias Elias ei ollut lainkaan ku
vien ottamisesta, niinpä kerran hän to- 
tesikin voitonriemuisena: "E t saanut 
minusta kuvaa. Minulla olivat silmät 
kiinni.”

Kokoajana Maila Anttila
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Koskelaisseura toimii
Kahdeksanjäseninen johtokunta, puheenjohtajanaan Hely 
Nurminen, varapuheenjohtajanaan Maila Anttila ja sihtee
rinään Matti Heinonen, on kokoontunut toimintavuonna 
tasaisen tahtiin, keskustellut sopuisasti unohtamatta huu
moria ja tehnyt päätöksiä varsin yksimieliseen tapaansa. 
Perinteitäkään ei ole unohdettu.

MAALISKUUSSA

Juhannussunnuntaina pyöräiltiin Mellilään Kirsti Mäen 
tanhuville. Saimme kuulla mielenkiintoisen selostuksen ta
lon vaiheista ja myös emännän moninaisista harrastuksista. 
Taloon ja emännän taiteelliseen tuotantoon retkeläiset saivat 
tutustua lämpimän kesäsään vallitessa.

HEINÄKUUSSA
Vietimme musiikillista iltapäivätuokiota Raili ja Kalervo 
Petterssonin pihapiirissä. Heinosen Mikko ja Matti säes
tivät yhteislaulua totuttuun tapaan ja taas juotiin emännän 
tarjoamat kahvit.

A ili Tuomola ja  Jim i Mikkola alustivat Karjanhoito-tee
maa.
Seuran kevätkokouksessa Kestikarassa sääntömääräisten 
asioiden lisäksi keskusteltiin aiheesta Karjanhoito ennen 
ja nyt. Aili Tuomola, aiempien vuosikymmenien tarmokas 
karjanhoitaja, kertoili seikkaperäisesti varhemmista tavois
ta ja Jussi Mikkola, Lehtirannan suurkarjatilan edustaja, 
tämän ajan keinoista tuottaa tu lostaja pitää karja terveenä. 
Erinomaisia alustuksia seurasi mielenkiintoinen keskuste
lu. Asiat selvästi kiinnostivat kuulijoita.

KESÄKUUSSA
Vuonna 1893 rakennetun kivisillan muistomerkkikivi siir
rettiin seuran pyynnöstä ja kunnan työntekijöiden toimes
ta iiäky\iini|)ään paikkaan Myllyrantaan sillan kupeeseen. 
Siivottiin Santionmäen taistelun muistomerkkialuetta, nii
tettiin talkoilla heinät Myllyrannasta ja myöhemmin kesällä 
vielä toiseen kertaan.

Petterssonienpihapiirissä laulettiin yhdessä Matin ja  Mikon 
säestyksellä.

Suosittu kotiseuturetki suunnattiin tänä vuonna Vakka- 
Suomeen Anja Välimäen opastamana. Olkiluodon ydinvoi
malaitoksessa tiukkojen henkilötarkastusten jälkeen päästiin 
asiaan: laitoksen oma opas kertoi sanoin ja videokuvin toimin
nasta, kuljetutti koko bussilastillisen kalliouumeniin tutustu
maan ydinpolttojätteen sijoituspaikkoihin. Toiminnan laajuus 
ja haasteellisuus turvallisuuskysymyksineen pohdituttivat 
retkeläisiä kovasti. Saimme nauttia myös talon tarjoamasta 
aamupäiväkahvista.

V uonna 1836 arkkitehti C. L. Engelin suunnittelem a 
Pyöräretkelläjuhannussunnuntaina. empiretyylinen Vuojoen kartano oli seuraava kohteemme
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Eurajoella. Kaptee
ni Björkenheimin 
valtaisa koti on ko
keilin m oninaisia 
vaiheita, m utta v. 
20 0 5  valmistunut 
restaurointi on on
nistuneesti palaut
tanut päärakennuk
sen upeat puitteet 
sa la ik k u n o in een  
ja -ovineen. Ko
kous-, koulutus-ja 
kulttuurikeskus on 
myös suosittu juh
lapaikka. Upeasti 

i entisöidyt raken- 
I nuksetympäristöi- 

neen tulivat opaste
tuiksi tehokkaasti ja 
myös noutopöydän 
antimet maistuivat 
retkeläisille. 

Vanhaan Rau- 
 ̂ maan tutustuminen 

aloitettiin käymällä 
Pyhän Ristin kir
kossa. 1400-1 u- 
vulta peräisin oleva 
pyhäkkö on koke
nut monia omistajia 

j ja tilanteita, mutta 
paljon maalauksia 

ja muita taideaarteita on säilynyt jälkipolville.
Viimeinen kohteemme oli Marelan laivanvarustajan koti, 

nykyinen Rauman kaupungin omistama museo Granlundin 
suvun esineistöilleen. Nähtiinpäkuuluisista pitseistäkin uu
denlaisia malleja. Iltapäiväkahvitilaisuus päätti retkemme, 
valitettavasti kaikki halukkaat eivät tälläkään vuonna mah
tuneet mukaan.

Kosken Kohauksessa sai Koskelaisseuran yhdestoista 
KÖNTYS, Juhani Hörkkö, perusteellisen herätyksen. Mo
nella yhteiskunnallisella alueella ansioitunut neuvos lupasi 
urheasti hoitaa tämänkin tehtävän.

Kiitokset uhrautuvasta toiminnasta kuuluvat myös Piika 
Vainiolle, joka vuodesta toiseen on luovuttanut kastajaisten 
rekvisiitan seuran käyttöön.

Koskelaisseuran n. KÖNTYS Juhani Hörkkö.

MARRASKUUSSA
Sääntömääräisessä syyskokouksessa Koskisalissa koko
usasioiden jälkeen Riitta M ikkola/Ojanen kertoili runo
teoksestaan Musteensininen blues ja seuran sihteeri Matti 
Heinonen lähes unohdetuista koskelaisista murresanoista. 
Matin esitys on julkaistu lehdessä otsikolla Kallen puariin 
lähtö.

JOULUKUUSSA
Kotiseutulehti Koskelainen jälleen ilmestynyt.

Hely Nurminen

ELOKUUSSA
Jälleen jäljestettiin elotanssit, nyt Myllykylän Nyhällä. Kos
ken Hanuriyhtye soitti ja Matti lauloi - taidokkaasti kuten 
aina. Tunnelmallisissa tansseissa palkittiin parhaat vanhah
taviin asuihin sonnustautuneet Riitta Honkala, Helvi Salo
nen ja Juhani Hörkkö.

Myllyrannan heinätalkooväkeä.
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Sälekarin Kirjapaino

T u im a lan tie  11 
3 1 5 0 0  K O S K I T L

l i j H b y  S U O M I , .
P I N L A N D

S I  palaeno

Uuno, Hugo,


