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Puheenjohtajan palsta

Koskelaisseuran toiminnassa ovat 
apunani olleet kuluneena toimin

tavuonna johtokunnan jäsenet: Maila 
Anttila, Matti Heinonen, Sisko Hei
nonen, Marja Jalli, Antti Kesälä, Seija 
Mäkitalo, Antti Tuominen, Tuomo 
Urmas. Toteutettavaa kotiseututyötä 
ja taloutta kohensi merkittävällä tavalla 
seuran edesmenneen perustajajäsenen 
ja kunniapuheenjohtajan Elvi Heikkilän 
testamentti, minkä seura sai vastaanottaa 
helmikuussa 2008. Johtokunnan edus
tajat kävivät laskemassa kiitollisina kukat 
pitäjänneuvoksen haudalle hänen synty
mänsä muistopäivänä huhtikuussa.

Maaliskuun sääntömääräisten koko
usasioiden jälkeen saimme kuulla Säh
köliike Kujalan vaiheista. Alli Kujalan, 
Pirkko Lehdon ja Pertti Kujalan mielen
kiintoista tarinointia seurasi vilkas kes
kustelu. Erillinen juttu lehdessämme 
toisaalla täydentää tarinoinnin antia.

Toisena pääsiäispäivänä Koske- 
laisseura osallistui seurakuntamme ja 
muiden toimijoiden kanssa perinne- 
jumalanpalvelukseen asianmukaisesti 
vanhoiksi \>ukeutuneina ja unilukkarin 
herätyksiin varustautuneina.

Kesäisenä juhannussunnuntaina 
tutustuttiin kotiseutuun jälleen pyö
räillen, taukopaikkana tänä vuonna 
Hevonlinnan mökin tienoot. Reipasta 
menoa siivitti hieno sää. Heinäkuisen 
kohaussunnuntain ohjelmasta, Kön
tyksestä ja Hyhkön perinneiltapäiväs- 
tä, kerrotaan kuvatekstein laajemmin 
lehden sivuilla. Museoinventoija Kari 
Ahtiainen ja nuori mies Antti Rasimus 
toteuttivat Hyhkön museon sisätilojen 
inventoinnin loppuun. Työ jatkuu ul
korakennusten ja arkistoinnin piirissä 
tulevina kesinä.

Elokuinen retki 500-vuotiaan Vih
din maisemiin toteutui Anja Välimäen 
opastuksella mainiosti. Tutustuttiin 
Pyhän Birgitan kirkon vaiheisiin pai- 
kallisoppaan johdolla. Päivän kuluessa 
kävimme myös Vihdin kirkossa. Pää- 
kohteemme oli Olkkalan kartano, jo
hon saimme tutustua kartanon emännän 
Hanna Pulla-Kankimäen viehättävän ja 
mielenkiintoisen tarinoinnin keinoin 
ja kahvitarjoilun merkeissä. Taidetta ja 
historian havinaa...

Hiidenveden rannalla sijaitsevassa 
Hopeaniemen kuntoutuskeskus/kylpy
lässä nautimme noutopöydästä mauk
kaan lounaan, ja ruokailun jälkeen Seija 
Lukkalan SL-studio sekä Globe Hope 
olivat seuraavat kohteemme. Kierrätys- 
materiaali oikein käytetty nä sopii vaik
ka itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle 
asuksi, kun asian taitaa. Meille ”tavik- 
sille” riittivät hieman yksinkertaisemmat 
asusteet, joihin oli mahdollisuus tutustua 
ja vaikkapa ostaa. Cafetoria Andesassa 
tutustuimme Andeilta tuodun raakakah- 
vin jalostamiseen, joimme makoisat Kaf- 
fe Latte' t sekä saimme kotiinkin vietävää 
tuliaisina. Vihti ympäristöineen oli mai
nio tutustumiskohde, bussi oli täynnä, 
kuten aina, virkeitä retkeilijöitä.

Ja tietenkin elokuun kuutamoillas- 
sa tanssittiin Kosken Hanuriyhtyeen 
rytmein, Jukka Aholan ja Matti Heino
sen taitavin solistisoinnuin. Nokkalan

isäntäparille, musikanteille ja kaikille 
mukana olleille lämpimät kiitokset.

Marraskuun sääntömääräistä ko
kousta täydentää kauppias Viljo Lehti
nen. Hän on luvannut kertoilla, millaista 
on ollut kauppiaan työ eri vuosikym
menillä.

Vuosi on vierähtänyt tosi nopeasti. 
Jälleen on käsissänne uusi Koskelainen- 
lehti. Kiitollisina saamme vastaanottaa 
postitusavustuksen, jonka vuodesta 
toiseen on myöntänyt pitäjämme oma 
pankki. Kosken Osuuspankille lämpi
mät 90-vuotissyntymäpäiväonnittelut ja 
kiitokset saumattomasta yhteistyöstä, 
mihin pankkitoimihenkilötkin osallis
tuvat lehden irtonumeromyyjinä.

LEHDEN KANNATUSMAKSU 
ON 7 EUROA ja sisältää Koskelainen 
2008 -lehden. Vuosijäsenmaksu (6 e) ja 
ainaisjäsenmaksu (50 e) mahdollistavat 
seuran muuta toimintaa. Kiitoksia! Toi
mikunnan puolesta toivotan viihtyisiä 
lukuhetkiä kotiseutulehden parissa!

Hely Nurminen

7 EURON KANNATUSMAKSU 
SISÄLTÄÄ KOSKELAINEN 

2 0 0 8 -LEHDEN.
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Ihmispelosta 
Jum alan pelkoon!

Viereinen kuva on espanjalaisen 
taidemaalaari Francisco de Zur- 

bäran maalaus: ”Maria tyttönä”. Teos 
on suunnilleen vuodelta 1660. Se ei 
vielä kuvaa erityisesti joulua ja joulun 
tapahtumia, mutta jotain odotuksesta, 
toivosta, uskosta ja luottamuksesta sii
nä selvästi heijastuu. Ehkä juuri odotus 
edessä olevasta on, hyvin tehdyn työn 
tuoman tyydytyksen ohella, elämän par
haimpia ja merkittävimpiä asioita.

Maailmassa ja meidänkin maassam
me on jo useita vuosia sitten vallannut 
alaa "mukavuuden makea myrkky”. 
Toisin sanoen, jos joku työ ei huvita 
minua, huolehtikoot muut siitä. Mi
nulle se on liian ikävää eikä minulla 
ole siihen mitään halua. Mieluimmin 
nautin elämästä vailla mitään vastuita 
ja velvollisuuksia.

Valitettavan usein elämän erilaisten 
odotusten pitäisi täyttyä juuri meidän 
toiveittemme mukaan. Entä jos kaikki 
menisikin minun piirustusteni tai sinun 
suunnitelmiesi mukaan? Millainen mei
dän maailmamme silloin olisi? Siitäkin 
olemme saaneet ainakin aavistuksia, 
joskin myös tyrmistyttäviä kokemuksia. 
Koko maapallo joutuisi silloin varmasti 
tuhoon. Itsekkyys, välinpitämättömyys 
muistaja ”mulle kaikki heti”-asenne 
johtaa väistämättä perikatoon. Ihmiset 
itsessään ovat näitä vastaan lähes vastus- 
tuskyvyttömiä. Ovatko nämä asenteet 
vieneet meidät lähemmäksi Jumalaa, 
lähemmäksi elämän lähdettä, vai etään
nyttäneet hänestä? -  V anha sananlasku 
muistuttaa meitä siitä, että vain vastavir
taan jokea kulkemalla pääsee lähteelle. 
-  Jos siis on kaksi mahdollisuutta, niin 
lähes aina on epämukavampi oikeam
pi.

Joulun sanoma on jotain aivan uut
ta ja yllättävää. Jumala lahjoittaa meille 
jouluna kaikkein rakkainta, mitä hänellä 
on: oman Poikansa. Joka ottaa vastaan

tämän lahjan uskossa 
Jeesukseen, saa sen 
myötä kaiken mitä hän 
tarvitsee -  ajassa ja ikui
suudessa. Enkö minä
kin lalnoisi lahjoittaa 
jotain Jumalalle, Luo
jalleni ja Jeesukselle, 
Vapahtajalleni?

Mitä minä voisin 
lahjoittaa? Kun aposto
li Pietari kohtasi almua 
pyytävän ramman, hän 
sanoi miehelle: "Ho
peaa ja kultaa minulla 
ei ole, mutta mitä mi
nulla on, sitä minä si
nulle annan. Jeesuksen 
Kristuksen, Nasaretilai
sen; nimessä: nouse ja 
kävele” (Ap.t. 3:1-8).
-  On järjetöntä ajatel
lakin, että luotu voisi 
lahjoittaa Luojalleen 
jotain. Ja sittenkin hän 
voi! Jouluevankeliumi 
antaa tähänkin ongelmaan selkeän vas
tauksen: Anna kunnia Jumalalle! Älä 
pelkää ihmisiä vaan Jumalaa! Jumalan
pelko on sanana itsessään hyvin posi
tiivinen, hyvin myönteinen. Siihen ei 
sisälly kauhun ja ahdistuksen momenttia 
vaan kunnioitusta, ylistystä ja kiitosta. 
Opettihan jo Luther: "Meidän tulee niin 
pelätä ja rakastaa Jumalaa, että...”. Ju
malan kohdalla pelko ja rakkaus kuu
luvat yhteen. Jumalan pelko on hänen 
kunnioittamistaan ja rakastamistaan.

Itä-Saksassa, kommunismin aikaan, 
oli nähtävillä suuria plakaatteja: ”Ilman 
Jumalaa ja aurinkoa me koijaamme hyviä 
satoja!” Tunnuslause oli: "Ilman Juma
laa!” -  "Ilman Jumalaame rakennamme 
yhteiskuntamme ja talouselämämme! ”
-  Mitä tästä valtiosta ja taloudesta on tul
lut? Sen me tiedämme: jättiläismäinen

konkurssi! Vastaavat yritykset johtavat 
väistämättä samaan lopputulokseen.

Me tarvitsemme rauhaa, iloa, rak
kautta ja tulevaisuutta -  Jumalan avulla 
(ei ilman häntä). Siksi meidän on etsittä
vä Jumalaa. Siksi meidän on, paimenien 
tavoin, lähdettävä matkalle Betlehemiin, 
Jeesuksen seimen äärelle. -  Paimenet 
palasivat seimeltä takaisin vanhaan elä
määnsä. Laumat odottivat heitä. Hei
dän oli yhä vielä kylmä ja yhä vielä oli 
yö. Lähimpien päivien huolet vartoivat 
heitä ja silti kaikki oli muuttunut. Hei
dän tarvitsi ajatella vain Jumalan Poikaa 
seimessä, enkeleitä Betlehemissä -  ja he 
tiesivät kaikkien ongelmiensa keskellä: 
Kristus, Pelastaja, on siellä! ” -  Joulun 
rauhaa ja iloa elämääsi ja kotiisi!

Antti Saarela
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Kosken Osuuspankin 
juhlavuosi

90-vuotias Kosken Osuuspankki voi hyvin

Pankin perustamissopimus allekirjoi
tettiin jo ennen Suomen itsenäisty

mistä maaliskuussa vuonna 1917, mutta 
varsinainen pankkitoiminta pääsi alka
maan vasta seuraavana vuonna. Ensim
mäinen pankkipalvelupäiväoli lauantai 
12.10.1918. Kosken Osuuspankin 
toimintaperiaatteisiin merkittävänä 
kuuluvan asiakaslähtöisyyden vuoksi 
halusimme valita juhlavuodeksi tämän 
vuoden, jolloin asiakaspalvelun alkami
sesta on tullut kuluneeksi 90 vuotta.

Ensimmäisenä toimintavuonna 
pankissa asioi 16 tallettajaa ja kaksi 
lainanottajaa. Tänä päivänä pankkim
me palvelee yli 5000 asiakasta, vaikka 
päätoimialueena on edelleen vahvasti 
Kosken Tl kunta.

Otimme pienen varaslähdön juhlin
taan jo kesällä, kun kesäkuun viimeisenä 
sunnuntaina järjestimme teatterimatkan 
Pyynikin kesäteatteriin. Kolme täpö
täyttä linja-autollista pankin jäseniä ja 
hallintoon kuuluvia matkasi sateiselta 
Koskelta Tampereelle, jossa mauk
kaan päivällisen jälkeen katsottiin ilta- 
auringon paisteessa musiikkikomedia 
Kalliolle kukkulalle.

Varsinaiseksi vuosijuhlapäiväksi 
valikoitui torstai 16.10.2008. Silloin 
pankilla juotiin perinteiseen tapaan 
kakkukahvit ja muutakin ohjelmaa 
oli järjestetty asiakkaitamme viihdyt
tämään. Nuorimpia hauskuutti Pelle 
Positiivi, jonka esityksiin yleisökin 
pääsi osallistumaan. Nuorisoa ajatel
len pankki tarjosi Nuortentalolla kak
si elokuvaesitystä ja musiikin ystävät 
saivat illalla kuulla Kosken Tl kirkossa 
tangokuningatar Elina Vettenrannan 
koskettavia tulkintoja. Oli ilo huoma
ta, että yleisöä saapui runsaasti oman 
pankkinsa juhlaan.

Kosken Osuuspankki on ollut kautta 
aikojen vakaa pankki niin kehityksensä 
kuin henkilöstönsä osalta. Asiakkaitam

me ovat vuosikymmenet palvelleet tutut 
johtajat ja pankkitoimihenkilöt. Viimei
sen kolmen vuoden aikana on kuitenkin 
miltei puolet henkilökunnasta vaihtu
nut pääasiassa eläkkeelle siirtymisten 
vuoksi. Henkilövaihdoksista huolimatta 
olemme halunneet säilyttää toimintata
pamme ennallaan ja palvella asiakkai
tamme joustavasti paikkakunnan tyyliin 
sopivalla tavalla.

Tänä pankin juhlavuonna maailman 
taloustilanne on herättää kysymyksiä. 
Maailmantalouden veturina pidetyn 
USAn rahamarkkinat ovat likimain kaa
oksessa ja se aiheuttaa epävarmuutta 
myös Euroopassa ja Suomessa. Islan
nin valtio ja Suomessakin toimivat is- 
lantilaispankit ovat joutuneet suuriin 
vaikeuksiin. Islannin valuuttaa ei no
teerata ulkomailla, joten valtion voi käy
tännössä katsoa tehneen konkurssin. 
Sveitsin suurin pankki ajautui valtion 
omistukseen. Pörssikurssit ovat kautta 
maailman syöksyneet alas, esimerkiksi 
Helsingin pörssin OMX-indeksi on 
tätä kirjoitettaessa alle 6000 pistees
sä. Lokakuun puolivälissä pankkikrii

siä ryhdyttiin voimakkaasti torjumaan 
Euroopassa keskuspankkien javaltion- 
varainministeriöiden tukitoimilla. Ne 
pyrkivät palauttamaan pankkien kes
kinäisen luottamuksen, jotta globaali 
lama voitaisiin estää. Suomalaispankit 
tuntuv at kuitenkin olevan paremmassa 
kunnossa kuin ulkomaiset kilpailijansa. 
Suomen valtion tukitoimiksi riittää tällä 
hetkellä valtion lupaama takaus pankki
en liikkeelle laskemille velkakirjoille. 
Talletussuojarahasto, joka turvaa suo
malaisten pankkien asiakkaita pankin 
maksukyvyttömyydeltä, nosti suojat
tujen varojen määrän 25.000 eurosta 
50.000 euroon. Pohdinnassa on, nos
tetaanko määrä jopa 100.000 euroon 
saakka.

Paikallisosuuspankkiryhmään kuu
luvan Kosken Osuuspankin toimintaa 
maailmantalous ei ainakaan vielä ole hei
lauttanut. Pankin tase on tänä vuonna 
noin 110 miljoonaa euroa ja liikevoitto 
tulee olemaan noin 2,3 miljoonaa euroa. 
Pankin toiminnan perusta on pitkälti 
perinteisesti talletusten keräämisessä 
paikallisilta tallettajilta ja varojen lai
naamisessa toimialueen luotontarv itsi- 
joille. Toimintaan sisältyvät riskit ovat 
näin ollen helpommin hahmotettavissa. 
Tuleviin vuosiin katsomme myös luotta
vaisina. Uskomme talouden taas elpyvän 
epävarmuuden ajan jälkeen, pankki on 
vahva ja liiketoiminta kannattavaa asia
kasmäärän kasvaessa. Pankkimme halu
aa jatkossakin olla merkittävä toimija 
kotikunnassamme ja toimialueellamme 
ja vaikuttaa kehitykseen paikkakunnan 
parhaaksi toimien.

Toivotan omasta ja Kosken Osuuspan
kin puolesta lehden lukijoille Hyvää 
Joulua ja joulun odotusta!

Toimitusjohtaja Ilkka Harjunpää 
Kosken Osuuspankki
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K unnalliskod ista  — 
Palvelukeskuks eksi

Palvelukeskuksen johtaja Hilkka Väinölä.

Jatkuva muutos on kehityksen edel
lytys. Näin voidaan sanoa, kun aja
tellaan Kosken Tl kunnan vanhusten

huoltoa.
Toukokuun 26. päivänä vuonna 

1937 päätti silloinen kunnalliskodin 
rakennuslautakunta antaa pääraken
nuksen rakentamisen urakoitsijalle. 
Runko tehtiin Kosken Tl vanhan kirkon 
hirsistä, mistä johtuen oli tärkeää saada 
rakennus vesikattoon syyskuun loppuun 
mennessä ja kaiken tuli olla valmista elo
kuun viimeisenä päivänä 1938.

Hyvin tämä rakennus palvelikin kun
talaisia. Toiminta tässä osasto Mäntyläs- 
sä päättyi vasta kesällä 2006, jolloin se 
purettiin uudisrakennuksen alta pois, 
mutta vanhoja kirkon hirsiä on vielä nä
kyvissä päiväsalin tv-nurkkauksessa.

Nyt vietetään tavallaan juhlavuotta. 
On kulunut 70 vuotta siitä, kun koske
laisten hoivaa j a huolenpitoa tarvitsevien 
henkilöiden huolto muuttui laitoshoi
doksi kunnan omassa kunnalliskodissa. 
Tuolloin asukkaat olivat enimmäkseen 
yksinäisiä, ilman asuntoa olevia vanhuk

sia, psyykkisesti sairaita ja kehitysvam
maisia. Yksinäisten äitien osa oli siihen 
aikaan myös vaikea. Täällä ovat edelleen 
tallella kastemekko ja lasten sänky.

Kunnalliskodin yhteydessä oli pel
toa ja puutarha. Viljelyksessä oli mm. 
perunaa, kasviksia ja marjoja. Pihalla 
oli sikalarakennus, missä kasvatettiin 
possuja. Siihen aikaan oltiin mahdolli
simman omavaraisia.

Henkilökuntaa oli alussa niukasti. 
Johtajan, keittäjän ja apulaisten lisäksi 
talon asukkaat osallistuivat päivittäin 
toimintoihin. Johtokunta valvoi sosiaa
lilautakunnan alaisena tarkasti laitoksen 
toimintaa.

Seuraava merkittävä vuosi kunnal
liskodin historiassa oli 1961. Silloin 
valmistui ajan tavan mukaisesti sairas- 
osasto kunnalliskodin jatkoksi. Sairas- 
osasto, nykyinen osasto Kuusela, oli 
ajanmukainen: vesi tuli melkein joka 
huoneeseen, ovet olivat leveät ja kaikki 
tuntui tosi hienolta. Johtajakin sai uu
den asunnon. Samalla saatiin myös uusi 
lämpökeskus ja alakerran sauna.

Sairasosasto tuli paikkapulaan 
avuksi, koska elinikä koko ajan piteni 
ja sairauksia pystyttiin entistä parem
min hoitamaan. Silloin ei ollut vielä 
terveyskeskuksia. Kunnanlääkäri hoiti 
tämänkin talon asukkaita ja vähitellen 
saatiin koulutettua sairaanhoitohenki
löstöäkin.

Kunnalliskoti oli nimityksenä vä
hemmän mukava. Se toi mieleen ”kun- 
nanvaivaiset”, ja siksi nimi muutettiin
kin vanhainkodiksi 1980-luvulla.

Vanhainkodin toimintamalliin tuli 
taas muutoksia, kun kunnassa aloitet
tiin kotipalvelutoiminta. Tämä tarkoit
taa avun antamista tarvitseville omaan 
kotiin, ja näin tuetaan mahdollisimman 
pitkään omassa kodissa asumista.

Ensimmäisenä tukimuotona aloi
tettiin vuonna 1984 vanhainkodissa 
tilapäishoitojaksot kotona asuville van
huksille. Näin voidaan antaa hoitajille 
vapaata tai tehostaa asukkaan kuntou
tumista ennen sairaalasta kotiutumista
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V. ig$8 valmistunut päärakennus'.

jne. Hoitojaksot ovat yleensä viikon 
mittaisia ellei toisin sovita.

Ateriapalvelu siirtyi vanhainkotiin 
syksyllä 1987, kun saatiin uudisra
kennuksen myötä asialliset keittiö- ja 
ruokailutilat. Tämä toiminta on ollut 
suosittua ja koko ajan laajenemassa. Ny
kyisin keittiömme valmistaa ateriat myös 
lapsille kunnan eri päiväkoteihin.

Päivätoiminta alkoi virallisesti 
vuonna 1996. Näin voidaan myös tu
kea vanhusten asumista kotona. Päivä- 
toimintaa on kahtena päivänä viikossa, 
ja silloin asiakkailla on mahdollisuus 
saunomiseen, ruokailuun ja eri virike
toimintoihin. Talossamme on mvös oma 
pesula, missä toimii talon asukkaiden 
ja kotipalveluasiakkaiden pyykki- ja 
vaatehuolto.

Yksilöllinen hoito, kodinomaisuus 
ja asukkaan voinnin tukeminen ovat 
aina olleet tavoitteinamme. Tämä toi
mintamalli sai hyvät edellytykset, kun 
ensimmäiset palveluasunnot valmistui- 
vatvuonna 1995 ja uusi Mäntylä vuonna 
2007.

Nykyisin talon jokaisella asukkaal
la on oma vuokra-asunto ja tarvittavat 
palvelut voidaan ostaa. Oman kotinsa 
saa myös kalustaa mieltymyksensä ja 
vointinsa mukaisesti.

Kesällä 2007 talon nimi muuttui 
Palvelukeskukseksi. Täällä asuminen on 
aivan samanlaista kuin yleensä vuokra- 
asunnossa. Asukkaat saavat omat eläk
keensä ja Kelan etuudet, kuten ennen

omassa kodissaankin. Palvelukeskuksen 
asukkaat ovat kaikki ympärivuorokau
tista hoitoa tarvitsevia koskelaisia.

Omaiset ja ystävät ovat aina terve
tulleita taloomme ja voivat osallistua 
omaisten tai läheisten päivittäisiin toi
mintoihin. Henkilökunta ei koskaan 
pysty antamaan sitä läheisyyden tunnet
ta ja muistojen rikkautta mitä omainen 
tuo. Varsinkin näin lähestyvän joulun 
aikaan ovat muisteluhetket arvokasta 
yhdessäoloa. Yritämme kyllä huomioida 
kaikki juhlapäivät, mutta se ei koskaan 
ole sitä, mitä esimerkiksi joulu omassa 
kodissa läheisten kanssa on ollut.

Kaikilla ei kuitenkaan ole omaisia 
lähellä, joten on suurenmoista, että 
vapaaehtoiset, seurakunta, eri kuorot 
ja toimintapiirit käyvät meitä viihdyttä
mässä. Lämpimät kiitokset Teille kaikil
le. Jäämme odottamaan taas ensi vuotta 
ja uusia tapaamisia kanssanne. Aina on 
kuuntelijoita lehden lukijalle, laulajalle 
tai pienelle kävelyretkelle saattajalle.

SuattucMi&ad&t fo u lu tt ai&eui 
kaiteille 'KoöÄeCateea tukijoille  

7*
öm tcei vuodelle 2 0 0 9

Hilkka Väinölä

Kunnalliskodin, vanhainkodin ja palvelukeskuksen
johtajat 1945 lähtien arkistonhoitaja Aila Rantalan
keräämien tietojen mukaan:
Myllykoski, Irja ensimmäinen johtaja
Niemi, Katri 1945
Parviainen, Hilja 1949-1955
Laitinen, Helena 31.7.1955-9.9.1955
Heikkinen, Anni 17.3.1956-31.7.1956
Vuoristo, Hulda 15.8.1956-1.12.1956
Uusinummi, Hilkka 19.2.1957-31.8.1958
Sairanen, Lyyli 1.9.1958-30.11.1969
Kivipelto, Marja-Liisa 8.12.1969-13.5.1974
Väinölä, Hilkka 16.9.1974-
Sijaisina:
Levonen, Salli vuonna 1955
Vaparanta, T uula vuonna 1972
Kattelus, Hilda vuonna 1974
Tenhunen, Inga vuonna 1974.
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Kuka ja  mikä oli P a r telan 
kylän Seppä eli K irsti?

Tarinan on kerton u t 1 900-lu vu n  alussa M iina A lkaisi, 8 0  vuoden ikäinen torpan  tytär. 
Hän oli kuullut sen isä ltään , M ikko M atinpo ika  A lhaisilta (s. 1 8 0 0 ,  M yllykylän  Särän  to rp p a ri). 

Tarinan on m erkinnyt muistiin Elis K esä lä  (1 8 7 5 —1 9 4 3 ) .

Siit o 'vissii jo kolinat saitaa vuotta hyvän matkaa kulunu, 
ku oh erinomaisen kuuma heinänaika. Partelan kylän väki 

oli kaikki luutimissiin takamailyökunnis heinäs. Säntättiin 
kipot ja kapat, kakarat ja akat kärry il ”proventti” kuorman 
pääl ja mentiin yhteisil niituil heinään. Heinänteko kesti 
koko viikon ja lauvantaa ehttoopual lährettiin kotti. Mut 
voi kovalykys! Kun pääsit mettäst ulos peltoapajal kyllää 
ei ollu missään. Poroks oli menny jok’ ikinen mökki. Oli 
Sepän pajan korsteenisi tuuli puhaltannu kipinät ja koko 
kylä menny.

Kulluutaas aikaa pari miespolvee. Koko maas vallitti kova 
aika, välil sotaja nälkävuas oh niin maakunnan kövhryttänny, 
et Koskelki oli paljo autioi taloi. Partelan kyläki oli noussu 
tuhastasjayritettiintaashissun kissun päästä eteenpäin. Mut 
Sepän talo oli viäl autio, ei ollu huonei eikähalttioi (omistajia). 
Simmone pahapäiväne tupa könötti Sepän tontil, josa yks 
Kirsti-niminen ämmä aikaas kulutteli. Kruununfouri aijaa 
pitkin maantiätä, verorahoi tuli kokkoomaan. Mm kyl se oli 
harva isäntä, jolla oh selvää myynttii kruunun fouril luara, ja 
paljo jäi rästiks valla.

Sorvaston ky län Urmaan talon Matti poika, "vanha nuarmi- 
äs” (vanhapoika) ko oli mun isoisäni isä, oli hyvä mettämies. 
Oli yhrel kutil ampunu Sorvaston järvelt kaks komijaa kala-

lokkii. Kääntelee, kättelee sii hyvä aika valkosii linnui ja on 
miälisäs kovin. Mutsit tulleekiyhtäkkiimiälee, et huomisiin 
on veronmaksun aika eikä yhtään killinkii prakkalis helise. 
Mitäs kruununvouti sannoo? Kylmä hiki nousee ottaa.

Mut piän ajan pääst silmä kiilsi ko hopjanappi ja Matti mu
tisee: "Herroill o’ennenki lahjat kelvannu -  miksei nykki.” 

Seuraavall päiväl saapastaa Urmaan Matti verotaloon sel- 
jäs aika iso lintupussi. Eikä Matti ollu mikkää "yhres veres 
(vedessä) lyäpätty” (vanha koskelainen sananlasku saanut 
alkunsa entisajan eräretkien ajoilta, jolloin karhun, ilveksen 
ja mettäsian liha tuli hyväksi syödä, kun sen lyäppäs (keitti) 
useassa vedessä).

Hän kulettaa linnut sivuteitä kruununfouril. Tämäks oli 
miälee -  kättelee piänaika linnui ja sannoo Matil: ”Sää olet 
miästen parhai mettämiäheks, mut kyl sää tairat hyvä pelto- 
miäski olla! Siäl Partelas näkkyy olevan autio talo, Sepän talo. 
Kuules, menes ja ota se haltuus ja minä toimitan sul paperit 
talon pääl -  sinul ja lapsilles niin kauvaks ko mailina seisoo 
jamyllyp pyärii!”

Ja semmottoo se Urmaan Matti Sepän talon sai eikä ollu 
kuparin kloppoo eres veron maksuun.

Mut siit asti sai Sepän talo maakirjoisiin liikanimen "Kirs
ti”.

K irs ti /  S e p p ä

Juho Erkki Maria Kustaa Helena Matti Matinpoika 23.2.1793- 18.8.1854 Mikko Matinpoika 23.8.1800- 20.2.1870
Matti Joonas Jaakko Liisa Jaakontytär s.1795 Maria Kaarlentytär Ramstadius 6.8.1802- 24.11.1874

12 lasta Lukkarin tytär Somerniemi
"Myllykylä Särä trp. Alhaisi"

Matti Erkinpoika Iso-Soivasta Seppälä ? - 17.3.1769 
Riitta Simontytär Iso-Soivasto Ali-Vesala 19.9.1709- 17.12.1782 

9 lasta

Matti Matinpoika 12.1.1736- 10.3.1300
1. puoliso Maria Simontytär
2. puoliso Kirsti Antintytär

12 lasta

Matti Matinpoika 13 8 1 764 - 2.9.1826 
Anna Erkintytär Hellström Myllykylä Korpraalin tytär 

10 lasta

Kaavio muokattu kirjasta: Timo Verho: Kosken talonpoikaissuvut 1540-1901.

Tarinan Urmaan Matti on ollut Matti Erkinpoika, Iso-Sor- 
vaston Seppälän poika. Hänen ensimmäisestä avioliitostaan 
syntyneet pojat, Juho ja Yrjö, jakoivat Seppälän talon, jolloin 
syntyivät Yli-ja Ali-Seppälä. Leskeksi jäänyt Matti avioitui 
vuonna 1730 Riitta Simontyttären kanssa, joka oli saman 
kylän Ali-Vesalan tyttäriä. Heistä tuli Partelan Sepän eli Kirs
tin isäntäpari.

Kertojan, Miina Alhaisin, isän Mikko Matinpoika Alhaisin 
veli oli kolmas isäntä Kirstin talossa Matti Erkinpojan jälkeen. 
Mikko Matinpojan vaimo oli Somerniemen lukkarin tytär, 
Maria Kaarlentytär Ramstadius. He asuttiv at Myllykylän Särän 
Alhaisten torppaa, jonka mukaan otettiin ajan tavan mukaan 
myös sukunimi.
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Kartta vuodelta 1782

Vanha kartta on digitoitu nykykartan päälle ja keltaisella on 
kuvattu sen ajan raivatut pellot. Myös vanhoja teitä ja polkuja 
on kartassa kuvattu katkoviivoilla.

Talouskeskukset ovat tiiviissä rivissä Härkätien ja Pai- 
mionjoen välissä.

I PYHKÖ 2 KLPI3 PASSI 4 PAAVOLA 5 SARJA 6 KIRSTI.

Vanhat Partelan kylän kantatilat olivat ajan tavan mukaisesti 
tiiviinä kyläkeskuksena alueella, jossa edelleen sijaitsevat 
Paavola ja Kupin aitta.

Isojako 1800-luvun taitteessa purki nämä tiiviit yhdys
kunnat ja talot siirrettiin nyky isille paikoilleen. Tarinassa 
kerrotun tulipalon tuhoisuutta ei epäiltäne, kun katsotaan 
kartasta talojen sijoittelua, räystäät todennäköisesti muuta
mien metrien päästä toisistaan.

Kerrotaan Sepän Kustaan kantaneen talonsa hirret joki- 
rannasta nykyiselle paikalle runsaan kilometrin matkan.

Kustaa isännöi Kirstin taloa 1887-1945. Tilasta erotettiin 
osia lapsille joista Tostille tuli Koivurannaksi nimetty tila ja 
Toivo alkoi isännöimään Kirstin tilaa.

Toivo oli viimeinen Seppä-sukuinen joka omisti Kirstin 
kantatilaa 1945-1982. Vuosina 1982-1991 tilan omistivat 
Antti ja Raija Manner. Antin äiti Suoma Seppä ent. Manner 
o.s. Korpiniitty oli Toivon vaimo. Heillä ei ollut lapsia. Vuo
desta 1991 tilan on omistanut Antti Mannerin perikunta 
johon kuuluvat Raija Manner ja Katri-tytär. Katrin suku isänsä 
puolelta on lähtöisin naapurista, Sarjalta.

Isoisäni Eliksen arkistoja vuosia sitten selatessani löysin hä
nen tekemänsä perunkirjan Partelan Sepän eli Kirstin talon 
emännän jälkeen. Ihmettelin silloin erikoista nimiyhdistelmää 
ja siitä kyselin vanhemmilta paikkakuntalaisilta mutta tarkem
paa tietoa siitä en saanut. Arvailuja on esitetty, että nimi olisi 
otettu aikoinaan talon emännän mukaan.

Kartoissa on Kirsti ja vanhoissa asiakirjoissa esiintyy 
Seppä eli Kirsti.

Parisen vuotta sitten löysin edellä olleen muistiinmerki
tyn tarinan myös Eliksen arkistosta. Minulle arvoitus on nyt 
ratkennut ja tuntuu uskottavaltakin koska tarinan henkilöt 
löytyvät talon sukutaulusta.

On omalla tavallaan mielenkiintoista kun palikat lonksah
tavat kohdalleen ja asiat saavat selityksensä. Kerrottu tarina on 
syntynyt n. 280 vuotta sitten ja muistiinmerkitsemisestäkin 
on kulunut jo 100 vuotta.

Puhutaan vanhojen asioiden muistiinmerkitsemisen tär
keydestä mutta ei sovi unohtaa, että tämän päivän asiat ovat 
huomisen historiaa.

Kirstin talo sijaitsee noin kilomerin vanhasta Härkätiestä 
pohjoiseen, metsän reunassa.

Kirjoittaja, AnttiKesälä, asuu Katteluksen kylän Alitalossa, ent. Lomrne i8gi-ig7‘2, mikä esiintyy myös kanoissa.
Haria on kuullut tästä nimestä aiemmin tai ajatellut sen merkitystä? Lomme on rikkakasvi, mutta myös vanhan ajan lää
kekasvi eli suomeksi lutukka. Ilmeisesti sitä on esiintyny t runsaasti tontilla Alitaloajaonyhteydessä uudelleen nimettäessä 
Lommeksi. Kaikella on omat tarinansa.

Lähteet: Elis Kesälän arkisto. Timo Verho: Kosken talonpoikaissuvut 1540-1901.

hfejKoivjranfä)

PARTELAN TALOT
1 Pyhkö
2 Kupi
3 Passi
4 Paavola
5 Sarja
6 Kirsti

Puisto \

Partelä

. u ks en " - -  'T I! . V   ä------
K Y L;A ! ©  TMM / Varstnais-Suomen jokivarsialueiden inventointiproiekti 1999

\ \ '\  !©  pohjakartta: Maanmittauslaitos 1999
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Putositko lankulta?
—  Lumivalo-Lassen tarina

Ajankuva 1960-luvun 
Tuimalasta
Santatietä Somerolta kohti Koskisen 
myllyä astelee tuttu hahmo. Myllärin 
emännän kanssa oli tullut viimeksi sa
nomista ruoasta. Nyt tiellä vastaantu
leva Elma saakin heti sanan säilästä. 
”Men ny pois tiält senkin kompura 
ettes jää auton ai.”

Lumivalo-Lasse jatkaa taival
lustaan ja mittailee sähkötolppien 
väliä kumiteräsaappaissaan ja puo- 
lipitkässä takissaan. Hiukan niiaa
va askel vie tehokkaasti eteenpäin. 
Olkapäillä on pokasaha ja keppi. 
”Köpin” päässä roikkuvan pesuai- 
nelaatikon kyljessä lukee VALO. 
Sen sisältö on ulkopuolisille arvaa
maton, viilapussia kenties lukuun 
ottamatta. Lasse lampsii meijerin 
juustolan ja Saarisen kelloliikkeen 
ohi LSO:n kohdalle ja kaivaa esil
le tupakkavehkeet. Kessu sujahtaa 
sanomalehtipaperin väliin ja sätkä 
korvanjuuresta otettuun paperossi- 
hoikkiin. Matka jatkuu sauhutellen

Oraksen pihalta kohti Vakoa ja V.R. 
Lehtistä. Jälkimmäiseen pitäisi poi
keta, sillä Villen edellisellä kerralla 
antama valkoinen nylonpaita alkaa jo 
tummua. Saisikohan siltä uuden?

Matkaa on vielä jäljellä. Tuttuun 
tapaan Lasse on aikonut yöpyä Eloku 
vatalon autohävittämöllä vanhassa linja- 
autossa. Rantasen Elsan kaupalla on hil
jaista, muna Nymanin Unionilla joku 
pojankloppi rankkaa valkoista Tunturi 
Sportiaan. Lappalaisen kelloliikkeen 
paikkeilla Lasse silmäilee Säästöpankin 
komeaa toimitaloa ja orastavaa jonoa 
puhelinkioskiin. Nuoret tytöt Nikkilän 
baarin pihalla ovat taas kiduttaneet ten- 
narinsa. He juovat Vyhtisen kioskilta 
ostamaansa Apsia ja Lasse ärsyyntyy hei
dän kikattelustaan. Hän kiiruhtaa kohti 
Toijalaa ja päättää kysyä eilisiä munkke
ja, joita Irmalla ei tällä kertaa kuitenkaan 
ole. Salmisen Mani tervehtii kaupaltaan, 
mutta Lasse ohittaa jo Kemikalion ja 
mutisee itsekseen. Eikä pysähdy sen 
paremmin Laaksosen pukimoon kuin 
Ojasen huoltoasemallekaan.

Vastapäätä Stählbergin kenkä- 
kauppaa sijaitsevaan Liisan baariin 
hän sen sijaan astuu sisään. Kantapöy
tä on paremminkin Helttulassa, mutta 
viimeksi siellä oli ollut vähän riitaa, 
kun 20 pennin pajatson ympärillä oi i 
niin paljon meteliä. Siksi Matkahuolto 
tuntuu nyt Lärvätsaloa mukavammal
ta. Joku saattaa vaikka tarjota pilsne
rin, kun on ensin tullut pudotetuksi 
lankulta. Lasse miettii myös, kysyäkö 
Nakki-Väinön kioskilta hiukan vatsan 
täytettä. Ovi on auki, silläNuortentu- 
vallaon illalla tanssit.

Kyröläinen liukuu kuoppaiselle 
pihalle ja Lasse tiedustelee tutulta 
rahastajalta, jospa tämä tarjoaisi hä
nelle huomenna kyydin Karinaisiin 
veljeä tapaamaan. Koppalakkinen 
kuljettaja vaikuttaa vieraalta. Taksi- 
kopilla istuskelevat sen sijaan tutut 
miehet. Lasse kiertää Saarelan Kainon 
Volgan vierestä nukkumasijoilleen. 
Illemmalla voisi vielä poiketa Nurmin 
Mikon kaupassa.

Som erolainen  Lauri N ikolai Lum ivalo  
syn ty i Lundenin perh een  kolm anneksi 
vanhim pana lapsen a  3 1 .1 0 .1 9 0 1 .  Si
saruksia oli yh teen sä  yh deksän , m utta  
osa h eistä  kuoli j o  nuorena. Laurin isä, 
p u u sep p ä  N ikolaus Lunden, suom ensi 
p erh een  sukunim en Lum ivaloksi vuonna  
1 9 1 0 .  K uten  m iltei kaikki koskela iset 
tie tä vä t, Lasse syn tyi ”O ja lan  M antan  
saunakam ariin , h öyläpenkin  v iereen , las- 
tukasaan  ilman p a i ta a ”. Joissakin  y h te 
yksissä Lauria on titu leera ttu  H ärkätien  
ja  jo p a  koko Suom en viim eiseksi kulku
riksi.

Matti Mikkolan kuva Laurista. Taustalla Napsala 
Cityn kuuluisa "Län ätsalo
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Lumivalo muutti virallisesti kos
kelaiseksi 6 .5 .1 9 7 4  ja kuoli 

13.10.1976, pari viikkoa ennen 75. 
syntymäpäiväänsä. Hänet haudattiin 
Kosken hautausmaalle. Vaikka hau
tapaikan vuokra-aika on jo ummessa, 
kummulla on yhä puinen risti ja siinä 
pieni peltilaatta. Hautaan Laurin toi
mitti veli Toivo, joka piti kioskia Kyrös
sä. Tätä ennen Toivo oli työskennellyt 
vaimonsa Kemikalia-ja lyhyttavaraliike 
Lumiassa Raision Ihalassa.

Lauri Nikolai Lumivalon risti Kosken 
T.l hautausmaalla.

Lauri Lumivalosta on erittäin paljon 
tarinatietoa ja kuulopuhetta. Faktatietoa 
löytyy selvästi vähemmän. Internetissä 
”googlaamalla” esiin nousee vain Tar
vasjoen kotiseutumuseon nukke, joka 
ei ole mallinsa näköinen edes siteeksi. 
Sen yhteyteen liitetty kertomus on kui
tenkin kuvaava. Eläinlääkäri Seppä kun 
kysyi, miksi Lasse kantaa maitotonkaa 
varovaisesti pitkän kopin päässä. Las
se kertoi, että talon emäntä otti hinnan 
kolmesta litrasta maitoa, mutta tunki 
sen kahden litran tonkaan. Lasse pelkäsi 
tonkan räjähtävän ”kun maito on niin 
piukas”. Tyypillistä Lumivaloa.

Lasse kulki paljon. Ainakin somero
laiset, koskelaiset ja marttilalaiset pitivät 
häntä omanaan, mutta Lasse oli miltei 
yhtä tunnettu myös Kuusjoella, Kyrössä 
ja Loimaalla. Hän poikkeili silloin täl
löin muittenkin sisarustensakuin Toivon 
luona. Sahojen ja veitsien teroituksessa 
Lumivalo oli tunnustettu ammattimies.

Lumivalo oli melko tavallinen vieras 
ammattiautoilijoiden kyydissä. Silloin

"moottori puhui murteella eikä tunte
nut ylämäkiä”. Yleensä Lasse liikkui 
kävellen, polkupyörää hän ei osannut 
ajaa. Nukkumapaikka vaihtui parhaim
millaan joka yö, ja niinpä monen koske
laisen muistikuvan mukaan hän vieraili 
tietyissä paikoissa usein. Joka taloon ei 
ollutkaan menemistä, sillä epäsiististä, 
viinaan menevästä ja silloin tällöin tava
roiden luvattomaan käyttöönottoonkin 
taipuvaisesta kulkurista ei kaikkialla pi
detty. Tiukan paikan tullen hän saattoi 
kovallakin pakkasella yöpyä vain havu- 
silla nuotion ääressä.

Kun Laurin kunto alkoi heiketä, 
kunta osoitti hänelle asunnon Pata- 
kosken myllyn vanhasta ja heikkokun
toisesta myllytuvasta. Tätä rakennusta 
ei enää ole. Laurin viimeiseksi jäänyt 
asuinsija oli Kosken Vanhainkoti. Siellä 
jo ikääntynyt kulkuri oli pääosin säyseä, 
mutta silloin tällöin vanha luonto heräsi. 
Tiuskaisu käteen tarttuvalle hoitajalle 
on mallikas: ”Älä tul antamaan avutont 
appuus tasasen tuvan permannol kun
nes ollu maastoissakan mukan.”

Tarinat elävät
"Valon” elämä on tarinoissa. Jos ihmi
sen merkittävyyttä mitataan sillä, kuinka 
moneen vastaantulijaan hän on jättänyt 
muistijäljen, Lasse lienee koskelaisista 
omassa luokassaan. Jokaisella tuntuu 
olevan joku Lumivalo-juttu.

Vaikka Lasse toisinaan käytti totuut
ta hiukan säästeliäästi, häntä ei voi väit
tää pelkäksi valehtelijaksi. Ainakin osin 
hän eläytyi rooliinsa niin voimakkaasti, 
että uskoi itsekin juttujensa totuuteen. 
Tavallaan Lasse siis eli tarinoissaan ja 
niiden välityksellä. Toisaalta hän oh 
myös vääräleuka, joka ilmiselvästi nautti 
huomion ja hämmennyksen herättämi
sestä.

Muutama legendaarinen tarina 
ansaitsee erityistä lisäselvitystä. En
simmäinen koskee koulunkäyntiä. 
Varsin monet koskelaiset tietävät var
masti, että Lasse oli käynyt seitsemän 
luokkaa Someron oppikoulua. Tämän 
tarinan sanatarkka alkuperäisversio 
kertoo kuitenkin, mistä on kyse. Lasse 
oli nimittäin "käyny läpitte seittämän 
luakkaa oppiko ui uu”. Suomennettu
na siis kävellyt luokkahuoneiden läpi, 
mikä koulun rakennusvaiheessa saattoi 
hyvinkin olla mahdollista. Lasse syntyi

Lauri Nikolai Lumivalon päästötodis
tus Someron Kirkonkylän kansakou
lusta sivulla 34.

1901, ja Someron oppikoulu valmistui 
1926. Jos Lumivalo todella olisi käynyt 
tätä koulua seitsemän vuotta, hän olisi 
lopettanut sen 32-vuotiaana!

Yhtä vähän todenperäiseltä vai
kuttaa kertomus siitä, että Lasse oli
si ollut Somerniemen kirkkoherran 
kasvattipoikana, ja että tämä olisi 
kustantanut Lassen koulunkäyntiä 
Turun Lyseossa. A ikakirjoista ei 
löydy tarinalle vahvistusta. Sen sijaan 
Someron kaupunginarkistot kertovat, 
että Lauri Nikolai kirjoitettiin Kirkon 
kansakouluun 8. lokakuuta 1910. 
Hän kävi koulua kahdeksan lukukaut
ta eli neljä vuotta ja sai päästötodis
tuksen 2 3. toukokuuta 1914. Koulun 
oppimäärä oli suoritettu täydellisesti. 
Täyden ky mpin Lauri sai käytöksestä 
ja käsitöistä.

Näiltä ajoilta lienee perua Lassen 
kiistatta hieno, suorastaan koristeelli
nen käsiala. Sen sijaan kieliopintoja ei 
Someron kouluissa viime vuosisadan 
alussa harjoitettu. Niinpä tarinat Lu
mivalon kielitaidosta ovat mitä varmim
min joko väärää käsitystä tai sitten vain 
kielellisesti lahjakkaan Valon hämäys
tä. Joitakin ulkomaankielisiä sanontoja 
oli paljon kulkeneen miehen suuhun 
saattanut tarttuakin, mutta varsinaisesta 
kielitaidosta ei ole syytä puhua. Uskoa 
Lassen kielitaitoon lisäsi aina kynää tas
kussaan pitäneen miehen oma kehaisu, 
jonka mukaan ”tämä kynä kiijoittaa seit
semää kieltä”.

Sodankäyntiäja 
naisseikkailuja
Useampikin henkilö muistaa elävästi 
Lumivalon sormi poskella kertomia 
sotatarinoita. Tunnetuin niistä tapah
tui ”Mualaan aukial, kun ryssä ampus 
paran halki juur kun soppa oli valmist. 
Mää suutuin ja paiskasin sotahaulikon 
suahon ja otin taskuu vaan pikkupyssyn 
ettei ryssä tul sentään nokkaa koputte
lemaan.” Totuus asiassa lienee toinen,
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Lumivalo Hugo Siikarlan komeissa 
vaatteissa. Kuvan ottaja on Risto Sii- 
karla.

sillä Kansallisarkistosta (entinen Sota- 
arkisto) ei löydy hänen kantakorttiaan. 
Sen sijaan dokumentit paljastavat, että 
puuseppä Lauri Nikolai Lumivalo, 158 
cm ja 58 kg, sai Someron pitäjän kut
sunnoissa kokonaan vapautuksen sota
palveluksesta. Syy oli D 45 eli lattajalka, 
mikä tuohon aikaan arvioitiin heikkou
deksi. Nykyinen lääketiede on päinvas
taista mieltä. Lassen elämän askelmäärä 
näyttäisi tukevan nykykäsitystä.

Palveluksesta vapautettu Lasse ei 
siis suorittanut varusmiespalvelusta 
lainkaan eikä näin muodoin ollut so
dassakaan. Eikä siis myöskään mars
sinut ”kirkiisin saappail”. Sorvastolla 
tiedetään, että hän majaili sodan aikana 
usein Kuuselassa.

Samassa kylässä muistellaan myös 
Lassen naisseikkailuja. Mäenpäästä 
Lasse lähti lainavetimissä Paimioon 
tapaamaan kirjeystäväänsä ”Pakurlan 
piikaa”. Koska matkaa tehtiin Paimioon 
asti, kaikkea ei voinut laittaa yhden kor
tin varaan. Niinpä kirjeenvaihtoa oli var
muudeksi käyty myös samalla suunnalla 
asustelevan Ukkosen Olkan kanssa.

Lasse ei oman arvionsa mukaan 
voinut kohdata Pakurlan kartanon 
karjakkoa arkipäiväisissä vaatteissaan, 
sillä silloin olisi "seinä vastas”. Onneksi 
hän sai lainaksi Leinon Kustaan puvun. 
Koska ”alushousuis oli sataviiskymment 
paikkaa, nee rekkalat täytys ottaa pois 
yhtaikaa päällyspöksyjen kans.” Lasse ei 
hyväksynyt ilmaiseksikaan mitä tahansa 
vaatteita, sillä niiden piti sopia tyyliin. 
Perusvarustukseen kuuluivat musta

kravatti, valkoinen paita sekä tietenkin 
blankatut saappaanvarret.

Monet muistelevat myös (poka)sa- 
hanomistajan kirjeenvaihtoilmoitusta. 
Tämä juttu lienee enemmän kansanpe
rinnettä. Tietysti on olemassa mahdol
lisuus, että Lasse olisi laittanut kysei
sen ilmoituksen lehteen "piruuttaan”. 
Olisipa joku säästänyt ilmoituksen, niin 
olisi varmuus tästäkin asiasta...

Naisystävistään Lasse puhui myös 
sukulaisilleen. Silti on syytä epäillä, että 
tarinat olivat enemmän tai vähemmän 
väritettyjä. Tai sitten pienestä alusta 
kasvaa isompi. Näin kävi Lumivalon 
eläkeasiassa. Tarinahan kertoo, että 
Lasse sai valtavan summan rahaa, kos
ka huomasi anoa kansaneläkettä vasta 
paljon 65. ikävuotensa jälkeen. Kela ei 
säilytä näin vanhoja dokumentteja, joten 
tieto ei ole vahvistettavissa.

Jo tuolloin oli kuitenkin voimassa 
sääntö, että eläkettä voi saada taanneh
tivasti vain kuusi kuukautta. Vuonna 
1969 kansaneläke oli enimmillään 
255 markkaa kuukaudessa, mikä ny
kyrahassa olisi noin 330 euroa. Run
sas 1 500 markkaa (nvkyrahassa noin 
2 000 euroa) oli paljon rahaa 40 vuot
ta sitten. Lumivalolle se mahdollisti 
muun muassa pirssikeikan Someron 
viinakauppaan. Niinpä elkeet Koskin 
Joukon Plymouthissa olivat kohtalaisen 
korskeat: ”Anna poika Retroitin laulaa 
vaan et köyhät on ojan penkkaal. ”

Eläketarinan elinkelpoisuus pe
rustuu paljolti siihen, että kerrankin 
Lassella oli tarjota. Yleensähän tilanne 
oli päinvastoin. Eikä Lassen paperi- 
tupolla suljetusta kaljapullosta moni 
ryyppyä halunnutkaan, sillä hän tapasi 
terästää mallasjuomaa anistipoilla. Näin 
juomasta tuli tavalliselle miehelle ”aika 
äkäst”.

Lauri oli itse "äkänen” taiteilija 
Olavi Hurmerinnalle, sillä kerran tämä 
piirsi Lassen mukaan Apu-lehden Eino- 
Olliinsa. Kun Olavi ja Lasse sattuivat 
samaan linja-autoon, Valo riensi välit
tömästi esittämään Ollille suuttumuk
sensa moisesta tempusta. Monet muut 
olisivat olleet vastaavasta pilakuvakun- 
niasta ylpeitä.

Kuusjoen Ylikulman matkahuollolla 
pojat lupasivat kerran maksaa Lasselle 
kaikki pilsnerit, jotka tämä juo puolessa 
tunnissa. Saldo oli kuulemma 16 pulloa,

mutta aika saattaa komistella numeroita 
tässäkin lajissa. Jokatapauksessa Lauri 
oli melko perso 1. veroluokan oluelle. 
Vuonna 1969 pilsnerin tilalle vaihtui 
vähittäismyyntiin tullut keskiolut.

Sanan taitaja
Lauri Lumivalo oli kielellinen lah
jakkuus. Monet aikalaiset muistavat 
sanatarkkoja siteerauksia Lassen her
kullisista lohkaisuista. Halikkolassa 
toimi tuohon aikaan Mikko Heikkisen 
mopedi- ja polkupyöräkorjaamo. Lasse 
ei ollut aivan harvinainen vieras alaker
ran verstaassa sen paremmin kuin talon 
puuvajassakaan. Piharakennuksessa 
saattoi saada alkunsa esimerkiksi kir-

Tarvasjoen kotiseutumuseossa on Lu- 
mivaloksi tituleerattu nukke. Teos ei 
juurikaan muistuta esikuvaansa.

veenvarsi, mutta yhtä hyvin -  varsinkin, 
jos lapset olivat talossa sisällä - puuvajan 
klappitukki toimi myös matkamiehen 
ruokapöytänä.

Kerran Lasse marssi taas Tuimalas- 
ta kohti ”Moottori-Mikon” huushollia. 
Taion emäntä kuokki perunamaata, joka 
siihen aikaan sijaitsi talon ikkunan alla 
aivan Härkätien kupeessa. Poikkeuk
sellisen iloinen Lasse huikkasi terveh
dyksen, joka jäi elämään: ”Mää tunsin 
Toini-rouvan jo oikein kaukaa, kun oli 
niin taitamattoman levjä takapuali.”

Lassen hyväntuulisuus lienee perus
tunut kotiinpaluuseen vankilareissulta.
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Lasse Lintua ho on säästänyt yhden 
Valon maailmaa nähneen ’kopin ”. 
Huomaa lovetus, johon kantamuksen 
saattoi kiinnittää luotettavasti.

Talveksi ”linna” tarjosikin niin leivän 
kuin yösijankin. Tuohon aikaan tähän 
rangaistukseen päädyttiin jopa pienistä 
näpistelyistä. Tarinan mukaan konstaa
peli Mäki myöhensi kerran Lassen ran
gaistusta kevääseen, mihin jälkimmäi
nen ei ollut ollenkaan tyytyväinen.

"Putositko lankulta” oli matemaat
tisesti lahjakkaan Laurin ainutlaatuinen 
tapa todeta, että keskustelukumppani ei 
oikein pysynyt perässä. Tämän sai tuta, 
jos ei esimerkiksi sattunut tietämään, 
kuinka pallon t ilavuus lasketaan. Vielä 
tunnetumpi on "haa” tai "niitä haa", 
jonkinlainen Lasselle ominainen kes- 
kustelunaloitus tai ainakin ilmoitus sii
tä, että hän oli saapunut paikalle. Hyvin 
muistettu on myös Lassen tapaa kerjätä 
20 penniä. Taustalla oli logiikka, jonka 
mukaan kolikon antaja ei vielä putoa 
kuoppaan, josta sen saaja nousee.

Kaskuja ja hauskoja juttuja Lasses
ta on vaikka kuinka ja niitä tarjottiin 
tämänkin kirjoittajalle pilvin pimein. 
Osa jutuista löytyy myös Kosken kas- 
kukirjoista. Pääsääntöisesti niiden juju 
011 ilmeikkäässä ilmaisussa. Moottori
pyörän takaistuimella Kokin riihikin 
tuli vastaan "niin et kimahti”. Myös 
"merkit viittaa..." on kovin valomainen 
ilmaisu. Kun jotkut ihmettelivät, miksi 
mies käyskentelee edestakaisin Lehti
sen Villen kaupan pihaa, oli Valolla vas
taus tähänkin: "Täytyy opettaa vormarei 
(eli kumiteräsaappaita) maastoon.” Ja 
toden totta, ihka uudet kumiterät saat
toivat tehdä rakkoja, jos niitä ei ajanut 
kunnolla sisään.

Itsetuntoinen elämäntaiteilija
Mikä mies lopulta oh Lauri Lumivalo? 
Kattavaa vastausta tähän ei enää voi saa
da. Yksi varma määritys on, että Lasse oli 
oman aikansa boheemi. Keijääminen oli 
Suomessa yleinen elinkeino pula-aikana 
ja myös heti sodan jälkeen, mutta Las

sella tämä vaihde jäi päälle. T uohon ai
kaan ei tunnettu Camel-buutseja, mutta 
Lasse jos kuka oli mies, joka kulki omia 
teitään. Tavallaan hän oli yksinäinen, 
mutta varsinkin kemiallinen apu karisti 
tätä tunnetta tehokkaasti.

On mielenkiintoista pohtia, miksi 
Laurista tuli kulkuri, joka ei teroitus- 
hommia lukuun ottamatta ollut järin 
innostunut työnteosta. Varmaa selitystä 
kiertolaisuuteen ei pysty antamaan ku
kaan, vaikka perimätietona arvellaan, että 
syy oli onnettomasti päättyneessä seurus
telussa. Paremmalta kuulostavan arv auk
sen saa Laurin elossa olevilta sukulaisilta,

Asta Korpiniityn kuvassa Lasse astelee 
Maapohjaan. Nyt ollaan jo igro-luvulla.

jotka tietävät hänen olleen miehenalku
na toisen pojan kanssa souturetkellä. 
Seikkailu päättyi onnettomasti kaverin 
hukkumiseen. Sen jälkeen Lauri ei ollut 
entisensä, sillä hän sai tuntea nuoren vai
najan omaisten syytökset niskassaan.

Kukaan ei tiedä, oliko Lumivalon 
valitsema rooli ja elämäntapa hänelle 
aina mieluinen, tai kuinka hän suhtautui 
omaan elämäänsä. Näyttää kuitenkin il
meiseltä, että hänellä oli vahva itsetunto. 
Tämä mies ei suuremmin välittänyt siitä, 
mitä muu maailma ajatteli. Vastaan ei 
ole tullut tarinaa, joka kertoisi Laurin 
jollakin tapaa lipsuneen tyylistään. Sa
nan mahti on vahva, ja Lasse oli yleensä 
se, joka sanoi viimeisen sanan.

Tavoistaan ja tottumuksistaan, myös 
ruokailutottumuksistaan, hän piti kiinni 
tiukasti. YLsi suosikkiruoista oli palvi-

liha, joka tietysti säilyi tavallista lihaa 
paremmin. Sen rinnalle perunoita ja 
päälle kahvit omista "pöönistä”, ja 
Lassen vatsa oli ravittu. Jotta kahvista 
saatiin riittävän vahvaa, tuli keittäjän olla 
"nuuka veten kans”. Sahanterien viilai- 
lun lomassa Lasse soitteli huuliharppua 
tai kampaa. Hän oli myös kohtalainen 
laulaja (koulutodistuksen arvosana 9) 
ja erityisesti valssi ”Kesällä keinussa 
kerran” oli hänelle mieluinen.

Vaatimattoman ulkoasun taakse 
kätkeytyi eräänlainen kotifilosofi, joka 
salamannopeasti löysi terävän vastauk
sen tai vastaväitteen keskustelukump
panilleen. Kipakoidenkin kommenttien 
taustalla oli tavallisesti joku ajatus tai 
tapahtuma.

Kerran hän lähti Moottori-Mikon 
talosta vihaisena ja uhkasi, ettei astuisi 
kyseiseen töihin enää milloinkaan. Kun 
"milloinkaan” kestikin vain muutaman 
viikon, Toini-emäntä ei malttanut olla 
muistuttamatta Lassea tämän viimeker
taisesta uhittelusta. ” Ihmiset ruukaa un
hottaa ja antaa anteeks kans”, tuumasi 
Lumivalo. Laittamattomasti sanottu.

Esko Heikkinen

J.k. Kiitos muistelijoille, joista useim
mat löytävät omansa tekstin yhteydestä. 
Yhteydenottoja tuli lopulta niin paljon, 
että aivan kaikki eivät yltäneet julkaista
vaksi asti. Teksti sisältää todennäköises
ti virheitä tai ainakin vääriä painotuksia. 
Otan mielelläni vastaan korjauksia ja 
edelleen myös uusia tarinoita. Tämän 
kirjoituksen lähdetiedot ovat saatavissa 
kirjoittajalta.

Esko Heikkinen on syntyperäinen 
koskelainen, joka työskentelee mark
kinointijohtajana Diacor terveyspal
velut Oy.ssä Helsingissä. Hän on myös 

jreelancer urheilutoimittaja.
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Napsalan kaupunkia 
rakentamassa

Kosken T.l. kuntakeskus on satoja 
vuosia sijainnut Tuimalan ja Talo- 

lan kylien eteläosissa. Miksi juuri siinä? 
Onhan Hongisto perimätiedon mukaan 
kylistä vanhin; toisen tiedon mukaan se 
tosin on Talola.

Varmaan kirkon rakentaminen v. 
1647 ratkaisi paikan. Kosken kartanon 
omistaja jalosukuinen Gustaf Grass olisi 
voinut määrätä talonpoikansa rakenta
maan kirkon omille mailleen, koska 
jumalanpalveluksia oli jo pidetty kar
tanossa. Mutta Grassilla oli rakennus
taiteellista näkemystä: Paimionjoen 
koskista nouseva töyräs on toki kome
ampi paikka kuin alavat pellot. Kirkon 
vieritse kulki vanha Hämeen härkätie, 
joka yhdisti Turun ja Hämeenlinnan. 
Asutuksen luonteva kasvusuunta seura
si tietä Turkuun päin ja koska kylät ovat 
kapeita, oltiin pian Talolan puolella.

Kosken talot sijaitsivat alunperin 
Paimionjoen rannoilla, kylittäin, kukin 
pääty päädyssä yhtenä ketjuna. Niinpä 
kuiville katoille karannut tuli tuhosi 
yleensä kaikki rakennukset. Isonjaon 
tavoite oli koota kapeasarkaiset maat 
kokonaisuuksiin, joita kukin talollinen 
voi itsenäisemmin viljellä. Talotkin 
siirrettiin vähitellen toisistaan erilleen 
tilusten ääreen yhtenä perusteena juuri 
paloturvallisuuden parantaminen.

Isonjaon toimeenpano kesti Kosken 
seudulla yli 100 vuotta (1777-1886), 
mutta useimmissa kylissä isännät pää
sivät yhteisymmärrykseen muutamassa 
vuodessa. Kylät muuttuivat kuitenkin 
hitaasti. Tuimalassa toimeen tarttui 
ripeästi kappalainen, joka alkoi siir
rättää virkataloaan Sulkalaa nykyiselle 
paikalleen jo 1777, samana vuotena, 
jolloin nykypäiviin säilynyt kellotapuli 
rakennettiin.

Seuraava vaihe, joka eniten muok- 
kasi niin Kosken T.l. kuin muidenkin 
pitäjien kuntakeskuksia, tuli vasta 
1950-luvulla, kun sodista oli selvitty. 
Olihan sitä ennen rakennettu Talolan 
kansakoulu, purettu vanha kirkko ja 
tehty sen hirsistä kunnalliskoti sekä 
pystytetty entistäkin keskeisemmälle 
paikalle uusi temppeli. Myös muutama 
huvila puutarhoineen ennakoi ikäänty
vän väestön joukkomuuttoa palveluiden 
ääreen, sillä keskustassa oli jo useita 
kauppaliikkeitä ja kaksi pankkiakin. 
Ainoana isonjaon ajoista muistutti 
enää Isotalon pitkä päärakennus, joka 
sij aitsi vanhalla paikallaan Härkätien j a 
pappilaan johtavan kujan kulmauksessa. 
Yhtä iäkkäitä olivat kai kaksi harmaata 
aittaa.

Kauempaa katsoen kirkonkylän va
lot loistivat kuin kaupungin. Kuka lie

nee keksinyt leikillisen nimen Napsalan 
kaupunki? Oliko se mainitun Isotalon 
perillinen Tohtori-Mikko, josta on mm. 
Kosken T.l. kaskukirjoissa monta jut
tua?

Menin Tapalan Ryppylänmäen ala
kouluun 1948 ja samana vuonna isäni 
aloitti Turun teknillisen koulun talonra- 
kennuspuolen opinnot. Samana vuonna 
aloitti myös Kosken T.l. Yhteiskoulu. 
Se oli yksityinen oppilaitos, joka toimi 
aluksi Talolan kansakoulussa. Honka- 
mäessä ja Talolan Simolan talossa. Nyt 
koulu on jo 60 vuoden ajan avannut 
opintietä sekä Kosken T.l. että myös 
lähikuntien nuorille. Oma toimitalo 
valmistui vaiheittain ja se on kunnan 
suurin rakennus. Isäni toimi työmaan 
valvojana rakennuttajan puolesta kah
den ensimmäisen vaiheen aikana ja oli 
mukana vielä, kun tilanahtautta väliai
kaisesti helpotettiin ns. viipalekoululla, 
vaikka olikin silloin jo eläkkeellä.

Koulu kertoo toiveikkaasta mieli
alasta, joka virisi sotavuosien jälkeen. 
Luovutettujen alueiden siirtoväki asu
tettiin eri puolille Suomea eivätkä kaikki 
tulokkaat sekä ennätyssuuret ikäluokat 
voineet toivoa elantoaan kotitiloilta. 
Uusi koulu tarjosi yhden väylän elä
mään, vaikka kovin moni lahjakaskin 
joutui siirtymään kansakoulusta suo

Kosken T.l. terveystalo: julkisivu. 
Alunperin oli tarkoitus tehdä huomat
tavasti ehompi tiilitalo ja rakennusku- 
vien piirtäminen vei kuukausia, mutta 
kustannussyistä päättäjät päätyivät 
puurakenteiseen vaihtoehtoon, jo ta  
kuva esittää.

SIVU 0.KKTSJSN. '

14



raan työhön ja muuttoliike kaupunkei
hin alkoi.

Niin siirtoväki kuin rintamamiehet- 
kin saivat maata. Kaupungeissa korjat
tiin sodan jäljet ja myös maaseudulla 
uudisrakentaminen pääsi vauhtiin sitä 
mukaa kuin tarvikepula helpotti. Mm. 
Sulkalan pappilan virkatalon pelloille 
nousi monta rintamamiestaloa ja kirk
koon johtavasta koivukujasta tuli Jermu- 
kuja, nimi, joka lienee jo unohtumassa. 
Sääli, että komea koivu toisensa jälkeen 
kiskottiin juurineen pensasaitojen tieltä. 
Saman kohtalon kokivat hautausmaan 
jättiläiskuuset, jotka korvattiin monen 
mieliharmiksi hopeapajuilla.

Vuosisatoja kukin oli pykännyt 
rakennuksensa omatoimisesti, vaikka 
toki hyviä kirvesmiehiä oh tarvittaessa 
saatavilla. Mutta piirustuksia tehtiin 
maaseudulla yleensä vain kouluista ja 
muista julkisista rakennuksista. Nyt vi
ranomaiset ryhtyivät valvomaan kaikkea 
rakentamista ja edellyttämään tarkkoja 
suunnitelmia.

Tarjolle tuli tyyppipiirustuksia ja 
tavallisin oh malli, jossa saman katon 
alle jayhden savupiipun ympärille sopi 
kellari saunoineen, asuinkerros javielä 
tavallisesti kaksi vinttikamaria. Kaavio 
antoi muuntelumahdollisuuksia ja niitä 
toivottiin. Sain koululaisena seurata, 
kuinka rakennussuunnitelma toisensa 
jälkeen valmistui isäni piirustuslaudal
la.

Asuinrakennusten lisäksi tarvittiin 
parempia ja isompia karjasuojia. Eten
kin kirkonkylään mutta muihinkin teh
tiin myös lisää liikkeitä. Kunnan pal
veluja kehitettiin ja niitä varten uusia 
toimitaloja.

Suuri määrä piirustuksia ja työseli
tyksiä on tallessa. Niistä saattaisi koota 
teoksen, joka kuvaa voimakasta raken- 
nuskautta. Eikä rakentaminen suinkaan 
pysähtynyt 1950-lukuun, vaan on jat
kunut ja keskustaajama laajenee edel
leen. Lähes kaikki vanha on kadonnut, 
lasketaanhan, että vain pari sadasosaa yli 
100-vuotiaista rakennuksista on maas
samme säilynyt. Eniten ovat muuttuneet 
juuri kirkonkylät eivätkä kaikki suin
kaan edukseen.

Oheisissa kuvissa on muutamia 
rakennuspiirustuksia, joiden mukaan 
KoskenT.l. kuntakeskusta rakennettiin 
1950-luvulla.

Yksi hanke, joka ei päätynyt pii
rustusvaiheeseen asti, kiehtoi itseäni 
suuresti. Toimekas liikenainen Anna 
Vyhtinen suunnitteli elokuvateatterin 
perustamista. Sen paikka olisi ollut 
nykyisen Kestikaran vieressä, toisella 
puolella kuin silloisen Toijalan leipo
mon kioski. Muitakin suunnitelmia oli, 
mutta viimein rakennettiin ainoastaan 
talo, jossa toimi sittemmin kellosepän
liike. Anna ilmeisesti näki, että televisio 
ohittaisi elokuvan eikä rakennuttanut
kaan teatteria. KoskenT.l. Elokuva Oy 
sitten sellaisen teki, oikein hyvän, mutta 
niin myöhään, että TV sitoi jo ihmisiä 
telkkareiden ääreen.

Ei ole enää Talolan kansakoulua, 
Yrjö Liipolan ainoa arkkitehdintyö,

Nuortentupa, on purettu uuden tieltä, 
vanhan kirkon hirsistä tehdyn kunnallis
kodin sijalla on uusi entistä ehompi.

Mutta Napsalan kaupungissa on yhä 
rakennushistoriallisia kerrostumia, joi
den komeita maamerkkejä ovat hautaus
maan vieressä vanlra lainajyvästön maka
siini sekä kaunismuotoinen kellotapuli. 
Kuvanveistäjä Liipolan museossa Koski 
T.l. pitää avoinna näyteikkunaa niin 
vanhaan kuin uuteenkin taiteeseen.

Heikki Viironen

Rakennuspiirustukset: Rakennus- ja 
tiemestari Harald Viktor Wiironen, 
s. 30.7.1913 New York, k. 17.8.1989 
Turku.
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Yksi muunnelma ns. rin
tamamiestalosta: julkisi
vu ja  i. kerroksen pohja
piirros. Hiukan tätäkin 
muokaten rakennuksen 
toteutti Salontien varteen 
E. Nikkilä.

Pieni varmaan kaikkien 
koskelaisten aikoinaan 
tuntema kioski on jo  
poistunut katukuvasta. 
Sehän sijaitsi nykyisellä 
torilla, apteekin edes
sä.
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Sähkömiehen eläm änkaari 
koulupojasta vaariin

Arvo Kujala Vaskionpumpaammotyö- 
maalla 25.6. ig8o.

Arvo Johannes Kujala syntyi Kosken 
Iso-Sorvaston kylässä huhtikuussa 

1923. Tila oli pieni ja lapsia useam
pi. Lapsuus ja nuoruus menivät oman 
perheen töissä sekä eri talojen maa
töissä käyden. Kouluksi riitti pelkkä 
kansakoulu, vaikka opettaja oli käynyt 
kotona puhumassa, että poika pitäisi 
laittaa oppikouluun, kun sillä oli niin 
hyvä lukupää. Isä oli siihen tokaissut, 
että milläs köyhä kouluttaa.

Arvo joutui sotaan marraskuussa 
1942 ja sotaretki kesti hänen osaltaan 
kaksi vuotta ja 18 päivää.

Sodasta palattuaan Arvo anoi rinta- 
mamiesmaata, mutta ei saanut, koska 
oli perheetön. Hän kävi Kansanvalis
tusseuran kirjeopiston radioasentajan 
kurssin sodan aikana, mutta nämä kurs
sivihot, kuten tupakat ja sokeritkin, 
jäivät venäläisille perääntymisvaiheen 
aikana. Mielessä kyti jo silloin oman yri
tyksen perustaminen. Hän oli sodan 
jälkeen monissa eri töissä, kuten halko
metsällä ja muurarina, kunnes keväällä 
1946 pääsi sähköyhtiölle töihin. Työ 
oli siihen aikaan paljolti linjojen vetoa 
taloihin ja maatalojen sähköistystä, 
elettiinhän silloin kovan rakentamisen 
aikaa. Hän kävi mvös sähkörahasta]ana 
ainakin Kosken, Someron ja Kuusjoen

alueella kiertäen polkupyörällä talosta 
taloon, lukien sähkömittarit ja ottaen 
maksun saman tien mukaansa. Illalla 
saattoi salkussa olla jo melkoinen sum
ma rahaa. Kaiken kaikkiaan Arvo oli 
kahdeksan vuotta näissä töissä. Tänä 
aikana hän kävi myös opiskelemassa 
mm. sähkötekniikkaa Helsingissä Am- 
m a tri enedi stäm i sl ai toksell a suorittaen 
sähköyliasentajan tutkinnon. Oman 
yrityksen perustaminen oli kuiten
kin edelleen mielessä. Niinpä kesällä
1954 saatuaan Kosken Tl Osuus
pankilta pankkitakauksen, Arvo haki 
Lounais-Suomen Sähköltä C-ryhmän 
sähköurakointioikeuksia, jotka hän sai 
8.9.1954.

Aluksi sähkötarvikevarasto oli Nik
kilän alakerrassa, mutta pian omistaja 
tarvitsi tilaa baarin keittiötä varten, 
joten varasto siirrettiin Nikkilän auto
talliin. Arvo ja Alli, jotka olivat avioitu
neet marraskuussa 1953, ostivat Nik
kilän Eemelin suosituksella Vyhtisen 
likoilta tontin keskustasta ja ryhtyivät 
rakentamaan asuinrakennusta. Jouluksi
1955 talo oli sen verran valmis, että he 
pääsivät muuttamaan siihen. Sähkö
tarvikevarasto oli talon alakerrassa ja 
polkupyörän päälle lastattiin aamulla 
asennustarvikkeet töihin lähdettäessä.

Jos oli tiedossa jokin isompi työmaa, 
että tavaraa meni paljon, niin silloin 
vietiin tavarat pirssillä tai isäntä tuli 
hakemaan hevosella.

Jo kesällä 1956 Arvo palkkasi kak
si työntekijää yritykseensä, näin töitä 
voitiin tehdä useammassa kohteessa 
yhtaikaa.

Vuonna 1958 Arvon kertoman mu
kaan hän sai sen verran rahaa kokoon, 
että lähti Turkuun ostamaan autoa. Hän 
hankki käytetyn Ifa Pargas -merkkisen 
pakettiauton. Vuonna 1962 hän sitten 
ostikin jo auton uutena, Commer Cob 
-merkkisen farmariauton.

Asennustoiminta jatkui vilkkaana 
60-luvulla. Palkattuja asentajia oli töis
sä muutama. Alli oli yrityksessä mukana 
hoitaen paperityöt. Laskut tehtiin siihen 
aikaan mekaanisella kirjoituskoneella 
naputellen kalkkeeria apuna käyttäen 
ja palkatkin maksettiin käteisenä rahana 
tilipussissa joka toinen viikko. T alvella 
kun oli hiljaisempaa aikaa, käämittiin 
sähkömoottoreita, jotka olivat kesän 
aikana palaneet. Varasto oli omakoti
talon alakerrassa aina vuoteen 1968 
saakka, jolloin yritystoiminta muutettiin 
Rauhalan perikunnalta syksyllä 1967 
ostettuun ja sen jälkeen remontoituun 
kiinteistöön.

Vuonna 1984 sähköliikkeen go-vuotisasennusoikeuksia juhlittiin kahvituksin. 
Kuvassa Arvo Kujala, A lli Kujala sekä OP:n edustajat Timo Määttänen ja  Urpo 
Kinnala. Taustalla Taina Syrjälä kahvilla.
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Pertti Kujala sähköliikkeen vara s toss a.

22.11.1968 vietettiin valaisin- ja 
kodinkonemyymälän avajaisia. Myy
mälän valikoimiin kuuluivat sähkö- 
tarvikkeet, valaisimet ja kodinkoneet. 
Myös matkaradioita myytiin paljon. 
Sähkökynttilät ja muut jouluvalot teki
vät tuloaan myymälän alkuaikoina. Ja 
joulu oli aina vilkkainta aikaa, lahjoja 
ja valoja myytiin paljon jakuusenkyntti- 
löitä korjattiin aina jouluaattoon klo 12 
asti. Sen jälkeen alkoi oma joulunvietto: 
lähdettiin hakemaan kuusta metsästäjä 
rauhoituttiin jouluun. Heti joulun jäl
keen jatkui taas kuusensarjojen korjaus 
vilkkaana.

70-luvun alkupuolella toiminta oli 
laajimmillaan, asentajia oli töissä yht
aikaa yhdeksän henkilöä. Yritykseen 
palkattiin silloin myös varastomies. 
Työt olivat paljolti maatilojen sähkö
asennuksia, viljankuivureitakin säh- 
köistettiin parhaana vuonna lähes 40 
kappaletta. Alli vastasi puhelimeen ja 
järjesteli töitä. Ja hän myös antoi ohjeita 
sähkövikojen etsimisessä. ”01eks kat-

tonu sulakkeet?” oli Allin nopea neuvo, 
kun joku taas soitti ja kertoi talossaan 
olevasta viasta. Monesti jo tämä neuvo 
auttoi, kiittelivät isännät jälkeenpäin, 
he kun eivät kiireissään olleet muista
neet tarkistaa niitä sulakkeita. Asiakkaat 
soittelivat vikakorjauksiin mihin vuoro
kaudenaikaan tahansa, varsinkin viljan- 
puintiaikaan kuivurivikoja korjaamaan. 
Kerrankin eräs isäntä soitti ja sanoi hä
täisesti: ”Kiiruust Arvo tänne, kuivuri 
ei käy” ja löi puhelinluurin kiinni. Alli 
jäi miettimään soittajan henkilöllisyyttä, 
mutta ei kuitenkaan tunnistanut kiihty
nyttä ääntä, joten Arvo ei voinut lähteä 
vikakeikalle. Kului pari tuntia ja isän
tä soitti uudestaan ja esitteli itsensä ja 
sanoi: ”Eks sää muu tuntenu, kun mää 
soitin?” Nyt löytyi vikakeikalle siis oi
kea osoite. Kun lapset Pirkko ja Pertti 
hankkivat 70-luvulla ajokortin, sai Arvo 
kiireisenä aikana oman autonkuljettajan 
ja näin ollen hän jaksoi tehdä pidempiä 
työpäiviä vikoja korjaamassa. Arvolla 
oli myös sellainen tapa, että koskaan ei

tultu samaa reittiä takaisin, jos vain oli 
olemassa toinenkin tie, mistä helpolla 
pääsi kotiinpäin. Näin tulivat kaikki lä- 
hitienoot ja pikkutiet lapsillekin hyvin 
tutuiksi. Koski ympäristöineen tuli Ar
volle niin tutuksi, että joskus 1990-lu- 
vulla kun hän kulki Pertin mukana, tuli 
yhtäkkiä Arvon mieleen: "Tuossa talossa 
en olekaan koskaan käynyt. ” ”Jaa miks
et?” kysyi Pertti. ”No kun siinä talossa 
ei ollut silloin vielä sähköä, kun kiersin 
sähkörahastajana”, vastasi Arvo.

Arvo piti ammattitaitoaan yllä vuosit
taisilla sähköurakoitsijoiden kursseilla 
ja vuonna 1979 hän suoritti sähköasen- 
nusalan mestarikirjan, sähkömestarin 
tutkinnon. Arvo oli myös saanut säh- 
kömonttöörin arvonimen paimiolaisen 
kauppaneuvos Iivari Lähteenmäen ni
mitettyä hänet tolppakenkäveljeskun- 
nan jäseneksi.

Työkohteet olivat enimmäkseen 
Koskella ja ympäristökunnissa, mutta 
1980-luvun loppupuolella käytiin säh- 
köistämässäviljankuivureita jo Virossa 
ja Venäjälläkin asti. Arvo itse ei enää 
siellä asti käynyt töissä, vaan työn hoi
tivat Jalosen Reijo ja oma poika Pertti. 
Arvo ja Alli jäivät eläkkeelle lähes nel- 
jäkymmenvuotisen yritystoiminnan j ai
keen 1993. Eläkeaikanaan Arvo kirjasi 
muistiin erilaisia juttuja, joita on julkais
tu kaskukirjoissakin.”Kun mää pääsen 
eläkkeel, en mää verä housui jalkaani 
koko päivän”, totesi Kujalan Ano Siin 
on ny maltaat makjimmi llas -kaskukiijan 
mukaan. Hän kirjoitti myös omia aja
tuksiaan ja elämäkertaansa lukuisia si
vuja. Erään sivun loppuun hän kirjoitti: 
”Tässä oh elämäni kaari, koulupojasta 
vaariin.”

Arvo Kujala on edesmennyt huhtikuus
sa 2008.

Pertti Kujala, Kosken Sähkö Oy:n 
toimitusjohtaja, jatkaa yrittäjänä säh
köurakointia.

Pirkko Lehto ja miehensä Jorma 
omistavat Sähköliike P & J Lehdon ja 
jatkavat A & A Kujalan Sähköliikkeen 
toimintaa.

Syyskuussa2008 
Al/iKujala 

Pertti Kujala 
Pirkko Lehto o.s. KujalaMaaliskuun kokouksessa 2008 sähköliikkeen vaiheita muistelivat Pertti Kujala, 

A lli Kujala ja  Pirkko Lehto.
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PEKKA EEVERTTI OJANEN
11.3.1941 - 6.11.2007 Vanhemmat: Rauha ja Sulo Ojanen. Pekan muistotilaisuus Naantalin seurakun
tatalossa 24.11.07. Suurimman surun puolison, isän ja isoisän ennenaikaisesta poismenosta kantavat 
Pirjo-puoliso, heidän yhteiset poikansa Kristian ja Mathias sekä lapset ja lastenlapset aikaisemmasta avio
liitosta.

Ojasen Pekan 
lapsuuden maisema

Ritva Aaltonen (s. Rauhala) muistelijana 
24.11.2007

Sodan jälkeen Ojasen veljekset pe
rustivat autokorjaamon Tl Kosken 

kirkonkylään Hämeen Härkätien riste
ykseen. Sulo rakensi perheelleen kodin 
koijaamon taakse. Härkätien vastakkai
sella puolella oli Rauhalan pyöräkor
jaamo. Härkätietä eivät silloin reunus
taneet jalkakäytävät, vaan isot avo-ojat 
ja tien ali kulki korjaamoitten kohdalla 
iso siltarumpu. Siltarummustatuli oiva 
kulkutie j a leikkipaikka Oj asen pojille ja 
Rauhalan tytöille. Kuivalla ilmalla siel
tä kontattiin päivittäin toisten pihaan 
ja talvella, kun avo-ojat olivat täynnä 
lunta, kaivettiin tunnelit, jotka johtivat 
siltarumpuun. Syksyllä ja keväällä, kun 
ojat olivat tulvillaan vettä, niissä uitettiin 
milloin mitäkin omatekoista.

Saloon vievää tietä ei juuri hiekoitet
tu talvella. Tuntikausia potkuttelimme 
hienoa kelkkarataa pitkin alas Sakarin 
talolle ja takaisin pimeään asti, kun 
katuvaloja ei ollut. Välillä oli kunnon 
suoja, ja Rauhalan taakse pellolle tuli 
niin hyvähankikanto, että veimme pot
kukelkat pellolle ja otimme mukaamme 
suuret pahvit. Sitten istuimme kelkkoi
hin ja pahvipurjeitten avulla kiisimme 
kohti jokirantaa.

Härkätiestä oli hyötyä lapsille sikäli, 
että sitä pitkin kulki silloin tällöin auto. 
Tunsimme kyllä kaikki 19 50-luvun au
tomerkit ja kirjoitimme rekisterinume
rot vihkoon. Autot kulkivat niin hitaasti, 
että aina joku sai kirjaimen ja numerot 
talteen.

Nuoskakelillä kerran kokeilimme, 
osuisimmeko lumipallolla autoihin. 
Kun lopulta onnistuimme, auto pysähtyi

ja kuljettaja ryntäsi peräämme. Juoksim
me Rauhalan ulkorakennuksen vintille, 
eikä kuljettaja huomannut meitä. Sa
massa tuli siivoojaeukko laskiämpärei- 
neenulos. Kuljettaja huusi: "Komenna 
kakarasi’’ "Kuinnii? Ei mul oi kakaroi!” 
sanoi asiasta tietämätön siivooja, ja me 
selvisimme säikähdyksellä.

Härkiä ei enää tiellä näky nyt, mei
jeriin ja myllyyn mentiin hevosilla. 
Hevoskyyti tuli meille tutuksi lähinnä 
Joppi-Oskarin maitorattailla tonkan 
päällä ja talvisin maitoreen jalaksilla. 
Muitten kylien maitokuskit eivät su
vainneet meitä kyytiin, mutta Katte- 
luksen kylän kasvitieteilijä Haapasen 
Oskari oli ystävällinen. Emme liftan
neet kovin monta kilometriä, takaisin 
piti kävellä.

Muutaman auton ja hevoskuorman 
lisäksi tiellä ajoi polkupyörällä siirtomaa- 
tavaroita ostamaan tai postiin. Kävellen 
kulki koululaisia ja Lumivalon Lasse. 
Lumivalolla oli valkoinen kauluspaita ja 
tumma liivipuku yllä, olkapäällä keppi, 
jossa roikkui nyytissä sahanteroitusveh- 
keet. Hän kiersi talosta taloon ja yöpyi 
tiemestari Holstin saunakamarissa.

Tien lisäksi tärkeä asia lasten maa
ilmassa oli Paimionjoki. Laskettelu-ja 
hyppyrimäet kutsuivat talvella ja uima
paikat kesällä. Joki halkoo saviseutua 
ja vesi on savensekaista, mutta silloin 
vielä puhdasta. Myllyjen kohdalla 
tammen edessä uimme joskus, mutta 
yleensä polskutelimme pappilan ran
nassa, jossa oli vain metri vettä. Rantaan 
mentiin Berangerin lehmällään läpi. En 
tiedä, pelkäsikö Pekka lehmiä, mutta 
minä ainakin pelkäsin. Vikkelään vi
listimme lehmien ohi paljain varpain 
lehmän läjiä väistellen. Uimassa ei ol

lut koskaan aikuisia mukana. Taiteilija 
Olavi Hurmerinta piti meille opiske- 
lijapoikana uimakoulua, jossa ei kyllä 
opittu uimaan.

Ojasen Pekka oli herrasmies jo lap
sena. Kun hyppelimme Vähätalon kel
larin raunioissa avoimesta katosta poh
jalle, jossa lojui lautapattinkeja, Pekka 
kielsi puolitoista vuotta nuorempaa sis
koani hyppimästä, kun monttu oli syvä 
ja tyttö pieni. Heljä oli kiukkuinen ja 
kysyi: ”Kui Ritva sit saa?” Ojasen Pek
ka ja Laaksosen Jukka vakuuttivat, että 
Ritva oli jo iso. Kun Ritva sitten hyppäsi, 
meni ruostunut naula kämmenestä läpi, 
ja Heljäkin ymmärsi arv ostaa herrasmie
hen huolenpitoa heikommistaan.

Talolan kylässä ei ollut paljon lapsia. 
Kouluun kerättiin Tuimalan ja Kosken 
kartanon alueelta myös alustalaisten lap
set. Kartanon Anja oli myös luokallam
me. Niinpä saimme välillä kutsun tulla 
synttäreille tai leikkimään kartanoon. 
Siihen aikaan ei ollut valmisvaatteita 
saatavana kuin Turussa kalliiseen hin
taan. Niitä ei ollut kuin Anjalla japarilla 
muulla. Pekka kulki mittatilauspuvus- 
sa juhlana ja arkena. Vaatturi Teininen 
asui sopivasti korjaamon takana. Sitten 
Laaksosen pukimossa pyöräkorjaamon 
vieressä aloitettiin teollinen vaateval
mistus 1950-luvulla.

Vanhempien töihin lapset eivät 
paljon voineet osallistua. Seisoimme 
rivissä katselemassa rasvamontun vie
ressä Ojasen Suloa ja Sakaria tai Rau
halan kellarissa pyörien pinnoitusta 
ja kurnien paikkausta. Illalla, kun työt 
verstaissa loppuiv at, jokainen meni ko
tiinsa syömään ja kuuntelemaan radiosta 
Markus-sedän lastentuntia. Sitten läksyt 
ja nukkumaan.
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Luokkatoverin muistolle
Pekka Ojasen luokkatovereista tässä 

muistotilaisuudessa ovat saattajina mu
kana Ulla-Maija, Leena, Maija, Maija-Liisa, 
Ainoja Ritva minun lisäkseni. Olimme luok
katovereita koko yhteiskouluajan ekaluokal
ta ensimmäisiksi Kosken Tl yhteiskoulun 
ylioppilaiksi w. 1952-1960.

Valkolakin saatuamme tiemme lähtivät 
- niin kuin yleisesti tapahtuu - eri suuntiin. 
Minä en tavannut Pekkaa 46 vuoteen, en
nen kuin luokkakokouksessa Ulla-Maijan 
luonaNousiaisissa kesäkuussa 2006. Olin 
vuotta aikaisemmin saanut Pekalta hänen 
40-vuotisen uratarinansa vuosilta 1961- 
2001. Tiesin hänen olleen moottoreita 
tekemässä Volvolla Ruotsissa 1961-64. 
Ruotsin kiel i tuli siinä samassa kuin Manulle 
aamiainen. Volvo meinasi imaista nuoren 
miehen kansainväliseen toimintaansa, ja 
uraputkea luvattiin vaikka kuinka pitkälle 
Volvon puitteissa.

Pekalle oli kuitenkin erittäin tärkeää 
saada insinöörin paperit taskuunsa suo
malaisesta opistosta. Hän suoritti auto- ja 
kuljetustekniikan opinnot Jyväskylän Tek
nillisessä Opistossa 1965-68. Ekana työ
paikkana valmistumisensa jälkeen hänelle 
tarjottiin myyntitehtäviä Valmetin Lento
konetehtaalla Tampereella 1968. Siellä ei 
kai enää tehty lentokoneita, vaan kuljetus-ja 
maansiirtokoneita. Saksan kielen taitajana 
Pekan myyntimatkat ulottuivat mm. ”Prahan 
kevään” aikaiseen Tsekkoslovakiaan, puik
kelehtien siellä neuvostotankkien keskellä 
sekä muualle Eurooppaan ja Lähi-Itään.

V. 1976 hän päätti vaihtaa elektro
niikkateollisuuteen - koko ajan kuitenkin 
Valmetin puitteissa. Kahden vuoden ko
mennuksella Brasiliassa Pekka oppi uuden 
kielenkin - portugalin. Suuremmat ja haas
tavammat tehtävät odottivat kuitenkin Suo
messa. V. 1981 Pekalle annettiin tehtäväksi 
perustaajarakentaa Valmetille uutta elekt
roniikkateollisuutta edesmenneen Valcon 
raunioille. Sotkamoon perustamansa elekt
roniikkatehtaan johtajana ja toimitusjohtaja
na Pekka oli vuoteen 1984. Tämä tehdas on 
tänä päivänäkin merkittävä komponenttien 
valmistaja Nokian kännykkäteollisuudelle 
ja työllistää useita satoja ihmisiä pienessä 
Sotkamon kunnassa.

Vuonna 1984 Pekalle tarjottiin Valme
tin moottorikelkkadivisioonan johtajan paik
kaa Rovaniemellä. Lynx-moottorikelkoilla

Kosken Tl yhteiskoulun 
lukion luokkakuvassa 
kirjoittaja Jukka Tam
minen on ylärivissä /. 
oikealla ja  luokkatoveri 
Pekka Ojanen 2. oikeal
la. Oppilaiden kuvaus 
tapahtui lehtori Irma 
Virtasen tunnin aikana.

on tänä päivänä kanadalainen omistaja, ja sil
loinen yhteistyö vei Pekan usein Kanadaan, 
Alaskaan ja muualle Pohjois-Amerikkaan, 
mm. Floridaan, missä tutkittiin ”moottorive- 
sikelkan” valmistusmahdollisuuksia. Näitä 
Japanissa tehtyjä WaterJettejävoidaan näh
dä kiitämässä vesisuihku perässä pursuten 
uimarantojen läheisyydessä yleisenä riesa
na. Valmet päätti jättää ne tekemättä - ehkä 
Pekan suosituksesta. Kertomansa mukaan 
Pekka ajoi moottorikelkallaNeuvostoliiton 
rajan ylittäen Sallassa ja Kuolan niemimaan 
halki aina Muurmanskiin saakka. En tiedä, 
onko tästä mainintaa Guinnessin Ennätysten 
kirjassa, mutta korin moni ei ole tehnyt tätä 
matkaa moottorikelkalla. Pekan arvostuss- 
kaalassa siinä yhdistyivät hyvä harrastus ja 
työ.

Pekka siirtyi v. 1989 napapiiriltä Keski- 
Suomeen Suolahden Valmetin traktoriteh- 
taalle. Valmet tarjosi melko pian hänelle 
Brasilian traktoritehtaansa toimitusjohtajan 
tointa, minkä Pekka oitis hyväksyi. Tiesihän 
hän, miten hienot olot siellä odottivat ja kie
len hän jo osasikin. Johtamassaan tehtaassa 
oli yli 2 000 ty öntekijää. Pekka kuvasi tätä 
aikaa erääksi elämänsä parhaaksi, vaikka 
nurjalta puolelta hän joutui mainitsemaan 
nuoremman poikansa vakavan aivokalvon
tulehduksen. Turvallisuusriski työmatkoilla 
oli merkittävä, eikä samaa reittiä päivittäin 
uskaltanut käyttää. Kerrankin osui luodin- 
reikä hänen autonsa takaoveen. Pekka ja 
autonkuljettaja säilyivät vammoitta, mutta 
työstöä yrittänyt sai surmansa.

Pekan Brasilian-komennus tuli täyteen 
v. 1994, jolloin Valmet tarjosi hänelle Sisu- 
Auton toimitusjohtajan paikkaa. Sisu siirtyi 
sitten Pekan johtamana Partekin omistuk
seen. Pekan jäätyä eläkkeelle Sisusta tuli osa

Kone-konsernia, mutta on jälleen itsenäinen 
Suomen Autoteollisuus Oy. Nykyinen Sisu 
Auton toimitusjohtaja ja kaksi kollegaansa 
olivat tänään saattamassa Pekkaa hänen vii
meiselle matkalleen.

Viimeistä työrupeamaansakin Pekka ku
vaili mielenkiintoiseksi. Hän oli luomassa 
syvää liikesuhdetta myös Renaultiin ja oppi 
vielä ranskan kielenkin.

Kuulostaa täysin uskomattomalta Pekan 
monikielisyys, kun Koskella kouluaikana 
hänen ehkä yleisin arvosanansa Hilkka Man
nin kielikokeista oli nelonen. Paitsi kerran, 
kun sattumalta löysin opettajainhuoneen 
roskiksesta Hilkan monistamia, pilalle 
menneitä papereita, joiden anelin olevan 
seuraavan päivän kokeeseen liittyviä. Menin 
oitis Pekan luo, ja pitkälle iltaan työstimme 
yhdessä vastauksia. Pekkakin sai vaihteeksi 
kahdeksan. Hilkka, koetta palauttaessaan, 
taisi mainita, että pojat olivat ehkä saaneet 
etukäteen vihiä tästä kokeesta.

Pekan saavutukset eri auto-ja mootto- 
riosatoimintojen perustajana ja eteenpäin 
viejänä ovat merkittävät. Ne kuvaavat huvin 
Pekan elämänikäistä kutsumusta, ehkä osa 
oli isältä geeniperittyä viehätystä korjata ja 
rakentaa sekä autoihin että moottoreihin 
liittyviä asioita.

Valmetin kanssa Pekka oli sopinut eläk
keelle jäämisestään 60-vuotiaana ja hän jäi 
hyvin ansaitulle varhaiseläkkeelle v. 2001. 
Pekka vakuutteli viime vuonna tavatessam
me luokkakokouksessa, ettei ole hetkeäkään 
katunut päätöstään. Tekemistä on riittänyt 
Naantalin taloprojektissa sekä laskettelun, 
veneilyn, metsästyksen jaasuntovaunumat- 
kailun parissa. Päätös oli varmaan oikea.

Jukka Tamminen
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Koskelaismiehet
Amsterdamin 

olympialaisissa

Tänä olympiavuonna muistui mieleen 
isäni Toivon kertomukset Voitto 

Franssilan kanssa tehdystä matkasta 
Amsterdamin olympialaisiin 1928. 
Muita koskelaisia kuin nämä kaksi en 
tiedä osallistuneen tähän kaverusten 
ikimuistoiseen matkaan.

Suomalaisten huutosakki, johon 
koskelaisetkin kuuluivat, matkusti ki
soihin m /s Oihonnalla, jossa oli tuohon 
aikaan hyttipaikat 163 matkustajalle. 
Laivalla myös asuttiin Amsterdamissa.

Itse kisakaupungista isäni on kir
joittanut varsin seikkaperäisen kerto
muksen. Kanavien halkoma kaupunki 
varsinkin pimeän aikaan oli tehnyt maa- 
laispoikiin unohtumattoman vaikutuk
sen. Paitsi lukuisat sillat, myös kanavien 
varret ja monet rakennukset oli koris
teltu lamppurivein, joiden valo heijastui 
peilityyneen veteen luoden suorastaan 
sadunomaisen tunnelman.

Amsterdamin komealle olympiasta
dionille mahtui n. 40 000 katsojaa. Jos
tain syystä suomalaiset olivat joutuneet 
pieninä ryhminä eri puolille stadionia. 
Niinpä siinäkin ryhmässä, johon Voitto 
ja isäni kuuluivat, oli vain n. 20-30 suo
malaista. Eikä heillä, kuten muillakaan 
maanmiehillämme, ollut huutosakin 
johtajia, mutta muutama hyvä yhteinen 
huuto kylläkin. Vertailu muiden maiden 
huutosakkeihin oli jossain määrin ma
sentava. Stadionilla oli saksalaisia useita 
tuhansia. Heillä ei kuitenkaan noissa 
kisoissa juurikaan ollut aihetta suuriin 
riemunpurkauksiin omiensa menes
tyksestä. Näytteen äänivaroistaan he 
antoivat kuitenkin esimerkiksi silloin, 
kun oma mies oli mukana 800 metrin 
loppukilpailussa. Rytmikkäät En-gel-

hardt, En-gel-hardt-huudot lienevät 
olleet osaltaan auttamassa mainitun 
juoksijan pronssimitalistiksi. Amerik
kalaiset olivat valjastaneet tekniikan 
apulaisekseen metelin pidossa. Heidän 
kannustusjoukoillaan oli kimeät pillit, 
joista kyllä lähti ääntä!

Hollantilaiset olivat tietysti luku si
nänsä, joskaan heidänkään edustajilleen 
kunnian kukko ei paljon laulanut. Aivan 
mahtavan kannustuksen sai eräs hol
lantilainen neiti (kuten isäni kirjoittaa), 
joka selviytyi korkeushypyssä toiseksi. 
Hän oli Cecilia Gisolf ja tulos 156. Ei 
isäni tietenkään unohtanut kertoa ruot
salaisten huutosakista, joka istui aivan 
lähellä suomalaisia. Silloin kun heillä 
ei ollut omaa kilpailijaa mukana mitali- 
taisteluissa, he kannustivat kohteliaasti 
Suomen edustajia. Kohteliaisuus piti 
tietysti kuitata ja sen suomalaiset tekivät 
ruotsalaisten menestyessä. Vastavuo
roisuus oli kyllä melkoisen karvasta kei- 
häänheiton ratkettua. Naapurimme E. 
Lundqvist näet voitti ja oma miehemme 
P. Liettu jäi neljänneksi!

Koko kisojen parhaaseen suorituk
seensa suomalaiset penkkiurheilijat yl
sivät miesten 1500 metrin juoksun ai
kana: Larva-Larva-Larva. Siinä se nimi, 
jota huudettaessa loputkin äänivarat 
kulutettiin! Ja kelpasihan olla suoma
lainen tuon kisan jälkeen! Larva voitti ja 
Purje tuli kolmanneksi. Kisojen suurin 
pettymys tuli maratonilla, josta odotel
tiin vuorenvarmaa kultamitalia. Paras 
suomalainen, Marttelin, jäi kuitenkin 
kolmanneksi. Isäni oli suomalaisen voi
ton varalta kirjoittanut Maamme-laulun 
sanat usean lähellä istuneen saksalaisen 
muistikirjaan, mutta niitä eivät silloin

kisojen päätöspäivänä tarvinneet sen 
paremmin suomalaiset kuin saksalai- 
setkaan.

Isälläni oli tuolla kisamatkalla mu
kanaan erittäin hyvä sekuntikellonsa, 
jolla hän oli tottunut ottamaan aikoja. 
Istumapaikka pääkatsomossa aivan maa
lilinjalle pingotetun valkoisen langan 
kohdalla antoi hyvät mahdollisuudet 
ajanottoon. Kello käyntiin lähettäjän 
pistoolin savusta ja seis, kun voittajan 
rinta osui lankaan, siinä toimintaohje. 
Kanadalaisen 100 metrin voittajan Wil- 
liamsin aika 10,8 oli isänkin kellossa, 
samoin moni muukin voittoaika. Lä
hettyvillä istuvat tottuivatkin kysymään 
häneltä tuloksia, sillä kesti aika pitkään, 
ennen kuin ne kuulutettiin ja pantiin 
näkyviin stadionin tulostaululle. Sama 
kello isälläni oli käytössään myös Turun 
urheilupuistossa 1957, kun Salsolaja 
Salonen tasatulokseen päätyen juoksi
vat 1500 metrin uuden maailmanen
nätyksen. Isältä kysyttiin voittoaikaa. 
Vastaus: 3.40,2 sai aikaan epäuskoista 
jupinaa, mutta kenttäkuulutus kertoi 
hetken kuluttua, että juuri tuolla ajalla 
kaksikko kirjautti maailmanennätyksen 
nimiinsä. Ehkä tuon ajanoton onnistu
misen selitykseksi kelpaa se, että asiaa 
oli harjoiteltu oikein olympialaisissa!

Olli Urmas
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M yllyreissn Koskella

Saaren m yllyjä päärakennus M ylly rannassa.

Olen taas viettämässä kesää Tuima- 
lan Alitalossa. Äiti päästi minut 

mielellään siskonsa luokse terveeseen 
maalaisympäristöön. Sain hyvää ruo
kaa ja tuli oltua raikkaassa ulkoilmassa. 
Odotin oikein, että pääsisin taas serkku
jen luokse. Yleensä menimme Koskelle 
juhannusta viettämään, ja muiden pala
tessa kotiin jäin Alitalon pikkurengiksi. 
Kotiin palasin joskus heinäkuun lopul
la. Uimassa kävin joka päivä, ja sauna 
lämmitettiin aina lauantaina.

Heinät oli jo koottu seipäille ja sit
ten kuivettuaan korjattu latoihin ja osa 
vintin ylisille.

Olin juuri Heili-tädin hoidossa 
keittiössä. Maitokahvetta ja kakkoo. 
Paksulti voita päälle. ”Pas ny Matu 
syären kunnolla, jourut tännään myl-

lyreissuun!” En ehdi murehtia asiaa, 
kunnes Erkki-setä tulee sisään. Hän 
ilmoittaa, että Vili oh jo valmiina ja myl
lyyn lähdettäisiin heti, kunhan on saatu 
kuppi kahvetta. Erkki ottaa lusikallisen 
suudaa palan painikkeeksi. ”Maha vä
hän kronklaa”, oli vastaus, kun kysyin. 
Kyselin kovasti myllytyksestä ja Erkki 
vastasi jämptisti.

Tiesin, että piapojauhomyllyyn 
mennään. Jo aiemmin oli saunan pa
taan tehty valkee ja pata oli puolilleen 
Paimionjoen vettä. Ladottiin pata lähes 
täyteen kauraa. Suolaa lisättiin tietysti 
tarpeen mukaan. Valkee pidettiin aika 
pienenä, koska keitos ei saanut kiehua 
vaan hautua. Erkki lapioi höyryävää 
kaurakeitosta ruskeisiin kangassäk- 
keihin. Ne kannettiin avonaisina sau
nan rantteelle. Siellä ne saivat jäähtyä. 
Muistan, että istuimme säkkien päällä, 
mutta lämpö nosti pian pikkupojan 
säkin päältä. Ehkä siitäkin tuli vähän 
aromia jauhoihin.

Seuraavana päivänä säkit vietiin he
vosella kuivuriin. Minäkin sain kantaa 
säkkejä, vaikka koville otti. Pärjäsin 
sentään hyvin isommalle veljelleni, 
joka yritti kantaa säkkejä suorin käsin. 
Minä jo kunnon rengin tavoin kannoin 
säkin selässä. Vanhassa kuivurissa 
lisättiin pavut ja jyvät kuivattiin. Kui
vurissa savu antoi oman arominsa jy
viin. Hyvissä piapojauhoissa maistuu 
aina Paimionjoen veden aromi ja kevyt 
sauhu. Muistan hyvin ne pienet laatikot, 
joihin kuivattu seos valutettiin. Erkki 
maistoi jyviä ja rypisti otsaansa, minä

tein samoin. Tosin en saanut niin hyvää 
ryppyä otsaan. ”Kyl ne ruppee olleen! ” 
Niin minustakin.

Nyt siis samat säkit vietiin myllyyn. 
Kärryt olivat puolillaan säkkejä. Ensin 
Metsokankaan talon ohitse, sitten Vir
tain neitien kauniin huvilan ohi. Posti
laatikot ja Oivan sinisävyinen mökki ja 
oikealla puolella kerhoneuvojaTaunon 
kerhomaa. Kauniita, punaisia mökke
jä joen rannalla. Lahdelma ja Niemelä. 
Närvin mökin jälkeen olimmekin jo hy
vin lähellä. Ei kun myllyn piha-alueelle. 
Myllyhän oli maantiesillan jälkeen joen 
alajuoksulla. Hieno koskimiljöö - liekö
hän tallella. Ymmärsin niin, että myl- 
lyvuorot jaettiin tulojärjestyksessä, ja 
meillä oli hyvää aikaa. Koska itse ohjasin 
hevosta - Erkin ohjeiden mukaan - niin 
pian miehet tulivat kyselemään: "Mitäs 
Alitalon pikkurenki?” Olin aika ylpe
ää poikaa. Aikaa kului, vaikka pääsin 
myllyn sisäänkin katsomaan. Puolen 
päivän maissa Erkki sanoi: ”Panes, 
Matu, vähän hakkein makkaraa ja juo
mista! Meettohon LSO:n kauppaan ja 
kysyt Aarne-setää. Kyl se sii neuvoo.” 
Kävelen Tuimalaan päin ja menen liik
keeseen. Akkunoitten päällä kyllä lukee 
Lounais-Suomen Osuusteurastamo. 
Päättelen, että kyllä se tämä on. Aarne 
haetaan, koska pikkupoika kysyy. Erkki 
oli käskenyt tuoda hampparinväärää ja 
pilsneriä! Ihmettelen vähän, kun Aar- 
neanaurattaa, mutta asia hoituu, ja 500 
markan rahasta saan vähän takaisin.

Menin takaisin myllylle ja annan os
tokset Erkille. Hän avaa pullon ja mak- 
karapaketin ja sanoo: ”Panes sää ottaen 
ensitteeks ko haitkin.” Erkki leikkaa 
komean kappaleen Suomi-makkaraa. 
Itselleen puukolla sopivan kappaleen ja 
vie suuhun. Juoma juodaan puoliksi.

Piapojauhosäkit ovat valmiit ja tul
laan kotiin. Elämäni ensimmäinen myl- 
lyreissu on tehty. Vähän väsyttää, mutta 
olen tosi vlpeä päivästä. Ilta-aterialla 
syön jälkiruoaksi piapoa: itte tehtyä ja 
maistuu hyvälle.

Matti Pulli 
s. 1945 Loimaa 

Alitalon pikkurenki 1952-1964 
apteekkari ForssassaSaaren myllyn jäänteitä.
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Kosken Satopäänkulman ensimmäinen traktori, Eino Kosken omistama Fordson. 
Kuvan traktorista ja  sen omistajasta otti Hugo Siikarla.

Tarinaa traktoreista 
Kosken näkökulmasta

Yarsinais-Suomen ja Hämeen maata- 
loudessaoli varsin pitkä "härkäkau- 

si”, jolloin kynnöt ja muutkin peltotyöt 
tehtiin pääasiassa iestetyllä härkäparil- 
la. Hevosiakin jo oli, mutta vähemmän; 
niillä ajelivat kartanoiden herrasväki 
sekä ratsastivat sotilaat. Ratsutilalliset 
olivat velvoitettujakin pitämään hevosia 
kruunun tarpeita varten.

Vähitellen ripeämmin liikkuvat he
voset syrjäyttivät härät peltotöissäkin. 
Tosin vanhat, ikänsä härillä ajaneet 
miehet olivat sitä mieltä että hevonen 
oli leikkikalu härkään verrattuna. Mutta 
kehitys - tai mikäkö lie - jatkoi kulkuaan 
ja härkien oli väistyttävä.

Sitten keksittiin polttomoottori. 
Aluksi se sijoitettiin alkeelliseen autoon, 
mutta pian muihinkin kulkuneuvoihin, 
myös itsekulkeviin peltotyölaitteisiin, 
joita täälläkin, kuten yleensä muissa

kin maissa alettiin kutsua traktoreiksi. 
Melko pian ne löysivät tiensä tänne syr
jäiseen Suomeenkin. Jotkut kartanot 
ja muut suuremmat tilat luonnollisesti 
sen ensimmäiseksi hankkivat, mutta jo 
ennen talvisotaa eräät pientilallisetkin 
traktorin ostivat. Kun ei heillä itsellään 
ollut tarpeeksi ajoja, he paljon kynsivät 
ja äestivät naapureittensa pelloilla ja näin 
kuolettivat työvälineensä ostomaksua.

Kosken ensimmäisiä 
traktoreita
Täällä Koskellakin pitäjän ensimmäinen 
traktori hankittiin Koskenkartanoon. 
Tuomas Lindström oli silloin kuusitois
tavuotiaana poikana kartanossa töissä, 
joten saimme ensikäden tietoa tuosta 
ihmevekottimesta. Tuomaskin on jo 
edesmennyt, mutta haastattelin häntä 
vuonna 1988.

'Se oli aika kummallinen, kun siinä 
oli ne isot pyörät edessä. Eikä siinä ollut 
sellaista ohjausta kuin nykyisissä trak
toreissa vaan se taipui mutkalle siitä 
keskeltä, kun käännettiin. E i se hyvä 
peli ollut, siinä oli sellainen kytkinnah- 
ka, joka  paloi tavan takaa, ja  sitten 
tilattiin rnonttööri Helsingistä sitä kor

jaamaan. Ja kun se taas oli kunnossa ja  
lähti äestämään sinne talon alipuolelle 
- kolme hankmoa oli perässä - niin sinne 
ihan alipäähän se taas jä i Se oli senver
ran kallista kokeilua, että herra päätti 
luopua koko pelistä. Se vedettiin hevo
silla pihalle ja  sitten takaisin Mellilän 
asemalle; neljä hevosta oli vetämässä. 
Silloin kulki sellaisiaposetiivin soittajia 
ja  yksi tuli kartanon pihalle juuri kun 
oltiin lähdössä Mellilään. Tuntui hu vit
tavalta, kun se soitti lähtömarssia sille 
epäonnen pelille. ”
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Tuon kovan onnen kokeilun jäl
keen kuluikin muutamia vuosia, en
nenkuin uskaltauduttiin hankkimaan 
seuraava traktori Koskelle. Itseasiassa 
niitä ostettiin useampikin yhtaikaa ja 
peräkkäin ne myös ajettiin Mellilästä 
Koskelle. Merkiltään ne olivat Interna- 
tional-Cormickeja ja tietysti rautapyö- 
risiä. Kai Tuomola kertoi:

"Kävin kansakoulua siioin, Talolan 
koulua, kun ne toivat niitä Mellilän ase
malta, peräisin ajoivat. Me koulupojat 
juostiin tien risteykseen katsomaan. Se 
oli aika jytinä; ne olivat suuria vehkeitä 

japitivät kovaapärinääkin. Niitä tuotiin 
Talolan Sepälle, Hongiston Purhaalleja 
Tapatan Mäkitaloonja taisi tulla Kosken 
kartanoonkin. Kyllä siinä maa jytisi. ” 

Hieman jälkeen 'Narikkojen' tu
lon hankittiin Tapalan Postille Oliver- 
merkkinen traktori, ja Isokokille sekä 
Hongiston Mikolaan punaiset Deerin- 
git. Melko varhain myös Sorvaston AI i- 
Kärrille hankittiin Farmal-merkkinen 
traktori, joka oli siitä erikoinen, että 
sen etupyörät olivat lähekkäin, vain 
tappi, jossa pyörät olivat kiinni, oli sii
nä välissä. Nyt traktorit olivat ja melko 
varmojatoiminnoiltaan, kunhan ne vain 
sai käyntiin. Varsinainen polttoaine oh 
moottoripetroli, mutta kylmäkäynnis- 
tys tapahtui bensiinillä, jota varten 
traktorissa oli pieni bensatankki. Kun 
moottori hieman lämpeni, aukaistiin 
petrolihana ja bensahana suljettiin.

Myös jo ennen sotia tulivat Suomeen 
John Deeret, pienet kaksisylinteriset 
vetopelit, jotka prätkyttelivät harvak
seltaan, kuten jälkeen sotien tulleet en
simmäiset tsekkiläiset Zetorit. August 
Kattelus aikoinaan kertoi:

"En ole varma, kummalleko ensin 
tutise John Deere, Yli- vaiAli-Liipolaan. 
Kyllä minä luulen, että se Ali-Liipolan 
Erkin traktori oli ensimmäinen. Kuin
ka hän sen saikin ostettua, vaikka hän 
talonkin osti siinä - oli vaan senverran 
rohkea. Ja sitten Vilhonen, se H eikki 
Vilhonen, mikä oliHalikko/an Jollilla, 
sillä oli myös John Deere. Se oli kerran 
meilläkin kyntämässä, mutta kun sillä 
oli semmoiset aurat ettei niitä saanut 
maasta ylös kuin veivillä kiertämällä 
jä i sarkain päätkin niin leveiksi kun se 
vaan kierteli nostamatta auroja. ” 

Myös Partelan Luhtalaan hankittiin 
John Deere, joka itseasiassa on siellä

vieläkin, kuten saatoimme todeta kesän 
Kosken Kohauksenyhteydessäjärjeste- 
tyn perinnepäivän vanhojen traktorien 
esittelyssä. Traktorin omistaja Erik Mik
kola on taidolla entisöinyt Deerensä; ja 
että se tosiaan oli käyttökunnossa, niin 
siitäkin saimme Hyhköllä todisteen. 
John Deere oli sikäli erikoinen, että 
siinä oli käsikäyttöinen kytkinvipu. 
Vauhtipyörä pyöri ulkona moottorin 
kyljessä ja siitä kone myös nykäistiin 
käyntiin. Jos moottori pellolla sammui, 
sen sai ismimelta nousematta vipattua 
taas käyntiin. Kun hevosvoimia oli vain 
kuudentoista vaiheilla, ei sammuminen 
ollut mitenkään harvinaista jonkin äkil
lisen vastuksen kohdatessa.

Myös ensimmäiset Fordsonit il
maantuivat Suomeen jo ennen sotia. 
Satopään kulmalle sellaisen osti Kor
tesuon poika Eino Koski, joka sitten 
souvaili lähes jokaisella kulmakunnan 
tilalla. Apukuskina oli hänen veljensä 
Vilho, myöhemmin Fordsonin pääasi- 
allinenkin ajaja, kun Eino haavoittui 
sodassa aika vaikeasti. Kun sodan takia 
öljytuotteiden tuonti loppui, piti tähän
kin traktoriin, kuten moniin muihinkin 
asentaa puukaasutin, että kotirintaman 
työtkin saatiin jotenkin tehtyä. Myös 
Reino Vesalalla Sorvastolla tietääkseni 
oli Fordson, samoin Aamos Kokilla T a- 
palassa, mutta en ole varma ostivatko he 
pelinsä jo ennen sotia tai heti jälkeen. 
Myös melko varhain oli Hongistolla 
Hovin Paavolla eli Paavo Tuomisella 
traktori, ehkä jo ennen sotia sekin.

Sodan jälkeinen ” rynnistys”
Sotien aikaan tyrehtyi myös traktorien 
tuonti, mutta piankin rauhan tultua nii
tä ilmaantui markkinoille. Patakosken 
ensimmäisestä traktorista kertoi Kai 
Tuomola:

’Patakoskella ei ennen sotia ollut 
vielä traktoria; vasta 1948meille Tuo
molaan hankittiin Fordson Major, se 
oli ensimmäinen. Se oli vielä rautapyö- 
räinen, vaikka niitä pian alkoi tullajo 
kumipyörilläkin. ”

Fordson oli nyt siis Fordson Ma
jor, jota Koskella yleensä sanottiin 
"Majuriksi”. Nimi tarkoitti isoa, vaik
ka ei se kovin paljon ollut suurempi 
paljasta Fordsonia. Se oli siis aluksi 
rautapyöräinen, mutta jo piankin se 
sai alleen ”kumitossut”, vaikka monet

alkuun luulivat, etteivät kumipyörät 
traktorien raskaissa töissä kestä, vaan 
ovatpa nuo paikkansa täyttäneet. Ma
jor oh aluksi petrolikäyttöinen, mutta 
sitten jo dieselmoottorilla varustettu. 
Koskella ensimmäisiä "majoristeja” 
olivat ainakin Olavi Aura, joka tosin 
myöhemmin muutti urakointi pelin
sä Nuffiediksi, Sulo Aho Tapalasta ja 
Vieno Mäki Satopäänkulmalta, jotka 
kaikki innolla myöskin souvasivat 
traktoreillaan. Hieman myöhemmin 
Satopäänkulmalla hääri myös Seimi 
Korpiniityn Major, jota poika Kalevi 
pääasiassa ajoi. Majorin tiedän olleen 
myös Hongiston Lehtimäessä ja Pur- 
haalla; v.m. taisi olla yhteinen Arvid 
Purhaan talon Sorvaston Väli-Urmaan 
kanssa. Myöhemmin tuli markkinoille 
pienempi Fordson Dexta, joka alusta 
asti oli dieselkäyttöinen. Se hankittiin 
Koskellekin moneen taloon.

Ford-yhtymältä tuli pian sotien 
jälkeen vieläkin pienempi pelkkä 
Ford. joka Koskella ensiksi taisi tulla 
Hongiston Naumille. Sekin aluksi oli 
petrolikäyttöinen, mutta muuttui pian 
dieselkäyttöiseksi, ja samalla sen koko 
muuttui suuremmaksi, tosin niitä oh 
useampaa kokoakin voimakkuuden 
mukaan. Kosken traktoriurakoitsijoista 
ainakin Aimo Mäkilä ajeli Fordeilla.

Sitten Ferguson, "mullistava uu
tuus”, kuten sanottiin sen pian sotien 
jälkeen ilmaantuessa Suomeenkin. Kos
kella oli v, 1949 maatalousnäyttely, jon
ne "pikku-Fergu” oli tuotu Englannista 
kuljettajineen näytille. Se tosiaan herätti 
huomiota. Kartanon pellolla kone näyt
ti kykynsä ja kuljettaja taitonsa. Kansa 
ihaili pienen hörisijän äkkikäännöksiä 
ja hydraulista nostolaitetta, joka vipua 
kääntämällä kohotti työvälineitä maas
ta. Moottori kävi pelkästään bensiinillä, 
joten ajo tuli kalliimmaksi kuin petroli- 
moottorilla, mutta eipähän bensiinikään 
siihen aikaan paljon maksanut.

Ketolan veljekset KankaaltajaEsko 
Uotila Hongistolta laittoivat heti tilauk
sen sisään Fergusta ja saivatkn sen aika
naan. Samoin Sorvastolta Elo Myllyoja. 
Silloin tosiaan oli traktoreilla tilausaika, 
varsinkn Ferguilla melko pitkäkin. Ke
tolan Ferguson olikin Kankaan kulman 
ensimmäinen traktori, joten työtä siellä 
varmaan riitti j a ahkerasti souvasivat toi
setkin tahoillaan. Sitten Fergusoniinkin
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Eräs Kosken ens immäisiä Fergusoneja oli Esko Uotilalla, joka tässä kuupalla 
kaivaa pohjaa. W. Witkan tulevalle huoltamorakennukseUe Talolassa. Silloin 
vielä kaivurit olivat harvinaisempia kuin traktorit.

tuli dieselmoottori ja nimikin muuttui 
Massey-Fergusoniksi, kun kaksi teh
dasta yhtyi isommaksi konserniksi. 
Harmaa värikin muuttui punaiseksi ja 
tyyppejäkin tuli kolmeviitosesta eteen
päin koonkin suurentuessa.

Ferguson oli siis haluttu traktori, 
mutta tuli muitakin merkkejä, joita sai 
hieman nopeammalla toimitusajallakin. 
Tuli David Brown, jonka tyyppimerkki 
oli aluksi Cropmaster. Siihen oli sovitet
tu apumiehen paikka ohjaajan viereen, 
joten rattikaan ei ollut keskellä ja jarru- 
poljinkin kytkipolkimen kanssa samal
la puolella, siis vasemmalla. Tällainen 
peli oli ainakin Osmo Keskitalolla, ja 
Puraskin sellaisen hankki seuraavaksi 
traktorikseen; tiettävästi Anttila oli siinä 
myös osakkaana. Myös Hongiston Mi
kolaan hankittiin David Brown, mutta se 
ei ollut enää Cropmaster; rattikin siinä 
oli jo keskellä.

Katteluksen kylässäkään ei ennen 
sotia ollut traktoreita; siitä kertoi nyt jo 
edesmennyt Lauri Kesälä 1982:

’Meidän kylän ensimmäinen trakto
ri oli Huhtimon Urholla (Valli) se kor- 
keapyöräinen Zetor. Hän pisti tilauksen 
Zetorista heti kun ensimmäiset esitteet 
ilmestyivät, ja  M yllykyläänkin taisi 
tulla vasta sodan jälkeen. Tässä juuri 
muisteltiin Kärpän Paavon kanssa, että 
kun Pyhkön Tuomo oli tilannut trakto
rinja sitten kuuli, että myösNyhänpo
ja t olivat tilanneet, niin Tuomo peruutti 
tilauksensa; sanoi, ettei yhdessä kylässä 
sentään kahta traktoria tarvita!'

Aika on nyt tosiaan toinen. Nyt yh
dessä talossakin voi olla kaksi traktoria, 
jopa useampiakin. Mutta työhevoset 
ovat jo häipyneet maisemista.

Ilmeisesti Urho Valli hankki Ze- 
torinsa asuessaan vielä Katteluksen 
Huhtimolla, vaikka kohta muuttikin 
Takamaahan lähelle Kuusjoen rajaa. 
Tsekkiläistä Zetoria oli kahta mallia; toi
sessa oli korkeat mutta kapeat renkaat 
ja toisessa matalat. Se oli kaksisylinte- 
rinen, joten se prätkytteli kuten alku
peräinen John Deere. Se oli varsin sit- 
keävetoinen, mikä johtui ainakin osaksi 
siitä että siinä oli noin puolitonninen 
vauhtipyörä, joka alkuun päästyä veti 
vielä pitkään konetta, vaikka moottori 
olisi sammunutkin.

Tauno Tiensuun hieman myöhem
min hankkima Zetor oli matalapyöräis-

tä mallia. Sitten Zetoreita tuli moniin 
muihinkin taloihin, koska se varsinkin 
hinnaltaan oh edullinen. Myöhemmin 
Zetorkin uudistui ja alkoi äännelläkin 
muiden traktorien tavalla. Itä-Euroo- 
pasta meille tuli toisiakin taktorimerk- 
kejä. Tuli Belarus, jonka nimi tarkoittaa 
Valko-Venäjää, ja sieltä, silloisesta Neu
vostoliiton osavaltiosta k.o. traktorikin 
oli kotoisin. Belarukset olivat hinnaltaan 
halpoja, joten niitä hankittiin, vaikkei 
niitä kovin kätevinä peleinä pidettykään. 
Puolasta tuli Ursus, joka jykevätekoise- 
na muistuttikin karhua (Ursus = karhu). 
Niitäkin täällä Koskella näki, joskaan ei 
kovin yleisenä.

Ruotsalainen autotehdas Volvo 
teki myös traktoreita, joita kulki Kos
kenkin pelloilla ja teillä. Mc Cormick- 
Internationalkin yhä lähetti tuotteitaan 
Suomeen ja nähtiin niitä Koskellakin. 
Sitten tuli myöhemmin samalta Interna- 
tional-Harvester yhtiöltä jykevä Case. 
Myös jo mainituksikin tullut Nuffteld 
pörräsi monen koskelaisenkin talon 
pellolla ja sitä pidettiinkin varsin hy
vänä vetopelinä. Italiasta tuotettiin 
Suomeenkin, myös varsin suosituksi 
tullut Fiat Agria. Aivan vhtä suosituksi 
ei tullut saksalainen Porsche, vaikka sen 
suunnittelija oli kuuluisa autonraken- 
taja Ferdinand Porsce, joka aikoinaan 
suunnittcli Kupla-Volkswageninkin. 
Porsce oli muistaakseni kolmepyttyinen 
ja sen käyntiäänikinoli hieman erikoi
nen. John Deeretkin jälleen kulkevat

Suomen teillä ja pelloilla, eikä niillä 
sodanedellisiin malleihin nähden ole 
muuta yhteistä kuin nimi.

Lopuksi vielä suomalaisten panos 
traktorien tuotossa. Ensimmäinen Suo
messa valmistettu traktori oli tampe
relainen Takra, jota kuitenkin tehtiin 
vain muutama kappale. Mutta kun Suo
mi sotien jälkeen oli saanut sotakorva
ukset maksettua ja metallitehtaissa oli 
kapasiteettia, niin Valmet päätti muun 
toimintansa ohella panostaa myös 
traktorien valmistamiseen. Ei miten
kään rehvakkaasti aloitettu; Valmetin 
Tourulan tehtailta tuli ulos n.s. Pikku- 
Valmet, joka ei ollut liialla koolla eikä 
hevosvoimilla varustettu. Sitä sanotuin
kin "piikkilangan kiristäjäksi”, missä 
hommassa se olikin omiaan, samoin 
niittokoneen voimanlähteenä. Ja kyllä 
sillä monenlaista muutakin hommaa voi 
tehdä, eikä se ainakaan liikaa tiivistänyt 
maata. Seuraava Valmetin malli olikin jo 
melko lailla suurempi ja saavutti nope
asti käyttäjien suosion. Nykyisen mallin 
nimi on Valtra, j a kokokin on yhtä suuri 
kuin muillakin nykyisillä traktorimer- 
keillä. Siis melkoinen möhkäle.

Tässä eräitä tietoja traktorikannan 
enenemisestä Koskella. Mikään täy
dellinen tilastollinen esitys tämä ei ole, 
mutta toivottavasti antaa jonkinlaisen 
kuvan sodanedellisestä aikakaudesta 
nykypäivään.

Matti Heinonen
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Dar Valdaj a
eli Valdaj'n lahja

Valdaj n kaupunki sijaitsee Venä
jällä, Novgorodin läänissä, Nov

gorodista 140 kilometriä kaakkoon ja 
Moskovasta 386 kilometriä luoteeseen.
Kaupunki on perustettu vuonna 1495 
tsaari Iivana III:n aikana. Nykyään siellä 
on 18 000 asukasta.

Kaupunki on kuuluisa kellonra
kentajistaan ja myös kellomuseostaan.
Vuodesta 1802 lähtien kellonraken
tajat aloittivat tavan kirjoittaa viestejä, 
kuten:

Käy ostoksilla - Äläpihistele - Mat
kustele - Pidä hauskaa - Valdaj.

Tekstin tyyli ja sanavalinnat sopi
vat hyvin venäläiseen huumoriin, jossa 
elämän kiemuroita tarkastellaan usein 
pilke silmäkulmassa. Valdaj n kellot 
olivat kuuluisia paitsi viesteistään, myös 
hienostuneesta äänestään, ja kelloja pi
dettiin maan parhaimpina. Koko maassa 
oli vain pari, kolme kelloja valmistavaa 
paikkakuntaa. Valdaj' n kellojen mate
riaali oh arvostettua Uralin kuparia ja 
muiden huonommasta metallista.

1800-luvun Venäjällä kulki sään
nöllinen vaunu- ja postiliikenne isojen 
kaupunkien välillä, esimerkiksi Pieta
rista Novgorodin kautta Moskovaan. 
Väliasemilla vaihdettiin hevosia ja vau
nuja. Valdaj 'n kellosepät olivat erikois
tuneet valamaan kelloja hevosvetoisia 
umpivaunuja varten. Kellot kiinnitettiin 
luokkien päällä olleeseen telineeseen. 
Ne kilkattivat hevosen säkän päällä ja 
kilkattivat varsinkin, jos tiessä oli mut

kia, mäkiä tai kuoppia. Kellojen tehtä
vänä oli pitää myös ajuri hereillä sekä 
varoittaa muita tiellä kulkijoita isojen 
vaunujen tulosta. Näitä kelloja käytet
tiin hevosvaunuissa lähes ainoastaan 
Venäjällä. Länsi-Euroopassa ajureilla 
olivat torvet merkinantoa varten.

Kellojen valmistus loppui Venäjällä 
käytännössä bolshevikkien vallankumo
ukseen v. 1917. Umpivaunuilla olivat 
kulkeneet enimmäkseen aateliset ja va
rakkaat porvarit. Teollinen vallanku
mous vaikutti varmasti myös kysynnän 
hiipumiseen. Hevosvaunujen aika oli 
ohi. Valdaj' n viimeinen kellopaja sul
jettiin vuonna 1930.

Hyhkön museon kokoelmiin kuuluu 
myös tällainen kello, jonka helmassa on 
embleeminä juuri sama viesti: Käy os
toksilla - Älä pihistele - Matkustele - Pidä 
hauskaa - Valdaj. Olisi mielenkiintoista 
saada tietää, mitä kautta kello on tullut 
Hyhkölle. Onko kylässä ollut hevosvau- 
nuasema Hämeen härkätiellä matkalla 
Turkuun? Entä kestikievarissakävijöiden 
myötä? Löytyykö Suomesta muualta näitä 
kelloja, sillä olihan Suomi 1800-luvulla 
autonominen osa tsaarin Venäjää? Kaikes- 
takelloon liittyvästä tiedosta olemme sekä 
Hyhkön museon perikunnan edustajat että 
museon esineistön inventoija kari Ahtiai
nen ja Koskelaisseura kiinnostuneita.

Helsinki 11.7.2008 
Valdaj' n kelloperinne- 

tietoja koonneet 
Elena Venho ja  Risto Uusitalo

MUUTOS
Tässäkö enää, 
ruostuneena tonkana 
kallellaan olevalla mattolaiturilla, 
helat tuulessa kalisten, 
odottamassa hakijaa.

Eiliseen vain hetki, 
jo llo in  vetimet turvonneina 
elämä vielä vaahtosi lypsylämpimänä, 
odelma oli vihreää ja  mehukasta.

N yt,
menneitten vuosien 
tuotantosuunnat märehditty, 
juoksum atto m aatunut 
syyskahiseviin lehtiin.

Kaukainen puimakoneen raksutus 
muistuttaa elonkorjuusta.

Etelän taivaalla vilkuttaa kurkilaivue.

Lumipallotpellonreunalla 
saattorivistössä.

- Raija Kangasniemi -
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^ Perinnepäivä
a •  ■  e  h  *■ htiloissa Koli

Traktorit lähtivät Nuortentuvan kentältä kohti museota, 
jonka pihamaalle kertyi toistakymmentä esiteltävää.

Koskelaisseuran 12. Köntys Vilho Salonen sai kunnon he
rätyksen johtokunnan jäseniltä. Haastattelijana Matti Hei- 
kinoja.

Traktoreiden lisäksi talon toukotyökalustoa oli esillä ensimmäisen kerran.

Tuomolan Fordson Major 1940-luvulta. SPR:n ensiapuryhmän kahvittajat Tiina Nyhä, Arja Tuo
minen sekä kuvasta puuttuva Pirkko Harju ahkeroivat y li 
kaksisataapäisen yleisön palvelemiseksi. Marja Ja lii hou- 
kutteli Hyhköiisaan osanottajia.
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Sukkaa kutoi Seija Mäkitalo. Lapsia leikittivät Irja Uusitalo ja  Sisko Heinonen.

Salissa musisoivat nuoret taiturit Helena Jalli ja  Suvi Alikärri.

vli liön museon 
lussunnntaina

Karstaaja Sylvi Lammi ahkeroimassa.Rohdinlankaa kehräsi Raili Mattila 
ja  Terttu Saari leilikasi matonkunteita 
tuvassa.



Vaaleanpunaisen 
Pelargonian matka

Karjalasta Varsinais-Suomeen 
j a  sieltä Helsinkiin

Talvisodan jälkeen vuonna 1942 pa
lasimme takaisin Karjalaan. Äitini 

Tyyne Romu o.s. Pyykkö oli jäänyt sota- 
leskeksi, kun perheen isä kaatui vuonna 
1940. Tyyne Romu jäi töihin Viipurin 
maalaiskuntaan, Säiniölle ja asui van
himman siskonsa luona. Säiniöltä oli 
kahdeksan kilometriä Viipuriin. Minä, 
hänen viisivuotias Aune-tyttärensä, 
asuin mummolassa Muolaan pitäjän 
Lattulan kylässä.

Mummon nimi oli Helena Pyykkö 
o.s. Rämö. Äiti tuli aina viikonloppui
sin katsomaan minua Muolaaseen ja sai 
mummolta pelargonian taimen, jonka 
vei mukanaan Säiniölle. Pelargonia 
kasvoi isoksi ja kauniiksi kukaksi äidin 
hyvässä hoidossa.

Kesäkuussa 1944 tuli uudelleen 
lähtö evakkoon. Muolaan evakuoin
ti tapahtui vähän aikaisemmin kuin 
Säiniön. Tyyne-äiti haki Muolaasta 
polkupyörällä minut Säiniölle. Äidillä 
oli tädin luona yläkerran huone, jon
ka ikkunalla oli täydessä kukassa iso 
pelargonia, jota hän ei voinut pakata 
matkalaukkuun, joten hän otti pelargo
niasta useita pistokkaita mukaan. Läh
tiessään äiti antoi pelargonialle paljon 
vettä ja kirjoitti kukan viereen paperille 
viestin, että seuraava asukas kastelisi 
tätä kukkaa ja kirjoittaisi hänelle, miten 
kukka jaksaisi. Osoitteeksi äiti antoi 
nuorimman sisarensa, Saiman, osoit
teen Turun läänin Koskelle. Sisar oli 
talvisodan evakkomatkan aikana löytä
nyt sieltä puolison ja asui Koskella.

Äiti ja minä lähdimme evakkomat

kalle polkupyörällä siten, että iso matka
laukku laitettiin poikittain pvörän run
golle. äiti talutti pyörää ja minä kävelin 
vieressä pieni tuohilaukku kädessäni. 
Näin lähdettiin kohti Viipuria kävellen, 
mutta myöhemmin pääsimme kuorma- 
auton lavalle.

Muutaman viikon päästä tulikin 
kirje sotilaalta, joka oli rintamalta pe
rääntyvässä joukkueessa. Sotilaat olivat 
majoittuneet tätini taloon Säiniölle. So
tilas kirjoitti kastelleensa pelargoniaa, 
ja heidän lähtiessään kukka oli voinut 
hyvin. Tämän jälkeen äidin ja sotilaan 
kirjeenvaihto jatkui vielä pitkään. En 
tiedä, tapasivatko he koskaan toisiaan.

Äitini istutti mukaan ottamansa 
pelargonian pistokkaat ensin Lavialla, 
mutta muutimme sen jälkeen Turun 
läänin Koskelle äidin siskon, Saima

Lindenin, luo pelargoniat mukanam
me. Aloitin koulunkäynnin Satopään 
koulussa.

Nyt Koskella Ritva Mikkola o.s. Lin
den on kasvihuoneessaan kasvattanut 
tätä Karj alasta kotoisin olevaa pelargo
niaa ja toimittanut sitä myös Helsinkiin. 
Koskella myös Ritvan äiti, Maija Linden, 
on hoitanut saamaansa kukkaa 50 vuo
den ajan. Tämän pelargonian esiasteet 
eli esivanhemmat ovat siis kotoisin Kar
jalasta, Muolaan pitäjästä.

Sota-aikaa ja evakkomatkaa muisteli 
Helsingissä 11.4.2007

Aune Lehtovirta o.s. Romu
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« m  • •  • • • ! • •  • •  •  •  •  • •  1  •  •  AP yöräilijän  paivakirjasta

Pyörällä ajon oppiminen oli naar
muttava kokemus siihen aikaan kun 

noita kulkuvälineitä ei vielä valmistettu 
muuta kuin aikuisten kokoa. Tasapai
noilu oli totista puuhaa pään yltäessä 
hädintuskin ohjaustangon korkeuteen 
- puhumattakaan siitä, että käy tössä oli 
vain miesten pyörä, jonka poikimia piti 
vempailla runkoputken alta. Puutteelli
sen ketjunsuojuksen takia piti vielä hou
sunlahkeet pyykkipoikien avulla kiristää 
jalan ulkosivulle, koska lahkeen taker
tuminen ketjun ja rattaan väliin tuotti 
useimmiten ikäviä seurauksia. Mutta 
kun pyörä viimein oli kesytetty, tuli 
siitä korvaamaton väline, joka roimasti 
lyhensi koulu- tai harrastusmatkoihin 
kuluvaa aikaa. Pyörästä ei voinut luo
pua edes talvella, vaikka ajaessa pitikin 
taiteilla kapeaa, reenjalaksen tallaamaa 
uraa myöten -  kyläteitä ei vielä ollut 
tapana aurailla pahemmankaan pyryn 
perästä.

Sittem min maai 1 ma au toi stu i ja pol
kupyörä unohtui monilta nuoriltakin 
pitkäksi aikaa. Keski-iän kynnyksellä 
alkoi pyöräily uudelleen kiinnostaa. Uu
demmista polkupyöristä löytyi monen
laista kiinnostavaa varustelua: kappa- 
vaihteet, seisontatuki, lukko, matka-ja 
nopeusmittarit, valot. Ja pitihän sellai
nen ihan oikeasti hankkia - aluksi vaan 
asiointimatkoihin taajamassa ja joskus 
ehkä mökillekin asti. Sitten, muutaman 
onnistuneen ryhmäretken innostamana, 
alkoivat matkat pidenty ä. Eräänä kesänä 
asetettiin tavoitteeksi kiertää pyörällä 
kaikki Kosken tiet ja polut. Tuo urakka 
on vieläkin kesken, mutta mieli vaati 
myös uusia maisemia ja niinpä pian 
pyöräiltiin naapurikuntiakin ristiin ja 
rastiin.

Kesäinen päivä on kallistumassa 
iltaan. Aurinko kurkistelee poutaisten 
pilvenhattaroiden lomasta, lämpöä on 
toistakymmentä astetta -  ei kuitenkaan 
paljoa yli kahdenkymmenen. Tuuli on 
enintään kohtuullista ja ilmapuntari on 
vakaa. Jos mahdollista, olkoon myös vii
konpäivä maanantai, tiistai tai torstai 
(koska moottoroitu huviajelu on noina 
päivinä minimissään). Silloin kaikki on 
kohdallaan: on pyöräilijän ilta.

Paimionjoki.

Ennen lähtöä on selattava vielä 
kulunutta karttakokoelmaa. Ei siksi, 
että haluaisi orjuuttaa itseään ennalta 
määrätyillä reiteillä tai aikatauluilla, 
vaan koska kunnon pyöräilijä haluaa 
jokaisella matkallaan löytää jotain uut
ta, edes yhden vielä käymättömän tien 
tai polun, tarkastella maisemia joita ei 
ole nähnyt ennen. Kartasta silmäillään 
pääsyteitä noihin vielä tuntemattomiin, 
kenties silti läheisiinkin seutuihin. Var
muudeksi saatetaan karttalehti tai pari 
taittaa housun sivutaskuun. Pyörän kun- 
totarkastus tehdään tottuneesti, tärkeä 
pieni työkalupakkaus otetaan mukaan, 
samoin juotavaa ja ehkä pientä purek- 
sittavaakin. Tuulipusakka taitetaan 
tarakalle illan viileyden varalta ja niin 
ollaan valmiita lähtemään.

Mutta minne? Sääntöjä vain yksi 
ja se sivuuttaa kaikki muut reiuitoivo- 
mukset: vastatuuleen. Näin tulee var
mistettua, että myöhemmin ja ehkä jo 
uupumuksen painaessa suunnan vaihto 
kotiinpäin tuntuu mielekkäältä ja hel
pottavalta. Tosin tätäkin sääntöä vah
vistaa yksi poikkeus: pohjatuuli, jonka 
kansa jo ammoin on tiennyt nukahtavan 
muijansa viereen. Eteläiseen suuntaan 
siis voisi purjehtia myötätuuleen ja pa
lata myöhemmin kotiin tyvenellä. Koska 
kaikkiin sääntöihin löytyy poikkeuksia.

eipä tähänkään ole syytä liikoja luottaa. 
Jos pääsee matkaan iltapäivällä jo viiden 
- kuuden tietämillä, voi kääntöpisteen 
sovittaa jonnekin parin peninkulman 
päähän ja vielä jää varaa hetken mieli
johteesta tehtyihin mutkiin ja koukka
uksiin. Matkahan on tarkoitus itsessään, 
ei satunnaisesti valittu määränpää tai 
kotiinpaluu.

Vastatuuli on ilmiö, jonka kokenut 
pyöräilijä tietää kattavan ainakin kolme 
ilmansuuntaa, eikä siinä vielä ole liioit
telua. Onhan ky se varsin yksikertaisesta 
tosiasiasta: ei ole olemassa sellaista yh
distelmää kuin pyöräilijä ja myötätuuli. 
Kun kesäinen tuuli ja pyöräilijä keski
määrin kulkevat samalla nopeudella 10 
-15 km tunnissa, seuraa siitä, että pyö
räilijä myötätuuleen liikkuessaan sijait- 
seekin ilmavirtojen suhteen tyvenessä, 
kun taas vastatuuli jarruttaa liikesuun
nassa kaksinkertaisella voimalla. Siksi 
myötätuuli usein jää huomiotta, vaikka 
se saakin matkanteon tuntumaan kevy
eltä - kun taas vähäinenkin vastatuuli 
tuntuu vaanivan lähes joka suunnasta. 
Jos tosissaan haluaa päänsä pyörälle, voi 
vielä pohtia miksi vähäiselläkin vasta- tai 
myötämaalla on vahva hidastava tai kiih
dyttävä vaikutus polkupyörän kulkuun. 
Jalankulkijallehan niiden vaikutus on 
melkeinpä huomaamaton.

Fyysisenä olentona ihmisellä on 
luonnollinen tarve käyttää liikkumiseen 
tarkoitettua koneistoaan ja toisaalta 
ihmismielellä on synnynnäinen tarve 
nähdä ja tarkkailla ympäristöään. Pyö
räilyssä yhdistyy kohtuullinen fyysinen 
rasitus mahdollisimman laajaan ympäris
tön tarkkailuun ja huomioiden tekoon, 
minkä tiedetään olevan terveydeksi niin 
sielulle kuin ruumillekin. Siksi pieni 
vastatuuli, sadekuuro tai epäkuntoiset 
tiet eivät koskaan saata täysin hävittää 
pyöräilyyn liittyvää nautintoa.

Kulkuvälineen laatukin on toissijai
nen asia -  kunhan selkään on helppo kii
vetä ja siellä pysyä. Suuri yksimielisyys 
vallitsee satulan muotoilusta tai oikeam
minkin sen puutteesta, mutta ihminen 
on sopeutuvainen olento ja jos hän tar
vittaessa pystyy istumaan päivän aidan
seipäässä, niin miksei sitten pyöränkin
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istuimella. Eivät nuo vaihteetkaan ole 
välttämättömiä, treenatut pohkeet ja 
polvet toimittavat niiden virkaa tarvit
taessa. Liikaa energiahukkaa ei tarvitse 
pelätä. Pyöräilevä ihminen on peräti ta
loudellinen laite, bensaksi muunnettu 
kulutus on alle 0,2 litraa sadalla. Leveät 
renkaat ovat verrattomat monilla sora
teillä, mutta myös sepelinsiru tuntuu 
niihin helpommin tunkeutuvan. Laki 
vielä sanoo, että kypärää tulisi käyttää 
"yleensä”. Heikkokuntoisella tiellä, 
pimeällä tai muun liikenteen seassa 
liikkuessa lain vaatimuksen voikin ym
märtää oikeaksi. Turvallisuuden ohella 
kypärän ansioksi voi lukea sen mainion 
ilmastoinnin hellesäällä, toisaalta siitä 
puuttuu silmiä kunnolla suoj aava aurin- 
kolippa ja korvia sivuavan kiinnitysrem- 
min suhina voi käydä hermostuttavaksi. 
Taustapeili on peräti tarpeellinen, tur
vallisuutta tuottava lisävaruste.

Kuvitelma, että yhdessä kesässä eh
tisi pyöräillä kaikki kotikunnan tiet ja 
polut osoittautui liian optimistiseksi. 
Jos tavoittelee samaa myös naapurikun
tien suhteen tulee aikaa varata monin 
verroin. Maisemat eivät helpolla käy lii
an tutuiksi innokkaallekaan matkaajalle 
-  kun kasvattaa liikkuma-alueen säteen 
kaksinkertaiseksi, kasvaa pinta-ala ne
linkertaiseksi. Eikä tietenkään riitä, että 
on pyöräillyt tien kertaalleen: tarkkaa
vainen kulkija löytää aivan uusia nähtä
vyyksiä, kun vaihteeksi kulkee saman 
reitin mutta toiseen suuntaan.

Seudun tieverkot tarjoavat monen
laista valinnan varaa. Suurille valtateille 
pyöräilijä poikkeaa vain muun vaihto
ehdon puuttuessa; raskaan ja nopean 
liikenteen imu saa olon tuntumaan 
turvattomalta ja eikä enää voida puhua 
nautinnosta. Paikallisteiden kastiin ko
rotetut kylätietkin ovat monesti pyöräi- 
lijälle ongelmallisia - tien pinnalla on 
viljalti karkeaa irtosoraa ja siihen präs- 
säytynyttä nimismiehenkiharaa - teiden 
hoito kun on laitostettu niin kuin moni 
muukin asia yhteiskunnassa. Parhaim
man lähtöreitin muodostaa vanha tuttu 
maantie, jokamoneen kertaan oiottuina
kin mukautuu jokivarren maisemiin ja 
tarjoaa runsaasti myös muita kuin lii
kunnallisia virikkeitä. Kun tutkittav aksi 
valittu seutu on saavutettu, onkin aika 
poiketa kyläteille. Kyläraittien verkos
toa täydentävät vielä monet yksityiset

oiko-ja yhdystiet, jotka mahdollistavat 
liikkumisen myös poikkisuuntiin tai 
kehämäisesti. Useimmat kylätiet eivät 
pääty silloinkaan, kun kartta niin antaa 
ymmärtää, vaan muuntuvat tilus- tai 
metsäteiksi, nämä vuorostaan poluiksi 
tai talviteiden pohjiksi - kaikki kelpaavat 
pyöräilijälle. Varsinaisten metsäteiden 
joskus karheakin tieura kelpaa niin 
metsätaloudesta kuin myös koskemat
tomista maisemista kiinnostuneille. 
Todellinen helmi kyläteiden joukossa 
on vanha, tienoikaisun tai muun syyn 
takia jokapäiväiseltä liikenteeltä syrjäy
tynyt tienosa. Kovaksi tallattu, osittain 
ruohottunutkin tienpohja myötäilee 
nöyrästi maiseman muotoja. Kukkiva 
piennarniitty virkistää niin silmää kuin 
hengitystäkin. Harmaantunut lato tien 
ohessa on kuin odottamassa kaapatak- 
seen suojaansa sadekuuron yllättämän 
matkamiehen.

Vähäisetkin puro- tai ojanotkot 
muodostavat tieverkostoon pitkiä ve
denjakajia kuin muistutuksena siitä, 
miten muinaiset ”isonveten” ajat tapa- 
sivat kohdella puurakenteisia siltoja. 
Jos yksittäinen tie ylittää sellaisen not
kelman, kannattaa pysähtyä tutkimaan, 
löytyykö tien alta betoni- tai teräsrum- 
rnun asemesta muinaisen kivenveistäjän 
taidonnäyte.

Yksinäinen pyöräilijä tai pieni 
ryhmä voi suunnitella reittinsä joka
miehenoikeuksiin perustuen. Kun 
tahtomattaan joskus - valitun tien joh
dattamana - eksyy yksityiselle pihalle voi 
pääsääntöisesti luottaa asukkaiden hy
väntahtoisuuteen. Jos reittiä etsiessään

joutuu kysymään neuvoa tai opastusta, 
niitä yleensä annetaan auliisti. Koirat 
joskus ovat hankalampia ymmärtämään 
reviirinsä loukkauksia- tai saattavat pel
kästään olla harmistuneita siitä, ettei 
niitä huolita matkalle mukaan. Etäisellä 
kylätiellä saa tottua siihen, että kaik
ki vastaantulijat tai tievarren asukkaat 
tervehtivät kulkijaa, pyörällä liikkuja 
kun ilman muuta oletetaan lähiseudun 
asujaimistoon kuuluvaksi. Sellainen saa 
tuntemaan olonsa kotoisaksi.

Ilman karttaakaan ei ole pelkoa ek
symisestä. Kylätietkin ovat asiallisesti 
viitoitettuja, postilaatikkojen nume
roinnista voi päätellä tien suunnan ja 
etäisyyden sen lähtöpisteestä. Jo pel
kästään puhelinmastoj a tähyilemällä voi 
pitkälle päätellä oman sijaintinsa.

Paikallisnimistö on oma sulattelun 
aiheensa. Sellaisia nimiä kuin Hirmu- 
tinmäki, Kissanmikko, Kallenparta tai 
Ilopaltantie ei voi tavailla muuta kuin 
myhäilevin mielin. On Hyrsvnkulmaa 
ja Hurstinkulmaa, Kennintietä ja Tin- 
nintietä. Ristiretken voi pyörällä tehdä 
Jerusalemiin tahi Samariaan ja löytö- 
retken aina Amerikkaan asti. Kulttuu
rimatkailijaa saattaa kiinnostaa, mistä 
löytyvätkään talot, jotka ovat olleet siksi 
merkittäviä, että Aleksis Kivi sovitti ne 
pikku Eeron lauluun: Vilukselan Vit
ka, Viuvalan Pispa, Syvänojan Sonni ja 
Sylvinän Jalli. Mutta jos kirjailijamme 
tavoin haluaa nähdä Kaukametsän hää
möttävän taivaanrannalla, on kavuttava 
joko näkötorniin tai hyppyrimäen ylä
tasanteelle. Maastohan seudullamme 
-  pyöräilijän onneksi -  on enimmäk
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seen tasaisen loivaa ja luontaisia näkö- 
alapaikkoja löytyy vain satunnaisesti. 
Muutamia mittavia jokilaaksoja vesi 
kuitenkin on vuosituhansien kuluessa 
uurtanut pehmeään maaperään ja nuo 
notkelmat tarjoavat ihan riittäviä haas
teita niin vauhdin hurmaa kuin vasta- 
maatakin kaipaaville.

Sukutukimusta harrastavilla kulki
joilla on väistämättä omia pyhiinvael- 
lusrei ttejä, joita matkatessa he eläytyvät 
esipolvien asuinsijoihin ja elämänmuo
toihin, tähyillen niin kartanoita kuin 
muinaisen torpan sammaloituneita 
nurkkakiviäkin ja kukaties kuljeksivat 
hautuumailla nimiä risteistä tavaillen. 
Joku toinen taas kiertelee entisten 
tanssilavojen tai liitereiden nurkilla ja 
muistelee kaihoisasti vuosikymmenien 
takaisia riiuureissuja.

Tarkkaavaiselle kulkijalle tie tar
joaa monenlaisia mielenkiinnon koh
teita. Toisia pitää etsimällä etsiä kuten 
Kulta-Kustaan vähäistä mutta vaikut
tavaa kultalouhosta, toiset kohteet taas 
tupsahtavat silmien eteen etsimättä ja 
yllättäen kuten Alpo Jaakolan maalama 
lato aivan tien tuntumassa. Ei mitään

Näkymä Kullanvuorelta.

suurta ja ihmeellistä, mutta paljon pie
niä ja kiinnostavaa -  siistiä ja rauhal
lista maalaismaisemaa, hyvin hoidettua 
ympäristöä, tuttuja ja sukulaisia joita 
voi poiketa tervehtimään. Mitä tarkoit
taakaan käsite kotiseutu? Se on alue 
joka ei ole sidottu kuntarajoihin, vaan 
jonka jokainen voi itse valita. Juuri meil
le se tarjoaa poikkeuksellisen avaraa ja

puhdasta luontoa, virkistäviä ja kauniita 
maisemia, kohtuullista rauhaa ja hiljai
suutta niitä kaipaavalle. Miksi emme siis 
omisi sitä itsellemme mahdollisimman

Syksyisen sadekuuron yllättämä kulki
ja kyyhöttää kuusivanhuksen suojissa 
ja lämpimikseen pumppuaa ilmaa lin- 
talleen painuvaan renkaaseen. Sään 
selkiämisestä ei ole tietoa ja kotiin on 
vielä matkaa. Sellaisena hetkenä - niin 
kuin monesti ennenkin - mieleen nou
see ajatus: mitä järkeä tässä touhussa 
oikeastaan on?

Kuin vastauksena tuohon jo seuraa- 
va ajatus paljastaa alitajuisen toiveen: 
ensi keväänä kyllä ostan vielä uuden 
pyörän ja siihen sellaiset pistonkestävät 
renkaat! Mahtaisiko siihen saada myös 
navigaattorin, joka ajo-ohjeiden sivus
sa kertoilisi seudun paikallishistoriaa? 
Sittenpä kelpaa tutkia loputkin Kosken 
polut ja vielä ajella naapurikaupunkeja 
ristiin ja rastiin!

Teksti: js  Kuvat: Miika Mikkola

Elämysmatka 
Lappiin

Maanantaina 25.8.08 lähti 44 rei
pasta eläkeläistä Lapin-matkalle. 

Ensimmäinen pysähdys oli Ikaalisissa. 
Matka jatkui Jalasjärven Juustoporttiin, 
jossa ruokailimme. Illansuussa saavuim
me Ouluun, missä yövyimme. Aamulla 
lähdimme kohti Ylitorniota Eläkeliiton 
Karemajoille, missä Tauno Kivikallio 
ja Raimo Heikkilä lahjoittivat Kosken 
kunnan viirin. Iltapäivällä saavuimme 
Muonioon Harrinivan arktiseen reki- 
koirakeskukseen. Opas esitteli tarhan 
toimintaa ja kertoi rekikoirista, niiden 
koulutuksesta ja elämästä. T arhassa on 
yli 400 Husky-koiraa. Rekikoirathan 
ovat perinteisesti olleet arktisilla alu
eilla porojen ohella tärkeimpiä kulku
välineitä.

Seuraavana aamuna lähdimme kohti 
Norjaa. Norjan puolella ensimmäinen 
tutustumiskohde olivat Kautokeinos-

sa sijaitsevat Juhlsin hopeapaja ja mu
seo. Hopeapaja sijaitsee mäellä, mistä 
on upea näköala koko kylään. Matka 
jatkui kohti Aitaa, Jäämeren rannalle. 
Katselimme Norjan jylhiä tuntureita, 
kiersimme v uonon javälillä pysähdyim
me maisemia kuvaamaan. Ilma oli läm
min ja aurinkoinen. Illaksi saavuimme 
Kilpisjärvelle retkeilykeskukseen, jossa 
yövyimme.

Seuraavana aamuna matka jatkui 
Muonioon, missä laskimme Muonion
joen koskia kuutisen kilometriä. Kaikki 
retkeläiset laskivat kosket ja saivat dip
lomi n. Koskenlaskun jälkeen maistui 
lohikeitto luonnon keskellä. Tämän jäl
keen matka jatkui Rovaniemelle, jossa 
yövyimme. Aamiaisen jälkeen lähdimme 
Joulupukin Pajakylään. Teimme ostok
sia, jotkut lähettivät joulukortit postiin. 
Kävimme Kammarissa joulupukin kans

sa kuvassa. Illaksi saavuimme Kajaaniin, 
jossa yövyimme.

Aamulla oli opastettu kiertoajelu 
Kajaanin kaupungissa. Käv imme kat
somassa Kajaanin linnan raunioita sekä 
Paltamon vanhaa kirkkoa. Kirkon pihas
sa on vanha talli, missä Venäjän keisari 
Aleksanteri I oli käynyt vuonna 1819. 
T mustuimme Kaukametsän kulttuuri- 
ja kongressikeskukseen. Kajaani oli 
Urho Kekkosen koulukaupunki, jossa 
hän asui nuorena.

Kajaanista matkasimme lauantaina 
30.8. kotia kohti reippaina ja iloisin 
mielin. Matka oli antoisa, mistä jäivät 
ihanat muistot.

Vilho Salonen 
eläkeläinen

Koskelaisseuran 12. Köntys v. 2008
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Muistivälähdyksiä 
lapsuudesta

Pienet jalat kipittävät sisälle, kädet 
ylettyvät juuri ja juuri ovenkahvaan. 

Isä istuu tuvan penkillä ja viilaa sahaa. 
Naapurin setä istuu toisella tuolilla imi
en hoikin päässä palavaa sätkää posket 
lommolla.

Tyttöä naurattaa, hän on iloisella 
mielellä. Äiti on antanut makupalan 
palkaksi kun hän oli ollut reipas tyttö.

Oli oltu tarkastuksella neuvolassa. 
Terveystäti oli nostanut tytön ihmeel
lisen kiiltävään paljuun. Hän ei ollut 
yhtään kiukutellut. Täti oli sanonut, 
että nyt tyttö punnitaan.

- Mitäs se lääkärisetä sano, kysäisee 
setä. Tyttö alkaa hyppiä kehää ympäri 
lattiaa, nyppii kaikki punaisen villata
kin vihreät napit irti samalla kun lallattaa 
iloisesti, että lääkäli tetä taito piänen pui
nen, lääkäli tetä taito piänen puinen.

Lääkäri oli tarkastellessaan lasta to
kaissut, että onpa vähän pienenpuinen 
ikäisekseen. Koska äiti oli ollut mielis
sään, että tyttö oh ollut kiltti ja rauhalli
nen, kuvitteli tyttö mielessään tarkoitta
van jotain oikein kaunista ja hyvää.

Siskolla oli ollut maidonhakuvuoro enon 
luo Mattilaan. Hän tuli kotiin touhua 
täynnä. Eno oli löytänyt heinäladon alta 
metsäsian eli mäyrän pesän. Siskokin oli 
nähnyt ne pienet raidalliset poikaset. 
Tyttöä harmitti ettei ollut niitä nähnyt, 
hän, joka oli sydänjuuriaan myöten kai
kenkarvaisten eläinten perään.

Äidin silmien välttäessä tyttö päät
ti karata niitä katsomaan. Hän juoksi 
minkä pienistä kintuistaan pääsi tukka 
hulmuten enon pihaan. Täti alkoi ky
sellä, oliko lapsella jotain asiaa. Tyttö 
sanoi haluavansa vain nähdä ne mäyrän 
poikaset. Eihän niitä nyt enää missään 
ollut, eno oh ne jo tappanut.

Täti huomasi tytön vääntävän jo it
kua ja tietäen hänet eläinrakkaaksi, kut
sui sikalaan pikkupossuja katsomaan. 
Sen jälkeen täti vei tytön vielä lohdu
tukseksi sisälle mehua ja pikkuleipää 
maistamaan.

Ihanuus loppui äidin tullessa kar
kulaista hakemaan. Muutaman kerran 
tyttö vielä karkasi uudelleen niitä pos
suja katsomaan. Täti aavisti kuitenkin 
hänen olevan luvattomilla reissuilla ja 
hätisteli kotiin, ennen kuin äiti taas 
huolestuisi.

Pieni veli oli saanut uudet hienot 
housut, joissa olivat niinkin harvinainen 
ylellisyys kuin sivutaskut, samanlaiset 
kuin isojen miesten housuissa. Vuotta 
vanhempi naapurin Mikkokin omisti 
sellaiset. Olimme ihailleet Mikkoa, 
joka kulki aina kädet taskuissa ja niistä 
taskuista kun löytyi vaikka mitä. Ne oli
vat kerta kaikkiaan pohjattomat. Niistä 
Mikko veti esiin milloin linkkuveitsen, 
milloin sammakon tai savipallon ja pal
jon muuta erikoista. Erikoisesti Mikko 
oli mieltynyt isoihin rupikonniin.

Niinpä meilläkin siskon kanssa kului 
kaunis kesäpäivä, kun opetimme veljel
le, miten pidetään käsiä syvällä taskuissa 
ja miten sitten ykskaks vain vedetään 
salaperäisiä tavaroita sieltä esiin. Löy- 
simmekin sellaisia kun oikein etsimme: 
ison ruosteisen naulan, lasinsirpaleen, 
narunpätkän. Mikko auttoi löytämään 
sammakon, vielä muutama muurahai- 
nenkin päätyi taskun pohjalle, pari eri
koista kiveäkin löytyi.

Iltaan mennessä veli oli oppinut aika 
taitavasti vetäisemään niitä taskuistaan 
näky ville. Kunnes tuli iltatoimien aika 
ja sisälle meno. Poika alkoi kiemurrella 
jaraapiaitseäänjaäidinhuomio kiintyi 
häneen.

Lähempi tarkastelu tuotti lasinpalases
ta haavan äidin etusormeen samalla kun 
sammakko pompahti tuvan permannol
le. Kuulustelujen jälkeen saimme siskon 
kanssa lähteä tekemään tuttavuutta koivu
niemen herran kanssa, jonka jouduimme 
itse hakemaan läheisestä metsästä. Tämän 
jälkeen pidimme tarkasti huolen, että 
taskut leikin päätteeksi tyhjennettiin, 
huolimatta äidin torumisista, että uudet 
housut heti pilataan. Ihmettelimme vain 
keskenämme, miksi niissä sitten taskut 
olivat, ellei tavaroita v arten.

Tanssivatpaijaat varpaat 
ja  variksensaappaat 
kukkamekko 
nauraa mustikkasuu 
hiukset tuulessa hulmuten 
sirkuttaa kesälintunen

koivikossa kukkuu käki

Lämmin kesäsunnuntai. Järveltä kantau
tuu kaunista soittoa. Kuljetaan metsän 
läpi pitkospuita pitkin. Äidillä on kaunis 
kesähame yllä, isälläkin pyhävaatteet, 
meillä lapsilla parhaat päällä. Veli istuu 
isän olkapäillä.

Järvirannassaon sakeanaan kansaa. 
Lentokone, jossa on vesitasot alla kaar
taa järven yllä ylös, syöksy}' kaartaen alas 
ja taas ylös.

Rannassa tanssilavalla iloisia tans
sijoita. Ladon luona 011 koivujen ym
päröimiä pitkiä penkkejä, niiden luona 
pitkät pöydät täynnä mitä ihanimpia voi
leipiä, ihan vesi herahtaa suuhun. Äiti 
ostaa muutaman. Punainen tomaatti 
maistuu oudolle. Isän ostama punainen 
”limunaati” on väkevääja tulee nenästä 
ulos. Joukko kauniissakirjavissa puvuis
sa olevia miehiä ja naisia tulee lavalle 
tanssimaan piirileikkiä. Äiti sanoo että 
ne tanhuaa.

Lentokone laskeutuu ja liukuu 
vesi loiskuen rantaa kohti. Pari mies
tä kömpii ulos pökertyneen näköisinä 
samalla kun pari muuta menee sisälle 
koneeseen, joka nousee jälleen kovalla 
metelillä ilmaan, vesitaso vetäytyy jon
nekin koneen alle. Kansa kiljuu ihas
tuksesta.

Tuttu setä ryyppää lavan takana rus
keasta pullosta jotain lientä ja irvistää, 
tarjoo kaverilleenkin. Nauru, laulu ja 
iloiset äänet täyttävät rannan.

Kotimatkalla jo väsyttää. Pari isoahir- 
veä ryntää säikähtäneinä yli pitkospuu- 
polun. On lentopäivät Liipolan järvellä ja 
Papinojan Einon kone kaartaa väsymättä 
järveä. Musiikki lavalta kantaa vielä myö
hään illallakin kotirapuille asti.

Ohimoita kiristävät letit 
mansikan punerrus heinänkorrella 
hulmuavan kukkamekon alla 
vilkkuvat varpaat 
silmissä kesäauringon hehku 
sirkkojen konsertti ruusuntuoksua

kissankynnen verran 
aavistus elämän kipua

suopursunhuumaiset unelma 
pääskysen lentona

Raija Kangasniemi
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Lapsuuteni leiriaikoja
Särän Ritva muistelee

Sotavuosienkin aikana lapsille ja 
nuorille järjestettiin kesäisin telt- 

taleirejä Kosken kunnan alueella olevilla 
järvillä.

Ensimmäinen muistamani leirimatka 
tehtiin Hevonlinnanjärven tuntumaan. 
Leiri oli Kosken maatalouskerhon jär
jestämä ja kesti yön yli. Kuljetus He- 
vonlinnalle tapahtui Lepistön Vienon 
kuorma-autolla. Lavalla ei ollut penk
kejä, vaan istuimme lavan pohjalla sikin 
sokin tavaroillemme. Järvelle saavuttu
amme ensiksi jaettiin telttapaikat, mutta 
todettiin heti alkuunsa, ettei paikkoja 
ollutkaan riittävästi, joten järjestäjillä 
oli pohdittavaa, mihin ylijääneet sijoitet
taisiin. Veljeni Risto väsäsi jonkinmoi
sen teltantapaisen omasta punaisesta 
viltistään ja punatukkainen kun oli, niin 
hänestä tuli leirin intiaani. Mahtoi vaan 
palella kovasti kosteassa heinäkuun yös
sä, kun ei toista peittoakaan mukana ol
lut. Kun kotonamme ei ollut kunnollisia 
vilttejä, äiti antoi meille mukaan ohuet 
kangaspuissa kudotut saalit: Ristolle 
punaisen ja minulle mustan. Kotona 
peittoina olivat siihen aikaan toppatä- 
kit taikka lampaanvällyt. Ruoanlaiton 
aikana järjestäjät kävivät sopimassa lä
himmässä maalaistalossa ylijääneitten 
tilapäismajoituksesta pihassa olevaan 
heinälatoon.

Telttojen pystytyksen ja ruokai
lun jälkeen oli monenlaista puuhaa, 
leikkejä, lauluja ja myös uintia. Illan 
koittaessa meille "ylijääneille” annet
tiin ohjeet mennä sovitun maalaistalon 
latoon nukkumaan. Porukkaamme kuu
luivat isommat tytöt Vehmaan Salme, 
Heikkilän Pirkko ja Viljolan Helena 
sekä hieman nuorempina Riihikorven 
Meeri jäminä.

Lähdimme kävelemään meille näy
tettyyn suuntaan ja tietysti eksyimme, 
harhailimme metsäpoluilla ja päädyim
me lopulta suoaukeaman laitaan. Sii
nä ihmettelimme ja katselimme joka 
suuntaan, taloja ei näkynyt missään. 
Aukeaman toisessa laidassa oli liiterin 
tönö, jota kohti suunnistimme. Perille 
saavuttuamme totesimme, että liiteri oli 
todennäköisesti turpeen kuivatukseen

kuuluva hökkeli. Istuimme maahan ja 
pohdimme melko väsyneinä, mitä pitäisi 
tehdä. Lopulta päädyimme yksimielises
ti siihen, että teemme liiterin nurkkaan 
tasaisen paikan turpeista ja nukumme 
siinä. Söimme vähäisiä eväitämme ja 
paneuduimme nukkumaan, koska ilta
kin alkoi jo hämärtää. Hieman kylmä 
oli meidänkin nukkumapaikkamme 
heinäkuisessa yössä, onneksi ei kui
tenkaan satanut. Liiteri oli hatara kuin 
harakanpesä. Naureskelua ja tarinoin
tia jatkui aikansa, j a lopulta hiljenimme 
nukkumaan.

Aamulla herättyämme pohdim
me mihin lähteä ja päätimme seurata 
yhtä polun tapaista, joka veikin siihen 
maalaistaloon, jossa meidän oli määrä 
yöpyä. Surkuttelivat meitä ja majapaik
kaamme sekä ohjasivat oikean tien pää
hän. Saavuimme leiripaikalle sopivasti 
aamupuurolle. Tällaista touhu oli siihen 
aikaan, nykyään tästä syntyisi suuri ha
loo ja valitus.

Päivä kului rattoisasti. Illansuussa 
lastauduimme taas kuorma-auton lavalle 
ja kotimatka alkoi. Myöhemmin Vieno
kin hankki autonsa lavalle puupenkit ja 
pressukatoksen. Retkiä tehtiin samalla 
autolla jopa Hämeenlinnaan asti. Muka
via muistoja leiristä kuitenkin jäi, koska 
vielä nykyäänkin palautuvat mieleen.

Toinen leirimuisto on Punaisen Ristin 
kaksiviikkoiselta leiriltä Liipolanjärven 
rannalta. Leiri oli heinäkuussa ja sen 
vastaavana toimi Pirkko Uotila. Voi olla, 
että leirin järjesti jokin muukin taho, 
mutta jotenkin tuo Punainen Risti tuli 
mieleeni. Leirille menin yhdessä Riihi
korven Mervin kanssa. Kävelimme sinne 
noin neljän, viiden kilometrin verran 
tavaroitamme kantaen. Olimme silloin 
ehkä kymmenvuotiaita. Muistaakseni 
meitä oli ainakin kolme isoa teltallista. 
Mikolan isäntä oli luvannut leiripaikan 
metsästään järven rannalta ja saimme 
käyttää heidän rantasaunaansa. Ran
tasauna oli Mikolan, mutta se ja sen 
uimaranta olivat kyläläisten yleisessä 
käytössä siihen aikaan. Muistan, että 
siellä kokoonnuttiin usein sunnuntaisin

porukalla nauttimaan kesästä. Eräänä 
sunnuntaina olimme uimassa tätieni 
perheitten kanssa siellä, ja silloin noin 
neljävuotiaana sain serkultani, Paavolta, 
ensimmäisen kaulakoruni - lumpeenku
kasta punotut helmet.

Leirin porukka jaettiin aluksi telt
toihin j a keräsimme samm alta patjoihin. 
Minun musta saalini pantiin alustaksi 
ja Meerin viltti peitoksi. Nukuimme 
ky lki kyljessä, näin oli lämpimämpi, 
koska teltoissa ei ollut kaminaa läm
pöä antamassa. Keittola toimi läheisen 
hiekkakuopan pohjalla, ja siellä oli myös 
iltanuotiopaikkamme. "Ulkohuusille” 
oli kaivettu kuoppa kauemmaksi teltois
ta, ja istumapaikkana oli pelkkä riuku. 
Vessapaperiakaan ei siihen aikaan 
käytetty, eikä käsien pesukaan ollut 
mahdollista.

Päivät kuluivat leikkien, uiden jaret- 
keillen. Leikkinä oli mm. paperipalasten 
etsintä, joita Pirkko oli edellisenä iltana 
piilottanut maastoon. Paperinpalasis
ta sai pisteitä. Valkoisista vähemmän, 
mutta vihreistä ja ruskeista enemmän. 
Voittajille annettiin pieniä palkinto
ja. Kilpailuna oli myös hiekkakuopan 
reunalta alas hyppely. Pisimmälle 
hypänneet palkittiin. Kävimme kyläi
lemässä toisissa teltoissa ja leikimme 
yhdessä erilaisia leikkejä. Naapuritel- 
tassa oli yksi helsinkiläistyttö, joka oli 
aika "koppava”. Leikkien arvuuteltiin, 
mitä kukin esittää. Tämä Varpu-tyttö 
kiipesi teltan tukiseipääseen j a keikkui 
siinä aikansa. Emme tienneet, mitä hän 
esitti, kunnes itse joutui paljastamaan 
olevansa "apina rusinapuussa”. Emme 
me maalaistollot oikein ymmärtäneet, 
mikä oli apina ja mikä rusinapuu. Mo
nen tytön kanssa hän soitti suutaan ja 
riitaantui. Onneksemme hän oli mukana 
vain ensimmäisen viikon. Iltanuotiolla 
laulettiin yhdessä koulussa opittuj a lau- 
luja ja kerrottiin tarinoita sekä jaettiin 
palkinnot päivän kilpailuista.

Ruoka keitettiin isossa padassa. 
Jokaisella oli mukana omat ruokailu
välineet, jotka syömisen jälkeen pestiin 
järvessä japantiin kuivumaan niille teh
tyyn telineeseen. Ihmetystä aiheuttivat
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margariinipalan ja marmeladinokareen 
saanti aamupuuron kanssa, mutta vain 
yhtenä päivänä. Moisista aineista moni 
ei ollut kuullutkaan aikaisemmin. Mar
gariinin makua hieman vierastettiin.

Palkinnot olivat pieniä, noin kym
mensenttisiä karamellilevyjä, ja sain nii
tä toistakymmentä. Meerillä oli hieman 
rahaa mukana, joten teimme kauppaa 
muutamasta levystä, jotta hänelläkin oli 
jotain kotiin viemistä.

Seuraavana vuonna Kerkolanjärvellä 
oli maatalouskerhon leiri, jolla olin 
mukana. Oliko se vielä sota-aikaa, siitä

en ole varma, mutta nälkäisiä olimme 
ja eväitä vaihdoimme keskenämme. 
Meitä oh melkein sama porukka kuin 
Hevonlinnan-leirilläkin, mutta täällä 
pääsimme telttaan. Matkaa Hongis
ton metsäkulmalta oli saman verran 
kuin Liipolanjärvellekin. Tällä leirillä 
oli myös uimakoulu, mutta uimaan en 
oppinut, vaikka minulla oli ihan oikea 
uimapukukin. Isä toi Iiris-siskolleni ja 
minulle puvut tuliaisina lomalla käydes
sään joskus 1943-44.

Eväänä oli yleensä leipää, toisilla 
myös voita, munavoita tai munia kei
tettyinä tai paistettuina. Leiriruokana

oh keittoja ja aamupuuro. Päivät olivat 
lämpimiä, joten eväät alkoivat vanhetaja 
oli pakko heittää pois, varsinkin lemua
vat, keitety t munat. Tuimalasta kotoisin 
ollut tyttö kuuli puheemme munien hä
vittämisestä ja pyysi saada syödäkseen 
ne. Onneksi ei tainnut sairastua. Leirillä 
olimme muistaakseni kolme yötä.

Kosken kunta ja maatalouskerho- 
yhdistys kustansivat näitä leirejä, pää
symaksua ei ollut, mistä kitos silloisille 
järjestäjille.

Ritva Mäkeläinen
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Lasten suusta
Kuusivuotias Pietari käveli Kosken 
sankarihautausmaalla. Hän luki tar
kasti hautamuistolaattatiedot ja kysäi
si lopuksi: "Miksei täällä ole yhtään 
kenraalia?”

Oli ollut missikilpailut. Hoitotäti Mim
mi katseli lasten kanssa sanomalehdestä 
missien kuvia ja sanoi leikillään, mitäs 
jos hänkin osallistuisi kilpailuun ja mah
taisiko hän pärjätä. ”Kyl' sää muuten, 
m ut' sul' on niin kamalan rumat vaat
teet”, tuumasi viisivuotias Aku-Pekka 
siihen.

Televisiossa näytettiin Neuvostoliiton 
entisen presidentin Leonid Breznevin 
hautajaisista kuvia. Kun vainajan yli 
70-vuotias leski itki, lapset ihmettelivät: 
”Mitä toi täti itkee?” Hoitotäti selitti, 
että setä oli mennyt taivaaseen ja tädin 
oli ikävä, koska hän oli nyt yksin. ”Kyl’ 
se pian uuden löytää”, sanoi neljävuo
tias Taru-Tuulia.

T aru-Tuulia (4 v.) pohti mieshuoliaan: 
”En mää voi ollenkaan mennä naimisiin, 
kun Aku (4 v.) ei tykkää kuin autoista ja 
Kekestä ja Jani (7 v.) on liian vanha.”

Akun syntymäpäivä lähestyi, ja hän oli 
päättänyt kutsua suuren ihanteensa, 
Keke Rosberginkin, juhlaansa. Hoito- 
täti Mimmi tuumasi, että voisiko hän 
lulla ollenkaan, kun ei omista niin hie
noa hametta, että voisi olla kuuluisan 
vieraan kanssa samoilla kutsuilla. ”On 
sulia kansallispuku, pistä se”, ratkaisi 
Aku pulman.

Lasten aamuherätyksistä keskusteltaes
sa hauskin herätys oli Lauralla, kun hän 
kertoi heräävänsä siihen, kun isä pierai
see vessassa. Siihen Antti tokaisi: "Teil
lä onkin sitten hajuherätyskello!”

Jonnan (2,5 v.) päiväunillemeno tuotti 
vaikeuksia. Monien nukuttamiskonstien 
jälkeen hoitotäti meni lopulta Jonnan 
viereen sänkyyn, laittoi silmät kiinni ja 
oli nukkuvinaan. Samassa Jonna pon
kaisi äkkiä ylös sängystä, juoksi toisten 
luo riemuissaan j a huusi kovalla äänellä: 
”Nyt se Mimmi lopultakin rauhottui!”

Anne( 4 v.) sai silmät sulkevan nuken 
ja huusi riemuissaan: ”Äiti, äiti, tällä 
on silmän kannet!”

Kauniina talvipäivänä lapset olivat pihal
la. Yksi lapsista juoksi suksiensa luo ja 
tokaisi: "Tässä on minun hiikset.”

Kuusivuotias Heli kävi retkellä mm. 
museossa. Siellä oli kasaan työnnettä
vä sänky. Heli katseli mietteliäänä sitä 
ja kysyi lopulta oppaalta: "O nks' noin 
pieniä ihmisiä ollu ennen vanhaan?”

Pappa kysyi Amandalta (4 v.), tulisiko 
hän apulaiseksi. Myöntävän vastauksen 
saatuaan pappa tiedusteli, haluaisiko 
hän kuukausi-vai tuntipalkan. Amanda 
vastasi heti: "Haluan tietysti rahapal
kan.”

Amanda teki munkkitaikinaa ja lisäsi 
veteen hiivaa. Sitä sekoittaessaan hän 
kysyi: ”Mitä sitten laitetaan tähän ho- 
meveteen?”

Koulussa ensimmäisen luokan uskon
totunnilla puhuttiin kirkosta. Opettaja 
kysyi: ”Mikä on kirkon etuosa alttarei
neen?” Eräs tytöistä viittasi innoissaan 
ja sai vastata: ”Kuo...kuonokoppa! ”

J-P. oli noin kaksivuotiaana perheen 
mukana kirkossa. Hän odotteli jännit
tyneenä kolehdin keruuta kolikko kä
dessään. Äiti oli kertonut, että kolikko 
pudotetaan kolehtihaaviin. Kun suntio 
oli heidän kohdallaan, J-P. tokaisi: ”En 
laita rahaa tuollaiseen pussiin.” Näin 
oli uskottava.

Kirkossa isä poikansa kanssa kuunteli 
papin saarnaa, jonka aiheena oli Afri
kan lasten köyhyys. Poika oli kuunnellut 
tarkkaan, mitä pappi puhui lasten näläs
tä sekä siitä, ettei afrikkalaisilla perheillä 
ollut varaa hankkia vaatteita. Kirkosta 
poistuttaessa poika kysyi isältään: ”Mitä 
varten sinä laitoit kolehtihaaviin nap
peja?”

Kokoajana Maila Anttila

Kolmevuotias Amanda istui mamman 
polvella hajareisin, kasvot mammaan 
päin. Hän silitteli ja puristeli varovasti 
mamman käsivarsia. Katse oli vakava 
ja miettivä. Suoraan mamman silmiin 
napittaen Amanda totesi: "Kyllä mamma 
on vanha, kun on näin pehrnee! ” Edel
lisenä päivänä Amanda oli ollut äidin 
kanssa kaupassa. Tomaatteja ostaessaan 
äiti oli selittänyt, että pehmeät tomaatit 
olivat vanhoja.

Kolmevuotias Rainer söi pikkuleivästä 
vain ulkoreunat. Kun äiti kehotti syö
mään koko pikkuleivän, Rainer sanoi 
päättäväisesti: ”En syö reikää!”

Tuija oli viisivuotistarkastuksessa neu
volassa. Hän ei osannut oikein r-ään- 
nettä. Niinpä terveyssisar teki Tuijalle 
pienen testin näyttämällä r-kirjaimen 
sisältävistä esineistä kuvia. Tuijan piti 
nimetä kuvien esineet.
Kuvassa: Tuij an vastaus:
risti hautausmaa
kirja aapinen
koira hauva
korva kuulo.
Kekseliästä, eikö totta!
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