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Puheenjohtajan palsta

Vuas siili taas meni!
Kehitys on mennyt eteenpäin huimin 

harppauksin viime vuosikymme
ninä. Elämä on muuttunut kiireiseksi 
tiukkoine aikatauluineen j a monet asiat 
ovat myös kansainvälistyneet. Tällaisen 
myllerryksen keskellä on yhä tärkeäm
pää tiedostaaja säilyttää omat juurensa. 
On hyvä silloin tällöin rauhoittua mietti
mään mennyttä aikaa ja huomata, kuin
ka 'helppoa' elämä nykyään onkaan 
ja miten yksinkertaista ja onnellista se 
olikaan ennen.

Koskelaisseura pyrkii omalla toi
minnallaan tukemaan perimätiedon 
säilymistä elävänä ja vahvistamaan pai-

Pentti Teivonen, Kyllikki Koivunen ja  
Marjatta Vainio Hyhkölläseparointi- 
hommissa.

kallista identiteettiä. Vanhat työtavat 
tai kylien historia eivät vielä sellaise
naan kaikkia kiinnosta, mutta sopivat 
tarinat saavat historiankin elämään 
ja havaintoesityksissä voidaan kokea 
ihania ahaa-elämyksiä. Sellaisesta on 
hyvänä esimerkkinä Hyhköllä vietet
ty perinnepäivä. Kun ensin löydetään 
vanhat tekijät, jotka uskaltavat laittaa 
itsensä likoon, niin yleisökin innostuu 
kertomaan omista kokemuksistaan. Itse 
vasta separointia tehdessäni ja voita 
kirnutessani oivalsin äidin selittämät 
ohjeet. Työ tekijäänsä neuvoo, nyt olisi 
jo monet niksit hallussa ja kantapään 
kautta opittuna tieto siitä, miten ei 
pidä tehdä. M ut' hyvvää se voi ja viili 
kuitenkin oli!

Eero Nyhä saksia tervaamassa ja  Mauri 
Mäkisen polttamaa tervaa käyttämässä.

Moni ehkä miettii, mitäpä noilla 
vanhoilla konsteilla on enää virkaa ny
kypäivänä, mutta on mielenkiintoista 
huomata, miten oivallisia ja aikanaan 
hyödyllisiä keksintöjä on tehty silloisiin 
tarpeisiin. Nykysukupolvi keksii v aikka 
minkälaisia sovelluksia esim. tietotek
niikan avulla, mutta samalla käden taidot 
usein ruostuvat ja maalaisjärki unohtuu. 
Siksi onkin ilahduttavaa nähdä nuorten 
osallistuvan seuramme järjestämiin ta
pahtumiin. Näin annamme heille teke
misen mallin jaopetamme arvostamaan 
itse tehtyä ja paikallista osaamista.

Kuluneen suoden aikana Koskelais
seura on järj estänyt monta tapahtumaa, 
joissa kaikissa on jollain lailla käsitelty 
mennyttä aikaa. Hevonlinnallalaskiaise-

Vihdantekoa Mikkolan Matin ja Ritvan 
kesätalon pihapiirissä.

na tervattiin suksia ja kesällä Myllyran- 
nan niittotalkoissa heiluivat viikatteet 
ja haravat. Pyöräretkellä j uhannuksena 
muisteltiin Hongiston kyläkauppoja ja

kierreltiin koulupolkuja Satopäähän. 
Yihdanteon jaloa taitoakin sai sillä reis
sulla opetella ja useampi vitsas siellä 
väännettiinkin. Seuran kevät- ja syys
kokouksissa verestellään aina vanhoja 
muistoja mukavin tarinoin. Mittavin 
talkooponnistus on kuitenkin Kohta
uksessa järjestetty perinnepäivä, jonka 
jälkeen kesä on pulkassa ja voidaan pitää 
kunnon Elotanssit.

Suurin kiitos kuuluu kaikille aikaan
sa uhranneille talkoolaisille ja yhteis
työkumppaneille, mutta paras palkinto 
lienee kiinnostunut yleisö. Olemme 
saaneet paljon myönteistä palautetta

Pelimanni-ja lauluillassa Petterssonin 
Railin ja  Kalervon pihapiirissä musi
soivat Kyrön Harmonikat ja  Kosken 
Hanuriyhtye.

järjestämistämme tapahtumista ja ko- 
enkin, että koskelaisia kiinnostavat pe
rinnetaidot. Antakaamme siis aikaamme 
vanhuksille, jotka voivat kertoa meille 
menneistä ajoista ja tallentakaamme 
tarinoita ja taitoja seuraaville sukupol
ville. Se on arvokasta toimintaa, jolla 
annamme nuorillemme vahvat juuret ja 
opimme ehkä itsekin jotain elämän to
dellisista mittasuhteista. Vaik' mei ol- 
laanki eurooppalaissii, ollaan kuniminki 
suamalaissii ja tyypillissii koskelaissii!

Iloisiin tapaamisiin!

puheenjohtaja Piika Vainio
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Jouluaaton hartaus 2009
Y uosia sitten Helsingin Sanomissa 

oli pilapiirros, jossa kaksi rouvaa 
katseli kaupan näyteikkunassa olevaa 
seiraiasetelmaa. Marian, Joosefin ja 
Jeesus-lapsen näkeminen ei kuitenkaan 
miellyttänyt heitä. Toinen nai
sista tokaisikin närkästyneestä 
"Nyt ne sekoittavat tuon uskon
non jo jouluunkin.”

Joulu on yksi läntisen maa
ilman tärkeimmistä yhteisistä 
juhlista. Joulun tavat ja traditiot 
ovat ulkoisesti näyttäviä. Niihin 
käytetään aikaa ja rahaa, vaikka. 
Jeesus-lapsi ei uskottavalta tun- 
tuisikaan. Toki on hienoa, että 
moni haluaajuhliajoulua. Mut
ta joulu ei ole vain taidokkaasti 
säilytetty traditio tai vanhan 
ympärille luotu uusi tunnelma. 
Joulullaon ihan oma, jo vuosisa
toja vanha ja edelleenkin kestävä 
merkityksensä, joka ei ole vain 
sekoittunut uskontoon, vaan 
jonka ydin on uskonnossa. Ja 
sitä ydintä me yritämme ilmaista 
erilaisilla joulun viettotavoilla.

Jouluaattona, Eevan jaAata- 
min nimipäivänä, kotiin kannet
tava joulukuusi on vertauskuva 
paratiisin elämänpuusta, jonka 
hedelmän nauttiminen antoi toi
von elämästä ilman väsymystä, kiirettä, 
tuskaa, hylätyksi tuloa ja yksinäisyyttä. 
Joulun liljakasvit, hyasintti ja tulppaani 
ovat puhtauden ja kiitollisuuden ver
tauskuvia. Joulutähti muistuttaa täh
destä, joka ohjasi idän suuret ja viisaat 
tietäjät pienen ja vähäpätöisen luokse. 
Punaisena joulutähti ilmentää Jeesuk
sen myötä maailmaan tullutta jumalal
lista rakkautta, joka ei vaadi kohteeltaan 
täydellisyyttä eikä vahvuutta. Se on rak
kautta, joka kohdistuu pieneen, tehden 
siitä suuren, mitättömään tehden siitä 
arvokkaan, heikkoon tehden siitä voi
makkaan.

Ikivihreän piikkipaatsaman pistävät 
piikit javeripisaroilta näyttävät punaiset 
marjat muistuttavat, että joulun lapsi 
oli sama henkilö, joka pääsiäisjuhlien 
aikana muuttui juhlitusta kuninkaasta 
orjantappurakruunussa ristiinnaulituksi

petturiksi. Usko ristiinnaulittuun ei ole 
mielekästä siksi, että se olisi erityisen 
helppoa ja kivutonta. Sen sijaan risti 
ja sen jälkeinen usko ylösnousemuk
sesta antavat toivon, jonka varassa on

helpompi jaksaa elää tämän elämämme 
ahdistavat ja ankeatkin ajat.

Siitä toivosta muistuttavat myös jou
lun kynttilät. Kynttilän liekki valaisee 
Jeesuksen poikkeuksellisen ihmisyyden 
ja persoonan. Jeesus vastusti kaikkea 
tämän maailman valtarakenteita ja ar
voja. Hänelle oli itsestään selvää uskal
tautua toista ihmistä kunnioittavaan, 
tasa-arvoiseen kasvokkain olemiseen. 
Tavatessaan ihmisiä hän ei koskaan 
pakottanut ketään ennalta asetettuihin 
arvoihin ja odotuksiin. Jeesus ilmaisi 
avoimesti surunsa ja tuskansa, ilonsa 
ja rakkautensa. Hän suostui haavoittu
vuuteen ja pienuuteen.

Runsaudessaan notkuva joulupöytä 
liittyy sekä maatalousvuoden kiertoon 
että talvipäivän seisauksen tienoilla vie
tettyihin valon juhliin jo ennen kristin
uskoa. Iso osa joulun ruokaperinteestä

pohjautuu kuitenkin paastonaikaan. 
Joulun sanomaa valmistauduttiin otta
maan vastaan omista haluista kieltäyty
mällä. Ennakolta syötiin vain varastoon 
suolattua ja kuivattua kalaa. Lipeä- ja 

muun kalan syöminen onkin 
jäänne tästä paastoruokaperin- 
teestä. Vahvat liha- j a laatikko- 
ruuat ovat ilmaus paaston loppu
misesta ja juhlan alkamisesta.

Koko materiaalisen joulun 
keskeisimmän henkilön Joulu
pukin perimmäinen merkitys 
löytyy myös uskonnosta. Joulu
pukin esikuva on Pyhä Nikolaus. 
300-luvulla elänyt italialainen 
piispa. Perimätiedon mukaan 
hän oli hyväntekijä jalasten suo
jelija. Jouluaikaan hän kuljetti 
mukanaan kahleisiin sidottua 
pukkia vertauskuvanajeesuksen 
kiusaajasta, Saatanasta. Aiko
jen mittaan Pyhän Nikolauksen 
ominaisuudet siirtyivät pukille 
ja näin pelottavasta joulupukista 
tulikin kiltti lahjojen antaja.

Ja lahjathan taas symboli
soivat koko joulun perusole
musta; lahjaksi annettua uskoa 
ja luottamusta siihen, että pieni 
voikin olla suurta, kivusta ja 
kärsimyksestä voi syntyä iloa ja 

rauhaa, vihasta voi versota anteeksian
toa, epäonnistumisesta onnistumista, 
arvoton voikin olla arvokasta ja kuolema 
elämää.

Traditiomme juhlia tähtää siis viime 
kädessä yhteiseen uskoon, että jokainen 
meistä on ainutlaatuinen ja arvokas juu
ri sellaisena kuin olemme tänne synty
neet. Olemme saaneet oman erityisen 
persoonamme, aikamme ja kykymme 
toteuttaaksemme omaa tärkeää ja eri
tyistä merkitystämme tässä maailmassa. 
Perimmäinen tavoitteemme tulisi olla, 
että Jumalan rakkaus, toinen toistemme 
kunnioittaminen, toisistamme huolen 
pitäminen, anteeksiantaminen j a armol
lisuus voisi toteutua jo tässä elämässä.

Iloista ja valoisaa joulua toivottaen 

Tarja Jalli

Kuva Veijo Mehtonen
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SUOMEN SOTA 1 8 0 8 -1 8 0 9

Liikekannallepanosta kuulutettiin Suom en kirkois
sa 7. helm ikuuta 1 8 0 8 . Venäjiin tsaari Aleksanteri I 
j a  Ruotsin kuningas Kustaa IV A dolf  kalistelivat sa- 
peleitaan 17. päivään syyskuuta l f i 0 9  asti Suomen 
kohtalosta. Tästä on kulunut 2 0 0  vuotta j a  sitä on 
juhlistettu monin menoin.
Vaikka taistelut käytiinkin muualla Suomessa, niin 
venäläisiä joukko-osastoja liikkui Hämeenlinnan ja  
Turun väliä aiheuttaen pelkoa asukkaiden keskuudes
sa.
Miten siviiliväestö koki sodanajan täällä Koskella , 
Marttilan kappeliseurakunnassa, Hämeen härkätien 
varrella? Siitä on vähemmän muistitietoa ollut saa
tavilla. Elis Kesiilii ( 1 8 7 5 - 1 9 4 3 )  valottaa tätä kysy
mystä aikalaistensa haastattelusarjalla, jon ka  hän on 
ylös pannut meille jälkipolville.

Tämä ”Varsinais-Suomen Korpimaa” on varsinkin myöhäis- 
historiamme aikana säilynyt pahimmilta vainojen ja sodan 
melskeiltä. Siksipä ei kansa tällä paikkakunnalla koskaankaan

seikkailuista tai tarinoista.
Hyvin himmeitä melkeinpä sammuneita taruja vielä taka

vuosina kertoili jokunen vanhus "Kahren kuninkaan sorast”: 
nuijasodasta, jonka, kuten tiedämme, loppunäytös suoritettiin 
29. päivä elokuuta 1599 entisessä Suur-Marttilassa.

Sekin synkeä aika, jonka nimeksi kansa on ristinyt 
”Isovihan”, ei tietääkseni ole tämän paikkakunnan kansan 
muistitietoon yhtäkään yksityiskertomusta tai paikallistama 
jättänyt.

Vain himmeänä unelmana (muistona) kerrottiin kauheasta 
”isostaryssästä”, joksi koskelainen venäläistä ennen isonvi- 
hanaikaa nimitteli.

Niin, se ”isoryssä” toi tullessaan ”Koirankuonolaissii”, 
kauheita eläinihmisiä, jotka ihmisveren hajuaistilla etseivät 
onnettomia pii lopirtteihin ja metsän luoliin paenneita asuk
kaita ja sitte raiskasivat, rääkkäsivät ja tappoivat uhrinsa. Ja 
lapset "isoryssä” työnsi aidan seipääseen, takareiästä seiväs 
sisään, istumaan jne.

Eipä ollut ihme, kun kevättalvella 1808 kulovalkean tavoin 
levisi tieto, että ”taas on ryssä rynnännyt maahan, hirmuajat 
ovat taas ovella” ja kauhistus valtasi yksinkertaisen ja rau
hallisen rahvaan.

Ryhdyttiin kiireenkaupalla välttämättömimpiin varokei
noihin -  noihin entisiin kokeiltuihin ja parhaimmiksi huo
mattuihin toimenpiteisiin, että naiset ja lapset kuletettiin 
piilopirtteihin ja metsän suojiin "siivoon” rivon ryssän jal- 
voista. Rahat jakaikki vähät kalleudet kätkettiin kellareihin, 
maakuoppiin, kivien ja kantojen alle tai peitettiin asuntojen 
multapenkkeihin, uhrattiin hyvän haltijan kantavaksi. Mutta 
pahin vaikeus kohtasi viljan, karjan, ynnä muun raskaamman

irtaimen piilottamisessa. Ei voitu näitä kaikkia ankaran tal
ven ja paljon lumen takia mihenkään kauvemmaksi kulettaa. 
Täytyi siis olojen pakosta osan jäärä paikoilleen -  luottaen 
sallimuksen suojaavaan apuun.

Niinpä kerrottiin, että tavallisesti taloon, tai ainakin 
pienempään tiheästi rakennettuun kylään, jäi joku peloton 
vanhaisäntä tai setämies silmälläpitämään, jos ryssä alkaisi 
ruveta "erikoisiin” toimiin, koittaa salaa jonkun pojan avulla 
lähettää piileskeleville tietoja.

Mutta ei, onneksi kuitenkin, sota ollutkaan tällä kertaa 
mitään ”isoryssän” sotaa. Se oli vain eräs venäläinen sotaväen 
osasto, kun marssi Hämeestä päin pitkin Hämeen härkätietä 
Turkuun.

Ja nämä ennemmin keräämäni kansan tiedot ja tarinat 
kohdistuvatkin pääasiassa tämän sotaväen läpimarssiin.

1743 TURKU 
R uotsin  vallan alla

1809 H A M IN A  
V enäjän vallan alla

KarttaSuomesta Ruotsin ja  Venäjän vallan aikana ennen ja  
jälkeen Suomen sodan.



Julio Hagström s. 1700-luvun lopulla Somerolla. Muurari 
ja metsämies. Muutti Koskelle 1923 ja asui Katteluksen 
kylässä nykyisen Poutalan tontilla.

Lapsuuteni kotitorpassa, Somerolla, ei paljon tiedetty muun 
maailman tapahtumista, elettiin vain ”hissun kissun” hiljaista 
korpielämää, etäämpänä metsässä.
Huhtaa (kaskea) kaadettiin ja poltettiin sekä kylvettiin mu
hevaan tuhkaan ruista ja naurista.
Särpimeksi pudotteli isä, joka hänkin oli vanha perintösukui- 
nen metsästäjä, järeäreikäisellä ”klimpsilukku-haulikollaan” 
kauneita metsoja ja teeriä. Näin hiljaisessakotoisessa touhus
sa kului aika sodan alkuun.

Mutta sitte vieri kylästä käsin viesti, että nyt on ryssä tullut 
kylään. Mutta aina neuvoksi isä otti arkusta viis kuus kyrsää 
leipää kainaloos, muuta arvokasta ei meillä ollutkaan. Sulki 
korsteenisen muurin savupellit ja kiipesi leipineen katolle 
sekä pudotti leivät korsteenista sisälle, että peili kropisi. 
Sitte tempasi hän rakkaan pyssynsä ynnä ”ammusioninsa” 
[ammustarpeet] ja kiiruhti metsään tarkkailemaan ryssien 
saapumista. Me lapset, joista "minä olin tommonen kym
menkunnan ikkäinen mustalaispoika [nuori poika] ja toissii 
vanhempi, jäimme tuppaan”.

Eikä kestänytkään kauvaa kun eräs vähäisempi joukko saapui 
meidänkin mökille. Kylmä kun oli rynkäsivät rvssät tuppaan 
-  hakivat ainoan paran -  se kraakkuun ja vettä paitaan ja rupe
sivat kiiruustas kaasuus keittämään [kansa aina ennen kertoi 
ryssän keittäneen kaasuu, joka oli jonkinmoista velliä]. 
Mitäs täst oli -  ko avasit pellin niin mol skis vaan ja leivät puto
sit pattaan. Tästä ryssät säikähtivät pahan kerran ja kartelivat 
peljästyksissäs päin yhteen.
Tehtyään ensin ristinmerkin lähestyivät he varovasti pataa. 
Nähtyään mökin leipävaraston sielläkarstan sekaisessa kaasu- 
vedessä uiskentelevan, päästivät ryssät rähäkän yhteisnaurun 
ja onkesivat leivät ylös padasta ja asettivat ne muurin olalle 
kuivumaan.
Kun kaasu oli kypsä nostivat ryssät padan keskipermannolle 
ja koko porukka kerääntyi piiriin syömään.
Syötyään jäi vielä velliä pataan. Sitte huomasivat he meidät lap
set pimeässä sopessa, jossa pelon alaisina olimme kurkkailleet 
heidän ruuankeittohommiaan. Sitte lähestyi eräs pitkäpartai
nen ja rokonarpinen, mutta kovin nauravan näköinen ryssä 
minua, otti hihastani, talutti minut kauhusta puolikuolleena 
paralle ja lausui ”suimi, suimi finski musakka” Sitte he taas 
kiireesti -  kuten tulivatkin -  poistuivat mökistä pienintäkään 
vahinkoa tekemättä. Hetken päästä saapui isäkin ja kyllä meitil 
sit kaasu kelpas.

Juho Juhonpoika Hagström, s. 1827 Koskella, torppari 
Katteluksen kylässä. Muurari ja metsämies.

Myllykylässä asui kaksi löylyn lyömää miestä. Nämä sotai
sessa innossaan kerskuivat, että ”kyl meip pojat ryssil kovan 
näytämme vaikka kaksinas jollei muut Tölliin lähre”. Toinen 
heistä oli saanut vanhan miekkarämän, toinen paremman

puutteessa tarttui tapparaan eli kirveeseen. Näitä he useasti, 
kun tuli puhe ryssistä, alkoivat hioa. Näin he miekoin ja tap
puroin varustettuna alkoivat uljaasti astella vainolaista vastaan. 
Saavuttuaan Jättälän kylään, saivat sankarit ihmisiltä kuulla, 
että kohta saisivat mitellä miekkojaan vihollisen kanssa, sillä 
ryssä oli jo Tuimalasta tulossa.

syöksyi. Sieltä varmaankin koko ryssän armeija rientomars
sissa lähenee. Sitä tuumiessa ja töllistellessä alkoi sellainen 
tulinen sydänliekki urhojemme jalkapohjia polttaa, jotta aseet 
lensivät lähimpään hankeen ja jalat alkoivat tehdä sangen 
pitkiä loikkauksia läheisempään metsään.

Ville Juhonpoika Hagström Hakala, 1830-1920. Muurari 
ja kuuluisa metsämies otti nimekseen Hakala. Asui Myllyky
lässä Hakalan torpassa.

Osasto rvssiä syöksyi Partelan Sepän eli Kirstin taloon. Tääl
tä oli naiset ja lapset lähetetty lähes kaksi virstaa metsään 
pirttiin. Lapsille oli tänne pirtin permannolle levitetty erää
seen nurkkaan vanhat vällyt, 
villapuoli ylöspäin ja vaiväki 
viskeli aina silloin tällöin jyviä 
ja toisinas taas jonkun pavunki 
joukkoon, sekkaan, et tällaiset 
mukulat pidit paikkas parem
min. Koronolijana piti silmää 
pääl vanha vaari.

Kun ryssät tulivat tuppaan, 
alkoivat joukolla käydä tuvan 
nurkkaan kuselle, ulkona oli 
kova pakkanen, eihän sitä tar
kentunut. Mutta talon tarkka 
vaari ei moista voiteen tuhlausta voinut katsella. Vikkelästi 
pujahti hän pihalle ja vyörytti tullessaan ison vesitiinun tuvan 
nurkkaan, viittoen miehiä siihen kuormansa keventämään. 
Mutta vastapalvelukseksi pistäytyi yksi toveri myös pihalla 
ja toi tullessaan suuren tamppukopan [päreistä tehty tähkä- 
koppa] toiseen tuvan nurkkaan ja siihen nyt koko äijäsakki 
kiivas käveit kuseskelemassa.

Kustaa Kattelus Kankare, 1836-1901. Alitalon isännän 
Joonas "Susi Joonas” Matinpoika Paavolan poika, joka viljeli 
Kankareen torppaa.

Toinen sakki pistäyty i naapuritaloon Paavolaan, joka suku oli 
kuulua metsästäjäsukua ja isäntä Matti muutenkin paikkakun- 
nalla hyvin ylösotettu. Oli saanut "Huoneen Hallitusseural- 
ta" hyödyllisistä toimista kunniamerkin rintaansa. (Matti on 
isoisäni Eliksen isoisän, Susi Joonaksen, isä).
Kun tulivat tupaan, laski kukin ryssä kiväärinsä porstuaan 
nurkkaan. Isäntä Matti tulee ulkoa myös tupaan, mutta näkee 
kelpo kokoelman kiväärejä nurkassa. Nopeasti valikoi hän 
tottuneella silmällään parhaimman kiväärin nurkasta, työn
tää sen hellävaroen avonaisestapäätyaukosta tuvan ullakolle 
täytteen alle piiloon ja astuu tupaan.
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Kun ryssät aikansa lämmiteltyään taas lähtevät tuvasta, koppasi 
kukin kiväärinsä mutta yksi jäi kiväärittä. Kun sitä kaikista ko- 
visteluista huolimana ei mistään löydetty, nakattiin kiväärinsä 
hukannut mies pukille ja kaksi miestä komennettiin antamaan 
sille kelpo "pyyhkeet”. Sitte taas kiireesti lähtivät.
Tämä kivääri oli sittemmin tarkkuutensa takia monen suden 
surma ja säilyi perintönä suvullamme.
(Tarinan ase, kuvassa, on edelleen tallella Eliksen kokoel
missa).

* * * * * * * * *

Ei ne ryssät, vaikka sitä sotaa alussa kansa kauhistui, vanhojen 
kokemusten perusteella niinkään vaarallisia täällä puolessa 
olleet, kun eivät vaan päässeet viinaan ja naisiin käsiksi. Silloin 
ryssä ja roisto oli sama olento. Kyllä me molemmat koitet
tiin ajoissa saada tarkemman mukaan piiloon. Kun siinä 
onnistuttiin, niin kyllä ryssä kansan rauhaan jätti. Oli kyllä 
kolmaskin vaarallinen aines. Sattui olemaan useassa talossa 
tai muista syistä Ruattin sotamies. Kun ryssän ohimarssi sattui 
tulemaan aivan aavistamatta, eivät nämä ehtineetkään pois 
jaloist. Mutta silloin oli joka talossa tuvan permannon alla 
kellarikuoppa juurikasvien sekä ravistuvien puuastioiden 
yms. säilytyspaikka. Kekseliäät asukkaat aukaisivat tuvan 
lattiassa olevan palkkiluukun, josta vain kellariin päästiin, 
auki ja työnsivät sotamiehen kiireen kaupalla kellariin. Sitte 
luukku kiinni ja luukun päälle asetettiin joku taikina- tai muu 
raskas tiinu. Kun ryssät saapuivat sisälle nuuskimaan, eivät 
voineet aavistaa salaista piilopaikkaa ja henki säilyi.

Heikki Heikinpoika Ylitalo, "Suomen herra”, 1811-1897. 
Katteluksen Ylitalon isäntänä 1838-39. Elämäntaiteilija, 
kuulu tietomies ja tarinankertoja.

Uudentalon tarhassa, samassa kylässä kuin aiemmin kerrottu 
Myllykylän miesten urotvökin suoritettiin, hakkaili eräs Matti 
Heikkilä niminen mies hakoja kaikessa rauhassa. Ei liioin 
välitellyt ihmisten pelotuksista ja hätäilemisistä. Teki vain 
tyynesti jokapäiväistä työtään hakotukkinsa äärellä. Hänellä 
oli rikkein jarähkäläinen mekko yllään, messinkinen plättivyö 
ja kansi päällituppi, hevosnahkakoipikkaat jalas.

Kun venäläiset lähestyivät kylää alkoi uteliaisuus lopulta vaiva
ta Mattia, niin että hän hakokirves kädessään astui Uudentalon

portille ja jäi siihen hajasäärin ja suu ammollaan katselemaan 
vihollisen ohimarssia.

Silloin huomasi joukon komentaja tämän, ”paraatiaan tar
kastavan kenraalin” Uudentalon portilla. Komensi heti kaksi 
tyssää, jotka tarttuivat Mattia mekon kraiveleista jaretuuttivat 
vastaan panemisestaan huolimatta, joukkueen eteen. Täällä 
hänet asetettiin marssikolonnan etunenään, ja taakse asetet
tiin kaksi raipoilla varustettua miestä.

Nyt sai kolonna lähtökäskyn ja Matti komennettiin astele
maan kaikella sotamiehen ryhdillä ja tahdilla marssiaskelin 
kolonnan etumiehenä.

Ei Matti ollut koskaan mikään hätäpoika eikä hermostuvai- 
nen. Mutta kun piti näin yht äkkiä ja vanhana miehenä ja 
kankeaksi käyneillä säärillään ruveta äkseeraamaan ryssien 
edessä, takana välkkyvät painetit ja viuhuvat räipät, nosti se 
kylmän hien Matin ohimoille. Yrittipä pikkusenkin kurkistaa 
taakse, niin jo vinkuivat räipät. Senkaltaiset mäiskivät Matin 
levjän ruhon puol, et tomu tuoksus.

Saavuttiin näin lähes parinkymmenen virstan päässä olevaan 
Prunkilan kvlään Marttilassa, joka oli siihen aikaan marsluut- 
ta eli majoituspaikka. Täällä asettuivat venäläiset hetkeksi 
levähtämään ja jättivät joko tahallaan tai tahtomattaan Matin 
omiin hoteihinsa. Nyt Matti vikkelästi pellolle ja juoksi hur
jasti lumessa möyryten nykyisen Orhimaan talon viereiseen 
metsään ja sieltä edelleen pitkin metsän rantaa oikoomaan 
Kosken kappelia kohden uskaltamatta kertaakaan taakseen 
katsoa.

Hurjaa vauhtia näin samoiltuaan, sen verran metsän siimek
sessä kulkien, että aina Marttilan pitkä jokiaukea vilkkui, 
saapui Matti viimein kotikylänsä Jättälän lohkoon. Tunti
essaan tutut vasikkahakat ja mettäkumpareet, uskalsi Matti 
laskeutua metsästä karjakuria pitkin kylään.

Päästyään kylän taakse kapusi Matti hakokirveineen karja- 
kurin korkeimmalle töyräälle. Matti ei ollut unohtanut ra
kasta asettaan aidalle seisomaan ja seipäistä kiinni pitäen 
hän kääntyi nyt ensikerran taakseen katsomaan kaukanako 
vainolainen viipyy.

Kauvan siinä seisoskeli ja tähysteli Matti Marttilan horisont
tiin, mutta kun ryssiä ei enää vain näkynyt, ei kuulunut, laske- 
usi hän alas aidalta ja hikeä pyyhkien asteli taas entiselle ha- 
koalttarilleen Uudentalon pihkantuoksuiseen hakotarhaan.

* * * * * * * * *

Kiusalassa, Liedossa, oli eräs äijän käperä, jolla luultiin omaa
van tietäjän lahjat.

Varmasti, hän vakuutti, että hänessä on miestä pelottamaan 
ryssän pois maakunnasta, kun vain tänne tulevat. Ei selitellyt 
kellekään utelevalle salaperäisistä hankkeistaan, lohdutti vain 
kyselijöitä: ”kyllä perässä kuuluu”.
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Vihollisen marssiessa eräänä kuutamoisena talvi-iltana Hä
meentietä halki Lohjolan rosvoistaan kuulun metsän, hiipi 
tietomies kenenkään näkemättä maantien lähelle olevalle 
Kiusalan niitylle, kainalossaan vanhat vällyt. Kyyristyi erään 
pensaan viereen ja asetti vällyt, villapuoli ulospäin, päälleen. 
Kun vihollinen alkoi lähestyä, kohotti äijä tuon tuosta kuo- 
noaan, seisoen nelin jaloin ja ulvahteli, uuh -  uuh!

Vihollisen komentaja pysähtyy, silmäilee karvaistaja ulvovaa 
olentoa ja lähimmälle sotamiehelle viiltäen lausui, ”volki” 
[susi]. Sotamies kohotti kiväärinsä, laukaus pamahti ja otus 
käpertyi pensaan juureen. Sitte sotamies juoksi otuksen luo, 
kohotti vällyjä huudahti: ”Ah tii tshuumnan turah! ” Joukko 
marssi edelleen Turkua kohti.

Seuraavana heinänaikana löysivät Kiusalan heinämiehet lais- 
toltaan erään pensaan viereltä vällyjen riekaleita ja ihmisluu- 
rangon jäännöksiä kauan kadoksissa olleesta tietomiehestä, 
joka oli urakakseen ottanut ryssien pelottelemisen maakun
nasta, mutta jonka loppujen lopuksi todelliset sudet olivat 
pistäneet poskiinsa.

Vihtori Matinpoika Ylijoki, s. 1848 Marttilassa. Myllykylän 
myllyn ensimmäinen mylläri ja Alitalosta erotetun Ylijoen 
tilan ensimmäinen isäntä.

Eräs osasto ryssiä poikkesi Marttilan puolella Hirvaksen ky
lässä suurimpaan ja varakkaimpaan Pihkolan taloon. Täällä 
ryssän upseeri alkoi vaatia isäntää avaamaan aitan oven. Isäntä 
astuu edellä, iso aitanavain kainalossa ja upseeri astelee tiu
kasti jälessä. Kun aitan ovi avattiin, astui isäntä sisälle, jolloin 
upseeri pujahti heti perässä. Heti sisälle päästyään pisti isäntä 
kätensä viljasalvoon ja vetäisi sieltä täysinäisen viinapullon, 
jonka pisti upseerin poveen samalla merkitsevästi silmää is
kien. Heti astuikin upseeri ulos portaille ja ehti parahiksi 
estämään ahnaita ryssiä tulemasta tarkastuksille. Nyt hän 
korkealla äänellä selitti, että aitta on aivan tyhjä.

Perässä päin oli isäntä -  muuten voimakas mies -  sanonut 
naapurilleen, että kyllä sormia syhytti, kun kahden ryssän 
kans aitas olivat, et jolsei neet pirut ols peräs tulleet, niin aitan 
avamest se ols saanut, niin että ei muuta ols pyytäny.

Eliksen [kuvassa] muistiinpanoista 
ylöskirjoittanut 28. g.200g 
Eliksen pojanpoika Antti Kesälä

s f . * * * * * * * * *  * * * ;{ . * * * * * * *  s f . * * * * * * * * * * * * * * * ; ; . * * * * * * * * *

Kaikkiikäiseni muistanevat kansallisrunoilijamme J.LRunebergin runokokoelman Vänrikki Stoolin tarinat. Niitä luettiin 
ja  lausuttiin kansakoulussa vähän joka luokalla, ainakin tuntui siltä. Taitavammat lausujat saivat esiintyä koulunjuh
latilaisuuksissa, itse en kuulunut siihen armoitettujen joukkoon. Entinen naapurini ja  lapsuudenaikainen kaverini Vaito

Heikinoja erottui lausujana muista, oli taitavin lausuja sekä esiintyjä myöhemmin 
myös laajemmissakin puitteissa. Muistan miten hän eläytyi voimakkaasti tekstin 
henkeen äänellä, ilmeillä ja  vartalon eleillä, jännitin aina kauheasti hänen puo
lestaan peläten sanojen unohtamista, mutta turhaan. Hänen ansiotaan suuresti 
on, että runot yleensäjäivät elämään mieleni sopukoissa.
Harva kuitenkaan enää nutistaa, että Runot kertovatvuosina 1808-1809käydystä 
Suomen sodasta, joka oli Venäjää vastaan käyty tappiollinenpuolustussota. Rune
berg tekee sankariballadeissaan kunniaa sekä todellisille upseereille että keksityille 
kansanmiehille, jotka velvollisuudentuntoisestipuolustivat isänmaataan.
Vaikka lähialueella ei taisteltukaan niin koskelaisia osallistui sotaan ja  myös 
menehtyi siellä. Kosken Tl historia kertoo, "että Iso-Sorvaston varamies Juho 
Martinpoika Ä hl23.1.1809 kaatui Suomen armeijan vetäytyessä Kemijoen y li 
Tornioon. Suomen sodassa kaatuivat hänen lisäkseen ainakin Pata kosken Matti 
Lundhja Halikkokin HeikkiHarckman. Viaporin antautuessa venäläisille palasivat 
suomalaiset varamiehet kotiin.
Varmistaakseen suomalaisten miesten rauhallisuuden Venäjän armeijan ylipäällik
kö kenraaliBuxhoevden ryhtyi ottamaan heiltä uskollisuuden valaa, jonka koske

laiset talonpojat joutuivat vannomaan Mantilan käräjillä 29.5. Heistä oli näin tullut Venäjän keisarikunnan alamaisia 
Virallisesti sota päättyi 17.9.1809 Haminan rauhaan. Suomesta tuli suuriruhtinaskunta Venäjän tsaarin alaisuuteen, 
saaden poikkeuksellisen suuret itsemääräämisoikeudet Aleksanteri I:n toimesta.
Myönnetty autonomia antoi myös vahvaa pohjaa sadan vuoden päässä häämöttävälle itsenäisyydelle.

A.K

Kuvalähteet: Hallitsijoiden ja  von Döbelnin kuvat Wikipediasta
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Suuri sudenmetsästys 
maanantaina 21. kesäkuuta 1 8 8 0

”Ennen kun susia oli runsaasti kotiseudullani ja tekivät väliin tuntuviakin vahinkoja karja- ja lammaslaumoissa oli pakko 
esivallan puolella panna toimeen susijahteja.

Viimeiset ns. suuret susijahdit toimitettiin keväällä 1880. Siihen aikaan olivat ihmissusiksi kutsutut pedot syöneet Turun 
puolessa lapsia, 23 poloista oli saanut karmean kuoleman. Täällä, entisessä Suur-Marttilassakin sudet illan tullen vaaniskelivat 
nurkissa ja veivät koiria ja sikoja -  väliin lastenkin päälle karkasivat, mutta eivät onnistuneet aikeissaan kun aikuiset sattuivat 
ajoissa estämään ja suden suustakin vielä riistämään. Asian valaisemiseksi jäljennän tähän hallussani olevan Jahtikuulutuksen, 
minkä Marttilan silloinen terhakka nimismies Edward Sjöman pitäjän kaikissa neljässä kappelikirkoissa julkaisi.

<K (UrU £rUTJUS
“Esivallan puofesta efidotettu x/feinen ja f  ti jpetoefäimistä tufee “Pöytyän, Liedon ja M arttifan pitäjien  
läpi käymään “Karm aisten ja k ä ry in  kyfien kofitaan M aanantaina kesäkuun 21 päivänä, joffoin kukin 
työfiön kykenevä mies varustettuna aseiffa itsensä föytäköönpäivää ennen efi sunnuntaina kesäkuun 20 

päivänä keffo 4 jp p . Sorvaston (“Kosken itäisin kyfa) tienfiaaraffe Kosken kappefia, josta fikempiä mää
räyksiä metsästyksestä annetaan, jonka ofiessa saan ifmoittaa, että toimen johtajiksi Kosken kappefista 
ofen näfinyt soveliaaksi määrätä seuraavat fenkiföt, “Dragonojf (komea eläkettä nauttiva K rim in  socfan 
veteraani), Wessef (pitäjän räätäfi, entinen ruotusoturi), Penttinen, M äkinen, Virtanen (M  ja W eteviä 
metsämiefiiä), §rön, Sakfin, Cpustaf Peftokfeme, Uusitupa (suden ampujana tunnettu) Cjaprief‘Äström, Julio 
Meffer, kanttori “Rauteff, “Acfofj K o tti (kuufu jutuistaan), Juha Kuoppanumm i, Efeikki Yfiseppäfä, Juha  
Yfimattifa, Wähäsorvaston ‘Anttila, Kosken herra (Cjfas ‘Afjrecfcfe Pontt), Vihtor Väfikfeme, Tapalan Posti, 
(Naumi, Mikofa, Porthen, Stohfferg, k. opettaja Johansson, Liipofan Ylitalo, Kärppä, Jättäfän ‘Uusitafo, 
P a n e  fan Pyhkö, Koivukyfän M a ttifa ja  Peltopäärni, “pfarmaan M uti, M yffykyfän Joose Särä.

M arttifassa kesäkuun i2.p. 1880.

E dvard  Sjöman 
(nimismies)

Täällä Sorvaston tienhaarassa komennettiin mieslauma pitkin Someron ja Kuusjoen rajoille, aina parikymmentä miestä kuului 
”susifourin” johdolla käymään poikki kylien lohkoja länttä kohden hiljaa ja simmonen väli et toises näki -  eikä maantietä 
pitkin kulkea. Viimeistään vuorokauden päästä oli kunkin "itsensä löydyttävä” Närpin ja Karinaisten kylien pelloilta. Evästä 
ja amussionia piti jokaisella olla "rensselissä”.
Alkutoimitus oli varsin vakava -  oikeampi juhlallinen. Monelle muistui mieleen juur ikään päättynyt Turkin sota ja vanhem
mat voivottelivat ”Voi, voi kun on juur ko Enkelsmanni taas tuls rannoi präiskimään. Vieläpä jokuset eukot, ojentaessaan 
'"taatalle” eväspussin, itku suulla voivottelivat "mahraks sit siält ehjin nahoin viäl kotti tulla” ja saattelivat heitä kylätien 
haaroihin ja maantien varsille.
Paljon porua ja vähän villoja toteutui tässäkin. Ei suren kikkaraa haistaa saaneet saatikka pessii ja penikoi hävittää tällä 30 
kilometrin taipaleella. Mutta sen sijaan ”pahuuttas jakoit, kelvottomat, laron katoi ja pinon korvapuita repeilivät ja hajotit, 
minkä kerkesit” Mutta sillä aikaa kun miehet tallustelit esivallan asiois olivat suret vierastelleet kylissä ja pistelleet Simalan 
puoles poskiis jonkin siankin.
Jokunen vuosi 1880 luvulla kuulutettiin vielä joka kevät pienempiä, kyläkuntien keskeisiä jahteja, jolloin ”joka miähen tuli 
kulkko ylös takamaille pitäjän selkärajalle”.
Isoisäni Elis Kesälän (1875-1943) arkistosta.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kuten kuulutuksesta näk)<y niin kotikylästäni Kattelukselta ei ollut edustajaa tässä metsästystapahtumassa vaikka su
vussamme oli aikansa kuuluisia mettämiähiä.
Eliksen isoisä, Joonas Antinpoika, "SusiJoonas ’’ Alitalon isäntä 1839-1858, Partelan Paavolan kuuluisaa metsästäjäsukua, 
olijo kuollut 1858. Hänen poikansa Wilhelm, Eliksen isä, kuulu mettämiäs hänkin oli kuollut tapaturmaisesti hukkumalla 
Paimionjokeen 1878 vain 54-vuotiaana. Elis oli tuolloin vasta viisivuotias.

Antti Kesälä, vain hirvestäjä 15-vuotiaasta vuodesta 1960.
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Patakosken taloja  
j a  niiden omistajia

Matti Heinonen

Hiljattain eräspatakoskelainen esitti 
toiveen, että Kosken Patakosken 

kylän kantatiloista lohkaistut palsta
tilat ja mahdollisesti torpatkin olisi 
inventoitava nykypolven ja tulevankin 
asujamiston tiedoksi. Arvelin hankkeen 
kuitenkin olevan vaikea toteuttaa, koska 
ne 'alkuperäiset’ kyläläiset, jotka olisivat 
tietäneet asiasta jotakin ovat jo edesmen
neet javieneet tietonsa mukanaan. Multa 
sitten keksin että vanhoista henkikirja- 
lomakkeista voisi saada selville jotakin. 
Toimin aikoinani henkikirjoituksen 
piirimiehenä, joten minulle jäi vuoden 
1986 lomakkeiden valvontaluetteloita, 
joista rekisterinumeron perusteella sel
viää, mistä kantatilasta kukin palstatila 
on lohkaistu. Aivan kaikkea ei niistä
kään selviä, koska ne kattavat vain ne 
tilat, jotka tuolloin 1986 olivat asuttuja. 
Eikä selviä sekään asia, mitkä ovat entisiä 
torppia j a mitkä lohkotiloj a. Lisätietoj a 
sain kuitenkin jo edesmenneeltä Rafael 
Kylänpäältä, jota 1980-luvulla haastat
telut. Suurena apuna olivat myös nykyi
set patakoskelaiset Aili Tuomola, Matti 
Tuomola ja Hely Nurminen.

kenraalikuvernööri Pietari Brahen lää- 
nityksenä. Kun isojaon tarkistus toimi
tettiin 1889 -1891, sen pöytäkirjoista 
ilmenee, että Patakoskella silloin oli 
seitsemän taloa. Ilmeisesti Pelto-Kleme- 
lä on erotettu vasta sen jälkeen. Sitten 
1800-ja 1900-lukujen vaihteessa alkoi 
varsinaisten palstatilojen lohkominen. 
Ei kuitenkaan kaikista taloista, Ali-Sarja 
ja Yli-Klemelä säilyivät kokonaisina lä
hes sotavuosiin saakka.

Kantatiloista rekisterinumerolla 1: 
on Klemelä, jota myös sanottiin Kle- 
meksi. Siitä on 1900-luvun alkuvuosina 
lohkaistu palstatilat HAKALA, LAKI- 
ASUO, HÄMEENOJA, KEVÄTSUO, 
KAURALA, METSÄMÄKI, AHO- 
PELTO, RAJAMÄKI, KOIVUMÄKI, 
NURMELA ja MATTILA. Sekä myös 
PELTO-KLEMELÄ.

RNo:lla 2: on rekisteröity kantatila 
Sarja. Siitä, nykyisestä Yli-Sarjasta on 
lohkaistu ensin Ali-Sarja jamyöhemmin 
HURRI, KOIVISTO, TAKALA, PÄI
VÖLÄ, RINTALA, JOKELA, SARJA 
ja SEPPÄLÄ.

Simolan perusnumero on 3:. Sekin 
jakaantui aikoinaan kahteen osaan, tuli 
Yli- ja Ali-Simolat. Sittemmin on Yli- 
Simolan maista erotettu NUMMILA 
(Patakosken koulu), OJANKO, KAU- 
NELA ja KUNNAS. Ali-Simolasta on 
lohkottu ARO (HUIKO), HAAVISTO, 
MYLLYMAAja SAVELA.

Tuomolan rekisterinumero on 4:. 
Siitä on lohkaistu useitakin palstatiloja: 
SORO, HAAPALA, ALHAINEN, VAN
HALA, HAAPARANTA, KUUSISTO, 
AHTELA (Tuomolan perintötorppa), 
LASSILA, UUSITALO, sekä entiset 
torpat LEPPÄRANTA ja KETOLA.

Rafael Kylänpää kertoo 
Patakosken kantatilojen 
vaiheista
Haastattelu on vuodelta 1981, joten 
sen nuorempia tapahtumia siinä ei kä
sitellä.

Rafael Kylänpää, ”Aron Raffu” , 
kuten häntä yleensä sanottiin syntyi 
Tapalan kylässä Kylänpään torpassa,

joka sijaitsi suunnilleen siinä mihin 
myöhemmin rakennettiin talo Postin 
tyttärille Astridille ja Sylville. Raffu oli 
tunnetusti hyvä ja lennokas tarinaniski- 
jä. Haastattelun aikaan hän asui jo Tui- 
ntalan Kirkkopuiston kerrostalossa.

”Vanhempani ostivat tämän Aron 
tilan, minä jatkoin vuodesta 1925 ja 
nyt siellä jatkaa tytär Kuusjoelta tul
leen miehensä kanssa. Se oli 1917 kun 
Aroon tultiin Tapalasta. Ja minä muis
tan kuin eilisen päivän, kun olin juuri 
rippikoulun käynyt Tapalasta ja tultiin 
Patakoskelle. Se oli pojalle aika elämän
muutos; keskeltä kahden aika vauraan 
kylän sinne Patakosken perukoille.

Patakosken kantatilat ovat tämän 
vuosisadan ajan olleet jo hajallaan, mut
ta ennen ne olivat siellä lähellä Paimion- 
jokea, suunnilleen nykyisen Ali-Sarjan 
kohdilla. 1800-luvun lopulla se kylä sit
ten paloi kokonaan, mutta vuosilukua 
en tiedä. Luulisin, että sen jälkeen niitä 
ruvetuinkin hajasijoittamaan, turvalli
suuden takia.

Ne talot on sitten tämän vuosisadan 
melskeissä palstoitettu, on lohkotiloja 
syntynyt niistä. Niiden kantatilojen vai
heista olisi paljonkin kerrottavaa. Kun 
Patakoskelle tullaan, niin ensimmäinen 
niistä on Ali-Simola siellä puron varres
sa siistissä paikassa, sen Frans Simolan 
paikka, ”Normaali-Simolan”. Hän oli 
aikoinaan paljon kunnan luottamustoi
missa. Vuosisadan vaihteessa sen talon 
omisti Väinö Simola, joka meni Tampe
reella naimisiin Aaltosen lesken kanssa. 
Sitten tuli veli Frans Simola; oli Harjun 
maanviljelykoulun käynyt, olikin jossain 
kaijakkonaja sai sieltä emännänkin. Tuli 
ja osti Väinöltä Ali-Simolan. Ja sitten 
pappa ja mamma asuivat niissä riutu
neissa huoneissa, mitkä on Yli-Simolan 
ja Ali-Sarjan välissä. Joskus aikanaan 
siinä on ollut talo pienessä tilkussa, Ali- 
Simolan talo. Siellä, missä Ali-Simola 
nyt on, oli silloin talon sivntila.

Ja sitten on Tuomola. Vuonna 1917 
sen omisti Juho Tuomola. Nykyinen 
isäntä Kai oli silloin ihan nuori poika 
ja nimikin oli Kaino. Siellä oli kaksikin

Kantatilat
Patakoskella oli alkuperäisiä kantatilo
ja neljä: KLEMELÄ, SARJA, SIMOLA 
ja TUOMOLA. Ne sijaitsivat yhdessä 
ryppäässä lähellä Paimionjokea suun
nilleen nykyisen Ali-Sarjan tienoilla. 
Niiden perustamisaikaaei tiedetä, mutta 
ne olivat olemassa jo ainakin 1400-lu- 
vulla. Tuhoisa tulipalo tuhosi koko ky- 
lätaajaman 1870, jonka jälkeen heräsi 
ajatus talojen rakentamisesta hieman 
etäämmälle toisistaan, ettei moinen 
kaamea tapaus enää toistuisi. Aikojen 
kuluessa taloja jaettiin perheenjäsenten 
kesken, jolloin päätilan alkuun liitettiin 
Yli-nimike jauudisdloille Ali-vastaava. 
Näin syntyivät YLI-KLEMELÄ ja ALI- 
KLEMELÄ ja myöskin PELTO-KLE- 
MELÄ; YU-SARJAja ALI-SARJA sekä 
YLI-SIMOLA ja ALI-SIMOLA. Tilojen 
perusrekisteri numerot säilyivät samoi
na. Vain Luomola säilyi jakamattomana; 
se oli välillä autionakin ja 1600-luvulla
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|)oikaa, mutta toinen kuoli rippikoulu- 
ikäisenä; sen nimi oli kai Lauri. Kai on 
myöskin ollut paljon kunnan hommissa, 
kunnanhallituksen puheenjohtajanakin. 
Tuomolan asuinrakennus on vuosisadan 
vaihteesta, ja vaikka se antaa siistin ntei- 
ninkin vieraalle, niin se on aivan avuton 
elää. Se on tehty liian huonolle perustal
le; se myllää ja lattiat ovat vetoisia. Kai 
niitä on koettanut korjata, mutta se on 
toivotonta; öljvkamiinat on sitten ollut 
pelastuksena.

Yli-Simola on toinen samanlainen, 
myös vuosisadan vaihteessa tehty. Se 
on keskellä kylän risteystä ja on nykyi
sin autiotalona, viljellään Turusta ja 
Loimaalta käsin. Ei siinä enää olekaan 
kuin ihan vaan kotipelto. Siinä asuivat 
aiemmin Eero ja Lyydia Simola; oli niillä 
kaksi poikaa ja kaksi tytärtä, mutta ei 
niistä kukaan jäänyt tänne asumaan.

Ali-Sarja on minun muistoni aikaan 
rakennettu. Taion vaiheet ovat moninai
set. Jostain vuodesta 1915 sitä hoitivat 
kolme vanhaapiikaa, sitä ennen näiden 
veli, joka kansalaissodan aikoihin sai
rastui ja kuoli. Sitten tyttäret hoitivat 
taloa. Karja oh Kosken parhaita; Läng- 
sjön kartanosta tuotiin uusia vasikoita. 
Sotien jälkeen taloon tuli Ylijoen suku 
Sorvastolta. Lauri YIijoki oli tilan hoita

jana ja veljeksiä oli useampiakin. Laurin 
vikana oli juopottelu, mutta talo kuiten
kin kesti. Lopulta se kuitenkin pantiin 
myyntiin, ja Lauri Vähätalo, joka oli Pa- 
takoskella pitänyt Mattilan tilaa osti sen 
vuonna 1958 ja hoitaa vieläkin, vaikka 
on kyllä nyt pyrkimässä sieltä pois.

Yli-Sarjan sai vanhaisännän kuol
tua omistukseensa Jussi-niminen poika, 
joka omisti sen vuoteen 1945. Sitten 
tuli isännäksi Kaino Ojala, Sorvaston 
Uudentalon poika, joka juuri äsket
täin luovutti tilan pojalleen. Talolla on 
kuitenkin hyvin vanha historia, jostain 
1500-luvulta. Siinä on ollut samaa su
kua, se on siirtynyt aina tyttärelle tai 
pojalle. Noin 1920 sinne tuli Manti
lasta isäntä, mutta emäntä oli Yli-Sar- 
jan tvttäriä, niinkuin tämä Terttukin, 
Kainon emäntä. Nykyään talo on siellä 
kumpareessa, mutta alkujaan se on si
jainnut tässä tien poskessa, mutta mitä 
olen kuullut, ei se ole siellä Ali-Sarjan 
rykelmässä ollut.

Sitten on Yli-Klemelä, parisataa 
metriä sivussa kylätiestä, rakennukset 
vuosisadan alussa rakennetut. Noin 
vuonna 1927 tila jakaantui kolmen 
veljeksen kesken; vanhin sai päätilan. 
Kaikki olivat vanhojapoikia, paitsi nuo
rin, joka meni naimisiin sotien jälkeen.

Kaikki Klemet ovat nykyään vanhoilta 
suvuilta pois. Yli-Klemelässä oh paljon 
lapsia, oli Jussi, Nikolai ja Aame-nimiset 
pojat ja ne kukin vuorollaan tätä päätalo
akin hoitiv at, mutta niin vaan kävi, että 
pois meni suvulta talo. Sen omistaa 
nykyisin Pöytyältä tullut Esko Penttilä. 
Ali-Klemelässä oh myös vanhojapoikia, 
mutta sen omistus siirtyi kuitenkin Kal
le Nikkilälle. Sotien jälkeen talo taas 
myytiin, nyt huutokaupalla. Lähipellot 
huusi Tuomola ja metsäpellot meni 
vieraille. Ali-Klemelä on jo kokonaan 
poissa kuvioista, talon paikalla on enää 
joitain vanhoja kivijalan kiviä.”

Lohkotilojen omistajat 
Edellä olevan v. 1981 tehdyn haastat- 
telun jälkeen Patakoski on tietenkin 
muuttunut monelta osin. Talojen 
omistussuhteet ovat vaihtuneet, 
vanhat omistajat ovat kuolleet tai 
luovuttaneet omistuksen nuorem
mille. Myös muualta on tullut uusia 
asukkaita joko jo oleviin taloihin tai 
ov at tehneet kokonaan uuden asu
muksen. Seuraavassa niiden entiset 
ja nykyiset omistajat, sikäli kun ne 
ovat eri lähteistä löytyneet. Talot 
ovat rekisterinumeron mukaisessa 
järjestyksessä.
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HAKALA: 1. omistajat Lauri ja Saa
ra Mutkala, kotoisin Ypäjältä.

Omistivat tilan 1936-1965. Hei
dän jälkeensä Eero ja Aila (o.s. Löfstedt) 
Mutkala vuoteen 1989, jolloin heidän 
poikansa Kari Mutkala tuli omistajaksi. 
Eero ja Aila rakensivat lähistölle oman 
vaarin- ja muorinmökkinsä.

LAKI ASUO: l ilan perustivat Kalle ja 
Olga Salminen v. 1906. Heidän poikansa 
Arvo Matias (Matti) tuli isännäksi 1945; 
emäntä oli Siiri o.s. Lehtinen. Y. 1974 
he luovuttivat tilan pojalleen Pertille ja 
tämän vaimolle Sinikalle o.s.Luoto.

HÄMEENOJ A: Aiemmat omistajat 
Tauno ja Sirkka-Liisa (o.s. Tuominen) 
Hakamäki. Vuodesta 1991 Matti ja 
Pirkko (o.s. Leinikka) Hakamäki.

KEVÄTSUO: 1. omistajat Jaakko 
ja Ida Tamminen v.v. 1911 - 1956, 
jolloin tilan saivat Urho ja Edith Tam
minen. Vuonna 1986 tilan sai heidän 
poikansa Markku. Emäntä on Sisko o.s. 
Koivisto.

KAURALA: Tilan omistivat vuoteen 
1962 Tuimalan Jallin sisarukset Selim 
ja Katri Virtanen, sen jälkeen Jaakko ja 
Sisko (o.s. Maljanen) Virtanen.

METSÄMÄKI: Pientilan omistivat 
Lempi Ilonen ja hänen poikansa Veijo 
I lonen, jotka molemmat ovat jo kuolleet. 
Nykyään talon omistavat Jouko Sjögren 
ja Merja Peltoniemi.

AHOPELTO: Sodan jälkeen tulivat 
Jaakkimasta kotoisin olleet Antti ja Hilja 
Lötjönen perheineen Klemelän maista 
ostamalleen siirtolaistilalle. He muutti
vat sukunimensä Petrimäeksi. Heidän 
poikansa, nyt jo edesmennyt Oivajatä- 
män vaimo Maija o.s. Ojalainen ostivat 
lilan v. 1968.

PELTOLA (ent. Pelto-Klemelä): 
Nykyinen omistaja Esa Penttilä osti tilan 
Frans Peltolan perikunnalta 1976.

RAJAMÄKI: Nestori ja Aura Ka
rosen jälkeen tilan omistavat Jorma ja 
Marja-Liisa (o.s.Mäkilä) Karonen.

YLI-KLEMELÄ: Klemelän suvun 
miesten jälkeen tilan ostivat Pöytyältä 
tulleet Esko ja Esteri (o.s. Sorvo) Pent
tilä. Heidän poikansa Esa Penttilä sai 
tilan haltuunsa 1983. Esko Penttilä 
kuoli 1986 ja Esteri Penttilä 2005.

KOIVUMÄKI: Talon rakensivat ar
meijan palveluksesta eläkkeelle päässyt 
Kaino Takalaj a vaimonsa AnnaMirjami 
o.s. Nevari.

NURMELA: Tilan omisti Pentti 
Takala, mutta kun hän kuoli v. 1989. 
Talo siirtyi Kaino Takalan ja sittemmin 
Kaipaisten omistukseen. Kaino Takala 
poistui keskuudestamme tämän v uoden 
kesällä.

MÄNNISTÖ: Risto ja Taina (o.s. 
Toivonen) Takala rakensivat kesämök
kinsä Nurmelasta lohkaistulle tontille.

HURRI: Tilan omistavat sisarukset 
Antti, Pentti ja Rauni Hurri. Tilan pe
rustivat aikoinaan heidän isovanhem
pansa Urho ja Aina Hurri Sarjan talosta 
lohkaistulle maalle.

KOIVISTO: Tilan nykyiset omis
tajat ovat Pirjo ja Pekka Tiensuu. He 
lunastivat tilan 1984 sen edellisiltä 
omistajilta, Pirjon vanhemmilta Aimo 
ja Vuokko Simolalta, hoidettuaan sitä jo 
aikaisemmin vuokralla neljä vuotta.

TAKALA: Nykyinen omistaja on 
Jarmo Takala. Hän osti tilan 1988 
vanhemmiltaan Eero ja Aili Takalalta, 
jotka olivat lunastaneet sen Eeron van
hemmilta 1939.

PÄIVÖLÄ: Tämän, aikoinaan Yli- 
Sarjan muorille rakennetun asuntotilan 
omistavat Mika ja Johanna (o.s. Tuomo
la) Mäntsälä, jotka ostivat sen 1997. He 
muuttivat Marttilasta.

RINTALA: l  ilan perustivat Väinö 
ja Tyyne (o.s. Palomäki) Rintala. Tilan 
alkuperäinen nimi oli Neppaanoja, ku
ten vieressä olevan puronkin. Heidän 
jälkeensä tilan omistivat Toivo ja Mir
jam Karonen, jotka 1984 luovuttivat 
sen pojalleen Martti Karoselle, kun itse 
muuttivat omakotitaloon Tuimalaan. 
Martti Karonenkin on jo edesmennyt.

JOKELA: 1. omistajat Kaarloja 
Marija Oksanen. 2. omistajat Yrjö ja 
Amanda Oksanen. 3. Mikael (Mikko) 
ja Anna-Liisa (o.s. Vesala) Oksanen.
4. omistajat Simo ja Riikka (o.s. Elo) 
Oksanen.

ALI-SARJA: Lauri Vähätalon jäl
keen tilalle tulivat Hans ja Marja-Leena 
Wikström. Myöhemmin koko tila siirtyi 
Kosken kunnan omistukseen. Sittem
min pellot päääosin Jallin, Matti Oksa
sen ja Tuomolan haltuun. Kiinteistössä 
asuv at Seppo ja Tuula Kuusisto.

SEPPÄLÄ: Raimo ja Annikki Rasi- 
mus ostivat tilan 1979 Annikin isältä 
Aarne Oksaselta. He olivat Lurussa töis
sä ja pitivät taloa kesänviettopaikkanaan. 
Perilliset viljelevät nykyään tilaa.

YLI-SARJA: Jussi Sarja luovutti so
tien jälkeen tilan tyttärelleen Tertulle ja 
isännäksi tuli Kaino Ojala Sorvastolta. 
Terttu kuoli 1982; luultavasti jo sitä en
nen lilan oli saanut omistukseensa Timo 
Ojala, emännän nimi oli Marja. Timo 
avioitui sittemmin virolaisen Mariannen 
kanssa. Talonpidossa tuli kuitenkin vai
keuksia ja Timo joutui myymään pellot 
Markku Mäkitalolle. Timo kuoli 1997 
ja Marianne lapsineen muutti Patakos- 
kelta pois. Yli-Sarjan asuintilat ostivat 
Reinoja Minna Niemikorpi.

SARJA: Luovuttuaan Yli-Sarjan 
isännyydestä Kaino ja Terttu Ojala 
muuttivat rakentamaansa Kranino- 
jan toisella puolella olevaan mökkiin. 
Myöhemmin Kaino Ojala osti osakkeen 
Tuimalan Kulmakosken kerrostalosta. 
Mökkiin tulivat asumaan Teuvo ja Päivi 
Valjus. Kun he muuttivat pois mökkiin 
tuli asumaan Jarmo Jaakkola.

MYLLYMAA: Ennen sotia tilan 
omisti Sulo Myllymaa, joka kaatui tal
visodassa 1940. Sittemmin tilan saivat 
omistukseensa hänen tyttärensä Sirkka- 
Liisa ja tämän aviomies Pertti Mäkelä. 
Nämä puolestaan luovuttivat tilan 2003 
tyttärelleen Sarille ja tämän miehelle Jari 
Wappulalle.

MAISON: Myllymaasta erotettu 
tontti, jolle Raunion sahan omistajat 
Seppo ja Terttu Raunio rakensivat oma
kotitalon 1990-luvulla. Myös sahan ny
kyinen toimitusjohtaja Olli Raunio asui 
nuorena talossa. Maisonin tämänhetki
nen omistaja on Iris Lappalainen.

KOSKELA: Myllymaasta erotettiin 
tontti johon Juha ja Teija (o.s. Linden) 
Karonen rakensivat omakotitalon 1985. 
He kuitenkin jo 1989 muuttivat Teijan 
syntymäkotiin Tauselan Joensuuhun ja 
myivät Koskelan Kari ja AnnaÄlanderil- 
le, jotka 1991 myivät sen Jari ja Leena 
Yli-Taloselle. 1999 talon ostivat sen 
nykyiset omistajat Eero ja Hely Nur
minen.

KOSKENRANTA: Eskoja Pirjo- 
Liisa Nuotioilta tontti siirtyi Janne Lu- 
kumiehen omistukseen 1996.

HAAVISTO: Tilan omistaa Arvo 
Simolan perikunta.

ARO (HUIKO): Justus Kylänpää 
osti tilan 1917 ja muutti perheineen 
sinne Tapalasta. Hänen jälkeensä 1925 
tilan saivat Rafael ja Selma Kylänpää, 
sitten heidän tyttärensä Raili ja tämän
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I

13

- r

r

«N6 ' 
N

o. w r
^ , / b i .

5-\.«!„ 
■Vita
5VM

% \f s f

Jk. in.

KS

7/ «••jv
fä< pn*

5?/332

/0>i .

y^>i
/

i ^ . <

■r fT - :

N

119,/Mr- 
8f,, vjs 
S/, On

M t f f t

fa . I t f *

'.ifivi.

P V
f \
a
•S.

_ L _ L

( /. 77o. 3 / ,7 j . t

O, l y .

% (. n  Ja.

fÖ£/SS.

\  i»
Hr.

<o{,' '/HO

t y , 7 .

//*
f,, ( / ‘Jo  \fiO. i i i "

3 /s 3 r / H*. 'jrtr.-fCtt 
*/.P*

O .I V ts

1 / ,n v y

v d m

tsijl
J Z n s /

f f v t

0 , T i

3fysy( 
3/8,111 <

(r/S

’/y,n St

z .. t r

S v

f / 9 p

f l l . i v r

f y t / l i .

ki/tim
' t ö l M l

M i v p

t y / f f

&.JSS ~f£)usy 0. iji

.  ?

y / : m

? # * )

/ . t i »  

h i t  

0,55 S 
0 /3 / i

Dr

Jd L sk»

U t f & p r n m .u 0 732,

4— ■ 4 W
1 / /  >

V  _■ c ,  f l A e (  »/■f /  f  ^

: 2 t .

lv(st U &n *

1

m  f. ^ U L r/̂ ~■*0+

,1 C * s> < J a

mies Keijo Toivonen. Vuodesta 1984 
sen ovat omistaneet Markkuja Mirja 
(o.s. Lohioja) Toivonen.

NUMMILA: Yli-Simolasta lohkaistu 
tontti, johon rakennettiin nyt jo lope
tettu Patakosken koulu. Aluksi siellä 
asuivat koulun opettajat, mutta koulun 
loputtua rakennukset ovat siirtyneet 
yksityiseen omistukseen. Jonkin aikaa 
talossa toimi myös Jukka Rajalan lei
pomo.

OJANKO: Ennen talossa asuivat 
Lauri ja Hilja Salminen, sitten vuodesta 
1962 Antti ja Soile (o.s. Kanasuo) Sal
minen lapsineen. Antti kuoli 2004.

SAVELA: Talossa asui Valma Savela 
vuoteen 1995, jolloin hän kuoli. Hänen 
tyttärensä Irja ja Irma omistavat talon.

KAUNELA: Talon omistivat veljek
set Eino ja Aimo Simola, mutta 1965 
Aimo luopui osuudestaan. Eino omisti 
talon kuolemaansa asti vuoteen 2008.

KUNNAS: Oli Annoja Siiri Luhta
lan omistuksessa, nykyinen omtstaja on 
Rainio Luhtala.

LUHTALA: Aiemmat omistajat oli
vat Asser ja Anja Luhtala. Nykyisin talo 
on Ari Luhtalan hallussa, kuten myös 
naapuritalo UUTELA.

SORO: Talossa asui 1900-luvun 
alkupuolella kuulu eläinvälskäri Soro, 
josta talokin sai nimensä. Hänen kuoltu
aan sen ostivat Jussi ja Elsa (o.s. Peltola) 
Savela. Talon lunasti hänen poikansa 
Risto Savela. Emännäksi tuli sairaan
hoitaja Raili, o.s. Rahkila. Risto kuoli 
1984. Isännän kuoleman jälkeen tila 
siirtyi perikunnalle, joka on myynyt 
pellot vieraille.

H AAPALA: Tilan omistivat Antti ja 
Meeri Takala. Antti kuoli tapaturmai
sesti 1984. Tila siirtyi heidän tyttärel
leen Päiville ja tämän puolisolle Martti 
Isomäelle.

LEPPÄRANTA: Entisen Tuomolan 
torpan omistivat Jussi ja Martta Taka
la.

ALHAINEN: 1. omistaja oh Yrjö 
Ahtela. 2. omistajat Antti ja Aili Oksa
nen. 3. omistaja Matti Oksanen.

VANHALA: Tuomolan sivutalo, 
jossa asuivat Juho ja Edla Tuomola 
o.s. Ali-Väärälä. Edla Tuomolan kuol
tua 1983 taloon muuttivat Kai ja Aili 
Tuomola o.s. Niemi.

TU OMOLA: Kantatila, jonka viime 
vuosisadan alussa omistivat Juho ja Edla 
Tuomola ja heidän jälkeensä Kaija Aili 
Tuomola. Nykyisin tilan omistavat Matti 
ja Olli Tuomola maatalousyhtymänä.

HAAPARANTA: Aili Oksanen asui 
talossa kuolemaansa asti (2009).

KUUSISTO: Talo on Kraninkul- 
malla, mutta kuuluu Patakosken kylään. 
Talon asukkaina ovat olleet sisarukset 
Anna, Hilma ja Hilkka Kuusisto.

SARI MÄKI: Veikko ja Helvi (o.s. 
Mäkilä) Kuusisto. Tila on myytyjä on 
nykyisin Seppo Piipon omistuksessa.

' YLI-SIMOLA: Heikki ja Anja Si
molan ja heidän lastensa kesäasuntona. 
Pellot ovat vuokralla.

SINILÄ: Hannu Ojalan omistuk
sessa.
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Tervetuliaissanat
Hyvät sukulaiset -  tervetuloa suku kokoukseen!

Miksi kokoonnumme täällä Koskella? Muutama selittävä sana lienee paikallaan.

Elias Heikinpoika Haikian ja hänen puolisonsa Regina Juhantytär Piintilän vanhin 
lapsi Kustaa Adolf Eliaanpoi ka Haikia-Kleme syntyi v. 1826 Kuusjoella ja muutti 
vuonna 1855 Koskelle. Täällähän isännöi ensin Patakosken Tuomolan ja myöhem
min saman kylän Ali-Klemelän taloa.

Me järjestäjät olemme Kustaa Adolf Haikia-Klemen nuorimman tyttären Maria 
Aleksandra Saarisen jälkeläisiä. Maria Aleksandra (1872-1939) avioitui vuon
na 1896 räätäli Kaarle Vihtori Joosenpoika Saarisen kanssa ja he asuivat koko 
elämänsä Koskella. Heille syntyi 10 lasta, joista neljä kuoli lapsena. Äitimme Eliisa 
Esteri Helevä (1911-1994) kertoi useasti meille lapsilleen, miten vain Koskella 
leivosetkin laulavat kauniimmin kuin missään muualla.

Aiheenamme tänään on Maria Aleksandran ja Kaarle Vihtorin vanhin lapsi, Elias 
Daniel Saarinen 1896-1953.

Sukukirjaa selatessa voidaan huomata, että perusfaktat on jo muistiin merkitty. 
Tulevaisuuden haaste meille kaikille voisi olla sukua ja sukulaisia koskevan erilaisen 
muistitiedon taltioiminen nykytekniikkaa hyväksikäyttäen.

Toivomme teidän viihtyvän kanssamme ja ehkä saavan virikkeitä sukututkimuksen 
kiehtovalle saralle.

Jorma Helevä

Jorma Helevä lausui tervetuliaissanat
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mies Keijo Toivonen. Vuodesta 1984 
sen ovat omistaneet Markku ja Mirja 
(o.s. Lohioja) Toivonen.

NUMMI LA: Yli-Simolasta lohkaistu 
tontti, johon rakennettiin nyt jo lope
tettu Patakosken koulu. Aluksi siellä 
asuivat koulun opettajat, mutta koukin 
loputtua rakennukset ovat siirtyneet 
yksityiseen omistukseen. Jonkin aikaa 
talossa toimi myös Jukka Rajalan lei
pomo.

OJANKO: Ennen talossa asuivat 
Lauri ja Hilja Salminen, sitten vuodesta 
1962 Antti ja Soile (o.s. Kanasuo) Sal
minen lapsineen. Antti kuoli 2004.

SAVELA: Talossa asui Valma Savela 
vuoteen 1995, jolloin hän kuoli. Hänen 
tyttärensä Irja ja Irma omistavat talon.

KAUNELA: Talon omistivat veljek
set Eino ja Aimo Simola, mutta 1965 
Aimo luopui osuudestaan. Eino omisti 
talon kuolemaansa asti vuoteen 2008.

KUNNAS: Oli Aunoja Siiri Luhta
lan omistuksessa, nykyinen omtstaja on 
Raimo Luhtala.

LUHTALA: Aiemmat omistajat oli
vat Asser ja AnjaLuhtala. Nykyisin talo 
on Ari Luhtalan hallussa, kuten myös 
naapuritalo UUTELA.

SORO: Talossa asui 1900-luvun 
alkupuolella kuulu eläinvälskäri Soro, 
josta talokin sai nimensä. Hänen kuoltu
aan sen ostivat Jussi ja Elsa (o.s. Peltola) 
Savela. Talon lunasti hänen poikansa 
Risto Savela. Emännäksi tuli sairaan
hoitaja Raili, o.s. Rahkila. Risto kuoli 
1984. Isännän kuoleman jälkeen tila 
siirtyi perikunnalle, joka on myynyt 
pellot vieraille.

HAAPALA: Tilan omistivat Antti ja 
Meeri Takala. Antti kuoli tapaturmai
sesti 1984. Tila siirtyi heidän tyttärel- 
leen Päiville ja tämän puolisolle Martti 
Isomäelle.

LEPPÄRANTA: Entisen Tuomolan 
torpan omistivat Jussi ja Martta Taka
la.

ALHAINEN: 1. omistaja oh Yrjö 
Ahtela. 2. omistajat Antti ja Aili Oksa
nen. 3. omistaja Matti Oksanen.

VANHALA: Tuomolan sivutalo, 
jossa asuivat Juho ja Edla Tuomola
o.s. Ali-Väärälä. Edla Tuomolan kuol
tua 1983 taloon muuttivat Kai ja Aili 
Tuomola o.s. Niemi.

TUOMOLA: Kantatila, jonka viime 
vuosisadan alussa omistivat Juho ja Edla 
Tuomola ja heidän jälkeensä Kai ja Aili 
Tuomola. Nykyisin tilan omistavat Matti 
ja Olli Tuomola maatalousyhtymänä.

HAAPARANTA: Aili Oksanen asui 
talossa kuolemaansa asti (2009).

KUUSISTO: Talo on Kraninkul- 
malla, mutta kuuluu Patakosken kylään. 
Talon asukkaina ovat olleet sisarukset 
Anna, Hilma ja Hilkka Kuusisto.

SARIMÄKI: Veikko ja Helvi (o.s. 
Mäkilä) Kuusisto. Tila on myytyjä on 
nykyisin Seppo Piipon omistuksessa.

' YLI-SIMOLA: Heikki ja Anja Si
molan ja heidän lastensa kesäasuntona. 
Pellot ovat vuokralla.

SINILÄ: Hannu Ojalan omistuk
sessa.
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Kirjailija Elias Saarisen 
elämä ja  tuotanto

Kirjailija työpö ytän sä takana

nomme Elias Daniel 
Saarisen elämästä 

meillä on melko vähän 
täysin eksaktia tietoa.
Muistamme äidin kertomia 
tarinoita Saarisen perheen 
kotioloista ja Elias-veljes- 
tä. Olemme tavanneet Eli
aksen muutamia kertoja, 
kun hän vieraili Laitilassa.
Ainakin minun lapsuu
denmuistoissani hän oli 
komea, ryhdikäs, iloinen, 
hienosti, miltei kaupun
kilaisen keikarimaisesti 
pukeutunut ja mielestäni 
hyvin viehättävä persoona.
Me lapset ihailimme hän
tä ja toistelimme hänen 
tervehdystään: ”Terve vaan, terve ja 
onnee!”

Aikalaistodistuksia hänestä löy
tyy enää vähän. Tompan Luonto alias 
toimittaja Urho Kittilä on Turunmaa- 
lehden muistokirjoituksessa v. 1953 
valottanut heidän yhteistä kansakoulu- 
aikaansa Kosken Tl Patakosken kylässä 
ja Eliaksen tavatonta tiedonjanoa sekä 
hänen huumorintajuaan. Kun puhut
tiin räätälinpojista Aleksis Kivi ja Elias 
Lönnrot, totesi Saarisen Elias lakoni
sesti : ”Meistä räätälinpojista sitä jotakin 
on lupa odottaa.” Usein tätä repliikkiä 
seurasi luokkatoverien murinaa, väliin 
jopa nyrkiniskuja. Mutta Elias vain jat
koi viisasteluaan.

Nämä lapsuudenystävykset olivat 
kovia lukemaan. Sekä Kosken kunnan 
että nuorisoseuran kirjastot tulivat tar
koin kolutuiksi. Sunnuntaisin he sitten 
kävivät keskusteluja ja väittelyjä luetuis
ta teksteistä.

Kerran Elias pyysi lainaksi Tompan 
Tuomon sedän vanhan suomalais-ruot- 
salaisen koulusanakirjan. Hän palautti 
sen parin kuukauden kuluttua, kun oli 
päntännyt sanat ulkoa. Samana syksy
nä hän pääsi Turkuun oppikouluun, ja 
se oli suuri onnenaihe. Koulunkäyn
ti kuitenkin keskeytyi jo neljänneltä 
luokalta varojen puutteen takia eikä 
nuoruusvuosista osata kertoa oikein

mitään. Toivomme, että tänään vapaan 
sanan aikana kuulemme lisää muistoja 
Eliaksesta.

Elias Saarinen toimi rautatievirka- 
miehenä, mutta kirjalliset harrastukset 
olivat sittenkin leipätyötä rakkaampia. 
Hän syventyi suurella antaumuksella 
kirjallisuuteen ja suomen kieleen. Oma 
kirjallinen tuotanto alkoi 1912. Syntyi 
sanomalehtikirjoituksia, novelleja, ker
tomuksia, murrepakinoita, humoreskeja, 
radiokuunnelmia, esiintyville taiteilijoil
le sopivia monologeja jne. 1940-luvun 
alussa Saarinen kirjoitti Turun Teatte
rille kokoillan revyyn Pakettiauto, joka 
sai innostuneen vastaanoton.

Vuonna 1938 kustannusyhtiö 
WSOY julisti esikoisromaanikilpai- 
lun. Elias Saarisen romaani Elämän 
kumma kudos menestyi kilpailussa ja 
julkaistiin joulun alla 1938. Romaanin 
aiheena oli köyhä, mutta poikkeuksel
lisen lahjakas torpanpoika, jonka häntä 
vanhempi rikas, sisäisesti hieno ja jalo 
kartanonomistaja-maisteri kouluttaa. 
Heidän välilleen syntyy vuosien varrella 
rakkaussuhde, vaikka mies pakeneekin 
avioliittoa suureen lankeemukseen asti. 
Rakastava suojelij atar pelastaa hänet vii
me hetkessä ja teos päättyy rauhalliseen 
onnentäyteiseen perhe-elämään.

Tämän elämänkuvauksen taustana 
ovat viimeisten sortovuosien, maailman

sodan ja itsenäisyystaiste
lun ulkoiset tapahtumat. 
Mukana on välähdyksinä 
myös eteläsuomalaisen 
kaupungin taiteilija- ja 
kirjailijapiirien elämän
kuvia.

Kirjailija Elias Saarinen 
itse sanoo eräässä haastat
telussa näin: "Aiheella ei 
sellaisenaan ole vastinei
ta todellisuudessa. Sitä 
vastoin perustuvat eräät 
henkilöhahmot, samoin 
kuin joukko kerrottuja 
tapauksia ja kokemuksia 
todellisuudesta otettuihin 
esikuviin, tosin reippaasti 
tyyliteltyinä.”

Meillä Eliaksen Liisa-sisaren lapsilla 
on vankka käsitys, että tämä romaani on 
sittenkin vahvasti omaelämäkerrallinen. 
Teoksen päähenkilö Eino on köyhä, lah
jakas monilapsisen perheen esikoinen, 
jonka opinhalu ja lukemisen into sopiv at 
Eliaksenkin lapsuudenkuvaan. Kirjan 
Einolla ei ollut varoja koulunkäyntiin ja 
tiukoilla oltiin Saarisenkin torpassa.

Sitä paitsi Einon isä vastusti kou
luunmenoa sekä köyhyyden että periaat
teen vuoksi. Eliaksen isä räätäli Kaarle 
Vihtori Saarinen oli myös ankara kas
vattaja, niin kuin äitimme on kertonut. 
Koska lapsia oli paljon sekä Einon että 
Eliaksen kotona, olisi kummankin esi
koisina pitänyt auttaa perheen elättä- 
misessä. Samoin romaanissa kerrotaan 
pienten sisarusten menehtymisestä tu
lirokkoon. Näin tapahtui myös Saarisen 
perheessä marraskuussa 1915.

Oppikouluun pääseminen oli sekä 
Einon että Eliaksen suuri onnenaihe. 
Kumpikin oli niin lahjakas ja paljon jo 
itsekseen opiskellut, että he aloittivat 
koulun suoraan toiselta luokalta. Eliak
sen koulunkäynti keskeytyi neljänneltä 
luokalta varojen puutteen vuoksi.

Elias Saarisen esikoisromaanin il
mestymisen aikoihin järjestettiin Tu
russa lehtiuutisen mukaan "rikassisäl- 
töinen viehättävä ja hauska kirjallinen 
matinea”. Tilaisuudessa esittäytyivät
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kirjailijat itse ja kertoivat uusista teok
sistaan. Ensimmäisen puheenvuoron 
sai presidentinrouva Ester Stählberg, 
joka esitteli teoksensa Matilda Wreden 
testamentti. Erityisesti Matti Haapojaa 
koskevaalukua yleisö kuunteli liikuttu
neena. Kirjailijat Lauri Haarla, Lempi 
Jääskeläinen ja Raul Roine esiintyivät 
vuorollaan.

Seuraavaksi lainaan Turun Sanomia: 
"Matinean positiivisin yllätys oli Elias 
Saarinen, vanttera esikoisensa kaina
lossaan. Yleisön eteen kävellessään hän 
totesi ääneen, että takin napit ovat kiin
ni tismalleen -  siis järjestyksen mies!” 
Lehti jatkaa: ”Elias Saarinen ehti hänel
le varattuna aikana esittää paljon. Hän 
tarjosi kuulijoille meheviä ja huvittavia 
palasia sekä kirjailijoista että arvoste
lijoista sekä heidän välisistä suhteis
taan. Hän luokitteli kirjailijat neljään 
ryhmään suhtautumisessaan arvosteli
joihin, olletikin teilaavaan ja ankaraan 
kritiikkiin. Itse Saarinen ilmoittautui 
Tolstoin seuraan kertoen olevansa sitä 
mieltä, että aika kerran ilmoittaa mikä 
on arvokasta mikä ei. ”

"Lisäksi kirjailija Saarinen haas- 
tatteli itseään saamiensa arvostelujen 
johdosta ja antoi ymmärtää ettei hänen 
tulemisensa kirjalliseen j ulkisuuteen ole 
hänelle mikään 'kummakudos’ Hän on 
sisimmässään tilittänyt suhteensa arvos

telija sanoo: "Kirjallisuustaiteelliset ja 
filosofiset keskustelut muuttavat tyylin 
joustavammaksi ja tuovat siihen pirte
yttä ja väriä.”

Näillä keskusteluilla oli muuten 
myös esikuvansa Turussa Elias Saari
sen kirjallisessaystäväpiirissä. Maaseu
dun Tulevaisuuden kriitikko, itse Mika 
Waltari kirjoittaa 15.8.1938 otsikolla 
Kehitysromaani. "Parasta on romaa-

E/ias Saarisen muotokuva. Maalannut 
Johannes Paavola.

teluihin, jotka ovat olleet sekä lamaut
tavia että ylistäviä.”

Elämän kumma kudos -teoksen ar
vostelut tosiaan liikkuivat laidasta lai
taan, niin että välillä ihmettelee, onko 
lainkaan kyse samasta teoksesta. Toinen 
kriitikko kiittelee teoksen puhdasotsai- 
suutta, toinen tuomitsee päähenkilön 
rypemisen kaikissa mahdollisissa svn- 
ninpesissä. Muuan arvostelija syyttää 
kirjaa naiiviksi.

Joku ahdistuu pitkistä keskustelu- 
kuvauksista ja taitelijaystävysten poh
dinnoista. Joku taas pitää niitä syväl
lisesti koettuina henkisen kypsyyden 
osoituksina. Esim. Yhteishvvän arvos

nin sitkeä ajatuskamppailu, sen elävästi 
hahmotellut sivuhenkilöt, sen keskuste
lut, joissa on väärentämätön henkinen 
paikallistuntu” ja hän lausahtaa lako
nisesti: "Mielellään tapaa juuri meidän 
kirjallisuudessamme silloin tällöin myös 
AIVOT.”

Lopuksi Eliaksen oma loppuka
neetti: "Tapahtumat ovat niiltä ajoilta, 
jolloin kymmenpenninen oli iso raha 
ja sadalla markalla voi ostaa uskomat
toman paljon”.

Elämän kumma kudos täytti viime 
joulun alla 70 vuotta. Teoksen kieli 
kestää mainiosti lukemisen vielä tänä 
päivänäkin eivätkä sen filosofiset tuu
mailin liene paljonkaan haalistuneet. 
Toinen kysymys on visaisempi. Kuka 
vielä löytää Eliaksen teoksia? Jos niitä 
vastaanne tulee, ottakaa vhteyttä vaikka
pa Kosken kirjastoon tai Häikiön suvun 
edustajiin.

Pirkko Lehmuskoski

Elias Saarinen 1896-1953
Koulu:
Palkkatyöt:

Luottamustoimet:

Turun Klassillinen Lyseo luokat II -  IV
Lääninhallituksen virkailijana
Rautatievirkamiehenä
Turun Rautatievirkamiesklubin sihteerinä
Valtion tulo- ja omaisuusverotuslautakunnan jäsenenä

Leipätyö ei kuitenkaan häntä Tompan Tuomon mukaan suuresti kiinnostanut 
ja niinpä hän viihtyikin paremmin Turun Taiteilijaseuran kirjallisissa piireissä.

Ö (L S aaannen

ELÄMÄN
KUMMA
KUDOS

« S  w  s o  v

Julkaisut: Esikoisromaani
Romaaneja: Esikoisromaani /Jämän kumma kudos, WSOY 1938

Annan kohtalolle anteeksi, Matkakirja Oy 1945 
Pakinakokoelmia: Jutelmia, murrejuttuja, kupletteja mm. Jäkälän muorin piironki,

Vileni vihastuu. Kaks kurjaa, mää ja  Markula 
Teatterituotantoa: Näytelmiä, revyytekstejä vm. Turun Teatterille
Filmikäsikirjoituksia: Miksei isä tule kotiin, raittiusvalistusta, YLE 1955.

YLE Elävä arkisto
Käännöstuotantoa: Islantilaista ja tanskalaista kirjallisuutta ruotsin kielestä käännettynä

Laatinut: Jorma Helevä
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Kosken Tl. Nuorisoseura 
Nuorekas 120-vuotias

Koskelaisten oman omenapuutarhan istutustilaisuus 
26.g.2oog (kuva Taina Salminen)

Perustaminen ja 
toiminta-ajatus
”Turunja Porin lääni n ynnä Ahvenan
maan kuvernöörin päätös Ylioppilas 
E. H. Liipolanja Lyseolaisen Selim Lii- 
polan, valtuutetun asiamiehen kautta, 
täällä teinä päivänä tekemään kirjalli
seen hakemukseen saada vahvistus Kos
ken kappelissaperustettavaksi aiottua 
Nuorisoseuraa varten laaditulle sääntö
ehdotukselle. Annettu Lääninkanslias
sajoulukuun 7päivänä 1889. ”

Tästä kuvernöörin päätöksestä voi
daan katsoa Kosken Tl. Nuorisoseuran 
saaneen alkunsa. Tämän vuoden joulu
kuussa tulee täyteen 120 vuotta koske
laista yhdistyshistoriaa. Vuonna 1889 
kirjattiin seuran sääntöihin nuoriso
seuran tarkoitus seuraavasti: "Kosken 
Nuorisoseuran tarkoitus on sopivin ja 
luvallisin keinoin aikaansaada ja voimas
sa pitää virkeämpää isänmaallista ja yh
teiskunnallista henkeä Koskenkappelin 
väestössä ja semminkin nuorisossa...” 
Nuorisoseura on Koskella ja muuallakin 
maassamme ilmeisen hyvin onnistunut 
tehtävässään, koska järjestön tarkoitus
ta ja tehtävää ei ole tarvinnut muuttaa 
yli 125 vuotta kestäneen historian ai
kana. Suomen Nuorisoseurojen Liiton 
vuonna2000 antamissa mallisäännöissä 
kirjataan järjestön samansisältöinen tar
koitus nykykielellä näin: "Seuran tar
koituksena on herättää ja pitää vireillä 
kansassa ja varsinkin lapsissa ja nuo
rissa harrastusta itsekasvatukseen sekä 
määrätietoiseen toimintaan kotiseudun, 
isänmaan ja ihmiskunnan hyväksi.”

Näin on toimittu
Kosken Tl. Nuorisoseurassa on kautta 
aikain harrastettu monenlaisia asioita. 
Historian alkuaikoina järjestettiin teeil- 
tamia kansakoulussa ja talojen saleissa, 
koska omaa taloa ei tuolloin vielä ollut. 
Lisäksi pidettiin ompeluseuroja, arpajai
sia, iltamiajalukusaleja. Seuralla oli kir
jasto ja seuran jäsenet julkaisivat omaa 
lehteä, jonka nimi oli Yritys. Ennen 
Nuortentuvan rakentamista pidettiin 
kesäisin talojen pihoilla kansanjuhlia.

Esimerkiksi kesällä 1896 Kärpän talon 
pihalla pidetyissä juhlissa oli ohjelmas
sa mm. puhe, kaksi esitelmää, runon
lausuntaa, pilasatu ja laulua. Tilaisuu
dessa esitettiin myös teatterikappale 
sekä kilpailtiin mm. painonnostossa 
ja ammunnassa. Lisäksi järjestettiin 
renkaanheittoa ja kilpakysymyksiä nei
deille. Vuosina 1910-1920 jäljestettiin 
laskiaistiistaisin naamiohuvit 1. pukuil- 
tamat. Parhaiten pukeutuneet palkittiin 
rahapalkinnoilla.

Nuorisoseuran tavoitteena on aina 
ollut myös valistaa jäseniään terveiden ja 
hyvien elintapojen tärkeydestä. Yksi nuo
risoseuran tunnuslauseista onkin "Hyvä 
ihminen ja kunnon kansalainen”. Vuonna 
1936 työväenyhdistys januorisoseurapi-

Seuran Yrkys-lehden upea kansikuva 
vuodelta H):p. Nuorisoseuran jäsenen 
maalaama

tivät yhteiskokouksen 
putkan rakentamiseksi 
paikkakunnalle. "Pää
tettiin esittää asia myös 
kunnallislautakunnalle, 
koska todettiin j uoppo- 
ustilanteen olevan ylei
semmän koko kuntaa 
koskevissa tilaisuuksis
sa kuin konsanaan seu
rojen omissa iltamissa”, 
kertoo pöytäkirja.

Vuonna 1937 joh
tokunta päätti lopettaa 
kaljan myynnin Nuor- 
tentuvalla, olikohan se 
seurausta edellä maini

tusta putka-asiasta. Pitkään kaljanmyynti 
olikin poissa nuorisoseuran kanttiinista, 
mutta 1990-luvulla seuran järjestäessä 
Kosken Kohauksen yhteydessä Piknik- 
roekkonsertteja, haettiin seuralle oluen- 
myyntilupa. Seura on ollut oluenmyyn- 
nissä erityisen tarkka mm. siitä, ettei 
oluenmyyntiä ole iltamissa tai koko per
heelle suunnatuissa konserteissa.

Erilaisia urheilulajeja harrastettiin 
alkuaikoina paljon ja kilpailuja järjes
tettiin oman seuran jäsenten kesken 
sekä käytiin kilpailemassa lähikunnissa. 
Vuonna 1921 perustettiin jopa erillinen 
yhdistys, Voimistelu-ja urheiluseura 
Kosken Tl. Nuorisoseuran urheilijat. 
Uuden yhdistyksen toiminta kuitenkin 
kangerteli ja urheilutoiminta siirtyi 
takaisin nuorisoseuran alaisuuteen. 
Osa seuran urheilutoiminnasta siirtyi 
vuonna 1925 perustetun Kosken Kai
un alaisuuteen. Yhteistyötä kuitenkin 
jatkettiin, mm. vuoden 1933 toiminta
kertomuksessa kerrottiin urheilukentän 
kunnostustöistä yhdessä Kaiun ja suoje
luskunnan kanssa. Seuran kesäjuhlissa 
urheiltiin edelleen ja h i ihtokilpailuj a pi
dettiin. Lisäksi ainakin vielä 50-luvul- 
la seurassa oli naisvoimistelujoukkue. 
1970-luvulla Kaarlo Tuominen piti 
Nuortentuvan alakerrassa kuntopiiriä. 
Seuran naisten ja miesten lentopal
lojoukkueet pelasivat vuoteen 1981 
asti, jonka jälkeen ne siirtyivät Kaiun
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alaisuuteen. 2000-luvun alussa lapsille 
pidettiin sählykerhoja.

Iltamien vietto on kuulunut nuo
risoseuran toimintaan aivan alkuajois
ta tähän päivään saakka. 1900 -luvun 
alkupuolella tehtiin vierailuiltamia ai
nakin Somerolle, Kuusjoelle, Mellilään, 
Marttilaan ja Karinaisiin. Näissä ilta
missa esitettiin mm. näytelmiä. Marian- 
päivä maaliskuussa on valtakunnallinen 
nuorisoseurapäivä. Vuonna 1925 alkoi 
Koskella Marianpäiväiltamien vietto. 
Niiden pitoa jatkettiin 1990-luvulle 
asti. Sen jälkeen iltamia on vietetty 
kerran tai kaksi vuodessa.

Näytelmät ovat olleet iltamien lisäksi 
seuran toiminnassa mukana koko sen 
historian ajan. Alkuaikoina esitettiin 
yleisesti myös lyhyitä teatterikappa
leita. Nuorisoseuran 100-vuotishis- 
toriikissa kuvataan varsinkin 50-luku 
erityisen vilkkaaksi teatteritoiminnan 
osalta. Parhaina vuosina esitettiin 20 
näytelmää. 60-luvun alun hiljaisemman 
teatteritoiminnan arvellaan johtuvan 
TV-vastaanottimien yleistymisestä kos- 
kelaiskodeissa, mutta jo vuodelta 1969 
on toimintakertomuksessa maininta, 
että näytelmätoiminta oli ollut erityi
sen vilkasta. 1970-luvulta 1990-luvun 
loppuun asti on lähes vuosittain nuori
soseurassa esitetty näytelmiä kesäisin 
ulkona Mäen talon pihalla. Honkamä
essä ja Kanttorilan rannassa sekä talvisin 
Nuortentuvalla.

Tanssi on kuulunut nuorisoseuraan 
jo pitkään. Alkuaikoina voitiin tanssia, 
varsinkin piirileikkejä, kuukausiko
kousten päätteeksi. 1900-luvun alku- 
kymmenillä alkoi kansantanssiharrastus 
tai kansantanhu, kuten sitä ennen ni
mitettiin. Alkuaikoina pidettiin myös i 
purpuriharjoituksia. Seuran kansan
tanssiryhmät ovat esiintyneet aikojen 
kuluessa ympäri Suomea erilaisissa ti- 
laisuuksissajakansantanssitapahtumis- 
sa. Kerttu Rautoman aloittama lasten 
ja nuorten aktiivinen kansantanssitoi- 
minta toi mukanaan myös matkat ulko
maille. Kerttu Rautoman j a myöhemmin 
muiden ohjaajien mukana ryhmät ovat 
käyneet festivaaleilla ja leireillä Ruotsis
sa, Norjassa, Tanskassa, Latviassa, Itä- 
vallassa ja T sekkoslovakiassa. Koskelle 
olemme saaneet kansantanssivieraita 
Ruotsista (ruotsinsuomalainen lasten 
tyhmä), Itävallasta, Saksasta jaVirosta.

Vastavierailulla nuorisoseurassa on käy
nyt leiriläisiä T sekkoslovakiasta vuosina 
1976 ja 1989 sekä Latviasta vuonna 
1999. Nuorisoseura on tarjonnut ai
koinaan tilat myös lavatanssiharrastajille 
järjestämällä tansseja Nuortentuvalla. 
Tanssi-illat olivat niin suosittuja, ettei 
aina kaikki halukkaat mahtuneet sisäl
le. 1970-luvulla järjestettiin aikuisten 
tanssit Nuortentuvan yläkerrassa ja sa
maan aikaan oli nuorille disko alaker
rassa. Diskoja järjestettiin myöhemmin 
erikseen. Vuonna 1982 nuoret maa- 
lasivat hiihtoloman aikana alakerran ja 
järjestivät kevään aikana diskoja, joissa 
oh tanssin lisäksi erilaisia kilpailuja. Li
säksi pidettiin naamiaisdisko.

Historian aikana nuorisoseura on 
järjestänyt lukuisia isoja tapahtumia 
mm. maakuntajuhlia. Vuoden 1971 
maakuntajuhlien yhteydessä pidettiin 
Hevonlinnan järvellä rock-konsertti 
KoskisRock. Tapahtuman esiintyjien 
lisäksi KoskisRockissa kävi soittamas
sa Konsta Jylhä ja Purpuripelimannit, 
jotka esiintyivät myös Nuortentuvan 
maakuntajuhlassa.

Seuran historiaan mahtuu kahdet 
kruunuhäät. Ensimmäiset pidettiin 
seuran 75-vuotisjuhlien yhteydessä. 
Urheilukentällä pidetyssä juhlassa oli 
”leikkihääpari” ja hääjuhla, jossa tans
sittiin purpuria ja tarjottiin vanhanajan 
pitoruokaa. Ruokailijoita oli 600 hen
keä. Toiset kruunuhäät, kaksoiskruunu- 
häät vuonna 1979, eivät enää olleetkaan 
leikkihäät, vaan kirkossa vihittiin kaksi 
paria avioliittoon. Hevoskyydeillä siir
ryttiin juhlakentälle, johon häävieraik
si pitopöytien ääreen kokoontui 1500

henkeä. Myös näissä häissä tanssittiin 
perinteistä purpuria.

Omat Tuvat
Ensimmäinen maininta oman seuranta
lon tarpeellisuudesta löytyy nuorisoseu
ran papereistajo vuodelta 1893. Tuol
loin ei vielä asiassa päästy eteenpäin, 
vaan seura vuokrasi Tauselan Kärpän 
talosta salin 50 mk:n vuosimaksulla. 
Vuonna 1903 perusteltiin rakennus
toimikunta valmistelemaan talohanket- 
ta. Taion rakennuspaikaksi vuokrattiin 
Talolan Maunun tilan pellosta noin 0,5 
ha alue. Yrjö Liipolan piirtämä Nuor- 
tentupa valmistui syyskuussa 1904. 
Nuortentuvan tonni lunastettiin v. 1909 
Kaunisvaaran tilan omistajilta. Samalla 
hankittiin vielä lisämaata 1000 mk:n 
hinnasta.

Toiminnan vilkastuttua ja harras
tustoimintojen lisääntyessä todettiin 
Nuortentuvan jääneen liian pieneksi ja 
uutta, suurempaa Nuortentupaa alet
tiin suunnitella syksyllä 1958. Uuden 
Nuortentuvan piirustukset laati raken
nusmestari Lintunen. Viiden palkatun 
kirvesmiehen ja lukuisten talkoolaisten 
rakentamassa talossa vietettiin tupaan- 
tuliaisia ja seuran 70-vuotisjuhliajoulu- 
kuun 20. päivä vuonna 1959. Keväällä 
1960 vanha Nuortentupa tyhjennettiin 
talkoilla ja purettiin talon itselleen huu
tokaupassa huutaneen T oivo Leposaa- 
ren toimesta.

Myöhempinä vuosina Nuortentupaa 
on laajennuttu ja korjattu usein. Suu
rempia remontteja ovat olleet alakerran 
rakentaminen, talonmiehen asunnon 
laajennus sekä viimeisenä vuonna 2005

Yrjö Liipolan piirtämä Nuortentupa valmistui vuonna igo4.
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lisäsiiven ja terassin rakentaminen. Lea- 
dcr+ hankkeen avulla rakennettuun li- 
säsiipeen saatiin uudet ja ajanmukaiset 
keittiötilat.

Nykyisin Nuortentupaa käytetään 
ehkä enemmän kuin koskaan ennen. 
Seuran omia harrastusryhmiä kokoon
tuu talolla lähes kymmenen vii koittain. 
Koululaisten iltapäiväkerho on toimin
nassa joka koulupäivä. Lisäksi taloa 
käyttävät kunnan, kansalaisopiston ja 
muiden yhdistysten harrastusryhmät 
sekä koululuokat, esikouluja päiväkoti 
liikuntatiloinaan. Nuortentupa tarjoaa 
hyvät tilat vuosittain myös lukuisten 
juhlien ja muiden tilaisuuksien järjes
tämiseen.

Mitä nyt?
Tänään Kosken Tl. Nuorisoseura on 
Varsinais-Suomen aktiivisin ja moni
puolisin harrastusten, palveluiden ja 
tapahtumien tuottaja. Siitä osoituk
sena Suomen Nuorisoseurojen Liitto 
myönsi vuonna 2007 seuralle Vuoden 
Nuorisoseura-tittelin. Vuoden 2008 
Marianpäivänä vietettiin N uortentuval- 
la V altakunnallista nuorisoseurapäivän 
juhlaa, jossa edellisenä vuonna saatu 
Vuoden Nuorisoseura -  titteli luovu
tettiin Klaukkalan Nuorisoseuralle.

Nuorisoseuran iltapäiväkerho on 
toiminut jo vuodesta 1998, ollen en
simmäisten iltapäiväkerhojen joukossa 
Suomessa. Valtakunnan tasollakin on 
harvinaista, että yksittäinen nuoriso
seura tarjoaa jokaisena koulupäivänä 
iltapäiväkerhotoimintaa alakoul uikäi- 
sille lapsille.

Kalevan Nuorten kerhot ovat alle 
16-vuotiaiden nuorisoseuralaisten 
harrastuspaikkoja. Musiikki-leikki-

Luostarimäkisoi 
-tapahtumassa 
Käsityöläismu- 
seossa Turussa 
ig.j.2oog 
(kuva Mika Toi
vonen)

koulussa Muskarissa alle kouluikäi
set oppivat leikkien musiikkitaitoja. 
Esikouluikäisistä lähtien järjestetään 
kerhoja kansantanssijoille ja lapsi- ja 
nuorisoteatteri toi m i ntaa j ärj e stetään 
projektiluonteisesti. Aikuisille nuori
soseurassa on tarjolla kuorotoimintaa, 
kansantanssia j a teatteriharrastusta.

Jo usean kesän ajan on nuoriso
seura pitänyt Nuortentuvan pihalla 
jäätelökioskia. Kioskitoiminnalla seu
ra on halunnut, paitsi tuottaa kesäisiä 
makunautintoja asiakkaille, tarjota 
kesätyöpaikan paikkakunnan nuo
rille. Muina varainhankintakeinoina 
nuorisoseura järjestää kirpputorita- 
pahtumia, yhdistysten joulumyyjäiset, 
äitienpäiväkakkumyyjäiset sekä muita 
tempauksia varojen keräämiseksi talon 
ylläpitoon ja harrastusryhmien koulu
tuksiin ja esiintymismatkoihin. Tänä 
juhlavuonna varainhankintaa on tehty 
lisäksi teettämällä nuorisoseuralle oma 
hopeinen juhlakoru sekä istuttamalla 
Nuortentuvalle "koskelaisten omaome- 
napuutarha”, johon yritykset, yhdistyk

set ja yksityishenkilöt ovat lunastaneet 
nimikkopuun.

Vuodesta 2000 lähtien on järjestetty 
KoskisFolk - kansanmusiikkitapahtumaa. 
Ensimmäisestä, yhden illan konsertista, on 
laajentunutvuosienmyötäkolmipäiväinen 
festivaali, johon mahtuu koulutusta, kon
sertteja ja toritapahtuma. Tapahtumalla 
on hyvä maine kansanmusiikin soittajien 
keskuudessa ja vuosittain tapahtumaan 
olisi tulossa enemmän soittajia kuin 
järjestäjät pystyvät aikataulun puitteissa 
ottamaan. EnsivuonnajärjestettäväKos- 
kisFolk on jäijestyksessään kymmenes, 
tämän vuoden jäätyä väliin. Samalla tulee 
kuluneeksi kymmenen vuotta ensimmäi
sen Folkin jäijestämisestä, ja kun vuosikin 
on vielä -10, on ensi toukokuussa tulossa 
varsinaiset kymppijuhlat.

Jatkuvuus
Vuosikertomusv. 1929 päättyy: ”Erityö
muodot ja  työtavat ovat olleet ja tulevat 
edelleen olemaan ainaisen kehityksen 
alaisena, mutta itse perusajatus, mikä 
nuorisoseurat on saanut syntymään, 
on pysynyt ja pysyy edelleen samana. 
Pyrkimys ymmärtämään ihmiselämän 
tarkoitusta, etsimään mikä hyvää on, 
kyetä sitä myös itselleen omaksumaan, 
säilyttämään ja  toteuttamaan, mikäli 
ihmisenä sen voimme tehdä, siten pal
velluksemme yhteiskuntaamme kukin 
niiden tehtävien piirissä, missä joutuu 
työskentelemään. ”

Näihin sanoihin voi yhtyä vielä tänä 
päivänäkin.

'Taina Salminen 
apuna Nuorisoseuran 100-vuotishisto- 
riikki ja arkistosta kaivetut aarteet

Kalevan Nuorten 
Rikurilla-ryhmä 
Kamu-komertis- 
sa$.5 .200g (kuva 
Mika. Toivonen)
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Sata vuotta 
puun ja kuoren välissä

Koivuk) Iän mylly

Rau nio-historian alkuj 1111 rilla

Tämä Raunion Saha Oy: n satavuotisia 
historiaa käsittelevä kertomus perus

tuu kerättyyn faktaan, eläkkeellä olevien 
ja jo edesmenneiden työntekijöiden haas
tatteluihin sekä monilta omistajasuvun 
jäseniltä saatuihin tietoihin.

Yhtiön perustaja Einar Raunio 
(s. 1890) osti vuonna 1909 saha-ja ntyl- 
lykiinteistön. Sen hatarat pärekattoiset 
rakennukset olivat 1800-luvun lopulta 
peräisin ja ajan tyylin mukaisesti maa
laamattomia sekä ympäriinsä harmaantu
neita. Kiinteistö sijaitsi Kosken kunnan 
halki virtaavan Paimionjoen varrella, sen 
Koivukylän puoleisella rannalla, vuolaasti 
kohisevan kosken partaalla.

Koski sekä sen virtaava vesi oli toi
minnan kehto, joka sijaitsi tuohon aikaan 
vielä kaukana lähimmistä sähköjohdoista. 
N iinpä tammen takaa padon sulkuaukois- 
ta syöksyvän veden liike-energia siirtyi 
18 hevosvoiman turbiinin välityksellä 
laitokseen, joka käsitti kolme kiviparia 
sekä raamisahan.

Yrittäjäuransa alussa Einar oli 19 
vuoden ikäinen ennakkoluuloton poi
kamies. Muutaman vuoden kuluttua hän 
ty öllisti 2 -3  miestä ja sahasi vuodessa 
noin 4000 tukkia lankuiksi ja laudoik
si. Vuonna 1917 laitos uudistettiin. 
Sen jälkeen kaksi vesiturbiinia tuottivat 
yhteensä 70 hevosvoiman tehon. Kol
men kiviparin ja sirkkeliksi vaihtuneen 
sahan koneisto oli saanut nelinkertaisen 
voiman, joten ruutia oli valmiina myös 
seuraavana vuonna hankittavaa höylä

konetta sekä pärehöylää 
varten.

1930-luvulla oman ja 
lähikylien miehiä oli töissä 
kymmenkunta ja 1940-lu- 
vulia jo parikymmentä. 
Työ oli raskasta ja päivä 12 
tunnin mittainen. Kaksi 
puolen tunnin jayksi tun
nin ruokatauko kuluivat 
eväiden syömiseen ”myl- 

lvkopissa”. Siellä myös miesten jutut ker
rottiin. Eräs vanha työntekijä muistelee, 
kuinka yksi heistä näy tti eräänä aamuna 
kovin väsyneeltä. Vaimo oli ollut jo pari 
viikkoa nostamassa sokerijuurikkaita ja 
oli unissaan alkanut kiskoa miestä jalko
välistä sanoen: ”Paljon piänempiä vaan 
on ko Tuamolasa, mut kyllä tommonenki 
vaan listiä kannattaa.. Sen jälkeen mies 
ei ollut uskaltanut silmäänsä ummistaa.

Einar laajensi liiketoimintaansa 
toisen maailmansodan alkaessa vuonna 
1939. Silloin valmistui toinen, Pariclan 
kylään rakennettu vehnän jauhatukseen 
erikoistunut mylly. Koivukylässä sijait
sevan sahan ja myllyn toiminta jatkui 
entisellään -  tosin sahan ja höylän osal
ta sähkö oli jo korvannut vesivoiman ja 
myllykin oli saanut sähkövalot.

Einar avioitui vuonna 1915 martti- 
lalaisen Fanni Tapanin kanssa. Heille 
syntyi neljä lasta: Kaisa, Kerttu, Reino 
ja Väinö. Heti kynnelle kyetessään lap
set osallistuivat yrityksen töihin. Höylän 
vastaanottajana ja päreiden pinoajana he 
tottuivat työntekoon kasv aen samalla yrit
täjyyteen kuin huomaamattaan.

Vuonna 1952 Einar myi koivukyläs
sä omistamansa koneet, laitteet ja liike
toiminnan pojilleen Reinolle (s. 1919) ja 
Väinölle (s. 1921), jotka jatkoivat myl
ly- ja sahatoimintaa avoimena Raunion 
Sahaja Mylly -nimisenä yhtiönä. Partelan 
myllystään Einar ei luopunut, vaan toimi 
sen myllärinä elämänsä loppuun eli vuo
teen 1956 asti.

Toisen polven valtakausi
Uusi sähkökäyttöinen mylly jauhoi tu
losta Partelan kylässä vielä pitkään Einar

Raunion kuoleman jälkeen. Saha puoles
taan irtaantui ahtaasta koskenrannasta, 
kun ajanmukainen tuotantorakennus 
valmistui Reino jaVäinö Raunion johdol
la. Laajentuminen tapahtui 1950-luvun 
alussa avaralle pellolle, missä kasvutilaa 
oli yllin kyllin. Muutaman vuoden kulut
tua hankittiin jo lisämaata, koska sahan 
viereen investoitiin uudet tuotantotilat 
höyläämölle sekä vähittäismyyntivarasto 
höylätavaralle.

Sahaustoiminta kasvoi ja tontti suu
reni useassa eri vaiheessa. Puutavaran 
vienti ulkomaille oli jo arkipäivää, mutta 
pienten myllyjen tulevaisuus ei näyttänyt 
yhtä hyvältä. Partelan vehnämylly j auhoi 
edelleen, mutta elinkaarensa päässä 
olleen, noin 40 vuotta palvelleen Koi
vukylän myllyn jauhinkivet pysähtyivät. 
Purkukuntoon ajautunut myllyrakennus 
poistui koskimiljöön maisemakuvasta 
eleettömästi mutta lopullisesti. Sen ai
kainen myllykulttuuri ei herättänyt edes 
museoviraston intohimoja.

Yhtiön perustajasukupolven kuoltua 
Partelan vehnämylly siirtyi osaksi sahan 
liiketoimintaa, mutta vuoden 1974 
omistusjärjestelyjen jälkeen myllyä hal
litsi Reino yksin. Saman vuosikymmenen 
aikana maakunnallinen myllytoiminta 
näivetty i pelkäksi kylämyllytoiminnaksi 
ja jauhatusta tehtiin lopulta enää hyvin 
epäsäännöllisesti. Vuonna 1986 Reino 
myi koko Rekola-nimisen kiinteistönsä 
paikalliselle maanviljelijälle, jolloin myl
lytoiminta siirtyi lopullisesti historiaan.

Sahauslinjan logiikoista, sähkön 
taajuusmuuttajista saati tietokoneoh
jauksesta ei kukaan ollut nähnyt unta, 
vaikka talon kokoinen tietokone olikin jo 
keksitty rapakon takana. Sahalla riittivät 
hyvin kolmivaihevirta, tähtikolmiokäyn- 
nistys sekä miehinen aivotyö ja fyysinen 
voima.

Yhtiöllä oli jo vuosiky mmenten his
toria sekä useita pitkän linjan työuran 
tehneitä miehiä. Ensimmäiset heistä oli
vat Jaakko Holkeri ja Esko Valli, jotka 
työskentelivät sahalla nuoruudesta elä
keikäänsä asti. Heistä Jaakko muistelee 
pitkää työpäiväänsä seuraavasti: ”Tapu-
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Olavi Näre, Niilo Mäki, Veikko Muti, Toivo Nokkala, Väinö 
Raunio, Arvi Jalonen, Esko Valli, Matti Heikkilä, edessä Sulo 
Elo, mylläri Kalle Raekivi, Vilho Elo

lointi tapahtui käsipelillä. Sitä sanottiin 
huilaustyöksi, mutta kyllä olkapäät olivat 
verillä, kun päivän kantoi 3 x 9  tuuman 
18 jalkaa pitkiä mäntylankkuja”. Toiset 
tekivät vielä tapul i urakoita työpäivän jäl
keenkin. Heli Raunio, joka yhdessä Irja 
Raunion kanssa hoiti kaikki sahan kont
torityöt, muistelee, kuinka ”vielä kahden 
aikaan yöllä kuului mäeltä lautojen plat- 
kutus, kun Esko Valli teki tapulia.” 

Kuten aikoinaan Einarin neljä lasta, 
osallistuivat myös Reinon ja Irjan lapset 
(Anna-Liisa, Niilo ja Aino) sekä Väinön 
ja Helin lapset (Ulla, Seppo ja Risto) 
kukin ikänsä mukaisessa järjestyksessä 
sahan töihin. Nuorten töitä olivat etenkin 
höyläys ja tapulointi. Kolmannen suku
polven aikuistuttua syntymäpitäjäänsä 
jäivät asumaan vain Seppo ja Risto.

Y htiömuodot muuttuvat
Vuonna 1973 Raunion Saha ja Mylly 
muutettiin Raunion Saha Ky:ksi, johon 
uutena yhtiömiehenä tuli mukaan Väinön 
pojista vanhin eli Seppo. Samalla toimin
nan vetovastuu siirtyi hänelle. Vuonna 
1978 oli Riston vuoro tulla yhtiön ta
loushallinnon vastuunkantajaksi. Vuosi 
tämän jälkeen kommandiittiyhtiö päätet
tiin muuttaa osakeyhtiöksi. Toiminimi oli 
nyt Raunion Saha Oyja Seppo Raunio sen 
toimitusjohtaja. Samalla myös tietotek
niikan ihme oli rantautunut sahalle, kun 
tukkien mittaus vaihtui tuumamitoista 
millimetrin tarkkaan tietokoneohjattuun 
laser-tekniikkaan.

Kolmas sukupolvi
Vuosikymmeniä kestänyt Reinon ja 
Väinön elämäntyö vei sahaustoimintaa 
ansiokkaasti eteenpäin. Hallitusti toteu
tettu sukupolvenvaihdos oli hyvä osoi
tus heidän kaukonäköisyydestään sekä

halustaan taata 
yrityksen toimin- 
taedellytykset 
myös tulevaisuu
dessa. Vuonna 
1982 Väinö 
lahjoitti kaikki 
osakkeensa lap
silleen vetäytyen 
eläkkeelle pitkän 
y riuäjäuransa  
päätteeksi. Omis
tussiirtojen sarja 
päättyi vuonna 

1986, jolloin yhtiö lunasti Reinon osa
keosuuden itselleen ja yhtiön omistus 
siirtyi kokonaan Väinön lapsille.

Edeltäjästään poiketen toinen omis- 
tajapolvi ei kaatunut saappaat jalassa. 
Väinö siirtyi ajasta iäisyyteen 70 vuoden 
ikäisenä vuonna 1992, Reino puolestaan 
82 vuoden ikäisenä vuonna 2001.

Yhtiön omistuksen siirtyminen ko
konaan Väinö Raunion kolmelle lapselle 
kohotti sen kehitysmotivaation korke
alle. Vuonna 1982 purettiin edellisen 
sukupolven rakentama saha pois uuden 
laitoksen tieltä. Tuotanto kasvoi ja or
ganisaatio jäsentyi vastuualueittain. 
Tonttia reunustaneet kuorikasat sekä 
tapulialueet lakkasivat kasvamasta, kun 
puun kuori käyttökelpoisena polttoai
neena alkoi tuottaa lämpöä sahatavaran 
kuivaukseen. Valmiit tuotteet siirtyivät 
vähitellen taivasalta varastojen suojaan. 
Paikallissahan toiminta oli saavuttanut 
teolliset mittasuhteet.

Saha söi nyt puuta niin, etteivät lä- 
hipitäjien hankintatukit enää riittäneet 
raaka-ainetarpeen lähteeksi. Puuta os
tamaan tarvittiin jo useita henkilöitä, 
joista sittemmin muodostettiin alueen 
muiden sahojen kanssa yhteinen ostovh- 
tiö -  Sahapalvelu Oy. Muutaman vuoden 
kuluttua liian laajapohjainen ostovhtei- 
sö ajautui hallinnollisiin 
näkemyseroihin ja sen 
toiminta ajettiin alas. Sa
hojen puuntarve ei toki 
muuttunut mihinkään.
Niinpä koskelaiset Rau
nion ja Santion Saha Oy 
perustivatkin nopeasti ja 
hyvässä yhteisymmärryk- 
sessäyhteisen metsäosas
ton oman raaka-ainesaan- 
tinsa turvaamiseksi.

Suhdanteiden kourissa
1980-luku päättyi sahateollisuuden 
kannalta huonoissa merkeissä. Koko 
suhdanneherkkä toimiala teki mittavaa 
tappiota, jota monien sahojen taseet eivät 
kestäneet tai rahoittajat sietäneet. Erään 
keskuspankin edustaja ehti jo hädissään 
leimata koko toimialan auringonlaskun 
alaksi javäänsi luottotappioiden pelossa 
rahahanan kiinni -  myös Raunion Sahan 
osalta.

1990-luvun alussa suolaa haavoihin 
kylvi vuorostaan eräs valtakunnallinen 
järjestö organisoimalla maahan puun- 
myyntilakon. Sen tavoitteena oli pakottaa 
sahat maksamaan puusta enemmän kuin 
niiden maksukyky salli. Matalasuhdan
teen ja nyt myös puupulan suossa riutu
va sahateollisuus ajettiin järjestövoimin 
kestämättömiin vaikeuksiin, joiden seu
rauksena useita sahoja päätyi konkurssiin 
tai lopetti toimintansa vapaaehtoisesti. 
Lounais-Suomen lähes paristakymme
nestä yksityissahasta jäi henkiin lopulta 
vain muutama -  Raunion Sahan sinni- 
tellessä niiden joukossa. Konkurssit ja 
laitosten alasajot poistivat koko Suomen 
sahauskapasiteetista peräti noin kolman
neksen. Puunmyyntilakonkin aikana 
Rauniolla kyettiin sahaamaan 3 - 4  päi
vänä viikossa. Sen sijaan Santion Saha 
Oy pysähtyi kokonaan lähes vuodeksi, 
minkä johdosta yli kymmenvuotinen 
ostoyhteistyö päätettiin -  sekin hyvässä 
yhteisymmärryksessä.

Lakko kääntyi lopulta henkiin jää
neiden sahojen voitoksi. Metsien myyn
tipaineet räjähtivät käsiin; tarjontaa oli 
pitkään enemmän kuin kysyntää ja kan
tohinnat laskivat. Sahaus muuttui monen 
vuoden jälkeen kannattavaksi, usko alaan 
palautui ja investointitoiminta sai ennen
näkemättömän vauhdin. Sen seurauksena 
Suomen sahauskapasiteetti kasvoi muu
tamassa vuodessayli entisen ennätyksen

Sahan I  kuorma-auto
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ja puusta alkoi taas olla pulaa. Useat sahat 
aloittivat puun tuonnin Venäjältä.

Tehokkuus moninkertaistuu
Vanhan rahoittajan vetäydyttyä uudet 
ja entistä paremmat pankkisuhteet ra
kennettiin kuntoon pikavauhtia. Nii
den turvin toteutui oikea-aikainen iso 
investointi, mikä leikkasi kustannuksia 
tuntuvasti. Tuotanto kasvoi myös vuoroja 
lisäämällä ja investointi seurasi toistaan. 
Tehokkuus nousi hallitusti valtakunnan 
pk-sahojen kärkijoukkoon.

Monipuolisen automaation mukana 
kasvoi myös osaamisen tarve. "Sisko” 
ei päässyt enää sahalle töihin ilman am
matillista koulutusta, sillä tietotekniik
ka ohjasi jo kaikkea toimintaa metsän ja 
asiakkaan välillä. Bitit viuhuivat jo lähes 
20 hehtaarin tontin kanavassa valokuitu- 
verkossa, sähköinen posti alkoi kulkea ja 
www.raunio.fi näki päivänvalon vuonna 
1998.

Mutta yksi oli ja pysyi. Vaikka 50 x 
100 mm:n pattinki valmistuikin nyt lähes 
käsin koskematta, tietokoneohjattunaja 
sertifioidun laatujärjestelmän mukaises
ti, ei sitä äkkiseltään erottanut Einarin 
vuonna 1909 sahaamasta "kakkosnelo
sesta” -  eikä sitä erota vieläkään.

Omistuksen uusi kuvio
Uusia osakejärjestelyjä tehtiin seuraa- 
vaksi pienen lähipiirin sisällä. Ulla Salko 
(o.s. Raunio) myi 1990-luvun puolivälis
sä osuutensa yhtiöstä, jolloin sen omistus 
siirtyi kokonaan Seppo ja Risto Rauni
on haltuun. Muutaman vuoden kuluttua 
järjestelyt jatkuivat. Silloin teemana oli 
sukupolven vaihdos, kun Seppo lahjoitti 
osan osakkeistaan pojalleen Ollille. Sa
malla neljäs sukupolvi tuli mukaan yh
tiön omistajaksi -  tuntuvan lahjaveron 
maksajana.

Neljäs sukupolvi ruorissa
Vuoden 1909 kehdosta alkanut kerto
mus on kuvannut suppeasti sekä toimi
alan että sen kärkijoukoissa kehittyneen 
Raunion Saha Oy:n vaiheita niin omistuk
sen, johdon kuin teknologiankin osal
ta. Nyt olemme siirtyneet jo kokonaan 
uudelle vuosituhannelle. Samallayhtiön 
satavuotinen taival ja siihen liittyvä juhla 
on noussut esille. Saha elää joka päivä 
ajan hermolla ja tekee omaa historiaansa 
tänäänkin.

Vuoteen 2001 asti pääomistajana 
toiminut Seppo Raunio siirtyi varhais
eläkkeelle ja samalla yhtiön aktiivisen 
hallituksen puheenjohtajaksi. Vuonna 
1994 aloittanut projektipäällikkö, myö
hemmin vientipäällikkö Olli Raunio ni
mitettiin toimitusjohtajaksi 1.8.2001 
alkaen. Vahdinvaihtoa oli tukemassa 
yhtiön osaava johtoryhmä, jonka jäsenet 
hallitsevat omat vastuualueensa hyvin. 
Heidän ammattitaitonsa on vankka ja 
usko alaan luja.

Sahamaailmassa uusi vuosituhat on 
ollut poikkeuksellisen tasaista aikaa. Raa- 
ka-ainekauppa sekä sahatavaran vienti 
ovat pääsääntöisesti pysyneet tasapai
nossa, vaikka 1990-luvulla nähtiinkin 
voimakas kasvukausi. Sen yhteydessä 
sahatavaran kokonaistuotanto nousi 8 
milj. m3:sta 13 milj. m3:n tasolle. Siinä 
se on pysynyt Suomen osalta, mutta mo
nissa kilpailijamaissa kasvu on jatkunut 
edelleen voimakkaana.

Raunion Saha Oy nosti tehokkuut
taan siirtymällä vuonna 2005 kahdesta 
vuorosta kolmeen vuoroon. Nyt, kun 
täysi kapasiteetti on käytössä, syö saha 
tukkipuuta 400.000 m3 vuodessa. Sa
malla yli kymmenen vuoden tauon jäl
keen palattiin sahaamaan mäntyä, jonka 
osuus tuotannosta on neljännes.

Henkilökunnan kokonaismäärä nousi 
samalla yli 80 henkilön. Riston tyttären 
Lauran oli aika aloittaa kesätyöt sahalla. 
Aluksi se tapahtui lukuisia positiivisia 
asiakaskommentteja keränneiden ja laa
jojen viheralueiden hoitajana.

Kasvun mukana oman metsäosaston 
rooli puunhankinnassa on korostunut 
2000-luvun aikana voimakkaasti. On 
ajan henki ja vaatimus, että markkinoin
ti ja puunkorjuu liittyvät reaaliaikaisesti 
toisiinsa. Ilman tuotantoketjun ääripäi
den tiivistä yhteistyötä ei asiakaskunnan 
vaatimuksiin kyettäisi vastaaman. Toimi- 
tuspuun osuus vähenee koko ajan samal
la, kun sahojen yhteistyö j a kumppanuus 
metsänomistajien kanssaluo uusiamah- 
dollisuuksia puun hankintaan. Sähköis
ten karttojen käyttö ja satelliittipaikannus 
ovat juuri tulleet osaksi puunhankinnan 
arkipäivää. Monitoimikoneet metsissä 
löytävät leimikoille j a pysyvät hakkuuku- 
vioiden sisäpuolella sähköisiin karttoihin 
merkittyjen leimikkorajojen ansiosta.

Vuosisadan alussa tehtiin uusi alue
valtaus markkinoinnissa. Silloin lähtivät

ensimmäiset tavaratoimitukset Japaniin, 
jonka osuus oli parhaimmillaan 10 % tuo
tannosta. Samaan aikaan asiakaskunnassa 
tapahtui merkittävää keskittymistä sekä 
koti- että ulkomailla. Toimittajan riippu
vuus isoista asiakkaista tuo haavoittuvuutta, 
mutta samalla myös paljon uusiamahdolli- 
suuksia. Erikoistuotteet, -toimitukset sekä 
palvelu ovat asioita, jotka asiakkaan tarpei
den hallitsemisen ohella on osattava.

Pitkä ja taloudellisesti vain välttävä 
toimintaympäristö näki vuoden 2006 
lopulla uutta valoa. Sahatavarasta alkoi 
olla pulaa ja kysynnän kasvu tuntui vain 
j atkuvan. Terät pyörivät lopulta punaise
na, myyjät myivätjakaikki vietiin käsistä. 
Hetken jo tuntui, että koko maailmasta 
on sahatavara loppumassa. Jos tänään 
tehty sahatavarakauppa oli huomenna 
huono, oli se raakapuukaupassa päin
vastoin. Tukkikauppa kävi vilkkaana ja 
hinnat nousivat ennätyksiin. Myyntimää
rät hakkasivat vanhat ennätykset.

Suhdannehuippu ajoittui kesään 
2007. Sitten kaikki oli äkkiä toisin. Sa
hatavara ei kulkenut ja varastot alkoivat 
paisua. Vuoden lopussa ne olivat ennä- 
tyskorkealla niin Suomessa kun Ruotsis
sakin. Pakkotilanne ajoi sahat rajoitta
maan tuotantoaan. Myyntihinnat laskivat 
kymmeniä prosentteja, osalla tuotteista 
ne romahtivat jopa puoleen. Huippusuh- 
danne oli kääntynyt päälaelleen käsittä
mättömän lyhyessä ajassa.

"Raakapuun hinta on suhdanteeseen 
nähden kestämätön,” sanovat sahat nyt. 
"Teollisuus ei halua ostaa puuta -  ci 
kannata edes tarjota,” viestittävät myy- 
jäjärjestöt jäsenilleen. Silti saha tarvitsee 
raaka-aineensa -  yhtä paljon vuoden jo
kaisena päivänä. Pyöriä ei voi pysäyttää 
-  oli suhdanne mikä hyvänsä. Väkevän ja 
kaikille uuden mausteensa puusoppaan 
on lisännyt myös itänaapurimme oman- 
näköistensä tullikuvioiden muodossa.

Pattitilanne sulaa aikanaan ja sahan 
elämä jatkuu. Yritysjohto painii nyt väis
tämättä kovimpien haasteiden edessä 
kuin koskaan ennen, mutta valoa näkyy 
jo. Karikko on vielälaajajaulottuuhori
sonttiin asti, mutta se on elämää puun j a 
kuoren välissä -  juuri sitä samaa kuin sata 
vuotta sitten. Vuosipäivä on29.11.2009. 
Sitä yhtiö juhlii lähipiiriläisten eli sahan 
koko henkilökunnan kesken pari viikkoa 
etuajassa.

Risto Raunio
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Anja Tausasta tuli 
eläkeläinen

Alkuun pieni anekdootti: Kun Anja 
oli jo lopettanut työnsä Kosken 

Osuuspankin toimihenkilönä, poik
kesi joku vanhempi asiakas pankkiin ja 
poistuessan kertoi tuttavalleen: ”Siäl ei 
ollu ennää Mäentaustaakan... ”

Hän oli kai tutustunut Anjaan tämän 
ollessa vielä sukunimeltään Mäentausta 
ja piti siitä nimestä kiinni. Kun tämä nyt 
ei istunutkaan siinä tutulla paikallaan, 
herätti se hieman ihmettelyä.

Lapsuus ja koulunkäynti
Anja syntyi v. 1949 pienessä Viherran- 
ta-nimisessä mökissä Kosken Satopään- 
kulmalla Yrjö jaTyyne Mäentaustan lap
sena. Parin vuoden päästä perheeseen 
syntyi poika, Mauno. Jo ennestään siellä 
oii sotaorpo Kirsti Hakanen Tyynen en- 
simmäisetä avioliitosta. Anjan sukunimi 
muuttui myöhemmin Tausaksi hänen 
avioiduttuaan Samuli Tausan kans
sa. Pankkiuransa lisäksi hän on myös 
tauselalaisen kantatilan Tausan emäntä. 
Pariskunnalla on yksi nyt jo aikuinen 
poika nimeltäMika, joka nykyisin asuu 
Tampereella.

Seuraavat tiedot elämästään ja eri
tyisesti työurastaan Anja kertoi Kos- 
kelaisseuran haastattelussa lokakuun 
alussa.

"Vuonna 1955 minun piti aloittaa 
alakoulu Satopään koulussa, mutta ke
sällä muutettiin Partelaan ja aloitinkin 
koulun Verhon koulussa. Ja jo kuusi
vuotiaana, niin että olin koko koulu
ajan vuotta vanhempien koulutoverien 
kanssa samalla luokalla. Sitten v. 1959 
pyrin oppikouluun; oli kaksipäiväinen 
kuulustelu oikein. Satuin pääsemään ja 
siitä alkoi 5-vuotinen putki siellä. Luki
oon menoa en koskaan ajatellutkaan.

Kun 1964 pääsin oppikoulusta oli 
ajateltava jatko-opiskelua. Turussa oli 
siihen aikaan Turun Konttoriopisto, yk
sityinen laitos. Se piti kursseja syksyisin 
jakeväisin jakesällä tiivistetyn jakson, oli 
kai kahdeksan viikkoa kaikkiaan. Menin 
sinne ja se oli varmaankin apuna tulevalle, 
opin ainakin kirjoittamaan koneella.

Pankinjohtaja Ilkka Harjunpää ja  
Anja Tausa

Kosken Osuuskassassa oli vapaana 
harjoittelijan paikka; en ihan suoraan 
päässyt siihen, kun yhtenä hakijana oli 
Tuomisen Ritva. Kun hän oli keväällä 
päässyt ylioppilaaksi, niin tottakai hä
net valittiin. Mutta Ritva oli hakenut 
myös kauppaopistoon ja hän meni 
vuodeksi opiskelemaan sinne. Hän tuli 
merkonomina pankkiin noin kahdeksi 
vuodeksi, mutta meni sitten vuodeksi 
Amerikkaan työharjoitteluun. Sinne 
hän sitten jäikin.

Arkista työtä
Tavallaan minunkin urani alkoi Koske- 
lainen-lehden merkeissä. Niiden osoi- 
tenimet kirjoitettiin koneella - kolme 
kalkkeria oli välissä - ja kun en paljon 
muuta osannut kuin kirjoittaa koneella, 
niin sain kirjoittaa ne seuraavan vuoden 
Koskelaisen osoitteet.

Nämä nykyajan tietokoneita käyt
tävät toimihenkilöt eivät voi nähdä 
untakaan sellaisesta, mitä meillä oli. 
Jokaisella oli laskukone ja kirjoitus
kone, mutta oli vain yksi kassa. Toiset

kirjoittivat niitä nosto- ja panolappuja 
ja merkkasivat säästökirjoihin. Sitten 
laput kiikutettiin kassanhoitajalle, joka 
silloin oli Sylvi Posti. Ja kun Syl\ i jäi 
eläkkeelle, siihen tuli Helvi Laakso. 
Mutta kun hän meni naimisiin Reino 
Salosen kanssa ja muutti Loimaalle v. 
1969, niin minä sitten aloitin maalis
kuussa sen kassan hoidon. Täytin silloin 
20, että voin sanoa olleeni 40 vuotta 
pankin kassanhoitajana.

Kun palkka oli aika pieni, oli meillä 
ruokaetu, että tytöt pysyivät työkunnos
sa. Sitten myöhemmin tulivat ne työsuh- 
dejutut, joiden mukaan ei enää saanut 
ilmaista ruokaa, vaan siitä piti maksaa. 
Työpukukangasta tai valmiita pukuja 
myös ostettiin toimihenkilöille noin 
parin vuoden välein.

Työpäivän pituus oli viimeksi 7 
tuntia 36 min. Silloin vanhaan osuus- 
kassaan mentiin yhdeksäksi, mutta kun 
tulimme siihen uuteen taloon, niin avat
tiin jo puoli yhdeksältä. Muunpaikkalai- 
sia se on hiukan hämmästyttänyt, kun 
niin varhain avataan, kuten sekin että 
torstaisin ollaan 17 asti, muina päivinä 
vain 15 asti.

Ilmapiiri pankissa oli hyvä. Niinkuin 
varsinkin Timo Määttänen sanoi, että ol
laan kuin yhtä perhettä. Yhdessä tehtiin 
hommia, yhdessä iloittiin ja itkettiin, 
mitä oli henkilökohtaisia tapahtumia; 
lapsia syntyi, valmistui ylioppilaaksi ja 
ammattiin, ja tulivat ne ikävät ennenai
kaiset Tuulan ja Liisan poismenot.

Yapaa-aikaa
Ei meillä varsinaisen työn lisäksi ollut 
kovin paljon yhteistä toimintaa, mutta 
kun pankki sitten vuokrasi IrmaToija- 
lalta mökin Kerkolasta, niin siellä käy
tiin keväisin siivoamassa pihaa. Sitten 
myöhemmin tehtiin se Honkaniemi, 
niin siellä on myös oltu siivoamassa. 
Sitten oli tilinpäätösjuhla kevättalvella 
useanakin vuotena; käytiin teatterissa 
ja syömässä. PaikaUisosuuspankkiryhmä 
on järjestänyt kesäpäiviä; niissä olemme 
joitakin kertoja olleet mukana.
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Ennen järjestettiin myös yleisöjuh- 
lia. Aluksi oli pankin lisäksi mukana 
osuuskauppa ja meijeri, mutta kun mei
jeritoiminta loppui jakauppakin siirtyi 
kaukaisempaan omistukseen, niin pan
killa oli vielä yksinään niitä iltamia. Ja 
yleisöä oli aina paljon.

Olin myös mukana Kosken Nuo
risoseuran toiminnassa. Helvi oli ollut 
Nuorisoseuran kirjanpitäjänä, ja kun 
hän muutti Loimaalle, niin häneltä jäi 
minulle työn lisäksi myös harrastus. 
Minä hoidinkin sitä kirjanpitoa useita 
vuosia. Voi sanoa, että se oli melko suu
ritöinen, kun Nuortentuvalla pidettiin 
tansseja; siellä oli joka viikonloppu 
kaksikin tilaisuutta, kun oli yläsalissa 
tanssit ja alakerrassa disko. Ja siihen ai
kaan palkanmaksu oli sitä, että liimattiin 
veromerkkejä.

Eläkkeelle
Kyllä minulla varmaan eläkeläisenäkin 
hommia riittää, tässä nyt on ainakin 
pihan haravointia. Olen käynyt myös 
tuolla Palvelukeskuksessa, kun äitini 
011 siellä halvaantuneena petillä. Olen 
käynyt häntä ruokkimassa, kun hän ei 
enää pysty itse syömään. Siellä on jo 
moni tullut niin tutuksi, että jos äidis
tä aika jättää ennenkuin minusta, niin 
kyllä minä siellä edelleenkin käyn muita 
tervehtimässä.

Olin kertonut työkavereille, että v. 
1964 meillä ei ollut vielä puhelinta. 
Niinpä Kerttu ajoi taksilla tapaamaan 
minua ja ilmoittamaan pääsystäni töi
hin. Olimme pellolla laittamassa kauraa 
seipäille. Niinpä sain läksiäisissäni kuul
la heidän laulavan "Kaurapellon pienta
reesta” uuden sanoituksen. Kiitos heille 
siitä, kuin myös yhteisistä vuosista!”

Osuuspankkiväki Anjan läksiäisti/aisuudessa syksyllä 2oog

Osuuskassaväki uusissa toimitiloissa igög

d r l p

Laulu Anjalle 10 .10 .2009
(säv. Kaurapellon pientareella)

Kaurapellon, pellon pellon pellon 
Kaurapellon pientareelta Anja töihin lähti 
kaurapellon pientareelta Anja töihin lähti. 
Kosken Tl osuus- osuuskassaan 
Kosken Tl osuuskassaan Anjan askel kulki 
Kosken Tl osuuskassaan Anjan askel kulki.

Harjoitteli pankki-pankkityötä,
oppi karttui, hommat vaihtui kokemuksen myötä
oppi karttui, hommat vaihtui kokemuksen myötä.
Neljäviisi, viisi viisi viisi
neljäkytäviisi vuotta tuota aikaa kului
neljäkytäviisi vuotia tuota aikaa kului.
Nyt on aika vaihtaa tiskin puolta.
Eläkkeelle jäädessäsi nauti elämästä, 
eläkkeelle jäädessäsi nauti elämästä.

j f
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Alitalon renkejä

Selma, maalaistalon piika, ei levännyt koskaan.

Maatilat työllistivät paljon väkeä 
1950-luvulla, varsinkin heinäai- 

kaan, mutta kyllä muutenkin. Renki ja 
karjakko oli lähes jokaisessa isossa ta
lossa. Alitalossakin aina. Muistan heitä 
hyvällä mielellä. Aina ystävällinen sana, 
kun en osannut itse, niin autettiin. Ei
hän Täti ehtinyt joka paikkaan siskonsa 
lasta vahtimaan.

Selma oli yksi ensimmäisistä, jonka 
muistan. Pieni, mielestämme ryppyinen 

mummo, varmaan silloin ikää 60:n nur
killa, Hampaitakin laisi olla jo lähtenyt, 
kun hän mussutti ruokaansa. En muista, 
että Selma olisi koskaan syönyt pöydässä 
meidän kanssa. Hellan nurkalla olevalla 
korkealla jakkaralla istui ja lusikalla tai 
kahvelilla söi. Jos oli perunaa, murs
kasi perunan ja kastin eli kastikkeen 
mössöksi ja söi. Ei juurikaan ottanut 
salaattia, mutta leipää kylläkin. Tosin 
sitä pehmeää kakkoa, jonka hän kastoi 
siihen ruskeaan sianlihakastikkeeseen, 
jota vleensä oli tarjolla. Kai Selmalla ma- 
keannälkää oli. koska kiisselit ja ntus- 
tikkapiiraat nopeasti hävisivät. Piapoa 
Selma ei syönyt: Mää semmosta jauhoo 
suuhuni paa!

En koskaan tullut kysyneeksi, mistä 
Selma on kotoisin. Jossei sitten Halikos
ta. Selmahan puhui meille mukuloille 
aina vertauksilla. Pelottelikin. Hän ker
toi nähneensä kaivon ruusupusikossa 
käärmeen. Tiesi ettei me siihen puskaan 
enää menneet. Kun eräänä keväänä tuli 
sanomista rengin elämäntavoista, niin 
ei Selma siihenkään suoraa vastausta 
antanut. Kysyttäessä vastaili kuin kon- 
tinkielellä: Miivernääverpuuver! Niinpä 
renki lähti. Otti sängynpäästä pienen rep
punsa ja poistui - ovia paiskoen. Ei tosin 
pääovesta, vaan sivuovesta. Sieltä mistä 
rengit ovat aina poistuneet. Kyllä rengin 
myöhemminkin näin ja hyvin oli pärjän
nyt. Noutaja tuli kyllä liian aikaisin.

Selma kävi talon saunassakin. Aina 
viimeisenä. Kertoi istuvansa lauteilla ja 
heittelevän hiljaa löylyä. En usko että 
Selma uimassa kävi, tuskin osasikaan. 
Joskus näimme vaaleanruskeita alus
vaatteita kuivumassa narulla. Kai niitä 
parin \iikon välein pestiin. Selma piti 
aina liinaa päässään. Liina oli solmittu 
takaa solmuun; tiukalla solmulla. Työ- 
asuun kuului aina esiliina. Navetassa 
navettatakki. Sellainen sininen, kula- 
mastunut, haalistunut.

Heinäpellolla Selma kävi, kuten 
koko talon väki. Työn tahdista näki, että 
oli aina töitä tehnyt. Vaikka oli pieni 
kooltaan, niin äkkiä Selman heinäseiväs 
valmistui. Kun tuli se kahvitauko, niin 
Selma vielä teki yhden seipään valmiiksi. 
Istui alas ja otti kahvimukinsa viimeise
nä. Pullasta mieluiten sen kantapalan. 
Pani sokerinpalan hampaiden väliin ja 
ryysti kahvin sokerin läpi. Otti toisen 
kupin jos tarjottiin. Toinen pullanpa
lakin saattoi mennä. Heinällä sekoitti 
kahviajajoi- samalla tavalla kuin ensim

mäisen. Otti liinan päästään. Heilutti 
tuulessa ja sitoi uudestaan. Maiskautti 
suutaan äänekkäästi - hampaitahan ei 
ollut enää kovin montaa-ja lähti töihin. 
Siinä oli viestiä meille muillekin.

Joskus Selma puhui pojastaan, mie
lestäni hänellä sellainen oli. Äitien pojat 
ovat aina komeita, kulkevat diagonaali- 
housuissa ja nahkasaappaissa. Tumma, 
lainehtiva tukka ja käy katsomassa Äiti
ään joka kesä. Minä en koskaan häntä 
nähnyt. Eräänä kesänä ei Selmakaan 
enää ollut pirtin nurkassa. Oli mennyt 
vanhainkotiin, koska ei jaksanut töitä. 
Totesi, ettei hän rupea täällä elättinä 
olemaan. Vuosi, pari kului ja saimme 
viestin, että Selma oli kuollut Aika hil
jaista tuli tuvassa. Emäntä keitti kahvit 
ja hiljaisena joimme ne. Minä otin so
kerinpalan suuhuni ja kaadoin kahvin 
tassille ja join siitä. Hyvästi Selma!

Matti Palli 
Alitalon pikkurenki 1952-1964 

Apteekkari Forssassa
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Muistoja laatikon kätköistä
Raija Kangasniemi

Tauselan Mattilan veljekset, jotka 
olivat enojani, harrastivat kaikki 

kirjoittamista. Heistä Iivari ja Lauri ovat 
tulleet kirjoituksillaan tutuiksi Koske- 
laisenkin lukijoille. He olivat saaneet 
hieman oppia sen aikaisessa kierto- 
koulussa. Kun taas veljeksistä vanhin, 
Tauselan Kaunelan isäntä Frans, oli 
käynyt ainoastaan Salomaan mamman 
eli Ida Tuomisen pitämää pyhäkoulua, 
jossa myös saatiin kirjoitusoppia.

Kummi-enoni Frans oli syntynyt 
v. 1900 ja kuoli 55-vuotiaana. Nykyistä 
Salontietä tehtäessä hän jäi kivenlohka
reen alle ja loukkaantui niin, että kuoli

myöhemmin sairaalassa. Myös äitini Ida 
on kirjoitellut lyhyen elämänsä aikana 
joitain runoja, joten runosuoni on pul
punnut sisarussaijalla.

Iivari-enon kirjoitusten joukosta 
löyty i myös Fransin runoja. Ne ovat 
hämmästyttävän elävästi ja sujuvasti 
kirjoitettuja, kun ottaa huomioon, ettei 
hän ollut käynyt mitään kouluja.

Runot ovat syvästi uskonnollisia, 
joista voi päätellä enoni olleen hyvin 
uskovainen. Itse muistan hänet autta
vaisena ja lähimmäisensä huomioon ot
tavana miehenä, jolle leikinlaskukaan ei 
ollut mitenkään vierasta.

Parhaiten muistissa ovat sukset, jot
ka kummisetä teki minulle j oululahj aksi 
ollessani 5-vuotias. Ne olivat vahvat ja 
hyvät sukset. Poikki niitä ei saanut niin 
millään, vaikka serkkupojan kanssayh- 
dessä koetettiin päin puuta laskemalla. 
Mieleni kun teki jo tehdasvalmisteisia, 
jollaisia koulutovereilla jo oli. Eikähän 
niitä noin vain luvattu, kun entisetkin 
olivat hyvät.

Seuraava Frans Mattilan kirjoitta
ma runo on lausuttu Elo ja työ-juhlassa 
Koskella 17.8.1947.

Maamies

On tässä taasen nyt juhlittu 
ja asioita tärkeitä kerrottu, 

kuinka saataisiin kaikki toimimaan 
ja oikeaan aikaan kulkemaan.

On tässä nyt puhuttu järkeä 
kuinka maamies vielä on tärkeä, 

hän aamusta alkaen ahertaa 
ja töitänsä huolella toimittaa.

Ei jouda maamies lakkoilemaan, 
eikä muutenkaan paljon huilailemaan, 

vaan aamusta alkaen kokoaa 
mitä maaemo työntää mullastaan.

Jos kävisi tässä niin hullusti, 
että maamies töistänsä lakkaisi, 

olisi kansa kaupungin huolissaan 
kun ei tulisi pöydälle murkinaa.

Nyt tässä hartain toivomme ois, 
että saataisiin köyhyys ja velttous pois, 

kävis kaikki työhön ja toimintaan, 
niin jälleen vielä kukoistais tämäkin maa, 
kun vain saamme sitä rauhassa rakentaa.

Frans Mattila

Aamuvirkku

Aamun lenkille polkaisen 
kun koirat vielä nukkuu.

Riemukas suvisoitto heti huumaa, 
kuulen kuinka käki kukkuu.

Leppeä tuuli hivelee, kesän tuoksu.
Puron suulla saukko sukeltaa. 

Oraspellolla rusakkojen kilpajuoksu. 
Kannikossa kissa aamusuurusta odottaa.

Alku metsäkauris pusikosta kurkistaa.
Järven rannalle saharaita kerälle on kiertynyt. 

Suopolulla kuikkaemo kiihkeästi reviiriään puolustaa.

Uuteen kesäpäivään luonto taas on herännyt.

Raija Kangasniemi
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Erakko juhannusyössä
Muistelma 1960-luvulta

Likimainkaan ei ollut vielä pimeä, kun 
erakko loksautti majansa oven luk

koon ja alkoi suunnistautua taipaleelle. 
Pehmeä hämärä oli, sellainen jonka vain 
Pohjolan kesäyö eri koisoikeudellaansaa 
aikaan. Olisi se hieman pehmeämpikin 
voinut olla; nyt puhalsi lounaasta koh
talainen tuuli, joka sai aikaan pienen 
kovuuden tunteen. Kovin lämmintäkään 
ei ollut, ei toki kylmäkään. Kello oli 23, 
vähän vaille, aika jolloin talvella on ollut 
pimeää jo usean tunnin ajan. Suomen 
luonto vuodenaikojen ominaisuuksi
neen on perin vaihteleva, ei se pitkästytä 
lapsiaan, jos nämä vain osaavat tajuta 
sen.

Läheisessä kotipensastossa erakko 
piti pienen hiljaisen hetken,ei kenen
kään muistolle; hän vain mietti lähtisi
kö itään tai länteen. Lännen metsissä 
sijaitsivat vaihtelevammat maastot, 
mutta sinne päästäkseen oli mentävä 
yli peltoaukean ja näin joku voisi nähdä 
öisen vaeltajan. Hän lähti itään, koska 
oli erakko; tänäänhän oli sitä enemmän
kin kuin tavallisesti. Se oli eräänlainen 
rooli, omatekoinen kylläkin, mutta sitä 
oli noudatettava. Oli siis juhannusaaton 
ilta, yö kohta, ja erakko taivalsi itäiseen 
metsään. Juhannusyön taikaa kai lähti 
etsimään, sitä mistä paljon puhutaan, 
josta hän ei vain aiemmin ollut saanut 
todellisempaa todistetta. Hänkin oli 
aiemmin muutamina juhannusöinä 
oleillut paikoissa missä monet muutkin, 
erilaisissa juhlissa, mutta ei niistä ollut 
löytänyt erikoisempaa taikaa.

Nekin olivat parhaillaan käynnissä 
eri paikoissa, nuo valtaisat yleisöapa- 
jat, joissa riitti melua ja melskettä, tu
pakansavua ja viinanhöyryjä, naurua ja 
kirosanoja; toiset soittivat ja lauloivat, 
toiset tanssivat, joku päästeli väliin mik
rofoniin puolihävytöntä tarinaa, joku 
kuuluisuus kävi hetkisen näyttämässä 
jo ennestäänkin tutun naamansa ylei
sölle - niin oli ennen ollut ja kai siis 
nytkin, niin erakko arveli. Mutta nyt 
hän oli kaukana niistä paikoista; täällä 
oli hiljaista, vain joku yölintu joskus 
lauleskeli, mikä sekin tuntui kuuluvan

osana hiljaisuuteen.
Erakko meni pitkin polkua, hänen 

tekemänsä polku se oli, tuttu joka polvel
taan. Sitä saattoi kulkea lähes yöpöllön 
äänettömyy dellä, ympäröivässä metsässä 
ei, koska kuiv uneet oksat peittivät maan 
ristipistoisena mattona. Aina sielläjokin 
oksa osui jalan alle ja katkesi raksahta- 
en, mikä ei kyllä ollut suuri ääni,mutta 
yönkulkijalle silti liiallinen. Tuli paikka, 
jossa oli kohotettava katsetta; polunvie- 
rikuusessa oli varpushaukan pesä, läjä 
risujapuun keskivaiheilla. Ei erottanut 
okiinko kotosalla,vai olivatko pojat jo 
heittäneet jäähyväiset synnyinkodilleen 
ja liittyneet kiertelevien metsästäjien 
monenkirjavaan joukkoon.

Erakko nousi vinosti nummelle; 
ei se olisi ollut jyrkkä nousu suoraan
kaan, mutta matkan suunta oli sellainen. 
Nummen harjallaoli toisten tekemä pol
ku, tai tie se oikeastaan oli, melko hyvä
kuntoinenkin kuten nummitiet yleensä. 
Erakolle se oli oiva kulkuväylä, eikä hän 
sitä hyljeksinytkään. Pienen matkan sillä 
taivalsi, sitten se pikkutie risteytyi isom
paan kylätiehen, joka polun vasemmalla 
puolella halkaisi nummenharjan, toisel
la puolen metsän -  pieni nurmettunut ja 
pensastunut peltotilkkukin siinä vaih
teluna silmälle.

Tie oh autio ja tyhjä, erakolle oli ilo 
nähdä sellainen tie, mutta ei hän kauan 
sitä ihaillut, joku saattaisi kuitenkin 
tulla.Hän harppaili yli tien; polku - eli 
se tientapainen - jatkui kylätien toisel
lakin puolen, kohosi loivasti, samoin 
erakko, kun kerran sitä polkua kulki. 
Sitten avautui eteen suuri sorakuoppa, 
jo ammoin siitä oli otettu ensimmäinen 
lapionpisto, sen jälkeen kuljetettu eri 
keinoilla valtaisat määrät tuota jääkau
den hankausjäännettä. Pohjoisessa 
päässä oli kuopan pohjalle jo kasvanut 
melkoinen metsä, komea lehto oikeas
taan, lehtipuita enimmäkseen koivua ja 
leppää, jokunen mänty joukossa.

Erakko katseli sitä kuopan eteläi
seltä reunalta ja antoi silmiensä naut
tia. Lehto siellä alhaalla sadan metrin 
päässä hämäryydessä oli kerrassaan

ihastuttava näky. Juuri aikuisikään eh
tineet lehdet olivat jo tummanvihreitä 
ja puiden latvat muodostivat pehmeitä 
kaaria näkökenttään. Se toi mieleen vil- 
lanukkaisen seinäryijyn - oli melkein 
sitäkin pehmeämpi. Erakko katseli; 
sitten alkoivat hyttyset inistä korvissa, 
nuo touhua täynnä olevat pikkueläjät, 
jotka alkukesän aikana pitävät huolen 
siitä, että metsässä samoilija ei kauan 
kyyhötä paikallaan ja vaivu veltostut
tavaan haaveiluun. Erakko huiskautti 
kädellään päänsä ympäri ja kuopan reu
naa kiertäen alkoi laskeutua nummen 
harjalta alas.

Edessä oli taas tie, suuren kantatilan 
entinen tilustie, nyt muutaman myö- 
häsyntyisemmän pientilan asukkaiden 
kulkuväylä ulos maantielle. Tämäkin 
tie oli aivan autio; erakko seisahtui het
keksi sille ja kuvitteli olevansa joku tien 
herra, kunnes hyttyset jälleen antoivat 
muistutuksen, että herra se on herral
lakin. Hän työntyi tiheämpään metsään 
poluntapaista pitkin, joka oikeastaan 
oli talvisen puutavaranajon yhteydessä 
muodostunut hevostie, ei siis enää ihan 
uusi, koska nykyisin metsäajoissa muo
dostuu enimmäkseen traktoriteitä.

Erakko tallusti sitä polkua laiskan- 
puoleisesti, ei edes ajatellut juuri mi
tään. Sitten hän säikähti aika lailla, kun 
isosta kuusesta polun varressa kuului 
melkoinen rvmähdys, jokin yölepoon- 
asettunut kanalintu siitä lähti lentoon. 
Metsoko lie ollut; ei erakko sitä liiem- 
mästi nähnyt, isosta rymähdyksestä 
vain arveli.Erakko taisi sekin olla, ei 
seuraansa huolinut vaan pois pakeni. 
Ei erakko siitä pahastunut, ymmärsi 
kyllä kaltaisiaan. Hän jatkoi matkaansa, 
ylitti pienen notkelman, jossa keväisin 
oli vettä, nyt vain pehmeä sammalmatto 
pohjalla.

Ja kohta taas tie, niitäpäs nyt oli; 
tämä oli pieni mutta viehättävä jo mel
kein unohdettu metsätie, jonka erak
ko hyvinkin tunsi, kun sitä monasti oli 
kulkenut, mutta ei ennen juhannusyö
nä. Nyt hän ei kuitenkaan sitä pitkään 
mennyt, melkein vain ylitti sen, kulki

28



metsäistä nummenlaakiota myöten itään 
päin ja näkipian edessään leveähkön 
ruskean juovan. Tie se tietysti taaskin 
oli, valtion maantie, soratie tosin vain, 
paikoin kuoppainen ja kiharainen, mut
ta liian hyvä kuitenkin erakon poljetta
vaksi, eikä hän muuta aikonutkaan kuin 
loikkia sen yli. Hän katsoi oikealle ja 
vasemmalle ja kun ei ristinsielua näky
nyt niin sitten vasta ylitti tien. Edessä 
näkyi suo.

Kun hän siis oli juhannusyön taikaa 
etsimässä, niin hänellä oli tunne, että 
suolta sen parhaiten löytäisi. Tällä suolla 
oli jo ennestäänkin hieman maaginen 
maine; sen toisessa päässä oli pieni, 
mustavetinen lampi, johon on kerrottu 
kauan sitten jonkun onnettoman äidin 
hukuttaneen äpärälapsensaja sen vuoksi 
sieltä on joskus öisin kuultu sydämeen 
koskevaa parkua. "Jonkin vesilinnun 
ääntelyä”, sanoisi nykyihminen, mutta 
kuka sen tietää... Ei erakolla siitä ollut 
omakohtaisia kokemuksia, mutta nyt 
hän aikoi ottaa siitä selvän. Olihan mitä 
otollisin hetki siihen, juhannusyö, kes
kiyön hetki lähenemässä. Jos siellä ei nyt 
tapahtuisi outoja asioita niin ei sitten 
koskaan. Erakko lähti päättäväisesti 
tarpomaan halki suon kohti lampea.

Suon tuoksu oli väkevä, likimain 
huumaava. Ylinnä tuoksui juuri kuk
kimistaan aloitteleva suopursu, lisänä 
kaikenlaisten muiden suokasvien enem
män tai vähemmän tuntuvat tuoksut. 
Suon yleisväri oli vihertävän ruskea, 
piristyksenä valkeita pilkkuja; ne oli
vat niittyvillan tupsuja ja lakan kukkia. 
Syksyllä voi tulla lakkoja.

Jokin ääni rikkoi hiljaisuuden. Maan

tiellä siellä nummenharjalla meni auto, 
valot välkähtelivät puiden lomasta, ren
kaat sähisivät tien pintaa vasten. Auto 
loittoni nopeasti, kun tarkoituskin oli 
sellainen, äänikin häipyi hetken päästä 
ja yön hiljaisuus olitaas rikkumaton.

Vaan eipä pitkään; maantieltä kan
tautuva uusi ääni oli äskeistä heikompi, 
oudompi kuitenkin, läts läts läts kuu
lui tahdikkaasti.Muuhun tulokseen ei 
erakko tullut, kuin että joku parhaillaan 
juoksi pitkin maantietä. Pikkuisen outo 
oli tuokin juhannusyön viettotapa, mut
ta tarkemmin ajatellen ei huonoinkaan. 
Ei erakko tuota taivaltajaa nähnyt, oli 
hieman puustoa edessä ja jo hämärä
kin; lätkinän vain kuuli ja pian sekin 
häipyi.

Suon keskellä kasvoi käkkyräisiä 
mäntyjä melko tiheässäkin, niiden vä
listä erakko tarpoi rauhalliseen tahtiin. 
Jalat kulkivat kuin itsestään, hän ei aja
tellut juuri mitään, se oli unissakävelyn 
tuntuista menoa, mutta hereillä hän oli, 
ei ollut edes uninen.Oli vain rauhalli
nen, hissuttava olo. Sitten aistit hieman 
terästyivät kun puiden lomista näkyi jo
tain tummaa ja vaaleata.

Siinä se oli - lampi. Se tumma oli 
lammen vettä ja se vaalealammen reu
noilla kasvava rahkasammal. Erakko 
vaelsi rannalle, melkein veden rajaan 
meni, kun tiesi kokemuksesta että tiuk
kaan sulloutunut rahkasammal kyllä 
kannatti. Lampi ympäristöineen oli niin 
rauhallinen kuin vain metsälampi osaa 
ollayön hämyssä.Pieni väre oli lammen 
pinnassa, lounainen tuulenhenki sai sen 
aikaan. Mitään yliluonnollista ei näkynyt 
eikä kuulunut.

Kakarlampi
Erakko seisoi siinä rannalla, katseli, 

huiski välillä hyttysiä niskastaan koivun- 
lehvällä. Keskiyö alkoi lähetä ja kaikki 
oli tilanteeseen nähden aivan normaalia. 
Vaan keksi silmä jotakin poikkeavaa; 
erään mättään reunalla kiilui vihreänkel- 
lertävävalo, kuin jokin maaginen silmä. 
Ei siinäkään mitään yliluonnollista ollut, 
pieni kiiltomato vain kaipasi kaveria, ei 
siis ollut erakko, vaikka yksin olikin. 
Hän. joka oli erakko, kumartui alem
mas paremmin nähdäkseen ja nappasi 
pienen loistelijan käteensä. On sanot
tu, että kiiltomato häirittynä sammuttaa 
valonsa, mutta ei ainakaan tämä yksilö; 
yhtä kirkkaasti se vain hohteli kädessä 
kuin maassakin. Ehkä juhannusyössä 
asia 011 toinen kuin muulloin, mene ja 
tiedä.

Kiiltomato ei oikeastaan näyttänyt 
madolta, kovakuoriaiselta paremminkin 
näytti, joskaan sillä ei ollut kitiinikuorta 
suojanaan; 'kännäksi' sellaista on näillä 
main sanottu. Erakko antoisen hetken 
loistaa kämmenellään, laski sitten alas 
- kiitokset tästäkin valosta. Mättäälle jäi 
kiilumaan pieni eläin; erakko kohottau
tui katsomaan josko lähimaastossa nä
kyisi jotakin merkillisempää, vaan eipä 
näkynyt. Hän kiersi verkalleen lammen 
loiselle puolen, seisoi siellä hetken, 
käänsi sitten selkänsä lammelleja lähti 
tunkeutumaan lammen kaakkoispuo
lella olevaan viidakkoon.

Viidakko oli syntynyt siten, että 
joitakin vuosia sitten siitä oli kaadettu 
isompi metsä, jolloin siihen - muhevaa 
maata kun oli - oli alkanut työntyä tavat
tomasti uutta vesaa, pääasiassa koivua. 
Niiden välissä erakko nyt puikkelehti,
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eikä erikoisemmin pitänyt siitä, siellä 
kun ei voinut kulkea äänettömästi. Niin
pä erakko loikkasi yli ison laskuojan, 
jonka toiselle puolella oli isompaa ja 
harvempaa metsää.

Olihan aluskasvillisuutta sielläkin; 
ruohoa, vadelmaaa, jopa saniaisiakin. 
Erakko muisti kuulleensa, että saniainen 
saattaa juhannusyönä työntää esiin kome
an kukan, ei milloinkaan muulloin, ja jos 
sen näkee saa ihmeellisen onnen tai löytää 
aarteen. Silmät tarkkana erakko kulki, 
muuta kukkivaa saniaista ei vain näkynyt. 
Jos siitä jotakin onnea olisi tullut, niin 
nyt se kyllä jäi tavoittamatta. Vai olisiko 
taikaan pitänyt uskoa vahvemmin?

Hetken patikoinnin jälkeen oli 
edessä metsätie, joka imaisi erakon mu
kaansa. Tie kaarsi loivasti etelään, joten 
ympyrän takareuna oli kiertymässä um
peen; matka suuntautui jo kohden kotia. 
Kohta oli edessä maantie, se sama väylä, 
jonka erakko hieman aikaisemmin oli 
pohjoisempana ylittänyt vastakkaiseen 
suuntaan. Mitään ei kuulunut, ketään ei 
näkynyt; oli siis mitä sopivin aika ylittää 
tie ja sen erakko tekikin. Aikailematta 
hän laskeutui tientapaista myöten alas 
nummelta, jonka laella maantie kulki. 
Kohta leveni edessä pelto, jolla kasvoi 
kauraa, se oli suosta raivattu pelto, isolla 
veto-ojalla ympäröity. Sen ojan pien
narta erakko asteli, teki vinkkelimutkan 
niinkuin ojakin väistäessään naapurita
lon metsää. Kohta erakko loikkasi ojan 
yli heinäpellon kulmaan.

Heinä oli jo melko pitkää, kuten ju- 
hannusaikana kuuluu ollakin, pianhan 
sen juhlan jälkeen ruvetaan hiomaan 
viikatteita, tekemään haravoihin uusia 
piikkejä ja täytetään piimäleilit- oijoi, nyt 
erakon mietteet harhautuivat menneisiin 
aikoihin; nyt isäntä ajaa traktorilla pel
lolle ja kaataa hetkessä isot alat heinää. 
Sitten se rautahepo vetää heinät karheil
lekin, mutta sen nostamisessa seipäille 
ihmisvoima vielä pelaa, ellei sitten heinä 
sen kuivuttua lyödä tiukkoihin paaleihin, 
mitä sitäkin jo paikoin tehdään. Maailma 
edistyy, tai mitäkö se lienee.

Erakko jatkoi kulkuaan puoliunen- 
omaisesti pitkin heinäpellonpiennarta. 
Ilma oli kumman hämyn verhoama, kuin 
hienoiseen savuun olisi edessä aukeava 
peltoaukea vetäytynyt, mutta mitään kit- 
kunhajua ei voinut aistia, muuta tuoksua 
kyllä, sellaista kuin keskisuvella erit

täinkin öisin luonnosta 
kohoaa. Paljon on sii
tä hämystä kirjoitettu 
runoissa, lauluissa ja 
proosamuodossakin.
Nyt sitä hämyä tosiaan 
oli; oliko se yön taikaa 
lisäävä vai vähentävä 
seikka, sitä oli vaikea 
sanoa. Juhannusyöhön 
se kuitenkin sopi erin
omaisesti.

Ja niin jalat let- 
kahdellen kuljettivat 
isäntäänsä kotiinpäin.
Parissa kolmessa koh
dassa piti kuitenkin py
sähtyä, metsän reunassa 
oli pieniä lampia, oike
astaan vain kuoppia, 
joista joskus oli ajettu 
maa-ainetta läheisten 
peltojen höysteeksi.
Niiden vesi oli päiväl
läkin tummaa, nyt yöl
lä ne näyttivät tosi pikisilmiltä; piti taas 
hetki katsoa, vaikka tuttuja olivatkin.

Edessä oli taas tie, se tuttu tilus- 
tie; erakko asteli vain sen yli ja jatkoi 
matkaansa pellonreunaa tien toisella 
puolen. Siinä oli melkoinen ruispelto, 
korret jo pitkiä, vaaleanvihreitä, kukin
ta juuri alussaan. Ei rukiin kukinta ole 
mikään näyttävä luonnon tapahtuma, 
paitsi jos navakka tuuli nostaa siitä siite- 
pölvpilven, mutta nyt tuuli oli niin heik
ko ettei pilveä näkynyt, melko vinkeä 
tuoksu kuitenkin tuntui.

Pienen matkan erakko kulki piennar
ta, mutta käänsi sitten selkänsä etelälle 
jatyöntyi metsään. Olihan siinä jonkin- 
lainen polkukin, kohti nummea johtava. 
Ja pian hän taas oli niissä maisemissa, 
josta äskettäin oli tullut vastakkaiseen 
suuntaan. Nummen laella hän taasyhte- 
ytyi sille tien kriteerit täyttävälle polulle, 
ylitti kylätien, joka nytkin oli autio ja 
hiljainen, ja nousi viimeiselle nummen- 
laelle ennen kotiin saapumistaan.

Puiden lomista näkyi kyläaukeaa ja 
talojakin. Lähimmän talon lähellä leis
kui iloinen nuotio, risuja kai poltettiin 
juhannuskokkona. Liekki rätisi, puner- 
rutti rakennusten seiniä, valossa vilah- 
teli ihmishahmoja, kuului puhettakin. 
Hetken erakon mieleen työntyi ajatus 
menisikö sinne joukkoon, sitten hän

muisti roolinsa, häpesi ajatuksiaan ja 
katseli kokkoa vain metsän suojasta.

Hetki kului katsellessa, sitten erakko 
käänsi selkänsä tuolle hohtavalle näylle 
talon pihassa, laskeutui nummelta omal
le polulleen, vilkaisi taas varpushaukan 
pesää, kun siitä oli tullut jotapa. Polku 
alitti korkeajännitelinjan, ylitti rajaojan, 
meni ohi suopursukasvuston, halkaisi 
katinliekoalueen, kaarsi kellarin sivuit
se j a päättyi erakon oman piilopirtin pi
haan. Retki oli lopussa.

Talonsa vierelle erakko seisahtui 
miettimään retkensä tulosta. Juhannus
yön taikaa hän oli lähtenyt etsimään - 
oliko hän löytänyt sitä. Oliko hän nähnyt 
outoja ilmiöitä, oliko kuullut salaperäi
siä ääniä? Ei - ei mitään sellaisia. Mutta 
siinä ajatellessa alkoi tuntua siltä, ettei 
retki kuitenkaan ollut mennyt hukkaan. 
Eikö tavallinenkin yö luonnon pienine 
ilmiöineen voisi olla ainakin jonkinlaista 
taikaa, jos sen vain haluaa ja voi ottaa 
siltä kannalta.

Erakko astui mökkiinsä, riisuuntui 
verkkaan ja vetäysi petille. Ja pian hän 
nukahti, niinkuin nukahtaa sellainen, 
jonka mielessäei ole suuria tunne
kuohuja, iloa taikka surua. Eikä ollut 
ketään häiritsemässä.

Matti Heinonen
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Likka, linnut ja  höyhenet
Piäni likka kököttää saunan katol korsteenin juures.Sinne mennee tukevat pattinkirappuut ja niitten 
päällä on turvallist istuu. Äiti on kiältäny menemäst niilt pois katon harjal. Toukokuinen päivä on lämmin 
jahuapakatto haisee pielt ja kevväält.
Alhaal pihal näkkyy punanen pihaton päätyjä kanatarha.

Likal ja kanoil on sopimus. Joka päivä likka mennee kanatarhaan ja vääntää talikol kaikki suuret kivet 
pois paikoiltas. Kanalaumajuaksee peräs ilosen kaakatuksen kans ja nokkii suuhusas kaikki lihavat marot 
kivvein alta. Hiukka tullee maroi surku, mut silli naurattaa.
Palkaks likka kerrää höyhenii. Kaikki tarhan pehmosimmat ja puhtosimmat höyhenet likka noukki i pape- 
ripussiisas. Ja sit kiipee saunan katol. Siäl likka aukasee pussin ja ottaa siält hellästäs ja varovastas yhren 
höyhenen kerrallas, nostaa kätes korkkia! tuuleen ja irrottaa ottees.

Sit tullee näyttämö! pääskyset. Ne tekkee suurii käärii pohjattoman sinisel taivaat ja kaartaa taitavastas 
nappaamaan jokasen Valkosen untuvan, minkä likka niil lennättää. Ykskän ei kerki leijailemmaan maahan 
saakka. Joka kerta ku pääskynen pyyrystäähöyhenen nokkaas, likan rinnas läikähtää. Melkein niinku lintu 
lentäis vauhril läpi syrämmen. Likka hunteeraa kuin mukava piänten poikasten on nukkuu savisänkysäs 
niis hänen antamis untuvalakanois. Ja likka tuntee tekeväs jottain tosi tarpeellist ja tärkkiää. Niin tärkkiää, 
et se täytyis kertoo kaikil ihmisil. et ne tiätäis mitä niitten kuuluis tääl maailmas tehrä. et tääl olis hyvä. Ja 
likka päättää, et heti kun hän kerkii, hän kiijottaa siit runon. Mut sitä ennen hän käy viäl tarhas kattomas 
onks juamapurkis raikast vettä. Tarkistaa samal et isän naulaamis juntin ja punajuuren pualikkais 011 viäl 
nokittavvaajäljel. Punajuuresi kanat saatummanpunasen heltan ja juntti tekkee munan pruskuaiset kirkkaan 
keltasiks. Pessiinkin vois kurkata, jos siält löytyis munnii viätäväks äitil tuppaan...

* * *

Mää laahustan pihan yli raskais kummisaappais. Muu väsyttää. Mun on väsyttänny tää aika, kun kaikki 
luukut on naulattu kiinne. Kun linnui ei ennää päästetä sisäl, eikä kanoi ulos. Ihmisist ja kanoist on tehty 
häkkielukoi, mikkä ci pysty kunnol siipiäs levittämmään.
Karjakeittiön rappusel mää äkkiist pysähryn. Siili on piänet vaaleet munankuaret; pääskynen 011 kuariu- 
tunnu. Ja niitten viäres höyhen, melkein huamaamaton. Siin hetkes määyhtäkkiin muistan syvänsinisen 
taivaan. Pääskysten kaaret. Lämpimän huapakaton hajun. Mää istun sihen rapun syrjäl ja riisun saappaat 
jalastani. Ihan kun muuhuimaishiukan.
Mää pyyhkäsen ottaani. Painan kämmenen kaulalleni. Ja määtiärän saaneeni merkin:

Nyt on oikkia hetki. Juur nyt.

Riitta Mikkola2007
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isäntä lähtee ajokoirapäiville Siilinjärvelle 
kerää kiireellä muistiinpanonsa salkkunsa läppärinsä 

koira seuraa levottomana 
kurkottaa ikkunasta kauas perään 

eihän se lähde eihän

metsäretkellä ei löydy kantarelleja 
ei tämä sieniä haistavaan muita hajuja 

tehdään siis nakkimunakasta 
koira tarkastaa elintarvikkeidemme laadun 

hotkaisee nakin latkii kananmunan

kahdelta yöllä koira pyytää ulos 
ensi kertaa taivas kirkkaissa tähdissä 

kerron koiralle sen nimikkotähdistöstä 
jossain tuolla Otavan kauhan kupeessa 

on canes vecatia\'& sen kierteiset galaksit 
jossain täällä on jänis sanoo koira 

viuhtoo sinne tänne vetää perässään pensaisiin

koira kiipeää sänkyyn 
laskee päänsä isännän tyynylle 

huokaisee raskaasti 
nuolaisee silittävää kättä puolihuolimattomasti 

hölmö hölmö isäntä 
lähtee ajokoirapäiville Siilinjärvelle 
eikä ymmärrä että täällä joka päivä 

on ajokoirapäivä

RiittaM ikkola2009
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Yhtenä iltana

Huonona päivänä
termospullon korkki menee sijoiltaan, 
kiertyy rajattomasti kumpaankin suuntaan, 
mutta ei aukea. Kierrät ja kiroilet.

Huonona päivänä
pyykkitelineen naru katkeaa päiväpeiton 
painosta, ja kaikki pyykit putoavat vastaleikatulle 
nurmikolle. Kiristät. Solmit. Ravistelet.

Huonona päivänä
saat hirveän rokon, uimavedestä tai mistä lienet.
Kutiat ja raavit. Ei auta kortisoonit, ei bepanthenit, 
ei terva, sauna, ei viina.

Huonona päivänä
pettävät kaikki aikataulut. Hermostut. Hätäilet. 
Kaupassa käyt kiireellä, muistat kyllä 
pyykkipulverin. Unohdat suklaan.

Huonona päivänä
naapurin vasikka, ensi kertaa laitumelle päässyt, 
vauhkoontuu, katkaisee ojassa jalkansa.
Pakastat jauhelihaa. Suret vasikkaa.

Huonona päivänä
ystävä soittaa, kertoo ettet voi auttaa kuin 
ristimällä kätesi. Sanot, ettei rukouksesi ole 
ennenkään ketään auttanut. Ja vielä, ettei jumalan 
kanssa auta mitkään diilit, jompikumpi lopulta pettää.
Ja jumalaa tuskin edes on, bussin kyljessäkin lukee niin.

Huonona päivänä
sanot kaiken sen,vaikka haluaisit lohduttaa, 
hetkeksi edes taluttaa 
kuoleman pyörteestä pois.

Riitta Mikkola2009
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M u r r e k i l p a i l u

Ympyröi oikean vaihtoehdon edessä oleva kirjain.

1. R1ISVÄLTTI = a. kynnetty vako, b. ilkeä, c. riisivelli
2. PISKU= a. pistohaava, h. vasikka, e. kuiske
3. KOVETTU = a. sisukas, b. karkaistu, e. kuiva leipä
4. PAKKÄRA = a. pässi, b. mätäs, e. nopeasti liikkuva
5. KAATI = a. joukko-osasto, b. tavaraerä, e. kaulaliina
6. HUPA = a. hauska, b. nopeasti kuluva, c. kiire
7. ÄHJÄTTÄÄ = a. ähkäistä, b. lopettaa, e. liikahtaa
8. AITTUU = a. viivytellä, b. tehdä aitaa, e. ajatella
9. VEHKOTA = a. hakata vesoja, b. hassutella, c. kiirehtiä
10. RANKI = a. polttopuu, b. kehä, e. arvostus
11. TÖÖTEVÄ = a.meteli, b. tomera, c. äänekäs
12. MÄHTÄRI = a. likainen, b. määrätietoinen, e. metsästäjä
13. PAJASTAA = a. takoa, b. pelata, c. viluntunne
14. LOURU = a. laatikko, b. rotko, e. hassu
15. KIRMA = a. juokseminen, b. kiljaisu, e. vastamaa
16. RIVINOMANEN = a. sotilas, b. rampa, c. viimeinen
17. PLOSOTTAA = a. mennä lujaa, b. sammaltaa, c. sekottaa
18. MAASU = a. maalaji, b. vuokra, e. vesikuoppa
19. KORHO = a. vesiastia, b. sadekuuro, e. huonokuuloinen
20. HÄÄLYÄ = a. huonontua, b. liikkua, c. jäähtyä.
Hyhkön perinneiltapäivän aikana toteutettuun murrekilpailuun osallistui lähes sata innokasta vastaajaa. 
Parhaat kilpailijat saivat kokoon 18 /  20 pistettä, ja he saivat palkintona seuran julkaiseman kirjan. 
Oikea rivi oli:

Yksin tai yhdessä ratkaisemassa 
murrekilpailun vaihtoehtoja.
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P E R I N N E P Ä I V Ä N Ä  K O I I A I  S S l \ \ l \ T A I \ A
Tänäkin vuonna aurinkoinen sää suosi Koskelaisseuran järjestämää perinneilta- 
päivää.

HILKKAVÄINÖLÄ, seuran 13. KÖNTYS, kastui perusteellisestiNuotentuvan 
kentällä herättäjäisissä. Palvelukeskuksen viimeinen, eläkkeelle jäänyt johtaja 
kuljetettiin Matti Heikinojan haastattelun ja aamukahvin jälkeen Olli Mäkitalon 
traktorin peräkärryillä heinäkuormassa kohti Iso-Sorvaston Hyhköä ja iltapäi- 
vätapahtumaa.

Nuortentuvan kentällä oli runsaasti menneen ajan työ-ja kulkuajoneuvoja. Hie
noja "piilejä”, maitoauto tonkkineen, lu vin palvelleita traktoreita jne. oli asetettu 
näytteille, ja upeana letkana siirryttiin Köntyksen perässä museon pihalle.

Kotiseututalon isäntäpari, Hannele ja Martti Mäkitalo, esitteli museon esineistöä 
ja kertoi Hyhkön suvun vaiheista kiinnostuneille päivän mittaan. Salissa musisoivat 
Helena Jalli ja Eveliina Juuse mukaansatempaavasti soinnutellen.

Pihalla nuori hanuristi Juulia Jolkki viihdytti runsaslukuista yleisöä.

SAIPPUAA SYNTYY
Urjalan Honkolasta saapunut ANNE RISTIMÄKI ahkeroi pihalla aamuvarhaisesta 
saadakseen aikaan padan alle "tasaisen, pienen valkeen”. 401 vettä, 12 kg sianihraa, 
1,6 kg lipeätä, n. 1,5 kg suolaa sekä hieman tervaa tarvittiin raaka-aineina. Klo 
10 aloitettua kuumennusta kesti parisen tuntia ja jatkettiin nelisen tuntia lipeän 
kanssa. Lopuksi lisättiin suola erottamaan saippuamassa. Tervaa tarvittiin hajus
teena. Keitos kaadettiin pinnalta vesikuupalla kerätyn aineksen jälkeen puiseen 
muottilaatikkoon.

Muutaman vuorokauden kuluttua leikattiin palaset ja annettiin kuivua useita 
viikkoja. Myyntiin tästä annoksesta tuli noin 60-65 palaa, joita on mahdollisuus 
ostaa Koskelaisseuralta.

VOITA SEPAROIDAAN JA KIRNUTAAN
Hannu Pilpolan maitoautolla tuotiin Teivosen Pentin tilalta lypsylämmintä maitoa 
lähes 20 litraa. Seuran puheenjohtaja Marjatta Vainio, perinnepäivän "pikkupii
ka”, oli Aino-äitinsä kanssa kokeillut voin tekoa jo aiemmin puolta pienemmästä 
määrästä, mutta Hyhköllä toimivat asiantuntijoina karjalaistaustaiset emännät 
KYLLIKKI KOIVUNEN ja RAILI MATTILA.

Lämmin maito kaadettiin separaattorin kaukaloon ja alettiin veivata, kunnes 
merkkikellon kilinä lakkaisi. Silloin kierroksia oli riittävästi, hanan voi avata ja 
kerma lähti erottumaan tullakseen ulos ylemmästä torvesta ja alemmasta ”joppi” 
eli kuorittu maito. Näin erotetun kerman täytyy hapantua huoneenlämmössä aina
kin kolme päivää olosuhteista riippuen. Toisenlaisten ohjeiden mukaan kermaan 
täytyy lisätä hapatetta, esim. viiliä, mutta ilman hapatettakin teko kokeiltaessa 
onnistui.

Pienen kermamäärän kirnuamiseen Hyhköllä käytettiin vispilätyyppistä kirnua 
ison mäntä- tai veivikirnun sijaan. Vanhempien taitajien mukaan kermasta ei aina 
syntynyt voita, vaikka olisi kirnuttu päivä. Kerma ei silloin ollut riittävän hapanta 
tai ukonilmakin saattoi vaikuttaa. Rauhallisin liikkein kirnuttaessa voinokareet 
kokoontuvat yhteen ja astian pohjalle jää piimää.

Kirnusta voi otetaan pesua varten kaukaloon, mihin lisätään vettä. Puisella 
lastalla tai kauhalla voita vedellään edestakaisin, jotta loppukin piimä saadaan 
erotetuksi. Pesuun vaihdetaan vesi ainakin kolmasti, ja ensimmäinen pesuvesi 
voidaan lisätä kirnupiimän sekaan. Kymmenestä litrasta maitoa saadaan reilu litra 
kermaa, josta kirnutessa muodostuu voita 200-300 g. Lopuksi samalla tavalla 
lastalla vedellen lisätään voihin suolaa - maun mukaan.

Hely Nurminen

Köntys Hilkka Väinölä

Anne Ristimäki saippuan teossa

Voita maistellaan
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Lasten suusta

Viisivuotias Ilona oli luvattu viedä 
hiihtämään Paimion hiihtoputkeen. 
Kun oltiin lähdössä. Ilona kuitenkin 
kieltäytyi ja sanoi, ettei voisi lähteä. 
Toisten ihmettelyyn miksi et, Ilona 
selitti alakuloisena: ”En osaa hiihtää 
kyyryllään.”

Heli, esikoululainen, oli vanhempien
sa kanssa retkellä. Opas kertoi nähtä
vyyksiin liittyviä kummitustarinoita, 
joita Heli kuunteli silmät pyöreinä. 
Lopulta hän kysyi oppaalta: ”Uskotko 
sinä itse tosiaan nuo?”

Ensimmäisessä oman koulunsa joulu
juhlassa Heli oli juhla-asussa niin kuin 
asiaan kuului. Hänellä oli mm. uudet, 
kauniit lakerikengät, joista hän oli tosi 
ylpeä. Heli ryntäsi innoissaan juhliin 
tulleelle mammalleen näyttämään niitä 
jakehui:” Katso, mamma, minullaon 
oikein laakerikengät! ”

Tyttö näki mäyräkoiran juoksevan 
ja sanoi äidilleen: "Katso, äiti, tota 
koiraa! Se on juossut paljon.

Esikoululainen Auroora katseli äidin 
mustavalkoisia lapsuuden kuvia ja ky
säisi: ”Eikö sinun lapsuudessa ollut 
maailmassa lainkaan värejä?”

Oli mamman 60-vuotisjuhla. Vii
sivuotias Veera toteaa tohkeissaan 
mammalle lahjaa ojentaessaan: ”Jaa- 
ah! Sä täytät 90 vuolta!”

Mummilta mansikoita saadessaan nel
jävuotias Anu kysyi: ”Mummi, ovat
ko nämä nyt niitä paskanmarjoja?” 
Hämmästynyt mummi kysyi: ”Kuinka 
niin?” Anu vastasi: ”No, kun isä sanoi 
paskan marjat! ”

Äiti leipoi mustikkapiirakkaa ja oli laitta
massa sitä uuniin. Nelivuotias Matti tuli 
viereen täysinäinen maitolasi kädessään 
jakaatoi lapsen nopeudella maidon vuo
kaan. Äiti torui ja taisi vähän näpäyttää 
sormillekin. Silloin Matti ojentautui täy
teen mittaansa ja totesi: ”Kvll' sentään 
lasta pitäis ymmärtää.”

Nelivuotias Liisa tuli isovanhempiensa 
kanssa naapuriin kyläilemään. Isäntä ju
tutti puheliasta Liisaa ja totesi lopuksi: 
"Oletpa sinä, Liisa, papan näköinen.” 
Liisa ei siitä pitänyt ja kertoi itkien ko
tona äidilleen: "Äiti, enhän minä ole 
papan näköinen? Eihän minulla ole 
edesviiksiä!”

Pappa ja viisivuotias Jere istuivat saunan 
rappusilla vih oittelemassa. Jere katse
li pappaa alhaalta päin ja kysyi: "Miksi 
pappa sulia tukka kasvaa nenässä eikä 
päässä?”

Kuusivuotias Hanna leikki nukeillaan 
keittiön lattialla ja mummi kuunteli 
radiota sukkaa kutoessaan. Y ht' äkkiä 
Hanna tokaisi: "Mummi, en halua olla 
se joka toinen.” Radio-ohjelmassa oli 
kerrottu juuri, että joka toinen avioliitto 
päättyy eroon. Kuka vielä väittää, ettei 
pienillä padoilla ole korvia!

Esikoulussa keskusteltiin herkkuru- 
oista. Veera kertoi: ”Pidän kanasta ja 
riisistä, koska Lykkään syödä niitä k a - 

pulilla.” Opettaja ihmettelee: ”Eikös 
se ole vaikeaa?” Johanna vierestä ehtii 
vastaamaan: "Ei lainkaan niin vaikeaa 
kuin minun pikkusiskollani, joka yritti 
syödä kepeillä aamupuuroa! ”

Esa oli papan ja mummin kanssa mat
kalla mummilaan. Autossa ei ollut ra
diota, siksi Esa kysyi papalta: ” Mitä 
sinä sitten kuuntelet?” Kun pappa 
kertoi kuuntelevansa mummia, Esa 
ihmettelemään: "Etkös saa siitä ko
tona tarc

Kaksivuotias Meeri oli kyläilemässä 
vanhempiensa kanssa ja näkee siellä 
tutun 10-vuotiaan Eliaksen ja huu
dahtaa ihastuneena: "Elias, Elias!” 
Samanaikaisesti hän huomaa Eliaksen 
Johannes-veljen ja hihkaisee silmät 
onnesta loistaen: "Toinen Elias!”

Viisivuotias Amanda oli kirkkohäissä. 
Kun sulhanen ja bestman odottelivat 
alttarin luona tilaisuuden alkamista, 
Amanda kysyi pohdiskellen äidiltään: 
"Kummankohan noista Elisa mahtaa 
valita?”

Amanda on tosi kova pohdiskelija. 
Kerran syönnin lomassa hän taas 
laukaisee ajatuksensa: "Kun jokaisen 
pehvaan kiinnitettäisiin rekisterikilpi, 
niin kaikki saisivat kävellä tiellä! ”

Amanda seisoi vaa’alla ja mamma luki 
painoksi 22 kiloa. Sitten ihan silmän
räpäyksessä Amanda seisoi yhdellä ja
lalla ja kysyi: "Mamma, kuinka paljon 
yksi jalka painaa?”

Elias soitti äidille ja kysyi: "Missäs 
sinä olet?” Äiti vastasi: "Olen kun
nantalolla asioilla.” Elias kauhuissaan: 
"Kuinka sä siellä käyt vessassa?”

Kokoajana Maita Anttila
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