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Puheenjohtajan palsta

Kulunut vuosi on ollut Suomen Koti-
seutuliiton koordinoiman kulttuu-

riympäristökampanjan, JOY Jokaisen 
Oma Ympäristö, vuosi. Kulttuuriym-
päristö ei ole pelkkä luonnonmaisema, 
vaan sitä on ihminen muokannut jollain 
tavoin joko rakentamalla tai muuten 
käyttämällä. Se on siis myös jatkuvasti 
muuttuva ympäristö. Kulttuuriympä-
ristöllä on kaikkialla omat paikalliset 
piirteensä ja parhaassa tapauksessa eri 
aikakausien jäljet sulautuvat toisiinsa 
paljon kertovaksi kokonaisuudeksi.

Kotiseutuni mun
tuijottamaan tuttua näkymääni kotipi-
haan ajaessani. Maisemaa peittämään oli 
taas noussut uuden hallin pystytolppa-
rivistö. Eikä vielä viimeinen. Kyseisen 
alueen kaavoitus pienteollisuusalueeksi 
on tapahtunut vuosikymmeniä sitten. 
Entäpä jos joku olisi silloin visioinut 
siihen ydinkeskustan upeimman oma-
kotialueen? Ehkä se olisi sopinut pa-
remmin mielikuviini kauniin maiseman 
hyödyntämisestä.

Nykyaikana kaiken pitää tapahtua 
nopeasti ja tehokkaasti ja samalla kult-

helpompaa, joskus jopa edullisempaa. 
Kysymys on siis arvoista. Kuka sitten 
ratkaisee sen, mikä on kulttuuriarvol-
taan säilyttämisen arvoista ja mikä on 
oleellista koskelaisessa ympäristös-
sä? Kulttuuriympäristön vaaliminen 
kuuluu meille kaikille. Jokainen voi 
omassa yhteisössään pohtia mitkä ovat 
paikkakunnan senhetkisen olemuksen 
kannalta tärkeimmät seikat. On oltava 
koko ajan valppaana jotta muutoksia voi 
hallita. Kyläämme halkovan Hämeen 
Härkätien varrelta on jo hävinnyt liikaa 
historiamme kannalta oleellisia koh-
teita. Älkäämme siis antako aina rahan 
ratkaista tai tehokkuuden hallita, vaan 
olkaamme valmiit puolustamaan pienen 
maalaiskylän jäljellä olevia ominaispiir-
teitä oman kulttuuriympäristömme säi-
lyttämiseksi.

Kuluneen vuoden aikana seuran 
tapahtumat ovat saaneet mukavasti 
huomiota ja myönteistä palautetta. Joh-
tokunnan jäsenet Antti, Hely, Marja, 
Matti, Pertti, Seija, Sisko ja Tuomo 
ovat kukin panoksellaan osallistuneet 
järjestelyihin, mutta sen lisäksi on tar-
vittu melkoinen joukko puuhamiehiä 
tapahtumia toteuttamaan. KIITOS taas 
kaikille talkoolaisille ja tukijoille kuin 
myös kiinnostuneille osallistujille. Kyl 
maar ens vuan kans tulette vanhoi kons-
tei muistelemmaan!

Piika

Kuva: Piika Vainio

Kuva: Orvokki Leino

Koko pienen ikäni kulutin tuttua 
Tuimalan jokinotkomaisemaa pappilan 
alapuolella niin talvisin kuin kesäisinkin. 
Matka oli lyhyt koulun jälkeen mennä tal-
vella mäkeä laskemaan tai luistelemaan 
jokijäälle ja kesäisin käydä isän mukana 
kokemassa rysä. Noista samaisista joki-
mutkista peltoaukeineen isäni maalasi 
tauluja kaikkina vuodenaikoina vähän eri 
kuvakulmista. Tauluissa näkyviä kulttuu-
rimaisemia on joskus vaikea paikantaa 
vuosien saatossa tapahtuneiden muu-
tosten takia vaikka perusmaisema onkin 
perin juurin tuttu. Tuo maisema on olen-
nainen osa minun kulttuuriympäristöäni 
jonka toivoisin säilyvän.

Joskus 80-luvulla havahduin kysei-
sen maiseman muutokseen positiivisesti 
kun A-mallisten sähkötolppien linja oli 
pellolta purettu. Tänä kesänä palatessa-
ni lomareissulta jäin ristiriitaisin tuntein 

tuuriarvot jäävät helposti jalkoihin. Ko-
neilla voidaan nopeasti purkaa vanhaa 
alta pois eikä materiaaleista ole pulaa, 
kukapa siinä alkaisi uudistaa vanhaa 
nykyajan vaatimuksia vastaavaksi vain 
säilyttääkseen. Jokainen vanhaa kor-
jannut tietää että uuden tekeminen on 
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Veljekset sanailevat. Nyt on Juha-
nin vuoro: ”Mitä sanoit, veljeni? 

Ei maassa eikä taivaassa ole paikkaa 
niin rakasta kuin se, jossa synnyimme 
ja kasvoimme ja jonka tantereilla pieni-
nä piimäpartaisina piehtaroitsimme.” 
Juhanilla on sana hallussaan. Harvapa 
meistä ei tahtoisi yhtyä hänen korke-
aan veisuunsa lapsuuden maisemien ja 
elämän puolesta.

Syvästi tunteva, viisas Aapo jatkaa: 
”Tosin musertaa sydäntämme jäähy-
väishetki; sillä kotopensas on jänölle-
kin rakas.”

  Monien elämän vaiheissa kotoa 
lähteminen on ollut juuri sellaista. 
Muistamme niin räisäläläiset kuin uu-
sikirkkolaisetkin ja kaikki evakot, jotka 
ovat kertoneet lähdön hetkistä. Sota vei 
kodin, eikä se unohdu milloinkaan. Ta-
kana oli lähestyvä vihollinen ja savuavat 
rauniot, edessä tuntematon tie.

Kotopensas on jänöllekin rakas. 
Opiskelu ja ammattiin kutsuva työ ovat 
vieneet usean koskelaisen ”rakkaan 
kotopensaan” tuntumasta. Tällainen 
lehti, joka nyt on kädessämme, tuo hy-
vän viestin kauaksikin, jopa ulkomaille 
lähteneille.

Kosken kaunis hautausmaa ja sen 
sankarihaudat säilyvät aina mielessäm-
me. Eräs sivistyksen mitta on siinä, 
miten suhtaudumme rakkaittemme 
hautoihin.

Olemme kerran olleet pieniä piimä-
partaisia piehtaroitsijoita. Sen jälkeen 
olemme kokeneet niin kolkkoja kuin 
kivojakin asioita, myötä- ja vastatuulta. 
Niin kirous kuin siunauskin on tavoit-
tanut meidät.

Elämän kirjavassa menossa etsimme 
parhaita rakennusmateriaaleja selviyty-
äksemme haasteista. Muuan useimmille 
aukeava mahdollisuus on kotiseudun 
antama henkinen ja myös hengellinen 
perintö. Kotopensas on jänölle rakas, 
tottapa siis meillekin!

Vielä joulutehtävä. Mitä näet Kos-
ken kirkon urkulehterin kaiteessa? Sii-
nä on Jeesuksen ja Pyhän Maria-äidin 
viesti vailla vertaa.

Eino Lehtisaari

Kotopensas
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Huittisten Vuohikadulla oven avaa 
vastustamattoman ystävällisesti hy-

myilevä eläkeläinen. Tämä kirkonmies 
riisuu keskustelukumppaninsa aseista 
jo kätellessään. Tervetuliaistoivotuk-
sessa on jotakin niin sydämellistä ja jo-
takin niin ”lehtisaarimaista”, että oikea 
oivallinen haastattelutunnelma syntyy 
jo eteisessä.

Puhe kääntyy tuota pikaa Koskeen. 
Väitteeseen, että rovasti on jättänyt läh-
temättömän jäljen koskelaisuuteen, 
tulee vastaukseksi hiukan hämmenty-
nyt hymy. – Menen ihmisenä nollaan 
ja peräti pakkaspuolelle, jos suostun 
kehuttavaksi sillä tavalla.

Jumalanpalvelusmenojen uudis-
tamisesta vastakaikua alkaa kuitenkin 
löytyä. – Otin tavaksi jakaa Herran eh-
toollisen joka viikko, kun aiemmin se 
oli nautittu paljon harvemmin. Halusin 
myös korostaa kirkkotekstiilejä, mitä 
osa seurakuntalaisista taisi aluksi pitää 
suorastaan epäluterilaisena.

– Yksi parhaista hetkistäni Koskella 
oli kirkon sivualttarin valmistuminen. 
Sitäkin joku hiukan kummeksui, pe-
läten kaiketi paavilaisuutta. Mutta jos 
messussa on vain kourallinen väkeä, 
suuri kirkkosali sopii tarkoitukseen 
huonosti. Jumalanpalveluksessa tulee 
olla lähellä. Erityisesti aamu- ja iltames-
sut ovat minulla rakkaasti muistossa.

Sivualttarin kustansi keväällä edes-
mennyt kauppias Viljo Lehtinen, jota 
Lehtisaari pitää yhtenä elämänsä par-
haista ystävistä. – Jo Villen elämäntari-
na on niin kiehtova: heti sodan jälkeen 
vuonna -46 hän oli isänsä työporukassa 
autokorjaamon katonrakennustöissä 
kotikunnassaan Tarvasjoella. Vasta-
päätä hautausmaata sijaitsevan korjaa-
mon katolta hän heitti vasaran metsään 
ja totesi, että sitä hän ei enää tarvitse. 
Sen jälkeen hän rakensikin melkoisen 
uran kauppiaana.

– Toinen merkittävä koskelainen 
oli kulkuri Lauri ”Lasse” Lumivalo. 
Tämän täysin poikkeuksellisen ihmi-
sen hautaan siunaaminen on yksi urani 

Eino Lehtisaari – aseista 
riisuva kirkonmies

mieleenpainuvimmista kokemuksista 
ja elämäni kohokohdista.

Erilainen pappisihanne
Lehtisaari tuli Kosken papiksi Vampulan 
kirkkoherran paikalta. Hänen edeltäjän-
sä, rovasti Erkki Normaja, oli toisen aika-
kauden ja toisenlaisen ajattelun edustaja. 
– Normaja oli vanhan ajan hieno mies, 
jolla oli omat tapansa kuten minullakin. 
Mutta pappisihanteeni on erilainen. Mi-
nusta papin täytyy olla luontevasti missä 
tahansa menettämättä hurskauttaan. Näi-
tä vaikutteita olen saanut etenkin Englan-
nin anglikaanisesta kirkosta. On tärkeää 
olla oppinut, mutta kaikkein tärkeintä on 
olla pyhä, pyhittynyt. 

– Minusta tuli sellainen polkupyö-
rällä kulkeva Isä Eino, minkä nimen 
esikuva oli varmasti TV-sarjan Isä Ca-
millo. Polkupyörällä tapaa ihmisiä aivan 
toisella tavalla kuin autolla. Kävin oluel-
lakin julkisesti, sillä ihmisen ei ole syytä 
tehdä mitään salaa. Kristillisessä uskos-
sa papinkin on aina ollut mahdollista 

käyttää alkoholia, mutta se on tehtävä 
sivistyneesti ja säädellysti. Ja kenenkään 
ei tietenkään ole pakko juoda.

Koskella kirkkoherra innostui uu-
delleen musiikista. – Yritin opettaa 
poikaani Pekkaa soittamaan ja ajauduin 
Erkki Roosin johtamaan torvisoittokun-
taan. Asia ei sinänsä ollut minulle uusi, 
sillä olin soitellut jo synnyinpaikkakun-
nallani Loimaalla mm. yhteiskoulun 
Iltatähti-orkesterissa. Silloin tunnus-
sävelmämme oli 1920-luvun jazz-hitti 
”Whispering”. Luulen, että Seura-
huoneen ovimikko Lasse Katajakoski 
antoi idean isälleni. Isä hankki minulle 
alttosaksofonin ja soittelimme tansse-
jakin mm. Loimaan Heimolinnassa, 
Vampulassa ja Ypäjällä. Soitin muuttui 
myöhemmin tenorisaksofoniksi. Kun 
sitten olin virassa Vampulassa, puhalte-
lin trumpettia, mutta lähes yksinomaan 
hengellistä musiikkia. 

– Tulin Koskelle vuonna 1968. Jäin 
heikentyneen kuulon vuoksi hiukan 
ennenaikaiselle eläkkeelle 62-vuoti-

Eino Lehtisaari on toista kertaa avioliitossa. Vaimo Sallin entinenkin mies oli 
pappi. – Salli ei todellakaan ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, Eino nau-
rahtaa hyväntahtoisesti.
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aana vuonna -86 ja muutin Turkuun. 
Vuonna 1997 asetuin nykyiselle koti-
paikkakunnalleni Huittisiin. Täällä oli 
ensimmäinen työpaikkani ja Huittinen 
on myös vaimoni Sallin kotiseutua.  Hän 
on Köyliöstä ja käynyt koulunsa Huit-
tisten Lauttakylässä.

Lehtisaari suostuu pienen maanit-
telun jälkeen arvioimaan entisiä seu-
rakuntalaisiaan. – Koskelainen ihmi-
nen on aluksi varautunut. Mutta kun 
se murtuu, käteen jää hyviä muistoja. 
Minä samaistuin 18 vuoden urani aika-
na koskelaiseksi mielelläni ja siellä on 
hauska käydä edelleen. Periaatteessa 
ajattelen kuitenkin, että paratiisia ei 
maan päällä ole sen paremmin idässä 
kuin lännessäkään.

Aikanaan kirkkoherralle oli selvää, 
että hänet tullaan hautaamaan viimeisen 
seurakuntansa kirkkomaalle. – Muu-
tin muualle ja mietin, että en halua olla 
seuraajani tiellä, vaan annan hänen 
hoitaa tehtäväänsä puhtaalta pöydältä. 
Hautapaikkani on oleva Satakunnan 
Huittisissa.   

Kahden lesken lapsi
Eino Lehtisaari syntyi 21.8.1924 sil-
loisessa Loimaan kauppalassa. Hänellä 
oli kolme siskopuolta. Eino oli kahden 
lesken ainoa yhteinen lapsi. Vanhemmat 
perivät Lehtisaaren leipomon, jossa oli 
myös myymälä ja kahvila. Samassa yh-
teydessä oli myös pieni virvoitusjuoma-
tehdas ja toinenkin kahvila.

– Äitini oli ulospäin suuntautunut 
ihminen. Hän oli Loimaan kauppa-
lan kirkkokuoron kunniajäsen, jota 
pidettiin myös kuoron ”äitinä”. Isä 
kuljetteli leipomon tuotteita Fordil-
laan. Aivan pikkupoikana minulle oli 
käydä todella heikosti, kun irrotin kä-
sijarrun ja auto lähti valumaan kohti 
jokea. Siitä kuitenkin selvittiin, kun 
ulkorakennuksen seinä esti isomman 
onnettomuuden.

– Kävin ensin kansakoulua ja sitten 
Loimaan lukiota. Jälkimmäinen sujui 
melko kirjavasti: sain koulusta potkut 
kahdeksi kuukaudeksi, sillä toimme 
naapurin pojan kanssa kouluun pullon 
Vinettoa. 

Partiotoiminta ja Loimaan Nuoti-
oveikot ovat aina merkinneet Einolle 
paljon. Rippikoulu oli sen sijaan innos-
tamaton kokemus. - Kävin sen juuri en-
nen talvisotaa ja yllä leijunut sodanuhka 
merkitsi vain vartiovuoroja ja harjoituk-
sia. Olen kuitenkin aina pitänyt univor-
muista, kuuluivatpa ne sitten papeille, 
armeijalle, partioon tai suojeluskun-
nalle. Talvisodan aikana olin Loimaan 
suojeluskuntatalossa Heimolinnassa, 
jonka näyttämö oli täynnä sänkyjä. 
Niissä nukuttiin vartiovälit. Minulla oli 
harmaa palvelupuku ja tehtäväni oli vas-
tailla suojeluskunnan paikallispäällikön 
kanslian puhelimeen.

– Sain lopulta yhteiskoulun kuuden-
nen luokan loppupuolen armeijan vuok-
si anteeksi vuonna 1943. Sodan jälkeen 
keväällä -45 aloitin humanistisen linjan 
”kevennetyn” lukion, jossa vuosiluokka 
kahlattiin läpi 3,5 kuukaudessa. Koulua 
käytiin sisäoppilaitoksessa Niinisalossa. 
Minusta tuli sotilasylioppilas kolmen 
päivän ylioppilaskirjoituksissa Turun 
Suomalaisen yhteiskoulun juhlasalissa 
heinäkuussa 1946. Ylioppilastodistuk-
seni sisälsi kolme approbaturia, kuten 
tulevan Puolustusvoimien komentajan 
Jaakko Valtasenkin vastaava paperi. 
Olen tällaisesta opiskelumahdollisuu-
desta edelleenkin Suomen valtiolle 
kiitollinen.

Eino Lehtisaari astui varusmiespal-
velukseen 10.3.1943 Santahaminaan. 
Tehtävät olivat Degerössä (Laajasalo) ja 
Santahaminassa ilmatorjunnan tulen-
johdossa, minkä ajan peruja on kuu-
lovammasta aiheutunut kymmenen 
prosentin sotainvaliditeetti.

Konfirmaatio Kosken kirkossa juhannuksena 1974.
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 – Olin jo aiemmin ollut kiinnostu-
nut lentämisestä ja suorittanut Jämi-
järvellä liitolennon A- ja B-tutkinnot. 
Otin todistukset armeijaan mukaan ja 
syksyllä -43 hain Kauhavan lentosota-
kouluun. Pääsin sisään Keskussoti-
lassairaala Tilkan tiukkojen psykofy-
siologisten testien jälkeen. Opiskelin 
vuoden sotilaslentäjäksi ja kurssi loppui 
miltei samaan aikaan kuin jatkosotakin. 
Valmistuttuani olin Kemin ja Rovanie-
men lentokentillä vartiointi- ja lääkintä-
aliupseerin tehtävissä.

Papin ammattiin ja 
korkeakirkolliseksi
Niinisalon lukiointernaatissa oli poikien 
raamattupiiri, joka alkoi voimakkaasti 
kiehtoa nuorta Einoa. - Rukoileminen 
tuntui suorastaan hauskalta, vaikka vielä 
ei osannut olla levollisena Vapahtajan 
rinnalla. Eräänä iltana virkoin kave-
rilleni, että ”mitä jos lukisin papiksi”. 
Tämän ”joo, lue vaan” –vastaus taisi 

lopulta ratkaista 
asian.

Eino Lehti-
saari kirjoittautui 
vuonna 1946 
Helsingin yliopis-
ton teologiseen 
tiedekuntaan. En-
simmäisen vuo-
den alivuokrahuo-
neen jälkeen hän 
asui neljä vuotta 
Evankeliumiyh-
distyksen Do-
muksessa. 

–  P a p p i s -
v i h k i m y k s e n i 
12.6.1951 toi-
mitti Mikkelin 
piispa Ilmari Sa-
lomies, joka jo oli 
valittu arkkipiis-
paksi. Sen jälkeen 
toimin kolme 
vuotta Huittis-
ten seurakunnan 
kirkkoherran apu-
laisena ja nuoriso-
pappina ja opetin 

myös Huittisten Kansanopistossa. 
Pastoraalitutkinnon jälkeen Lehti-

saari työskenteli Lopen kappalaisena 
vuosina 1954-58. Seuraavat kymmenen 
vuotta kuluivat Vampulan kirkkoherran 
tehtävässä, jonka jälkeen vuorossa oli 
Koski Tl vuonna 1968.

– Papin ammatti oli minulle todella 
ainoa mahdollisuus. Vielä keskikoulun 
aikana arvelin ryhtyväni upseeriksi, 
mutta nyt voin sanoa, että jos aloittai-
sin kaiken alusta, lähtisin uudestaan 
lukemaan teologiaa. Tämä ammatti on 
antanut minulle suurta tyydytystä, vaik-
ka papin palkalla rahan kanssa saattaa 
välillä olla tiukkaa.

– Aikanani hain kirkkoherran vir-
kaan sekä Loimaalla, Loimaan maaseu-
rakunnassa että Alastarolla, mutta en 
päässyt. Vampulassa ja Koskella olin 
ainoa hakija, joten tätä murhetta ei ollut. 
Mitään surtavaa ei kuitenkaan ole, sillä 
Jumalan johdatus on ollut hieno.

– Opillisista syistä esimerkiksi piis-
pantarkastukset olivat joskus ahdistavia, 
mutta en halua muistella ihmisiä pahalla. 
Siitä tulee helposti koston tunne ja kos-
tamista ei voi pitää Jeesuksen opetuk-

sen mukaisena. Muistelen mieluummin 
hyviä asioita. 

Tässä valossa ei ole yllättävää, että 
hiukan mutkan kautta tullut kirkon 
virallinen tunnustus lämmittää Leh-
tisaaren mieltä vielä tänäkin päivänä. 
– Olin jo eläkkeellä, kun arkkipiispa 
John Vikström hiippakunnan pappein-
kokouksessa yllättäen irrottautui seu-
rueestaan ja asteli luokseni. Hän kiitti 
minua työstä, jonka olin tehnyt Kosken 
seurakunnassa. Ilahduin ja liikutuin. 

Kirkon sisällä Eino Lehtisaari no-
teerattiin jo 1960-luvulla ns. korkea-
kirkollisten vahvaksi sanansaattajaksi. 
Tämä käy ilmi esimerkiksi Leino Has-
sisen kirjoittamasta teoksesta ”Nyt on 
kirkon aika”. Korkeakirkollisuudessa 
korostetaan jumalanpalveluselämää 
ja erityisesti rippiä. Myös papin rooli 
kohoaa merkittäväksi. Ristinmerkki 
kuuluu jokaiselle kristitylle, se on aarre. 

 – Minä olen suuressa määrin teo-
loginen fundamentalisti. Siksi kantani 
esimerkiksi naispappeuteen on kieltei-
nen. Raamatun kirjoitukset ovat minulle 
erittäin tärkeitä ja sielläkin puhutaan ni-
menomaan ”paterista” eli isästä. Tietyn 
opillisen rakenteen omaksuminen antaa 
selkeyttä elämään ja ajatteluun. Näistä 
syistä tunnen sympatiaa roomalaiska-
tolisuutta ja ortodoksisuutta kohtaan. 
Olenkin joskus muistuttanut, että Lut-
her ei sentään perustanut kristinuskoa.

– Kuulun vuodesta 1975 lähtien 
jäsenenä ruotsalaiseen Societas Sank-
tae Birgittae -yhdistykseen, joka kun-
nioittaa Pyhän Birgitan (1303-1373) 
muistoa. Tässä yhdistyksessä on kol-
menlaisia jäseniä, eli isiä (papit), veljiä ja 
sisaria. Pyhä Birgitta oli Ruotsi-Suomen 
aikana elänyt perheenäiti, mystikko, 
leski, ilmestyksen saaja, poliittinen ja 
kirkkopoliittinen vaikuttaja, Ruotsin 
korkea-aatelinen ja sittemmin myös 
Euroopan suojeluspyhimys. Tänä päi-
vänä birgittalaisuus elää luostareissa ja 
monien kristittyjen sydämissä. Yhdistys 
tähtää nimenomaan jumalanpalveluselä-
män rikastuttamiseen.

Näitä asioita tuntevalle Lehtisaaren 
Koskelle aikanaan tuomat muutokset 
eivät siis ole yllättäviä vaan pikemminkin 
odotettuja. Nyt voimme yksinkertaisesti 
todeta, että hän oli merkittävästi aikaan-
sa edellä. Esimerkiksi jumalanpalvelus-
menojen korostaminen on 2010-luvul-

Einon lentäjänlupakirjaa varten hank-
kima passikuva. Jatkosodan taistelu-
lentoihin hän ei ehtinyt.
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Rovasti Eino Ilmari 
Lehtisaari
Syntynyt 21.8.1924 
Loimaan kauppalassa
Sotilasylioppilas 1946
Helsingin yliopiston 
teologinen tiedekunta 1946
Pappisvihkimys 12.6.1951
Huittisten seurakunnan 
kirkkoherran apulainen ja 
nuorisopappi 1951–54
Lopen seurakunnan 
kappalainen 1954–58
Vampulan kirkkoherra 1958–68
Kosken Tl seurakunnan 
kirkkoherra 1968–86
Eläkkeellä 1986-
Asuinkunta Huittinen
Lapset Jaakko, Leena ja Pekka

la paljon tavallisempaa ja sallitumpaa 
kuin esimerkiksi 1960-luvulla. Silloin 
yhteiskunnassa puhalsivat melko lailla 
erilaiset tuulet.

”Olen onnellinen ja  
pidän ihmisistä”
Kun Eino Lehtisaari sanoo olevansa 
onnellinen, sitä ei voi olla uskomatta. 
Ihmisläheisyys suorastaan pursuaa hä-
nen persoonastaan, vaikka yllättäen hän 
katsookin, ettei suinkaan ole menesty-
nyt papin toimen jokaisella osa-alueella. 
– En ole sanottavasti käynyt syviä sielun-
hoidollisia keskusteluja, koska jotenkin 
en ole tuntenut sitä aluetta omakseni. 
Sen sijaan vierailut vaikkapa sairaaloissa 
ja terveyskeskusten vuodeosastoilla ovat 
olleet vaikuttavia kokemuksia.

Isä Eino analysoi omaa onnellisuut-
taan tyylikkäästi. – Olen ensinnäkin 
onnellinen, koska olen aina osannut 
innostua asiastani. Minulla on pyhyyden 
tunne, kunnioittava asenne salatun ja 
sanomattoman jumaluuden edessä. Osa 
onnellisuuttani on myös se, että olen 
pitänyt ihmisistä.

Eino Lehtisaari on aina ollut kirjal-
lisuuden suurkuluttaja, joka alleviivaa 
huolella miltei kaiken lukemansa tekstin 
ydinkohdat. Harvat tietävät, että Lehti-
saarella on myös omaa kirjallista tuotan-
toa, mm. sanoitus Siionin kanteleessa. 
Niiden lisäksi hän on toimittanut radion 
hartauksia sekä Turussa että Yleisra-
dion maineikkaissa Fabianinkadun 
toimitiloissa Helsingissä. – Jos jokin 
tekemisissä nolottaa niin kielitaito. Se 
on yksinkertaisesti huono. 

Tämän ihmisen kanssa keskustel-
lessa sivistys tuntuu konkreettiselta, 
käsin kosketettavissa olevalta asialta. 
Puoluepoliittisesti Lehtisaari kuvaa it-
seään värittömäksi. – Äänestän kyllä, 
mutta en halua tulla tällä asialla julki.

Ajatukset sen sijaan sinkoilevat 
terävinä ja kielellisesti tavattoman 
tyylikkäästi muotoiltuina. – Kansalli-
suusaate voi tulla epäjumalaksi, vaikka 
siihen sisältyy korvaamattomia arvoja, 
kuten isänmaallisuus. Olen aina ollut 
ekumenian puolestapuhuja. Kristillinen 
usko on nimenomaan ylikansallista eli 
katolista.

– Elämälle kiitos, se on ollut minulle 
kovin ystävällinen. Minulla on mukava 
tunne siitä, että levottomaan kouluai-

kaani nähden olen voinut pärjätä suo-
rastaan ihmeellisesti.

Mukava tunne on molemminpuo-
linen. Olen juuri ollut jututtamassa 
henkisesti suurta ihmistä. Vielä koti-
matkallakin olo on hiukan kummalli-
nen: kuinka tämä ihminen voikaan saada 
kaiken tuntumaan niin luonnolliselta 
ja ymmärrettävältä. Esimerkiksi käy 
vaikkapa Einon lausuma omasta usko-
misestaan.

– Kristillinen usko ei ole matema-
tiikkaa, sillä siinä tehdään johtopää-
töksiä toisella tavalla. Uskonnossa on 
tavallaan väljyyttä. Ja kun ihminen on 
väsynyt, oma ote voi notkahtaa alaspäin. 
Se ei kuitenkaan ole vakavaa vaan kuu-
luu ihmisenä olemiseen.

Esko Heikkinen

Kosken seurakunnan kirkkoherrana 
vuosina 1968-86 vaikuttanut rovasti 
Eino Lehtisaari täytti kuluvan vuoden 
elokuussa 86 vuotta. Ei uskoisi jos ei 
tietäisi.
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Professori, kuvanveistäjä 
Yrjö Liipola ja Mara-

puolisonsa viettivät elämän-
sä viimeiset vuodet 1960 
- 1971 Koskella Tl omako-
titalossaan Maralassa. Talou-
denhoitajana Irja Uusitalo 
huolehti professoriparista. 
Irjan asunto oli talon yläker-
rassa, joten tarpeen vaatiessa 
hänet voitiin kutsua apuun 
mihin vuorokauden aikaan 
tahansa ja varsinkin niinä 
aikoina, jolloin sairaudet 
koettelivat.

Liipoloiden ajatukset ja muistelut 
päivittäin viivähtivät usein eritoten 
Unkarissa ja muissa Euroopan maissa, 
joihin he olivat vuosikymmenien aikana 
tutustuneet.

Joulun aikaan
Irjan muistelujen mukaan Liipolat aloit-
tivat jouluun valmistautumisen jo py-
häinmiestenpäivän aikaan. He asettivat 
pöydälle läheisten omaisten valokuvat 
sekä kynttilät. Näin vietettiin koskettava 
hetki läheisten kanssa.

Adventtina asetettiin kuusenhavuis-
ta tehty seppele pöydälle. Havukranssis-
sa oli neljä joko valkoista tai punaista 
kynttilää. Ensimmäisenä adventtina 
sytytettiin yksi kynttilöistä ja muut seu-
raavina adventtisunnuntaina. Jouluna 
laitettiin seppeleeseen uudelleen neljä 
kynttilää ja seppele oli unkarilaisella, 
punakuvioisella pöytäliinalla. Punaisia 
tulppaaneja oli vieressä, myös kukkivia 
joulukaktuksia oli pöydillä.

Unkarista, Saksasta ja monista muis-
ta maista saatiin vastaanottaa sukulaisten 
ja ystävien lähettämiä joulutervehdyk-
siä. Runsaiden joululahjojen joukossa 
oli mm. marmeladia, suklaakonvehteja 
sekä erilaisia eurooppalaistyylisiä kynt-
tilöitä, joista Irjan mieleen on erityisesti 
jäänyt Jeesus-lapsi seimessä -kynttilä. 
Perheen joululahjat annettiin aattona. 
Myös Irja sai vastaanottaa mm. kirjoja 
ja syvänpunaiset granaattihelmet.

Jouluaaton aamiainen nautittiin nor-

Joulun aikaan Maralassa
Eläkeiässä Koskella Tl

maaliin aikaan klo 9. Oli haudutettua 
teetä, hunajaa, paahdettua leipää, voita 
ja marjahilloa. Joululounas oli katettu-
na puolelta päivin. Lounaalla nautittiin 
tuoretta salaattia, italian salaattia, ro-
sollia, piimäjuustoa sekä uunipaistia 
perunoineen ja muine lisäkkeineen. 
Joulukinkkua ei Liipoloilla koskaan 
paistettu. Tarjolla oli piimä- ja peruna-
limppua. Juomana oli yleensä kotikalja. 
Riisijälkiruoka päätti jouluaterian.

Aattona iltapäiväkahvi nautittiin ta-
vanomaiseen aikaan klo 16. Pöydässä 
oli pipareita, maustekakkua ja unka-
rilaista joulutorttua. Illalla oli teen ja 
unkarilaisen punaviinin aika.

Unkarilaisen joulutortun ohje
Täyte:
2 dl  maitoa
2 dl  sokeria
200 g   jauhettua saksanpähkinää
1      sitruunan raastettu kuori
1 dl    rusinoita
Kuori:
1       muna 
150 g  karkeita vehnäjauhoja
10 g   hiivaa
50 g   voita
Voiteluun kananmunaa

Maito, sokeri ja saksanpähkinät 
kiehautetaan vain sen verran, että 
pähkinät sekoittuvat hyvin. Seoksen 
jäähdyttyä hieman lisätään mausteet. 
Kuoren ainekset sekoitetaan tasaiseksi 
taikinaksi, hiiva liotettuna vesitilkkaan.

Taikina kaaviloidaan ohueksi le-

vyksi, jonka 
päälle laitetaan 
keitetty täyte, ei kui-
tenkaan ihan reunaan 
asti. Rullataan niin kuin 
kääretorttu, voidellaan 
munalla ja annetaan 
seisoa tunti. Voidellaan 
taas ja annetaan seisoa 
kylmässä paikassa puo-
lisen tuntia. Ennen pais-
tamista voidellaan vielä 
kerran. Rulla pistellään 
tikulla, jotta vältetään 

halkeamiset. Paistetaan 175 asteessa 
1 tunti. Tarjotaan kahvin kanssa.

Joulunajan oli tarjolla pähkinöitä, ru-
sinoita, appelsiineja, omenia. Harvoin 
oli vieraita pöydässä, ja silloin voitiin 
tarjota kahvin lisäksi konjakkia tai viiniä.

Joulukuusta ei ollut tapana hank-
kia eikä näin ollen myöskään koristel-
la. Joulukirkko kuunneltiin radiosta ja 
voinnin mukaan saatettiin käydä hau-
dalla viemässä kynttilät. Joulusaunassa 
professoripari ei käynyt, vaan he kylpi-
vät ammeessa jo päiväsaikaan.

Jouluaattona, iltapäivällä Irjalla oli 
mahdollisuus käväistä kotonaan, mutta 
illaksi piti palata takaisin huolehtimaan 
professoriparista sekä joulu- että tapa-
ninpäivän ruokailusta. Silloin pöydässä 
oli erityisesti lanttu-, porkkana- ja mak-
salaatikkoa.

Lisää ruoka-, jälkiruoka- ja leivon-
naisohjeita MARALAN MAISTUVAT 
HERKUT -kirjassa, joka on myynnissä 
Liipolan taidemuseossa ja Kosken Tl 
kirjastossa.

Hely Nurminen,  
Irja Uusitalo, Anita Suikkanen 
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Arvoisa lukija. Edessäsi on Koske-
laisseuran julkaisema kotiseutuleh-

ti Koskelainen. Syntysanat lausuttiin 
Kosken Osuuspankissa vuonna 1955, 
joten lehti on jo 55-vuotias. Idean leh-
den julkaisemisesta toi esiin Erkki Vil-
honen, joka myös oli sen ensimmäinen 
toimittaja. Vuonna 1992 pankki luopui 
Koskelaisen julkaisemisesta, jolloin 
Koskelaisseuran silloinen puheenjoh-
taja Matti Mikkola huomasi tilaisuuden 
tulleen ja neuvotteli pankin kanssa jul-
kaisuvastuun siirtämisestä Koskelais-
seuralle edelleen tutulla nimellä Koske-
lainen. Siitä lähtien on lehti joka vuosi 
joulun edellä ilmestynyt nykyisten ja 
entistenkin koskelaisten koteihin toi-
vottavasti odotettuna tapahtumana.

Aivan ensimmäinen koskelainen 
kotiseutujulkaisu se kuitenkaan ei 
ole. Onhan Kosken Nuorisoseurakin 
jo aiemmin tuottanut omia lehtisiään, 
joissa on käsitelty myös kotiseutuasi-
oita, mutta nämä eivät tiettävästi ole 
levinneet ympäri pitäjää, vaan jääneet 
Nuorisoseuran omaan arkistoon. Mut-
ta jo vuonna 1938 tehtiin yritys Kos-
ken oman kotiseutulehden synnystä. 
Lehti sai nimekseen ”Vanha Koski”. 
Sitä saattaa monisteina olla useassakin 
Kosken kodeista, koska yksi on eksy-
nyt minullekin. Alussa mainitaan, että 
lehti on näytenumero ja päivämäärä on 
6.11.1938.

Täyttä varmuutta ei lehden toimituskun-
nasta ole, koska sitä ei mainita. Alussa 
on ”Esittely”, joka osaltaan saattaa sel-
ventää asiaa:

”Tämä julkaisu on n.s. äkkinäinen 
päähänpisto. Vaikka sen ’painopäivä’ 
on marraskuun kuudes, se ei kuiten-
kaan ole ilmestynyt Hakkapeliittain 
tai ruotsalaisuuden päivän merkeissä. 
Myöskään tämä ei ole mikään puolue-
julkaisu, vaikka se ilmestyykin Maalais-
liiton Kosken osaston viljankeruuviikon 
päättäjäisjuhlaan. Tämä on tarkoitettu 
kotiseudulliseksi julkaisuksi - herättä-
mään ’vanhan ja katoavan’ pelastamis-
harrastusta koskelaisissa. Santeri Alkio 
teroitti aina mieliin, että Maalaisliiton 
paikallisjärjestöt pitää muodostaa pai-

”Vanha Koski”
kallisiksi valistusjärjestöiksi. Eikö ko-
tiseututyötä voitaisi siis myöskin liittää 
osaston toimintaan? Varmasti! Siksipä 
toivoisimme, että tämä ulkoasultaan 
puutteellinen ja sisällöltäänkin ontuva 
julkaisu herättäisi Kosken nuoret har-
rastamaan kotiseututyötä. Tämän työn 
keskipisteenä voisi olla juuri äsken kir-
joittamalla tai monistamalla toimitettu 
seuralehti ’Vanha Koski’. – Kosken 
nuorista riippuu, jääkö tämä numero 
ainoaksi. Toivottavasti ei näin tapahdu, 
sillä ’vanhan Kosken’ muistojen pelas-
tamisessa on yhdestoista hetki käsillä.”

Seuraavaksi lehdessä esitetään ”Julki-
nen haaste” eräille tunnetuille koske-
laismiehille:

 ”Täten haastetaan seuraavat henkilöt 
’Vanhan Kosken’ seuraaviin numeroi-
hin pelastamaan vielä tavoitettavissa 
olevia, mutta kohta katoavia muistoja:

Elis Kesälä pakinoi siitä, miten Til-
kasten Taata Karinaisista toimitti emän-
nät Kattelukselle, Purhaalle, Urmaalle 
ja Liipolaan. 

Oskar Väinölä kertoo muistoja Kos-
ken vanhoista papeista ja lukkareista.

Martti Virtanen (Vainio) kertoo en-
tisistä kirkonisännöitsijöistä Menande-
rista ja Digertistä y.m.

Kaino Tuomola tutkii ’Tohtorin 
Mikon’ y.m. kansanmiesten huumoria.

  Sulo Myllymaa haastattelee vanhoja 
miehiä Vingon sahan synnystä ja vaiku-
tuksesta.

Kun asianomaiset ovat osaltaan 
pelastaneet jälkimaailmalle riittävästi 
muistoja, haastakoot he puolestaan sa-
maan työhön muita sopivia henkilöitä.

Toimitus”

En tiedä, toteutuiko tämä toivorikas 
haaste; jos niin kävi, olisi todella mie-
lenkiintoista tutustua sen tuloksiin. Voi 
olla, että edellä mainittujen jälkipolvi-
en hallussa olisi joitakin dokumentteja 
aiheesta.

Kolmantena aiheena lehdessä on kir-
joitus ”Vanhoja koskelaisia”. Teki-
jän nimeä ei tässäkään mainita, mutta 

ilmeisesti kirjoittaja oli Urho Kittilä. 
Kirjoitus on sen verran mittava, että sitä 
ei voi tässä kokonaisuudessaan julkais-
ta, mutta ehkä johonkin myöhempään 
Koskelaiseen sen voisi yksinään laittaa. 
Kirjoitus käsittelee Koskenkartanon 
perustajan Henning Grassin ja hänen 
poikansa Kustaa Grassin elämäkertoja 
ja sivuaa myös kartanon myöhempiä 
omistajia Anna ja Johan Walsteniusta 
sekä Armfelteja ja de Pont -sukujakin. 
Artikkelin lopussa kerrotaan Koskella 
syntyneestä ”kapinapapista” Henrik 
Gummeruksesta, joka vuonna 1808 
puhdisti Ahvenanmaan venäläisistä 
sotilaista; ei toki aivan yksinään, mutta 
hänen mainitaan olleen venäläisiä vas-
tustavan kapinan johtaja.

Seuraavaksi lehdessä käsitellään ”Kos-
ken kappalaisen palkkaussääntöä”. 
Kosken kappeliseurakunta oli aiemmin 
anonut eroa Marttilan emäseurakunnas-
ta, jonka anomuksen Keisarillisen Suo-
men Senaatti kuitenkin hylkäsi, mutta 
antoi vuonna 1896 mainitun säännön 
kappalaisen palkkauksesta. On mielen-
kiintoista nähdä, miten kalliiksi papisto 
tuli koskelaisille. ”Pohjaton on papin 
pussi”, sanoo vanha sananparsi.

”Tilalliset maksavat kultakin mant-
taalilta: rukiita ainoastaan kappalaisel-
lensa satakuusikymmentä (160) litraa, 
ohria ainoastaan kappalaiselleen niin-
ikään satakuusikymmentä (160) litraa, 
voita kirkkoherralle kahdeksan (8) ki-
loa ja kappalaiselle myös kahdeksan 
(8) kiloa, sekä rahassa kirkkoherralle 
kahdeksan (8) markkaa ja kappalaiselle 
kuusitoista (16) markkaa kutakin mant-
taalia kohti.

Henkilömaksuna suorittaa jokai-
nen kuusitoista (16) vuotta täyttänyt 
seurakunnan jäsen, sekä tilalliset että 
tilattomat: mies sekä kirkkoherralle 
että kappalaiselle kummallekin kuusi-
kymmentä (60) penniä ja nainen sekä 
kirkkoherralle että kappalaiselle kum-
mallekin kolmekymmentä (30) penniä.

Sen ohessa nauttii kappalainen vir-
kataloaan.

Tämän lisäksi ne laitokset ja henki-
löt kirkkoherrakunnassa, jotka maini
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Tämän lisäksi ne laitokset ja henki-
löt kirkkoherrakunnassa, jotka maini-
taan papiston palkkaamiseen osallisina, 
suorittavat liikkeestään tai toimestaan 
kunnallis-taksoituksessa arvatun tulon-
sa mukaan viisikymmentä (50) penniä 
kunkin sadan (100) markan tulosta. 
Tästä maksusta olkoot kuitenkin vapaat 
ne, joidenka tulot eivät nouse viiteen-
sataan (500) markkaan.

Voisaatavat kannetaan heinäkuulla, 
vilja syyskuulla ja rahapalkka helmikuul-
la papiston määrättävinä päivinä.

Jos ylöskanto tapahtuu seurakunnan 
toimesta eikä palkansaajain kautta, on 
ylöskantopalkkio oleva kolme (3) pro-
senttia ylöskantosummasta, joka kus-
tannus on tasan jaettava palkanantajain 
ja palkansaajain kesken.

Niin olkoon kaikkien asianomaisten 
alamaisesti noudattaminen.

KEISARILLISEN MAJESTEETIN 
KORKEASSA NIMESSÄ

Hänen Suomen senaattinsa
(allekirjoitukset)”

Otsikolla ”Tulikohan muistomerkki 
väärään paikkaan” lehti ottaa kantaa 
nuijasodan aikaisen ns. Marttilan tais-
telun muistomerkin pystytykseen:

”Kun matkustamme Marttilan lävit-

se Turkuun, näemme eräällä kummul-
la muistomerkin, jonka marttilalaiset 
muutama vuosi sitten pystyttivät n. s. 
nuijasodan jälkikahakkojen, eli Mart-
tilan taistelun muistoksi. On kaunista 
että historiallisia muistoja vaalitaan, 
mutta kun tarkastelee historiaa kos-
kelaisen ´nurkkapatriootin’ kannalta, 
niin joutuu kysymään, eikö nuijasodan 
jälkikahakkojen muistomerkki tullut 
väärään pitäjään?”

Kirjoittaja viittaa nimismies Edv. 
Sjömanin kotiseutuhistorian tutkimuk-
siin ja kirjoituksiin. Kirjoittajan mukaan 
hän ”tiettävästi ja todistettavasti sorti 
milloin suinkin oli tilaisuus - Kosken 
kappelia. Ei hän siis vähillä perusteilla 
antanut Koskelle mitä sille kuului, mut-
ta kuitenkin piti hän kiinni historialli-
sista totuuksista. Tämän marttilalaisen 
patriootin historialliset tutkimukset 
edellyttävät, että nuijasodan jälkika-
hakkojen muistomonumentti kuuluisi 
Koskelle.”

Myöhemmin artikkelissa siteerattu 
nimismies Sjömanin kirjoitus todistaa-
kin asian:

”Tosi tapaus on, että Santion num-
mella Sorvaston kylän tiluksilla on elo-
kuun 29 päivänä 1599 ollut tappelu 
Kaarle Herttuan ja Aksel Kurjen välillä. 

Mutta tässä ottelussa kärsivät suoma-
laiset niin suuren tappion, että koko 
Sigismundin valta sillä oli Suomessa 
miltei kukistettu.”

Sittemmin on Koskelaisseuran 
toimesta Koskikin saanut oman San-
tion taistelun muistomerkin nummen 
laitaan. Tosin se ei ole läheskään niin 
pramea kuin entisen emäpitäjän muis-
topatsas.

Vielä lehdessä on vetoomus Kosken 
talojen puumerkkien ja ”silmäätekevi-
en” nimikirjoitusten tallentamisesta. 
Näytteenä onkin pari puumerkkiä ja 
parikymmentä nimikirjoitusta, jotka 
oikeaksi todistaa Urho Kittilä.

Siinä ”Vanha Koski” -lehden aiheet. 
Jäikö tämä näytenumero ainoaksi? Luu-
len niin, koska en ole seuraajia missään 
tavannut. Aikakin oli hieman hankala; 
lähes tarkalleen vuoden kulutta alkoi 
talvisota. Ihmisille tuli muutakin aja-
teltavaa.

Matti Heinonen
Koskelaisseuran perustajajäsen ja 

ensimmäinen sihteeri 1985–2009
Koskelainen-lehden pit-

käaikainen toimittaja
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Tässä lehdessä on artikkeli ”Vanha Koski”  -lehden näy-
tenumerosta, joka jäi myös ainoaksi sodan alettua 1939. 
Lehdessä oli haaste mm. Elis Kesälälle (ent. Kattelus) 
pakinoida, miten Tilkasten Taata Karinaisista toimitti 
neljä tytärtään emänniksi Koskelle. Otin Eliksen pojan-
tyttärenä haasteen vastaan 72 vuotta myöhemmin.  

Viisikymmenluvulla lähdin serkkujeni Raunion Anna-
Liisan ja Ainon kanssa pyörillä kesäretkelle Auraan siellä 

kunnansihteerinä toimineen tätimme Anna-Kaisan luokse. 
Isäni Lauri neuvoi meitä ajamaan Tilkasten kautta – kun siellä 
rusthollin kylällä on niin hyvät tietkin – ja mieleeni jäi hämä-
rästi, että isä mainitsi jotain kaukaisesta sukulaisuudesta, 
mutta sellainenhan ei kymmenvuotiasta kiinnostanut. Tie 
oli juuri hiekoitettu, joten jouduimme taluttamaan pyöriäm-
me kilometrikaupalla – Tilkasista jäi vain tuskainen muisto. 
Kunnantoimiston valtuustosalissa leikimme Kuuskosken 
tyttöjen kanssa ja pääsimme heille kylään – se oli ensimmäinen 
kartano, jossa olen käynyt. Ja tähänkin liittyi jotain sukulai-
suutta. Vuosikymmeniä myöhemmin palaset ovat asettuneet 
paikoilleen ja sukulaisuudet selvinneet. Yllättäen olen löy-
tänyt itseni Tilkasten-Värrin sukuseuran sihteerin pallilta ja 
huomannut, että sukulaisia onkin todella paljon – puolella 
koskelaisistakin tuntuu olevan sukujuuret Karinaisissa, siellä 
tuskaisen hiekkatien takana Tilkasissa. Tie lienee ollut jos-
kus helppokulkuisempi toiseen suuntaan, sillä 1800-luvulla 
Karinaisten Tilkasten ja Värrin rustholleista on Koskelle 
löytänyt tien varsin moni nuori.

Tilkasten ja Värrin sukujen synty
Tilkasten ja Värrin suvut ovat vanhoja talonpoikaissukuja, 
joiden alkukoti on vanhaa Suur-Marttilan aluetta, joka edel-
leenkin on sukujen merkittävintä asuinseutua. Tilkasten kylä 
edustaa vanhinta Karinaisten seudun asutusta, joka lienee 
syntynyt jo 1300-luvulla. Vanhimmat historiatiedot Tilka-
sista löytyvät Marttilan käräjillä annetusta tuomiosta vuonna 
1536. Ensimmäisessä maakirjassa vuodelta 1540 Tilkasten 
kylässä mainitaan olleen neljä taloa ja kylässä asui kolme 
veljestä. Läheisessä Mäenpään kylässä oli yksi talo ja kylän 
historia tunnetaan vuodesta 1533, jolloin Marttilan käräjillä 
mainitaan olleen lautamiehenä Heikki Mäenpää. Heikin talo 
oli varsin vauras ja sitä kutsuttiin myöhemmin Värriksi. Heikki 
on Värrin tilaa aina 1900-luvulle hallinneen suvun kantaisä. 
Tilkasten ja Värrin sukujen yhteinen historia alkaa jo sukujen 
alkuajoista: Värrin Heikin isä oli Tilkasten kylän yhden talon 
isäntä Heikki Martinpoika. 

Maatiloilla elämä ei ollut helppoa. Tiloja rasittivat kato-
vuodet, verorasitukset sekä suurvaltasodat, joihin Ruotsi 
edellytti tilojen lähettävän ratsumiehiä. Hevosen ja miehen 
varustaminen sotaan oli ratsutilalle eli rusthollille rasite, mutta 
se toi myös verohelpotuksia. Veronmaksukyvyttömyydestä 

Tilkasten tyttärien – ja vähän 
värriläistenkin –  Kosken valloitus

johtuen talot, myös Tilkanen, vaihtoivat välillä omistajaa ja 
olivat autioinakin. Niukkojen aikojen vastapainoksi tutkijat 
ovat löytäneet tilojen historiasta myös vaurasta säätyläisomis-
tusta. Tilkasten kylän varsinainen mahtisuku oli Hammarin 
suku, joka 1600-luvun lopulla hankki koko kylän talot omis-
tukseensa ja perusti niistä yksinäistilan. Hammarin suvun 
miehet kunnostautuivat sodissa ja etenivät sotilasurillaan 
upseeriluokkaan ja ylennettiin ratsumestareiksi. Miesten 
sotiessa vaimot isännöivät Tilkasia. Hammarit kohosivat 
maalaissäätyläistöön ja Tilkasista tuli sen myötä jonkinlai-
nen kartano. Hammarien puolisoina mainittiin kartanoiden 
tyttäriä ja aatelistoa. 

Tilkasten nykyisen omistajasuvun esi-isä oli Antti Jaa-
konpoika (1695–1780), joka oli kotoisin Pöytyän Kumilan 
Nikulasta. Antti osti vuonna 1730  hallintaoikeuden Tilkas-
ten ratsutilaan ja jakoi sen veljensä Jaakon kanssa. Veljek-
set ostivat perintöoikeudet vuonna 1758 Tilkasiin ja siitä 
irroitettuun Länsitaloon, joka pysyi Jaakon suvun hallussa 
aina vuoteen 1936 asti. Värri jaettiin vuonna 1565 Heik-
ki Heikinpojan isännyyden jälkeen hänen kahden poikansa 
kesken ja toistamiseen veljesten kesken vielä 1700-luvun 
lopulla Uudeksi-Värriksi ja Vanhaksi-Värriksi. 

Tultaessa 1800-luvulle Tilkasten ja Värrin suvut liit-
tyivät yhteen ristikkäisavioliiton kautta. Antti Jaakonpoika 
II:n (1767–1831) poika Matti Antinpoika Tilkanen (1793–
1865) haki emännäkseen vuonna 1818 Mikko Montellin 
tyttären eli Liisa Värrin ja vuosikymmentä myöhemmin Liisan 
veli Mikko Mikonpoika Värri (1768–1852) avioitui Tilkasten 
Matin sisaren Leenan kanssa. Avioparit saivat 16 lasta, joista 
15 lapsella on jälkeläisiä. Näistä muodostui Tilkasten-Värrin 
suvun kantavanhemmat ja 15 pääsukuhaaraa. 

Suku valloittaa Kosken
Tilkasten nuorenparin perheeseen syntyi vuosien 1819–
1843 aikana kymmenen lasta, joista yksi tyttö ja poika kuolivat 
jo lapsina. Aikuiseksi kasvoi vanhin poika Juha (1819–1892), 
joka myöhemmin isännöi Tilkasia, sekä seitsemän tytärtä. Ta-
lon tyttäret menestyivät hyvin Marttilan suurpitäjän avioliitto-

Tilkasten tyttärien lapsuuden pihapiiri.
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markkinoilla ja jokainen sai 
emännöitäväkseen vauraan 
maatalon. Karinaisiin avioi-
tui tyttäristä kaksi: Johanna 
eli Hanna Nopolan ratsuti-
lalle ja Liisasta tuli emäntä 
Vanhan-Värrin ratsutilalle. 
Ulriika löysi puolison Tar-
vasjoelta. Liekö ollut aktii-
visen puhemies Sauhulan 
ansiota, että tyttäristä neljä 
naitiin parin–kolmen peni-
kulman päähän Koskelle. 
Kun Tilkasten vanhin tytär 
Heleena eli Leena (1824–
1906) avioitui 1841 Hon-
gistolle talollisen Juho Pur-
haan kanssa, nuorin tytär 
Vilhelmiina oli vasta 2-vuoti-
as. Kun Maria (1829–1867) 
tuli emännäksi 1854 Isosor-
vaston  Ali-Urmaalle talol-
lisen Kustaa Juhonpojan 
vaimoksi, isosisko Heleena 
odotti jo kuudetta lastaan. 
Vuoden kuluttua tanssittiin 
Tilkasissa Annan (1832–
1915) häitä, kun hänet vi-
hittiin (1855) Katteluksen 
Alitalon talollisen Vilhelm 
Katteluksen kanssa.  Nuo-
rimman Tilkasten tyttären 
Vilhelmiinan (1843–1924) 
vuoro tuli 1864, jolloin hän 
sai puolisokseen Liipolan 
Alitalon ratsutilallisen Hen-
rik Liipolan. Jo tuolloin Kos-
kella oli syntynyt  Tilkasten 
tyttärille 22 lasta, tosin vain 
10 heistä oli elossa, mutta 
lisää lapsia oli vielä tulossa. 
Koskelainen sananparsi to-
tesikin, että Tilkasten suku 
valtaa Kosken kappelin. Ja 
joku oli huolestunut, ettei 

Koskella kohta maitokuskiakaan saa, ellei ole Tilkasten sukua.
Mutta kyllä värriläisetkin löysivät tien Koskelle. Myös 

Värrin nuorelle parille syntyi vuosien 1829–1852 aikana 
kymmenen lasta, joista – samoin kuin Tilkasissa – kuoli 
lapsena tyttö ja poika. Aikuiseksi kasvoi kahdeksan poikaa. 
Juho (1829–1915), vanhin pojista, peri kotitalon ja myös 
Kaarle jäi Karinaisiin. Muut pojat, Pohjanmaalle muutta-
nutta Tuomasta lukuun ottamatta, sijoittuvat lähipitäjiin: 
Mikko Pöytyälle, Kristian ja Kustaa Tarvasjoelle ja Heikki 
Kyröön. Matti (1833–1887), joka otti sukunimen Täh-
tinen, tuli Koskelle 1854 kotivävyksi Halikkolan Jullalle. 
Kun Matin vaimo Johanna kuoli, Matti avioitui Patakoskelta 

kotoisin olevan Eeva-Kaisa Simolan kanssa ja perhe muutti 
myöhemmin Forssaan. Suvun kantavanhempien lisäksi Kos-
kelle löysi tiensä myös Värrin Juho-isännän tytär Fredrika 
(1855–1941), joka avioitui 1880 Tauselan kylän talollisen 
Juho Tausan kanssa. Vuosisadan lopulla tuli vielä Lyydia 
Wilhelmiina Värri emännäksi Jättälän Uuteentaloon ja näin 
seitsemässä koskelaistalossa oli miniä tai vävy Karinaisista.

Taloja ja taiteilijoita
Ristikkäisavioliitosta syntyneistä lapsista, eli Tilkasten-Värrin 
suvun kantavanhemmista, suuri osa isännöi tai emännöi tuon 
aikakauden mittapuulla mitattuna melko suuria maatiloja. Su-
vun 14 kantatilaa olivat kokonaispinta-alaltaan runsaat 2 800 
hehtaaria. Suurin tila oli Tilkanen, jonka kokonaispinta-ala 
oli noin 430 hehtaaria. Koskella olevien suvun kantatilojen 
pinta-alat olivat: Liipola 350 ha, Puras 300 ha, Katteluksen 
Alitalo 270 ha, Julla 170 ha ja  Ali-Urmas 140 ha. Koskella 
olevat kantatilat Puras, Ali-Kattelus ja Ali-Urmas ovat yhä 
sinne tulleiden tyttärien jälkipolvien hallussa. Liipola tuli 
takaisin suvun piiriin Värrin kautta 1939, jolloin Tyyne o.s. 
Tausa tuli emännäksi Ali-Liipolaan. 

Vilkkaimman muuttoliikkeen jälkeenkin Kosken avioliit-
tomarkkinat ovat olleet vetovoimaiset; ovathan jo  sukulais-
vierailutkin antaneet nuorille hyvän mahdollisuuden tutustua. 
Esimerkiksi koskelaisten ”oman ministerin” Marjatta Väänä-
sen äiti Helmi Nopola on Tilkasten Johannan (Nopola) suku-
haaraa. Helmi Nopola emännöi Halikkolan Kittilää miehensä 
Urho Kittilän kanssa 1930-luvulta lähtien.

Tilkanen ja Värri ovat vahvoja talonpoikaissukuja, mutta 
ristikkäisavioliitto on tuottanut myös merkittävää taiteellista 
lahjakkuutta. Tunnetuimpia ovat kuvanveistäjät: akateemikko 
Wäinö Aaltonen, joka oli Koskelle avioituneen Matti Tähtisen 
toisesta avioliitosta syntyneen tyttären poika ja professori 
Yrjö Liipola, joka syntyi Wilhelmiina Liipolan lapsikatraan 
kymmenentenä lapsena. Kolmas tunnettu kuvanveistäjä Aarre 
Aaltonen on Johanna Nopolan tyttären poika. Myös koske-
lainen taiteilija Martti Vainio kuuluu samaan sukuun, hänen 
isoäitinsä äiti oli Ali-Urmaan Maria.

Karinaislaisten Kosken valtauksesta on jo kulunut puo-
litoista vuosisataa. Mitä tämän jälkeen on tapahtunut ja mitä 
suvulle kuuluu, se on jo eri tarinan aihe – mutta raotetaan 
hiukan sukukirjaa. Perheet olivat tuohon aikaan monilapsi-

Helena ja Juho Puras

Anna Kattelus

Vilhelmiina Liipola

Fredrika ja Juho Tausa
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sia – Koskelle tulleiden suvun perheiden lapsiluku vaihteli 
9–14 lapseen – mutta aikuisiksi kasvoivat vain vahvimmat. 
Tilkasten sisaruksille syntyi yhteensä 41 lasta ja värriläisille 
36, joista Koskella syntyneitä oli 32. Aikuiseksi kasvoi kuu-
tisenkymmentä lasta. Käsityksen suvun laajuudesta saa, kun 
esimerkiksi isoisovanhempani Anna ja Vilhelm Kattelus saivat 
10 lasta, joiden jälkeläisiä on jo 7–8 sukupolvessa syntynyt 
vuosituhannen vaihteeseen mennessä noin 450. Ja puolisot 
mukaan luettuina Annan ja Vilhelmin sukuhaaraan kuului 

tuolloin jo yli 600 henkilöä, mutta vain pieni osa heistä tänä 
päivänä elää ja asuu Koskella. 

Elokuussa 1983 kokoontui lähes 600 Tilkasten ja Vär-
rin ristikkäisavioliitoista syntyneiden jälkeläistä sukuseuran 
perustamiskokoukseen, eikä liene yllättävää, että kokoontu-
mispaikaksi valittiin nimenomaan Koski. Sukuseura toimii 
aktiivisesti: suku tapaa joka toinen vuosi sukukokouksessa, 
välivuosina retkeillään ja meneillään on jo kolmannen suku-
kirjan kokoaminen. Ja näissä merkeissä nousee esille paljon 
myös Koskella asuvien nimiä, joista poimin muutamia vain 
esimerkiksi kuten Puras, Posti, Anttila, Urmas, Honkala, 
Vainio, Tausa, Jalli, Virtanen, Väänänen, Kivikallio, Mikola, 
Salminen, Siikarla, Kesälä, Vesanen, Tuominen, Uusitalo, 
Liipola,  Tamminen, Jaakkola, Yli-Liipola, Tammi, Luhta-
la, Koski, Mikkola, Aho, Kallio, Peltola, Vesala, Manner ja 
monia muita, sekä heidän jälkeläisiään. Sanotaan, että kaikki 
kantakoskelaiset ovat sukua keskenään ja siinä lienee kyllä 
perää. Niin, ja ne Kuuskosken tytötkin olen tavannut.  He 
ovat Värrin Nikulan sukuhaaraa ja lähtöisin Aurasta. 

Kirsti Kesälä-Lundahl

Tilkasten-Värrin sukuseuran kotisivut: www.tilkasten-var-
rinsukuseura.fi

Kirjoittaja: Kirsti Kesälä-Lundahl on sekä isän että äidin 
kautta Tilkasten-Värrin sukua. Kirjoittajan isän isoäiti oli 
Tilkasten Anna (Anna Kattelus) ja äidin isoäidin äiti oli Til-
kasten Maria (Maria Ali-Urmas). 

Kuvat: Tilkasten-Värrin sukuseuran, Tilkasten, Tausan ja 
Kesälän kuva-arkistot

Tilkasten-Värrin sukuseuran tunnus. 
Tunnuksessa on kummankin pääsukuhaaran puumerkit.

Konnakuoro 
urkuparvella
Yli 50 vuoden takainen rippikoulumuisto

- En kuule minkäänlaista laulun ääntä.
Partasutimaisten kulmapehkojen alta kuikkivat hai-

lakat silmät kääntyivät syyttävinä etupenkillä jäykkänä 
istuvaan tyttöjoukkoon. Kanttorin koukkuiset sormet 
löivät koskettimia, jalat polkivat tottuneesti uutta pau-
hua masinaan.

Rippikoulujakson viimeiset kauniit kevätpäivät saivat 
sisällä istumiseen kyllästyneen poikajoukon keksimään 
konnankujeitaan.

Hetken päästä pitkän pajukepin nokassa heilui kar-
vanarussa takakoivistaan ojakonna mulkosilmät kiiluen. 
Soittajan takana istuva poikasakki tirskahteli, kun pa-
jukeppi tanssi kanttorin ylösalas heiluvan pään tahtiin. 
Tyttöjoukko pidätteli hengitystään konnan toisen koiven 
jo hipoessa kiiltävää kaljua.

Äkkiä puolikuuro kanttori pyörähti ympäri soitto-
penkissään. Ele sai häiritsijän äkkiliikkeellä sujautta-
maan kepin sammakoineen tyttöjen penkkirivin väliin.

Tytöt yskivät ja hihittivät hermostuksissaan, etteivät 
sammakon liikkeistä koliseva keppi ja konnan kurlutus 
olisivat kiinnittäneet kanttorin huomiota.

Uskollinen kirkon palvelija piti pitkän esitelmän 
punoittavalle oppilasjoukolle laulamisen ja musiikin 
tärkeydestä seurakunnassa.

Hikikarpaloiden kutitellessa kaulavaltimoita, ur-
kujen pauhatessa ja ahdistetun sammakon rymistäessä 
tahtia kaikui urkuparvelta viimein mahtava virrenveisuu: 
”…kiusaaja meitä kun tahtovi niellä, lannista viekkahat 
vehkehet sen …”

-Raija Kangasniemi-

•

•
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Elettiin vuotta 1951, kun 
puuhamiehet aloittivat 

aktiivisen toiminnan puhelin-
keskuksen saamiseksi kylälle, 
jotta myös Penninkulman ta-
loudet voitaisiin liittää puhe-
linyhteyksiin. Penninkulma 
on kulmakunta, josta suurin 
osa kuuluu Mellilään, ny-
kyisin Loimaan kaupunkiin, 
mutta myös osa Kosken Tl ta-
louksista kuuluu Penninkul-
maan. Asia saikin silloisessa 
puhelinyhtiössä myötätuulta 
ja yhtiö veti linjat Isonperän 
keskukselta Penninkulmalle. 
Keskus sijoitettiin Pennin 
kauppaa lähellä olevaan Eila 
Lehtisen taloon. Sitten alkoi 
linjojen veto eri talouksiin pu-
helinliittyjien vastuulla, yhtiö 
ei siihen osallistunut. Vaikka 
kotimme ei oikeasti Pennin-
kulmaan kuulunutkaan, olin 
syntyjäni penninkulmalainen, 
samoin suuri osa lähisukulai-
sistani ja lähes kaikki silloiset 
tuttavanikin asuivat siellä. 
Niinpä mekin päätimme ot-
taa puhelimen, varsinkin kun lähinaa-
purimme Yrjö Niemi oli jo vastaavan 
päätöksen tehnyt.

Noin kilometrin matka Niemeltä 
meille oli Niemen pelto-osaa lukuun ot-
tamatta pelkkää metsää. Lankoja varten 
puhelinkupit (eristeet) lyötiin surutta 
kasvaviin puihin olemassa olevaa tietä 
seuraillen. Linjan meille veti lähinnä 
Nummelan Kosti. Tolppakengin hän 
kiipesi puihin, joskus vähän oksia kar-
sien.

Sitten eräänä syysiltana Kosti 
sai vedettyä piuhat kiinni. Eriksson-
merkkinen puhelin oli jo hankittu ja 
vihdoin oli koesoiton aika. Kosti oli 
vähän pirullinen ja pyysi yhdistämään 
Niemelle, kun sai yhteyden keskukseen. 
Yrjö Niemi vastasi ja Kosti esittäytyi: 
”Turun Sanomista Iltaa! Teillekin sin-

Kun puhelin 
Parmaniittyyn saatiin

ne Penninkulmalle on saatu puhelin.” 
Yrjö vastasi hyvin virallisesti puhuen, 
että linjat olivat jo kunnossa. Ainoastaan 
heidän naapurissaan, Parmassa, oli lin-
janveto vielä kesken.” Tällöin Kosti ei 
jaksanut enää pidätellä nauruaan, vaan 
kertoi, että Parmankin linjat olivat nyt 
kunnossa ja että hän soittikin sieltä.

Me saimme numeroksi 19, eli nu-
meromme oli yksinkertaisesti Penni 19. 
Saimme näin suuren numeron, koska 
liityimme sen verran myöhään. Kosti 
Nummela hankkeen puuhamiehenä ja 
linjanrakentajana sai itseoikeutetusti 
numero ykkösen, ja veljeni Toivo Kos-
kisen numero oli 4. Oli jännää aikaa 
paikkakunnalla, kun puhelin oli uusi; 

Salmenojan Väinökään ei voi-
nut mennä naapuriin kylään 
yhtä aikaa vaimonsa kanssa, 
joskus kumminkin joku sinä 
aikana soittaisi.

Keskuksessa kerran soi 
keskellä yötä. Eila luuli, että 
jossain tarvittiin apua, vaik-
kapa lääkäriä. Äitikin hyppäsi 
pystyyn ja kysyi: ”Mitäs nyt 
on?” ”En tiedä”, sanoi Eila, 
”mutta Niemen läppä on kyl-
lä auki.” Kun keskus vasta-
si, niin eräs vähän maistissa 
ollut mies sanoi, että koska 
vehkeet oli laitettu, niitä piti 
myös käyttää.

Silloinen järjestelmä oli 
yksilankajärjestelmä, mikä 
tarkoitti sitä, että puhelut 
kuuluivat ns. läpi. Kesken pu-
helun saattoi kuulla joidenkin 
toisten puhelinkeskustelun. 
Hirveän salaisia asioita ei sil-
loin kannattanut puhelimessa 
jutella, koska ne saattoivat 
olla kaikkien kyläläisten tie-
dossa alta aikayksikön. Siihen 
aikaan emännillä oli hyvää 

ajanvietettä, kun navetta-askareet oli 
saatu aamupäivällä tehtyä, niin oli muka-
va ottaa luuri käteen ja kuunnella, mitä 
toiset emännät siellä keskustelivat. Van-
han puhelimen yläosassa olivat pienet 
kellot. Kun lähdin johonkin pois, laitoin 
pienet paperinpalat kellojen väliin. Jos 
ne olivat pudonneet pois, tiesin, että 
joku oli soittanut. Siinä oli vain se paha 
puoli, etten tiennyt, kuka.

Sitten 1960-luvun alkupuolella 
Penninkin keskus automatisoitiin, yhtiö 
laittoi kunnon linjat. Tuli kaksilankajär-
jestelmä ja kiekkopuhelimet. Toisten 
puheluja ei enää voitu kuunnella, siir-
ryttiin nykyaikaan.

Toini Saarinen
Kosken Tl vanhin asukas,  

96-vuotias

Toini Saarinen ja Eriksson-puhelin
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Luikku, tano- ja kekkaratorvi, töötti, 
tyyttä, tuahtoot... Tuohitrumpetilla 

on ämyri-sanan ohella kymmeniä nimi-
tyksiä, mikä todistaa sillä olleen vankka 
asema mielikuvitukseltaan rikkaan maa-
laisväestön keskuudessa. Tuohitrum-
petit ovat monen muotoisia ja kokoisia 
voimakasäänisiä trumpettisoittimia, 
joiden merkitys esivanhempiemme elä-
mässä on ollut huomattava.  Aitaamat-
tomilla metsälaitumilla karjan mukana 
liikkuneet paimenet ovat tuohitorviin 
puhaltamalla pelotelleet petoja, kutsu-
neet karjaa kokoon ja viestineet kylään 
tai toisille paimenille. Musikaaliset 
paimenet ovat tämän lisäksi soitelleet 
vapaahetkinään mielialansa mukaisia 
melodioita torvella tai muilla raken-
tamillaan soittimella. Syrjäseuduilla, 
kuten Pohjois-Karjalassa, Kainuussa 
ja Vienassa, tuohitorvella musisoitiin 
yleisesti ainakin 1930-luvulle, sillä ”kil-
pailevien” soittimien määrä oli pieni. 
Arvostetut soittajat, useimmiten mie-
het, soittivat tuohitorvillaan yleensä ra-
kennusten katolla tai korkealla mäellä, 
josta soitto kuului kauas. Kerrotaan 
tällöin jokaisen kyläläisen keskeyttä-
neen toimensa kaunista soittoa kuun-
nellakseen. 

Lepästä kuoritrumpetteja ovat 
valmistaneet puun runsaimmilla le-
vinnäisyysalueilla erityisesti suomen-

Ämyri, koskelainen nimitys 
tuohi- ja leppätorvelle

ruotsalaiset. Lepänkuoren taipumus 
käpristyä kuivuessaan lienee ollut eräs 
syy koivuntuohesta kierretyn torven 
ylivoimaiseen suosioon.

Kuoritrumpetit ovat perinteisiä 
paimensoittimia, joita on käytetty 
maassamme jo rautakaudella, 500 eKr 
– 1300 jKr. Tuohitrumpetti on saatettu 
tuntea Suomessa aiemminkin, sillä tut-
kijoiden mukaan Pohjois-Euroopassa 
on valmistettu orgaanisista aineista 
trumpetteja jo ennen, kuin pronssikau-
tiset keltit ja kantagermaanit alkoivat 
rakentaa kultillisissa yhteyksissä käyt-
tämiään trumpetteja. Todistusaineiston 
maaduttua jo kauan sitten happamassa 
maaperässämme tuohitorvien, kuten 
muidenkin perinnesoittimien histori-
aa ei voida varmuudella määrittää kuin 
säilyneiden soittimien osalta. 

Lähes koko Euraasian laajuisen ve-
tohärkäalueen pohjoisin edustuma on 
Lounais-Suomi, jossa naudansarvista 
on rakennettu soittimia ainakin rauta-
kaudelta lähtien. Härän- ja lehmänsarvia 
on käytetty yleisesti kylätorvina, eli väen 
koolle kutsumiseen. Lehmänsarvi on 
ollut yleisesti emäntien apuna työväen 
kutsumisessa syömään. Lisäksi härän-
sarvella on ilmoitettu kevään toimet al-
kaneeksi eri puolilla Suomea suvipäivän 
tai vapun vastaisena yönä. Uskomuksen 

mukaan pedot eivät kajonneet karjaan 
koko kesänä äänen kantavuusalueella. 
Soitinta on käytetty ruumiintorvenakin: 
kuolintalosta kutsuttiin naapurusto vai-
najan muistoksi vietettävään rukoushet-
keen. Rannikolla häränsarven tehtävänä 
on ollut toimia sumutorvena. Soittimella 
lurittelu puhallus-painetta ja tukkotek-
niikkaa hyödyntäen on kuulunut siellä, 
täällä vanhojen miesten huveihin. 

Pukinsarven käyttö trumpettisoit-
timena on levinnyt nykyisen Suomen 
alueelle todennäköisesti ruotsalaisten 
uudisasukkaiden mukana 1600-luvun 
lopulla. Pukinsarviin on soittamisen 
helpottamiseksi yleisesti lävistetty 2-5 
sormiaukkoa. Sormiaukollisten sarvi-
soittimien omaksuminen suomalaiseen 

Tuohitorvea ei ole maassamme yleisesti arvostettu sataan vuoteen, 
mikä lienee johtunut paimenten ammattikunnan häviämisen ohella 
myös maalaisten häpeästä omaa kulttuuriaan kohtaan. Viulujen ja 
haitarien yleistyessä Länsi-Suomessa yksinkertaiset paimensoittimet 
ja niiden soittajat pitivät  perinnettä yllä idän periferiassa. 1900-luvun 
puolivälin jälkeen tuskin kukaan osasi tai halusi enää soittaa vanhan-
aikaisella  tuohitorvella. Käytännöllinen perinnesoitin oli päätynyt 
musiikillisesti arvottomaksi lasten soittimeksi ja matkamuistoksi.

Onneksi tuohitorven taantuma on ohi. Siitä todistavat ainakin tä-
män artikkelin kirjoittajan kokemukset muutaman vuoden ajalta ja 
koskelaisten pyöräilijöiden kannustavat kommentit torvensoittajalle.

Seuraavaksi kerron hieman lisää torvista, siis suomalaiskarjalaisista
trumpettisoittimista.

Tuohitorvi

Tuohi- ja leppätorvi
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kansan-kulttuuriin mahdollisti ensim-
mäistä kertaa ympärivuotisen melodi-
sen musisoinnin puhallinsoittimella. 
Pukinsarven musiikillinen käyttö levi-
sikin maassamme nopeasti ja kahdensa-
dan vuoden ajan pukinsarvi oli erittäin 
suosittu ja arvostettu soitin Suomen ja 
Karjalan maalaisväestön keskuudessa.

Läntiselle rannikollemme omak-
suttiin puurunkoinen vannetrumpetti 

sen uskottiin torjuvan pimeimmän 
vuodenajan yliluonnollisia vaaroja. 
Suomessa kristillisyyteen liitetyn pe-
rinteen mukaan torvea on kutsuttu myös 
adventti- ja joulutorveksi. Suomalaiset 
kehittivät vannetrumpetista rukoustor-
ven, tuohella päällystetyn variantin, jolla 
kutsuttiin seurakuntalaiset rukoushet-
kiin. Rukoustorven käytön ydinaluetta 
olivat eteläinen Pohjanmaa, Satakunta 
ja Varsinais-Suomi. Herätysliikkeen 
vanhoillisuuden ansiosta rukoustorvia 
käytettiin satoja vuosia, 1800-luvun al-
kuun saakka. Suomen keskiaikaisissa 
kirkoissa on kuvattu enkeleitä ja pai-
menia rukoustorvia soittamassa.

Tuohipäällysteinen luikku on pitkä 
ja siro puutrumpetti, jonka alapäässä 
on selvästi erottuva kaikusuppilo. Kan-
san käytössä rukoustorvena ja mies-
paimenten torvena palvellut soitin on 
oletettavasti kopioitu lajin metallisesta 
edustajasta, jota kiertelevät muusikot 
ja ilveilijät käyttivät. Myös sotilassoitti-
mena tunnettu laji lienee  liittynyt myös 
säätyläisten tanssiharrastukseen aina-
kin Kustaa Vaasan ja Juhana herttuan 
hoveissa.

Pullomainen turu on lyhyessä ja 
pitkässä muodossaan ollut paimenten 
soitin Etelä-Vienassa, Aunuksessa ja 
Laatokan Karjalassa. Yleensä lepästä 
tai haavasta rakennetuista soittimista 
on tietoja myös Etelä-Savon ja Pohjois-
Karjalan itäisimmistä osista. Savossa 
soittimella tiedetään kajautetun pääsi-
äisaamuisin korkealla mäellä tervehdyk-
siä ympäröiville kylille, joista on vastattu 
niinikään toitotuksella.

Totto on tukevarakenteinen pai-
mensoitin, jota on käytetty Kannaksella, 
Laatokan Karjalassa, Itä-Uudellamaalla 

hansakauppiailta ja keskiruotsalaisil-
ta uudisasukkailta jo 1200-luvulla. 
Suoran kartion muotoinen, lepästä, 
haavasta tai katajasta  kovertamalla ra-
kennettu soitin pysyy koossa kataja- tai 
rautavanteilla. Erittäin voimakasäänistä 
vannetrumpettia on käytetty tulipalois-
ta hälyttämiseen, mutta myös paimenet 
ovat hyödyntäneet sitä työssään. Van-
netrumpetin mukana soittimen omak-
suneiden keskuuteen on levinnyt myös 
keskieurooppalainen ns. keskitalven 
torvi-perinne, jonka juuret lienevät 
esikristillisessä uskomusmaailmassa. 
Jokaiseen ilmansuuntaan toitottami-

ja Savossa. Toisinaan paimenet ovat 
kaivertaneet turuihinsa ja tottoihinsa 
yhden sormiaukon petoja tehokkaasti 
karkottavien huomioäänten soittamista 
varten. Inkoon ja Rymättylän kirkoissa 
on kuvattu totoksi luokiteltavaa soitin-
ta Viimeinen tuomio -maalauksissa. 
Sormiaukollinen totto on savolainen 
esimerkki soittimien omaperäisestä 
kehittelystä.

Brelo on paimenten soitin, jonka 
kaikusuppiloksi sopii tuohi-nauhan 
ohella pelti ja naudansarvi. 1600-lu-
vulla Laatokan länsirannalla  luikusta 
kehitettyä soitinta on käytetty myös 
Savossa ja Uudellamaalla.

Päällystämätön puusarvi on edelli-
sistä soittimista poiketen valmistettu 
poraamalla tai poltinraudalla. Laato-
kankarjalainen soitin on ollut käytössä 
1800-luvulla ja se on tullut tunnetuksi 
Liisa Pessin soittamana Helsingin lau-
lujuhlilla vuonna 1900.

Minna Hokka

Rukoustorvi, vannetrumpetti ja luikku

Trumpettien koverrettuja puhallus-
aukkoja

 Turu, pitkä turu, totto, sormiaukollinen 
totto, brelo  ja puusarvi
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Teksti pohjautuu Viljo Lehtisen oma-
kätisiin muistiinpanoihin sekä Koske-
laisseuran aiemmin järjestämän muis-
telutilaisuuden aiheisiin.

Syntymäkotini sijaitsi Tarvasjoen 
Tuorilan kylässä, jonne Paimiosta 

kotoisin ollut isäni Anton Rudolf Leh-
tinen (Grahn) rakensi kotitalonsa.Äiti-
ni Hilma Matilda Kankare oli Marttilan 
Ollilasta ja minä, 25.1.1921 syntynyt, 
olin keskimmäinen heidän seitsemästä 
lapsestaan.

Tilalla oli peltoa nelisen hehtaaria ja 
metsää hiukan vähemmän. Karja käsitti 
2-3 lehmää, hevosen, lampaan, yhden 
sian ja muutamia kanoja, joten ruuan 
suhteen olimme pitkälti omavaraisia. 
Isä kävi rakennustöissä ja jatkoi päivää 
vielä iltapuhteella kotonaan erilaisten 
puusepäntöiden parissa.

Vanhempani olivat ahkeria ja eteen-
päin pyrkiviä.Äiti myös juurrutti lap-
siinsa lujan mutta lempeän kristillisen 
elämänkatsomuksen. Olen tuntenut 
syvää kiitollisuutta siitä aineettomasta 
perinnöstä, jonka lapsuuskodista sain 
mukaani.

Työntekoon saimme tottua pienestä 
pitäen kun osallistuimme karjanhoitoon 
sekä pelto- ja metsätöihin äidin ja isän 
apuna.

Rippikoulun käytyäni pääsin isän 
mukana rakennus- ja metsätöihin myös 
tilan ulkopuolelle. Myöhemmin sain 
renginpestin kirkonkylän Isotaloon.

Siellä työpäivät olivat pitkiä ja ras-
kaita, mutta talossa oli muuten hyvä ja 
kannustava ilmapiiri. Kun isäntä osti 
uuden traktorin, ei sitä aluksi saanut 
ajaa kukaan muu kuin hän itse - ennen 
pitkää hän kuitenkin sai tarpeekseen 
siitäkin hommasta ja niin tuli minusta 
traktorinkuljettaja, mikä oli nuorelle 
miehelle kovasti mieluisa tehtävä.

Jatkosodan uhka oli jo ilmassa, kun 
sain kutsun armeijaan.

Lähtö oli 2.4.1941, aluksi Tur-
kuun, sieltä Haminaan ja edelleen 
Mäntlahteen lähemmäksi rajaa. Vain 
lyhyen harjoitusjakson jälkeen alettiin 

Vako-Ville muistelee 
menneitä!

26.6.1941 koota taistelujoukkoja ja 
siirtää niitä rintamalle. 

Sotareissu kesti kaikkiaan lähes nel-
jä vuotta. Itse selvitin sodan monenlaiset 
vaiheet päällisin puolin eheänä, veljeni 
Taunon osaksi kuitenkin tuli sankari-
kuolema. Tuo ”rankempi reissu” ansait-
see omat muistelmansa, joten jätämme 
sotahommat väliin ja siirrymme takaisin 
siviiliin. 

Sodan päättyessä olin edelleen poi-
kamies ja elätin itseäni rakennuksilla, 

metsissä ja muilla sekalaisilla talojen 
töillä.

Lähiseudun tanssilavoilta löytyi sit-
ten elämänkumppani, reipas ja iloinen 
Taivassalon tyttö, Lahja Salonen.

Häiden jälkeen löysimme yhteiset, 
joskin vaatimattomat asuintilat ja sitten 
alettiin katsella yhteisen työpaikan pe-
rään. Mielestäni Turusta olisi löytynyt 
puutarhatöitä meille molemmille, mut-
ta Lahjalla oli jo ennestään kokemusta 
kaupan alalta ja minun oli vedettävä 
ehdotukseni takaisin. 

Pian (1948) sattuikin, että osuus-
kauppa Vako etsi hoitajaa Isonperän 
myymäläänsä. Niin sitten tehtiin Lahjas-
ta – hänen aikaisemman kokemuksensa 
perusteella - myymälänhoitaja ja minun 
osakseni jäi asemaseudun viljavaraston 
hoito.

Isoperän myymälä oli pienehkö lii-
kevaihdolla mitattuna, mutta Lahja sai 
pian myyntiluvut kohoamaan. Minä itse 
taas sain arvokasta kokemusta vilja- ja 
maatalouskaupasta. Yhteinen kauppi-
asuramme oli nyt viitoitettu.

Jonkin ajan päästä (1949) Vako tar-
josi meille myymälänhoitajan paikkaa 
Someron Vilukselassa ja tästä eteen-
päin olimmekin sitten kirjaimellisesti 
samassa työpaikassa, saman tiskin ta-
kana. Siitä seurasi myös, että nyt minua 
alettiin tituleerata ”johtajaksi”, vaikka 

Viljo Lehtinen

Viljo Lehtinen ja Markus Munkki.
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Lahjallehan tuo titteli olisi tietenkin 
kuulunut.

Pienehkö oli myös Vilukselan myy-
mälä ja vielä sivutien varressa, mikä 
erityisesti talviaikaan rajoitti saapuvia 
tavaratoimituksia.

Myynnin lisäämiseksi ulotimme 
osan tavarahankinnoista muualta kuin 
pääliikkeestä tapahtuviksi. Esimerkik-
si tupakat ja muitakin erikoistavaroita 
tilattiin Oskari Heikkilältä Loimaalta. 
Kun varsinkin tupakkatuotteet olivat 
sodan jälkeen kiven alla, niin pian seu-
dun miehet neuvoivat toisiaan: ”Hae 
Vako-Villeltä, kyllä siellä on!”

Myynti kasvoi. Samoin kasvoi myös 
perhe kun esikoistytär syntyi. Sitten 
meille tarjottiin siirtoa Kosken suu-
rimpaan sivumyymälään Hongistolle.

Niin myymälä kuin asuntopuolikin 
olivat siellä jo vallan toista luokkaa kuin 
mihin tähän asti oli totuttu. Asuintilan 

lisäys olikintarpeen, kun perheeseen 
samaan aikaan syntyi toinen lapsi.

Hyvän palvelun ja tarmokkaan 
myyntityön ansiosta liikevaihtokin vielä 
kasvoi ja tämä kasvatti myös kauppias-
mainettamme.

 Seuraavaksi Mellilän seudun isännät 
jo tarjosivat paikkaa osuuskaupan suu-
rimman sivumyymälän hoitajana, mutta 
johtajalla oli paikalle katsottuna jo oma 
ehdokkaansa. Sen sijaan meille kyllä 
tarjottiin päämyymälän vastuunalaista 
hoitoa, mutta siitä kieltäydyimme, kun 
palkka ei mielestämme ollut suhteessa 
työmäärään ja vastuuseen. 

Sitten tuli Oskari Heikkilän kont-
toripäällikkö tunnustelemaan, olisiko 
meillä kiinnostusta ryhtyä yksityiskaup-
piaiksi. Tähän vastasin heti: Tahtoa ja 
taitoa olisi vaan ei rahaa, mahdotonta!

Oskari Heikkilä ei kuitenkaan luo-
vuttanut, vaan sain kutsun mennä hänen 
luokseen neuvottelemaan. Kun menin 
Oskari Heikkilän liikkeeseen ja kysyin 
johtajaa, minulle osoitettiin miestä joka 
parhaillaan punnitsi asiakkaan muna-
koppaa. Löytyi tuota kotoista kauppias-
henkeä näinkin isosta liikkeestä!

Konttorin puolella keskustelimme 
pitkään maaseudun kaupasta. Sitten 
- ilmeisesti huomaten kiinnostukseni 
asiaan – hän suoraan kysyi, haluaisim-
meko me kauppiaiksi Koskelle. Vasta-
sin kuten aikaisemminkin: kun ei ole 
rahaa ei ole mahdollisuuttakaan. Tähän 
Oskari vastasi: Ei raha ratkaise, jos vain 
olette rehellisiä.

Oskari ilmeisesti luotti minuun kun 
vakuutin sekä rehellisyyttämme että 
myös ammattitaitoamme, ja seuraavaksi 
tulikin jo ehdotus: Kun me hankimme 
myymälän paikan Koskelta ja laitamme 
sen kuntoon, niin heidän henkilökun-

tansa toimittaa meille tavarat hyllyille 
asti. Rahaa tarvitaan vasta kun tavarat on 
myyty. Sanoin, että menen ensin Lahjal-
le kertomaan ja soitamme sitten päätök-
sestä. Oskari tokaisi: Onnea matkaan!

Päätös kotona syntyi nopeasti eikä 
tuo elämän suuri käännekohta ole jäl-
keenpäinkään kaduttanut. 1954 vuok-
rasimme Sorvaston Kärriltä rakennuk-
sen, jonka kunnostimme ja kalustimme. 
Oskari Heikkilä toimitti tavarat ja ava-
jaispäivästä sovittiin. Asiakkaita saapui 
pitäjän kaikilta suunnilta ja monet heistä 
huomauttivat, että kyllä tällaisen liik-
keen pitäisi olla keskellä kirkonkylää.

Kuusi vuotta kesti tuon asian kyp-
syä. Liikkeen kalustosta löytyi jo useita 
autoja niin ettei tavaroidenkaan siirtä-
misessä olisi enää hankaluuksia. Soveli-
as tontti saatiin Paulan maista ja vieläpä 
osuuskauppaa vastapäätä.

Rakennukseen tarvittiin laajan avo-
myymälän ja sosiaalitilojen lisäksi tilat 
postitoimistolle, yläkertaan asunnot 
kahdelle perheelle sekä vielä pihara-
kennukseen autotalleja ja varastotilaa. 
Luhtalan veljeksillä olikin edessään mel-
koinen rakennusurakka, joka valmistui 
vuonna 1960.

Lahjan työtaakka kasvoi jälleen tun-
tuvasti kun hallinto- ja talousasiat olivat 
kaikki hänen vastuullaan. Talousasiat 
olivat kuitenkin kunnossa: Kun Oska-
ri Heikkilä kutsui minut luokseen ja 
kiitteli ripeästä toiminnasta, voin minä 
siihen vastata, että tällä kertaa avajaista-
varat on jo maksettu. Saman tien sovim-
me yhteistoiminnasta niin viljaostoissa 
kuin lannoitekaupassakin sekä näihin 
liittyvissä kuljetuksissa.

Sorvaston asukkaat luonnollisesti 
olivat vähemmän ilahtuneita myymälän 
muutosta. Heidän toivomukseensa myy-
mäläautosta pitikin vastata kiireisesti. 

Kahdestaan Lahjan kanssa me aluksi 
lähdimme sillekin reissulle. Ensimmäi-
nen pysäkki oli kymmeneltä aamulla ja 
viimeinen kello 23 illalla. Takaisin pa-
lattua piti auto vielä tyhjentää, siivota 
ja täyttää uudelleen. Mutta asiakkaiden 
tyytyväisyys oli kuin lääkettä väsymystä 
vastaan.

Syksyisin tuli tavaksi järjestää asiak-
kaille elojuhlat ja Nuortentupa pullisteli 
väenpaljoutta. Kerran Juuren Esko hoiti 
paikalle jopa kokonaisen laivaston soit-
tokunnan.

Viljo ja Lahja Lehtinen
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Viljakauppa kävi vilkkaana. Toimi-
tukset nousivat jo miljooniin kiloihin. 

Kun yksi hyvä viljavuosi ruuhkaut-
ti Raision tehtaiden vastaanoton, niin 
silloin tarvittiin aikaisempina vuosina 
luotua hyvää mainetta ja luottamuksel-
lisia suhteita.

Kun kauppahomma nyt oli vakiin-
tunut, alettiin 1970 katsella paikkaa 
uudelle asunnolle - kukapa siellä vin-
nillä ikäänsä asuisi. Mutta uuden talon 
perustukset olivat vielä keskeneräiset 
kun lähtö vinniltä tuli ja nopeasti. 

Illalla nukkumaan mentäessä alkoi 
tuntua savun hajua – jossain oli tuli irti! 
Juoksin alakertaan ja totesin varaston 
olevan liekeissä. Kun palopilli samassa 
alkoi soida, tiesin avun olevan tulossa. 
Ryntäsin valmiiksi lastatun myymäläau-
ton rattiin ja onnistuinkin ajamaan sen 
naapurin pihalle turvaan. Lahjalla oli 
tärkeimmät asiapaperit käsilaukussaan 
ja niin nekin säilyivät.

Pian pihalla oli palokuntia mones-
takin pitäjästä, mutta tuli saatiin talttu-
maan vasta kun rakennukset olivat lähes 
kokonaan tuhoutuneet.

Mikä nyt eteen? Minä, Lahja sekä 
Markus Munkki pidimme kiireisen 
palaverin. Entinen LSO:n myymälä oli 
tyhjillään, mutta myös kalustamaton. 

Laineen Arvolta sain lainaksi vaat-
teet ja kengät sekä vielä lisäksi kyydin 
Turkuun johtaja Karvetin puheille.

Vuokrasopimus syntyi nopeasti. 
Soitin kotiin ja pyysin kaksi kuorma-
autoa heti Turkuun. Toiseen lastattiin 

Kesälän pihalla hirvimetsälle lähdössä. Kuvassa vas. Reino Raunio, Eero Kesälä, 
Markku Kesälä,Ville Lehtinen, Matti Honkala, Ilmari Kesälä, Jorma Haapala ja 
Lauri Kesälä. Kuvannut: Antti Kesälä 1960-luvulla.

Vuoden 2008 syyskokouksessa Matti Mikkola haastatteli kauppias Viljo Lehtistä. 
Kuva: Hely Nurminen.

elintarvikkeita ja toiseen myymäläka-
lusteita, mitkä saatiin asennettua myös 
paikalleen seuraavan yön kuluessa. Kii-
tos ennen kaikkea Markuksen ripeän 
toiminnan, väliaikainen myymälä oli 
valmis vain muutamassa päivässä.

Myymälässä kaupattiin aluksi myös 
muuten moitteetonta, mutta hieman 
savunhajuista tavaraa. Myymälän va-
kuutukset eivät vastanneet päivänarvoa 
ja kaikki kelvollinen oli muutettava ra-
haksi.

Mutta hädässä ystävä tunnetaan. 
Tuttu rakennusliikkeen omistaja Ypä-
jältä tuli valittelemaan tapahtunutta ja 

kyseli että mitäs nyt? Kun uudet suun-
nitelmat olivat jo valmiina, niin mitäpäs 
muuta kun nimet urakkapaperiin. En-
nen joulua oli uusi rakennus valmis ja 
taas pidettiin näyttävät avajaiset.

Liikevaihto kasvoi edelleen hyvää 
vauhtia ja erityisen suurta oli maatalo-
uskaupan kasvu. Muistelin kiitollisena 
Oskari Heikkilää, joka oli saanut minut 
ymmärtämään tuon alan merkityksen 
ja myös Lahja edelleen ja nurkumatta 
otti vastatakseen yhä suuremmasta työ-
taakasta.

Viitisen vuotta vielä jaksoimme 
tuossa ”hullunmyllyssä”. Sitten 1976 
löytyi kiinteistölle ostaja, kuivuritehtai-
lija Uusi-Jaakkola, joka toivomuksestani 
vuokrasi sen Tukku-Fredriksonille. 

Pääosa liikkeen ”raskaasta tavaras-
ta” ei kuitenkaan kelvannut uudelle 
kauppiaalle, joten jatkoimme myös 
omaa myyntiä vielä kaikkiaan yhdek-
sän vuoden ajan. Vasta vuonna 1984 
uudenvuodenaattona panin portille 
taulun: ”Liike lopetettu toistaiseksi”.

Kauppiasuransa ohella Viljo Lehtinen 
toimi luottamustehtävissä mm. Keskon 
hallintoneuvostossa, vähittäiskauppi-
asliitossa sekä useissa Kosken Tl kun-
nan toimielimissä. Diplomikauppiaan 
arvonimi hänelle myönnettiin 1966. 
Viljo Lehtinen edesmeni vuonna 2009.

Matti Mikkola
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Vuonna 1936 Mellilästä muutti Ori-
päähän nuori ja tarmokas yrittäjä-

pariskunta. Lasse ja Taimi Laaksonen 
aloittivat uudella paikkakunnalla ensim-
mäisen oman vaatturiliikkeensä. Aputyö-
voimaa oli 1-2 henkeä ja sitä tarvittiin-
kin, sillä perheen molemmat pojat Jukka 
ja Pekka syntyivät vasta näinä vuosina. 

 Parin vuoden kuluttua perhe muutti 
Turkuun. Vanhemmat menivät Kesti-
lään ompelemaan ja Jukka oli Melliläs-
sä Taimin vanhempien luona. Vuonna 
1939 Lasse lähti sotaan ja Taimi jäi 
Kestilään ompelemaan mantteleita. 
Vielä sota-ajan jälkeenkin molemmat 
työskentelivät Kestilässä.

 Sota-ajan Jukka asui isovanhempien-
sa luona ja Pekka lähetettiin sotalapseksi 
Ruotsiin, jossa hän oli niin kauan, että ehti 
käydä siellä yhden lukukauden kouluakin. 
Ruotsiin Pekka meni täysin ummikkona 
ja palasi sitten yhtä täydellisesti ruotsin-
kielisenä takaisin Suomeen ja Turkuun.

 Vuonna 1945 Laaksoset perustivat 
Turussa oman yrityksen. Vaatturiliike 
Laaksonen aloitti toimintansa vanhassa 
puutalossa vastapäätä Turun linja-au-
toasemaa, osoitteessa Aninkaistenkatu 
13. Nykyään tällä paikalla on Suomen 
Terveystalon toimipiste.

 Lassen vaatturialan ammattitausta 
oli vahva. Hän oli päässyt jo varhain op-
pipojaksi ”Rinnen Aleksille”, eli Mel-
lilän aseman vieressä olleeseen Aleksi 
Rinteen vaatturiliikkeeseen. Hän tunsi 
alan omakseen, koska ei ollut muita töi-
tä koskaan kokeillutkaan. 

 Taimi, omaa sukua Lamminen, oli 
aloittanut työelämänsä yhtä nuorena. Jo 
14-vuotiaana hän oli kahvilan aputyttönä 
Mellilässä. Myöhemmin hän oli SOK:n 
myyjättärenä sekä Mellilässä että Kos-
kella ja oli kerran jopa viiden kuukau-
den ”komennuksellakin” Taivassalon 
Osuuskaupassa. Ehkä tätä perua oli se, 
että Laaksoset myöhemmin hankkivat 
itselleen kesämökin juuri Taivassalosta.

Tulipaloa ja muuta murhetta
Vuonna 1949 Laaksoset muuttivat 
Koskelle. He ostivat aivan Kosken 
keskustassa sijainneen, Saara Rauha-

Laaksosen pukimon ja 
tekstiilitehtaan 40 vuoden urakka

lan omistuksessa olleen talon, johon 
remontoivat itselleen työ- ja liiketilat. 
Asuste- ja vaatturiliike Laaksonen avasi 
ovensa 1.9.1949, josta siis tänä syksynä 
tuli kuluneeksi 61 vuotta. 

Laaksoset olivat yritteliäs pariskun-
ta. Laaksoset tunnettiin miellyttävinä ja 
ystävällisinä henkilöinä. Taimi oli syn-
nynnäinen myyjä ja hyvän tyylitajun ja 
värisilmän omaava taitava asiakaspalveli-
ja. Vielä iäkkäänä hän huomioi ympäris-
tössään kaiken kauniin ja ilahdutti usein 
ystäviään ja lähi-ihmisiään hymyillen ja 
mainiten jotain esimerkiksi kauniista 
puserosta tai sopivan värisestä huivista.

Lasse oli työnantajana hymyilevä ja 
leppoisan oloinen, mutta työasioissa 
kuitenkin hyvin tarkka ja tarpeen vaati-
essa tiukkakin. Hän oli myös musikaali-
nen, hyvä viulisti joka soitti jo 1930-lu-
vulla muun muassa Humu-orkesterissa 
Mellilässä. Jukan ja Pekan muistaman 
mukaan hän ei sota-ajan jälkeen kuiten-
kaan enää lainkaan koskenut viuluun.

Pojat ovat perineet isänsä musikaa-
lisuuden. Molemmat soittivat Koskel-
la Kansalaisopiston soittokunnassa 
vuodesta 1968, sen perustamisesta 
asti, sittemmin kaikkiaan 31 vuotta. 
Jukka soitti trumpettia ja saksofonia, 
joilla hän vuosina 1953–1958 musisoi 

myös Sointu-Veikoissa. Pekan soittimia 
olivat tenoritorvi ja hanuri, joista viime 
mainittua hän soittaa vieläkin.

Vuonna 1953 valmistui uusi kaup-
parakennus. Toiminta lähti alusta asti 
hyvin käyntiin. Myös Lasse Laaksosen 
äiti Hilma oli lopettanut työnsä Kestilän 
tehtaalla ja tullut ompelemaan poikansa 
uuteen liikkeeseen. 

Vuonna 1957 päästiin uuteen teh-
dasrakennukseen, johon tulivat myös 
asunnot Hilma-äidille ja parille talon 
työntekijälle. Samana vuonna tapahtui 
odottamaton onnettomuus, kun teh-
taassa syttyi tulipalo.  Tuho oli suuri, 
liekkien loimut näkyivät kauas.  Ym-
päristökuntienkin palokunnat tulivat 
pikavauhtia paikalle. Koskelainen säh-
köteknikko Martti Karp pystyi onneksi 
katkaisemaan palavasta rakennuksesta 
sähköt, jotta voitiin ryhtyä varsinaisiin 
vesisammutustöihin. 

Palon syttymissyy ei koskaan käynyt 
täysin selville, mutta ilmeisesti tuli lähti 
liikkeelle Laaksosen Mamman keitto-
levystä, joka oli jäänyt päälle. Muut 
asukkaat ehtivät pelastautua liekeistä, 
mutta Mamma itse menehtyi palo- ja 
häkäkaasuihin.

Lasse ja Taimi Laaksonen olivat 
juuri silloin liikematkalla Ruotsissa ja 
pojat Jukka ja Pekka sotaväessä. Jukka 
muistaa saaneensa kolmen päivän loman 
kotona sattuneen tulipalon ja isoäidin 
kuolemantapauksen takia. Työntekijät 
jouduttiin lomauttamaan, mutta kaikki 
välttämätön toiminta jatkui liikeraken-
nuksessa mahdollisuuksien antamissa 
olosuhteissa. Tehdas rakennettiin no-
peassa tahdissa uudelleen ja muutaman 
kuukauden kuluttua toiminta alkoi taas 
täydellä teholla. 

Vuonna 1972 tehdasrakennuksen 
yhteyteen rakennettiin lisäsiipi. Ompe-
limo siirtyi kokonaisuudessaan siihen ja 
vanhat tilat jäivät varastokäyttöön

Taimi Laaksosen nuorin sisar Lii-
sa oli palkattu liikkeeseen myyntie-
dustajaksi. Liisa menehtyi sittemmin 
liikenneonnettomuudessa työmatkalla 
Mäntsälässä vuoden 1956 tammikuus-
sa. Koskelainen tottunut autoilija Esko 

Taimi  ja Lasse Laaksonen
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Heikkilä oli ajamassa, mutta talven liuk-
kailla ja huonoilla keleillä onnettomuus 
pääsi tapahtumaan.

Vaate- ja munkkikauppaa
Tehtaan suurimmat ostajat vuosina 
1961–1971 olivat Minkki Oy ja Väy-
rynen Helsingistä. Käytännössä systee-
mi toimi siten, että esimerkiksi Minkki 
Oy:ltä lähetettiin Laaksoselle Pariisista 
ostettu muotitakki, joka sitten tehtaal-
la purettiin. Osista piirrettiin kaavat, 
joiden mukaan vaatetta ryhdyttiin val-
mistamaan. Jonkin mallin tilaus saattoi 
käsittää jopa tuhansia kappaleita.

Tilaaja toimitti tehtaalle mallit, 
kankaat ja napit, ja tehtaan puolesta 
hankittiin ompelulangat sekä vuori- ja 
tukikankaat. Valmiit tuotteet lähetettiin 
tilaajalle, joka puolestaan lisäsi niihin 
vielä mahdolliset koristeet, esimerkiksi 
turkikset tai nahkasomisteet.

Toisinaan tehtaalle saattoi tulla 
pelkkä valokuva tai leike ulkomaisesta 
muotilehdestä. Niiden mukaan tehtaal-
la piirrettiin kaava, jonka perusteella 
vaatteen valmistus aloitettiin. Erilaisia 
työvaiheita oli useita: kaavojen piirtä-
minen, leikkaaminen, ompeleminen, 
prässääminen ja silittäminen. Viimeiset 
vaiheet olivat tuotteiden viimeistely ja 
lopputarkastus, jonka jälkeen valmiit 
takit ja puvut pakattiin muovipusseihin 
odottamaan kuljetusta tilaajilleen.

Minkki Oy:lle Helsinkiin lähetykset 
toimitettiin säännöllisesti kaksi kertaa 
viikossa. Jukka ja Pekka toimivat pää-
asiallisina kuljettajina heti ajokortit saa-
tuaan. Vakituisena ja odotettuna viemi-
senä Helsinkiin oli kuulemma Toijalan 
leipomosta aamulla haettu sadan kap-
paleen satsi tuoreita possumunkkeja!

Pojat ja miniät vastuuseen
Jukka ja Pekka Laaksonen olivat sota-
aikaa lukuun ottamatta viettäneet lap-
suutensa ja nuoruutensa vaatturitoi-
minnan, yrittäjyyden ja liikkeenhoidon 
keskellä. Molemmat kävivät aikanaan 
Koskella silloisen yhteiskoulun ja suo-
rittivat sitten Rauman kauppaopistossa 
merkonomintutkinnon vuonna 1957. 
Siitä lähtien he olivat täysipainoisesti 
mukana liikkeen hoidossa. Odottamatta 
he kuitenkin joutuivat ottamaan täyden 
vastuun yrityksestä, kun Lasse Laakso-
nen yllättäen menehtyi perheen Taivas-

salon kesämökillä äitienpäivänä 1965.
Myymälästä jäi edelleen huolehti-

maan Taimi-äiti, mutta nyt Jukka sai 
vastuulleen tehtaan toiminnan. Pekasta 
tuli konttoripäällikkö, omien sanojensa 
mukaan ”kassakaapin vartija”, joka hoiti 
kaikki raha-asiat, palkanlaskun, kirjan-
pidon, laskutuksen ja veroilmoitukset. 
Siihen asti kirjanpidon oli hoitanut kos-
kelainen Arvo Haanen tilitoimisto.

Minkki Oy:n aikana Lasse Laakso-
nen valmisti vielä itse kaavat, mutta vuo-
desta 1966 lähtien taloon oli palkattu 
opinkäynyt mallimestari. Työntekijöihin 
kuuluivat hänen lisäkseen urakkahin-
noittelija eli ”kellokalle” sekä leikkaajat, 
ompelijat, prässääjät ja silittäjät. Lisäksi 
tehtaalla kävi viikoittain vakinainen ko-
neiden huoltaja ja korjaaja. Myymälästä 
vastasi Taimi Laaksonen apunaan mi-
niät, Jukan vaimo Eva Seitz-Laaksonen 
ja Pekan vaimo Eeva Laaksonen. Muita 
myyjättäriä oli aina tarpeen mukaan ja 
useita myyntialan harjoittelijoita oli töis-
sä tulevia opintojaan varten.

Pukujen, asusteiden ja kangaspa-
koista jääneiden palojen lisäksi myyn-
nissä oli myös matonkuteita. Niitä myy-
tiin kuitenkin lähinnä vain siksi, että 
tilkkuja jäi tehtaalta joka tapauksessa 
aika paljon, ja siihen aikaan oli vielä 
totuttu siihen, ettei mitään käyttökel-
poista koskaan heitetty roskiin.

Eva ja Eeva kertovat, miten silloisen 
kauppatavan mukaan kaikki asiakkaiden 
kysymät tuotteet otettiin hyllystä tiskil-
le esiteltäväksi. Läheskään aina ei ollut 
aikaa laittaa niitä saman tien takaisin 
paikalleen, joten liikkeen sulkeuduttua 
myyntitiskeillä oli röykkiöittäin tava-
raa. Molemmat naiset muistelevat silti 
hyväntuulisesti, miten joskus saattoi 
mennä parikin tuntia, että kaikki tava-
rat olivat siististi takaisin paikoillaan. 
Asiakaspalvelu oli aina tärkeintä.

Mallimestari 
ja kellokalle oli-
vat talon ainoat 
kuukausipalk-
kalaiset, kaikki 
muut työsken-
telivät tunti- ja 
urakkapalkan 
mukaan. Ja, ku-
ten Pekka hymy 
suupielessä ku-
vaa, työntekijät 

saivat palkkansa sopimuksen mukaan 
ja ”oma väki sitten, mitä kassaan sattui 
jäämään”. Pekan muistaman mukaan 
kukaan ei siihen aikaan valittanut pal-
koista, kaikki taisivat vain olla tyytyväi-
siä, kun yleensä oli töitä.

Ulkomaan kauppaa  
ja laman alkua
Tuotannon nousua kuvaa hyvin kehi-
tyskaari, jonka mukaan vuonna 1950 
tehtaassa oli kymmenkunta työntekijää 
ja parhaina aikoina 35. Tämä oli juuri 
ennen tuotannon lopettamista ja suurta 
1990-luvun lamaa, jolloin pääosa vaa-
tetusteollisuudesta siirtyi Suomestakin 
kaukomaille.

Tunnettuja liikenimiä, joille Laakso-
sella tehtiin alihankintana vaatteita, tun-
tuu vuosien mittaan olleen vaikka kuinka 
paljon: Kaunotar, Millner & Goldberg 
(tuotenimellä Milgo), Teiniasu ja niin 
edelleen. Vuodesta 1970 valmistettiin 
lähes kymmenen vuotta vapaa-ajan vaat-
teita norjalaiselle Õkländ AB:lle sekä 
kappoja Salenco AB:lle Tukholmaan ja 
Tvingstedt-yhtymälle Malmöön.

Viimeinen suuri tilaaja vuosina 
1980–1988 oli Hettemarks AB Ruot-
sissa. Sen kautta kulki muualle maail-
maan vuosien mittaan lukemattomat 
määrät Laaksosen tehtaassa valmistettu-
ja takkeja ja pukuja. Hettemarks oli jär-
jestänyt itse oman kuljetustoimintansa. 
Heidän vakituisena autonkuljettajanaan 
oli unkarinpakolainen Laslo Illes, joka 
vuosien mittaan tuli Laaksosille niin 
tutuksi, että hän kokkasi jopa joskus 
Taimi-äidin keittiössä tuliset unkari-
laiset ruuat koko perheväelle.

Vuonna 1988 Hettemarksilta tuli 
ilmoitus, että heidän tuotantonsa tul-
laan kokonaan siirtämään Puolaan. 
Tilaukset Laaksoselle päättyivät.  Oli 
alkanut Pohjoismaiden yleinen tekstii-
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liteollisuuden alasajo, mikä heijastui 
välittömästi Suomeen. Todennäköisesti 
kukaan ei kuitenkaan osannut aavistaa, 
että 1990-luvun lama oli alkamassa.

Laaksosen Pukimo oli aloittanut toi-
mintansa 1.9.1949 ja koko toiminta 

Tuttua ja vierasta työvoimaa
Taimi ja Lasse Laaksonen olivat läm-
minsydämisiä ihmisiä. Molemmat pitivät 
tunnetusti omiensa puolta ja kumman-
kin sukulaisille riitti aina töitä. Las-
sen veljet, kaksoset Väinö ja Veikko, 
työskentelivät pitkään tehtaalla kuten 
myös Veikon lapset, kukin vuorollaan. 
Tehtaan työntekijät tulivat pääasiassa 
Koskelta, mutta vuosien mittaan heitä 
oli lähes kaikista ympäristökunnista. 
Pukimon ja tehtaan hyvä maine oli levin-
nyt laajalle sekä työntekijöiden itsensä 
että työnantajan ja tuotteiden laadun 
ansiosta. Ei ihme, että Laaksonen ky:tä 
yhä muistellaan lämpimästi.

Veikko Laaksosen pojat Samuli ja 
Paavo olivat vuosikausia tehtaan vaki-
naisia työntekijöitä. Molemmat olivat 
sekä leikkaajina että prässityönteki-
jöinä, mutta tekivät tarpeen mukaan 
kaikkea muutakin.

Samuli kertoo myhäillen 1960-lu-
vun alussa alkaneesta lähes 24-vuoti-
sesta urastaan Laaksosen Pukimossa. 
Hän muistelee, ettei oikeastaan koskaan 
hakeutunut tehtaalle töihin, vaan sinne 
meno oli itsestään selvää, kun kerran 
isä jo oli siellä töissä. Ensimmäisellä 
viikolla – lieneekö ollut peräti jo rippi-
kouluiässä – hän oli tehtaalla välipräs-
särina, jolloin hänen alkupalkkansa 
oli kunnioitettavat 50 silloista penniä 
tunnilta. Tosin se sentään nousi jo heti 
seuraavalla viikolla kaksinkertaiseksi.

Myöhemmin Samuli toimi jonkin 
aikaa myös työnjohtajana, mutta muu-
ten hän naurahtaa olleensa tehtaalla niin 
sanottu joka paikan höylä, joka pystyi 
lähes työhön kuin työhön. Hän työsken-
teli mm. leikkaamossa, koneprässissä, 
napinreikäkoneella, höyrykattilanhoi-
tajana ja autonkuljettajana. Napinreikiä 
hän on tehnyt ”varmaan miljoonia” sekä 
pakannut lähetysvalmiita takkeja muovi-
pusseihin satoja ja tuhansia. Olipa hän 

pari kertaa käynyt Pekan mukana Hel-
singissäkin viemässä valmista tavaraa. 
Ja saapas- eli pussihousut ovat jääneet 
Samulin mieleen; niitä valmistettiin sil-
loin tällöin erityistilauksesta, sillä Lasse 
Laaksonen oli jo aikanaan valmistanut 
muutamille Kosken isännille niitä var-
ten ihan ikiomat kaavat.

Samulin toistakymmentä vuotta 
nuorempi pikkuveli Paavo oli aluksi 
vain kesätöissä Laaksosen tehtaalla. 
Vuoden verran hän työskenteli muual-
lakin, mutta palasi sitten vakinaiseksi 
tuttuun taloon, jossa viihtyi kaikkiaan 
yli kymmenen vuotta. Hän teki myös 
prässäystöitä, mutta työskenteli kauim-
min leikkaamossa.  Siellä kaavat piirret-
tiin ensin tarkasti kaavapaperille, joka 
liimattiin jopa sadan kangaskerroksen 
paksuisen pinon päällimmäiseksi. Sii-
tä leikattiin koneleikkurilla kerrallaan 
koko pino hihoja, housunlahkeita, 
kauluksia tai mitä milloinkin oltiin te-
kemässä. Paavon mieleen on erityisesti 
jäänyt se, että leikkaajan työssä oli oltava 
tosi tarkkana. Oli tiedettävä, miten päin 
kaava tuli kankaalle, että se tuli oikeaan 
suuntaan. Samassa yhteydessä oli kat-
sottava yli jäävien tilkkujen määrää, sillä 
esimerkiksi Ruotsista tulivat kaavojen 
mukana tarkat määräykset siitä, miten 
paljon kangasta sai yhtä tuotetta kohti 
käyttää. Paavo piti työstään ja oli vielä 
myöhemminkin muun työnsä ohessa 
joskus iltaisin Laaksosella autokuskina.

Kerttu Lähde työskenteli Laakso-
sen Pukimossa melkein 20 vuotta. Hän 
aloitti työt tehtaalla kesällä 1970 ja otti 
saman vuoden syksyllä hoidettavakseen 
myös luottamusmiehen tehtävät, joista 
vastasikin vuosikausia. Kertun mukaan 
Laaksosen Pukimo oli paikka, jossa 
huokui hyvä yhteishenki. Töitä riitti, 
kun oli suuret tilaukset Finn-Flaren 
kautta muun muassa Norjaan ja Venä-
jälle. Välillä oli kova kiire, mutta aina 

löytyi sopiva porukka, joka jäi ylitöihin. 
Joskus oli hiljaista ja lomautuksiakin, 
mutta silloin saatiin liitolta korvausta. 
Ammattiliitto auttoi sitenkin, että an-
toi jäsenilleen kenkäkuponkeja paikal-
liseen kenkäkauppaan, josta jalkineet 
sai sitten ostaa hieman edullisemmin.

Kaikki eivät tietenkään voineet 
jäädä ylitöihin, sillä monet joutuivat 
kulkemaan työmatkansa linja-autojen 
aikataulujen mukaan. Muuten siihen 
aikaan kuljettiin paljon polkupyörällä 
tai jalkaisin ja mahdollisuuksien mu-
kaan käytettiin yhteiskyytejä. Kerttu 
tuli Koivukylästä, josta sen kulman 
sakki yleensä pyöräili yhtä matkaa. Kun 
Kerttu myöhemmin alkoi kulkea omalla 
autollaan, hän antoi kyydin toisillekin 
sieltä päin tuleville.

Hän muistelee, että tehtaassa koneet 
olivat erittäin sujuvassa järjestyksessä 
työn kulun kannalta. Ja että miespuoli-
set työntekijät kävivät päivisin syömässä 
Nikkilän baarissa, kun taas naisilla oli 
eväät mukanaan. He kävivät myös Toi-
jalan kioskilla, josta sai ostaa mahtavan 
isoja ja hyviä ”possuja”.

Jouluisin Pukimossa tarjottiin aina 
kahvit ja myös Taimin nimipäivinä kah-
viteltiin. Joskus käytiin linja-autolla 
pikkujouluissa Turussa asti, jolloin 
talo vastasi osaltaan kustannuksista. 
Ainakin kerran oli kuin alkuvauhdiksi 
saatu pikkuisen maistella Jukan Evan 
tekemää hyvää kotiviiniä…

Kertulla on jäljellä kaksi ompelu-
konetta ja paljon muuta ompelutavaraa. 
Ne hän osti Laaksosen Pukimon huuto-
kaupasta kesällä 1989.

Aila Mäkelä 
(o.s. Heikkinen)

entinen koskelainen
nykyinen raisiolainen

päättyi 31.8.1989. Sitä ennen tehtaan 
työntekijät oli jo irtisanottu ja tehdas 
ollut kahdeksan kuukautta pois toimin-
nasta. Viimeiset tuotteet liikkeen puo-
lella olivat myynnissä monta kuukautta, 
aina vain hintaa alentaen. Vanhan tutun 

liikkeen toiminta loppui koruttomasti 
kesällä pidettyyn loppuhuutokauppaan.

Yksi aikakausi koskelaisessa liike-
elämässä oli ohi.
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Vuosien varrella Toijalan Irmalla 
(20.3.1917- 23.4.1998) ehti 

olla monia työntekijöitä, joista olen 
voinut haastatella muutamia. Heidän 
mielipiteensä Irmasta työnantajana oli 
melkeinpä sanatarkasti sama: ”ankara ja 
jämpti mutta reilu”. Hän selosti tarkasti 
mitä piti tehdä ja valvoi myös, että niin 
tehtiin. Näin ollen jopa 16-kesäiseltä 
tyttöseltä sujui turvallisesti munkkien 
paisto, vaikka oltiinkin kuuman öljyn 
kanssa tekemisissä. Kiitollisin mielin 
todettiin, että ”Irman opastuksella oppi 
tosiaan tekemään työtä”.

Joissakin asioissa hänellä oli ny-
kyihmisen mielestä omaperäisiä peri-
aatteita. Leipomossa käytettiin esim. 
vain lyhytvartista harjaa, koska Irman 
mielestä pitkävartisen harjan käyttäjistä 
tulee laiskoja ihmisiä. Asiakaspalvelussa 
hän oli sanavalmis. Kerran kun asiakas 
oli sanonut ottavansa noita leipiä, vas-
tasi Irma topakasti: ”Et sinä mitään ota, 
minä annan ne.”

Irma toivoi, että joku omista jälke-
läisistä olisi jatkanut hänen työtään. Se 
tuli ilmi, kun aikoinani kysyin, saisinko 
hänen munkkireseptinsä. Hän kieltäy-
tyi edellä mainittuun seikkaan vedoten. 
Monia vuosia myöhemmin hän kysyi yl-
lätyksekseni, vieläkö haluaisin reseptin. 
Näin siksi, että työn jatkajaa ei tuntunut 
löytyvän. Tietysti innostuin ja sain lisäk-
si perusteellisen selostuksen valmistuk-
sesta. Harmi vaan, etten älynnyt pyytää 
muitakin hänen leipomustensa ohjeita, 
koskapa niitä ei löytynyt omaisiltakaan.

Tekstiin on haastateltu seuraavia 
työntekijöitä: Seija Ahti, Aila Kallio 
(o.s. Lehti), Pirkko Korpiniitty, Ulla 
Laine, Anni Toijala.

Maila Anttila

Legendaarinen  
Toijalan leipomo
Leipomo työpaikkana

Toijalan possumunkit
1 l            maitoa + vettä
75 g         hiivaa
2 tl           suolaa
200 g       sulatettua voita
200 g       sokeria
n.1750 g  vehnäjauhoja
Täyte: kiinteää hilloa tai sosetta

Valmistetaan taikina normaaliin ta-
paan, kohotetaan hyvin. Leivotaan 
pikkupullia, jotka kohotetaan.

Hyvin kohonneet pullat taputellaan 
soikioiksi ja keskelle reilusti sosetta. 
Toinen puoli taivutetaan hillon päälle 
ja reunat ummistetaan kunnolla.

Possut kohotetaan vielä jauhotetul-
la pellillä ja kypsennetään kuumassa 
keitinrasvassa. Munkit valutetaan ja 
sokeroidaan.

Kasku
Toijalan leipomon vielä toimiessa Unto Anttila asui ja oli töissä Helsingissä. Ker-
ran Käpylän raveissa käydessään Unto näki autokatsomossa pariskunnan syövän 
eväitään. Nähtyään munkit Unto meni kysymään: ”Oletteko koskelaisia?” Arvaus 
osui oikeaan ja tutuiksi tulivat ihmisetkin munkkien perusteella.
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Kun menneinä vuosikymmeninä kos-
kelaisten munkkihammasta alkoi 

kolottaa, he suuntasivat erehtymättö-
mästi Toijalan Kioskin ja Leipomon 
hyllyjen ääreen. Viisikymmenluvulta 
aina kahdeksankymmentä luvulle asti 
leipomo myymälöineen palveli asiak-
kaita nykyisen ravintola Kestikaran 
vieressä, Turun-puoleisella sivulla. Ny-
kyisin se on jo purettu. Neljän hengen 
leipomossa olivat Irma ja Urho Toijalan 
lisäksi yksi työntekijä leipomon puolella 
ja toinen leipämyymälässä. Irman ja Ur-
hon poika Kari kasvoi taikinan hajussa.

”Kaikki tehtiin meillä käsityönä, 
vain taikinan vatkaamiseen oli kone. 
Äitini oli hyvin moderni. Hänellä oli 
ajatuksia laajentamisesta ja koneista-
misesta. mutta isä pisti aina hanttiin. 
Valtavat leivinuunit lämpisivät haloilla 
ja niiden hoitamiseen myös osallistuin. 
Lämmittäminen oli tarkkaa puuhaa, sillä 
uunit eivät saaneet olla liian haaleita, 
mutta eivät myöskään liian kuumia. 
Usein pelkäsin, että koko leipomo 
syttyy palamaan, tuli leviää viereiseen 
halkoliiteriin ja sitten on tulessa koko 
pihapiiri. Onneksi niin ei koskaan ta-
pahtunut, mutta se ajatus oli usein pai-
najaisissani”, Kari muistaa.

Juhlapyhät työn touhussa
Leipomossa myytiin kakkuja, viinereitä 
ja piparkakkuja, mutta yksi suosikki-
tuote oli ylitse muiden: hillomunkki. 
Se oli valtavan iso, sisäl-
tä löytyi mansikkahilloa 
ja päällinen oli kieritelty 
hienossa sokerissa. Kun 
Kosken yhteiskoulun ja 
lukion oppilaat odotte-
livat linja-autojaan, he 
kävivät usein odotusai-
kansa ratoksi ostamassa 
leipomosta munkkeja. Ja 
vielä vuosia myöhemmin-
kin, kun tulivat käymään 
aikamiehinä ja -naisina 
Koskella, he poikkesivat 
vierailemaan leipomossa. 
Näistä vierailuista äitini oli 
erityisen mielissään.

Miljoonan hillomunkin 
leipomo

Työpäivät leipomossa venyivät usein 
pitkiksi ja rankoiksi. Kari laskee, että 
koko leipomon olemassaolon aikana 
siellä leivottiin varmaankin miljoona 
munkkia ja satojatuhansia muita leivon-
naisia. ”Vanhemmillani ei ollut lomia, 
päinvastoin, juhlapyhät olivat niitä kaik-
kein kiireisimpiä hetkiä. Normaaleina 
päivinä vanhempieni työt alkoivat neljän 
maissa, mutta juhlia varten noustiin jo 
yhden, kahden aikaan aamuyöstä. Iltai-

sin meillä simahdettiin jo reippaasti en-
nen yhdeksää, joten yhteiset illanvietot 
perheessämme jäivät varsin lyhyiksi”, 
Kari tuumaa.

Joskus vanhemmat sentään malttoi-
vat irtautua leivinuunin äärestä. Per-
heen kesäpaikka oli Kerkolan järven 
rannalla, kymmenen kilometrin päässä 
kotoa. Mökillä saunottiin ja siellä kävi 
usein myös paljon tuttavia vieraisilla.

Cokista ja olympialaisia
Monet Karin lapsuusmuistoistakin liitty-
vät juuri elämään leipomossa. ”Erityisen 
hyvin muistan vuoden 1952, kun Helsin-
gissä oli olympialaiset. Kuuntelin avajai-
set radiosta ja olimmepa katsomassa ma-
ratonjuoksua stadionilla. Coca-Cola tuli 
Suomeen niissä pienissä lasipulloissa sinä 
vuonna. Cokis ja munkki olivat lapsena 
suurinta herkkuani, ja olinkin kieltämättä 
silloin vähän pyöreässä kunnossa. Sain 
koulussa lempinimeksenikin ́ Munkki´, 
ja inhosin sitä”, Kari hekottelee.

Kari itse muutti pois Koskelta 1965, 
kun hän lähti opiskelemaan Turun opet-
tajakorkeakouluun, mutta kävi aina 
toisinaan kotona vanhempiaan terveh-
timässä. Isä kuoli vuonna 1968, mutta 
äiti jaksoi yksin pyörittää leipomoa aina 
1980-luvulle asti. ”Näin jälkeenpäin 
ajateltuna tuntuu, että varmaan olisi 
pitänyt vielä useammin käydä ja auttaa 
heitä. Toisaalta äitikin usein kävi meitä 
katsomassa, ja meillä oli erittäin läheiset 

ja hyvät välit”, Kari muis-
telee. ”Äiti antoi minulle 
hyvät eväät maailmalle, 
kannusti opiskelemaan ja 
kouluttautumaan. Kotoani 
olen saanut vahvan kunni-
oituksen työntekoa ja yrit-
tämistä kohtaan. Arvostan 
valtavasti nykyisinkin yk-
sityisyrittäjiä. He tekevät 
kovaa työtä ja soisin heille 
myös menestystä toimes-
saan”, Kari miettii.

Kari Toijalan muistot 
paperille kirjasi 

Hanna Nummila Työ leipomossa oli käsityötä, tässä tehdään lusikkaleipä.

Sodan aikana asuimme Loimaalla. 
Äitini toimi mm. ilmavalvontalottana. 
Sieltä muutimme Helsinkiin, jossa äitini 
työskenteli Viipurin leivässä. Koskelle 
muutimme vuonna 1949.
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Muistikuvia

Virpi Irma-mammansa kanssa jouluna 1988.

Pöytä sata kolme kuusi.
Hipelöin pitsiä …
mitä … sehän on kuin uusi!

Ennen kapioitaan kirjaili morsio nuori, 
kädet ketterät perunat kuori, 
perheelle iltavellit keitti,
hellästi lapsoset unten maille peitti.

Ei laonnut nuorikon ylväs ryhti, 
vaikka yksin pellavat pellosta nyhti.
Ne loukutti,
klihtas, karstoi,
kehräs langat,
matot, kankaat kutoi,
miten kaiken sen ehti ja jaksoi.

Samat kädet ne hoiteli na-
vetalla ”ammit”,
hämyssä ehtoon taiteili monogrammit.
Syntyi ristipistoa,
pitsiä, pöytäliinaa.
Niistä jälkipolvi nyt joutunut piinaan.

Tänään ne isoäitien taidonnäytteet
kirppisten pöydillä makaa.
Siellä pellavaliina huokaa,
ja voin kuulla,
miten isoäiti nyt jossain niistää - 
siihen kirjailtuun nenäliinaan.

-Raija Kangasniemi 

Välähdyksiä, muistiin jääneet kuvat, äänet ja tuoksut tul-
vivat mieleeni. Muistan ihmisten puheensorinan, hyvän 

päivän toivotukset ja paperipussiin solahtavien lämpimien 
munkkien tuoksun. Ovesta sisään astuu kesämökkiläinen, 
joka seisahtuu jo ovelle tuoreiden leivonnaisten huumaavien 
tuoksujen pysäyttämänä. Ostoksia tehdessään hän kertoo, 
kuinka heti ensimmäiseksi oli tultava Toijalan lämpimäisiä 
ostamaan ja sitten vasta jatketaan mökille.

Aurinko paistaa ja istun mammani talon portailla, kädes-
säni lämmin vastapaistettu munkki ja vieressäni portailla on 
lasinen Coca-Cola-pullo. Leipomon avoimesta ovesta ilmaan 
leijailee vieno jauhon tuoksu. Hetken päästä oviaukkoon 
ilmestyvä tuttu hahmo kysyy: ”No, onko hyvää?” Nyökytän 
päätäni vastaukseksi.

Vuodet menevät eteenpäin ja aika muuttuu. Lämpimäisten 
leipominen on vaihtunut kioskin pitoon. Nuoriso kokoon-
tuu kioskiterassin puisille penkeille. Poikaporukan keskeltä 
kuuluu huikkaus: ”Hei, annas yks Coca-Cola …!”  Pienestä 
kioskin luukusta käyvät kaupaksi irtokarkit, jäätelö ja limo-
nadi. Oma suosikkini on kirpeänmakeat sitruunakarkit, mitkä 
saavat syljenerityksen villiksi ja naaman vääntymään, mutta 
siitä huolimatta niitä oli pakko saada. 

Kioskin pidon loputtua ahkerat, työhön tottuneet kädet 
eivät pysähtyneet, vaan käsitöitä syntyi lukematon määrä. 
Itseltänikin löytyy kaapista mammani tekemiä pitsiliinoja ja 
voin halutessani levittää sänkymme päälle hänen virkkaamansa 
päiväpeitteen. Mammallani oli tapana virkata ikkunan edessä 
sekä samalla tarkkailla ohimeneviä ihmisiä ja liikennettä.

Pysähdyn mammani talon kohdalla ja vilkutan kohti taloa. 
Ikkunaverhot siirtyvät ja näen hänet vilkuttamassa minulle 
takaisin.

Virpi Hahko 

Hylätty
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Kylästä syrjäisestä maailmaan kun lähdet,
niin paljon evästä saat taskuun mahtuvaa.
Sen kuinka sammaleilla tuikkii metsätähdet,
vaan pian ilma täynnä horsman hahtuvaa.

 Tauselan metsissä milloinkaan ei tuule,
 huipun viimoissa sen vasta ymmärtää.
 Tauselan metsissä itsestään ei luule
 koskaan enempiä, eikä vähempää.

Metsässä varttunutta maailma ei muuta,
aina se turvaa kaipaa korven tummuvan.
Kun kuusten latvuksista etsii täysikuuta,
taas löytää taivaankannen kohdan korkeimman.

 Tauselan metsissä milloinkaan ei tuule
 maalikylillä kun myrskyt myllertää.
 Tauselan metsissä kukaan ei kai kuule
 vaikka itseksensä laulun virittää.

Riitta Mikkola 2007

Tauselan metsissä

 Kuva: Miika Mikkola
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Kosken rannalla

Kun Tuimalan kosket nään
miettimään silloin jään
sen rannoilla usein astelen
ja ympärilleni katselen
uutta aina havaitsen
kesällä kukan, lintusen
talvella jäljet minkin, saukonkin
kuohut kevään, myös syksyisin
talvellakin niitä kuvasin
keskikesän helteet nää
vain kallioita koskeen jää.

Entisaikaa aattelen,
kun myllyt pyöri hyristen
lapsuus tulee myös mielehen
Teurojoen rannalla asuin itsekin
lenkkeillessäni muistot nää
mieleen aina viriää
kuinka paljon elämää
ennen kokivatkaan rannat nää
nyt harvoin lumeen jäljet jää.

Teksti ja kuvat: Veijo Mehtonen
71-vuotias sorsakoskelainen ja

”talvikoskelainen”
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Alitalon pikkurenki on taas tullut su-
kulaistaloonsa. Päivät kuluvat hyvin 

eläinten ja töiden parissa. Illalla vielä 
ehdin käydä katsomassa lähes omaa he-
vostani Viliä. Vili hörähtää ystävällisesti, 
kun heitän heiniä vintiltä ja samalla las-
keudun alas samasta luukusta. Harjaan 
Vilin ja jutellaan, mitä huomenna teh-
täisiin. Aamulla onkin sitten uusi käs-
kynjako. No, ensin kuunnellaan uutiset 
ja silloin on syytä olla hiljaa. Juodaan 
aamukahveet, minulle maitokahvia ja 
lähdemme.

Ulkona odottavat jo naapuritalon 
Paavo ja Arto. Tosin isäni sanoi Mäkilän 
isäntää aina ”Pedroksi” - tämähän isän-
tää nauratti. Lähdimme Säärensuolle 
mullikkain laidunta korjaamaan. Siispä 
Vilin rattaille: Erkki, minä, Paavo ja poi-
kansa Arto eli ”Artto”. Heikillä oli töitä 
Tuimalassa ja naisväki hoiti navetan.

Kärryille ladottiin kymmenkunta 
aidan seivästä, naulatörppö ja vasara. 
Kirves ja pieni moska tai moukari. 
Vaatiihan suokin, että aidan tolpat lyö-
dään tarpeeksi syvälle. No, minä ajelen 
Vilillä hiljaa, ensin Koskelan nurkalle. 
Kaunis talo ja navetta toisella puolen 
tietä. Hirsinen rantasauna näkyy hyvin 
tiellekin ja se komea parimetrinen kivi, 
jossa näkyvät keväisten tulvien veden-
korkeudet. Pieni metsätaival, jonka läpi 
iso oja laskee Kaltankoskeen. Kosken 
pauhu kuuluu tielle asti - no, eihän 
matkaa ole kuin muutama kymmenen 
metriä. Sitten tien mutka ja Koskelan 
komea talo. Joen toisella puolen on se 
komea niemi, johon Isäni olisi halun-
nut rakentaa mökin. Mökki tuli kyllä 
aikanaan. Joki teki mutkan ja kivikko 
on nähtävissä, samoin hyvä kaislikko. 
Varma lahnapaikka, sanoisi Antti - ta-
lon entinen renki. Kävimmekin siellä 
ongella ja kalaa tuli aina.

Vielä Koskelan laidunta ja metsää, 
kunnes tulevat Palon pellot. Sieltäkin 
se komea oja laskee. Pian onkin edessä 
pikatien ylitys, mikä minua vähän jän-
nittää. Hyvin menee. Ehdimme lähes 
voimalinjoille asti, ennen kuin miehet 
aloittavat tupakanpolton. Maisema alkaa 
nousta hiekkaisena metsää kohti. Pian 
on kallioita ja mäkeäkin. Erkki väittää, 

Aidantekoa Säärensuolla

että hietaisessa mäessä on paljon käär-
meitä. Tie on enää leveä polku, joka 
alkaa laskea suomaisemaan. Olemme 
Säärensuolla.

Paavo ottaa aitatolppien tervaukseen 
tarkoitetun tervan ja tervaa kumiterä-
saappaansa. Eipäs pääse kosteus jalka-
rättiin. Suo on todellakin aika kostea. 
Aidan tolpat uppoavat suohon hyvin. 
ilmankos ne olivat mielestäni vähän 
normaalia pidempiä. Koska mullikkain 
laitumelle ei laiteta sähköpaimenta, niin 
tolppien eristimet ovat vanhempaa mal-
lia tai piikkilanka lyödään suoraan sei-
pääseen kiinni. Tolpan taakse kirveen 
hamara tai se pieni moska, ja toiselta 
puolelta naulataan. Olen ylpeä, koska 
minuakin tarvitaan työparissa Erkin 
kanssa.

Suo on kaunis ja välillä siinä on 
hiekkatöyräitä, välillä lähes vetistä 
suota. Toisessa päässä on pieni notko 
ja hiekkasyrjä. Teemme sinne leirin ja 
nautimme eväitä. Pullan siivuja ja kah-
via. Kahvi on villasukan suojaamassa 

pullossa ja maitoakin löytyy. Sokerin pa-
loja. Pullasiivut menevät kaikki, vaikka 
Arto vähän estelee: ”Mää mittään.” Pari, 
kolme kuppia kullekin. Kotikaljaakin 
menee muutama mukillinen. Istumme 
ja äijät sytyttävät kessut.

Erkki rupeaa juttelemaan: ”Tänne 
mamma meitin ajo sillon 1918, ko pu-
naset tuli Alitalosta hevosia ja ruokaa 
hakemaan. Oli saatu vihi, että punaset 
tulee. Äiti laittoi kaikki viisi hevosta tän-
ne Säärensuolle. No, mää olin silloin 
jo neljäntoista, mut muut veljet paljon 
nuarempia. Pari, kolme päivää oltiin ja 
heinissä maattiin hevosten kans. Kaikki 
hevoset säästy. Oli se aika reissu. Niin, 
oli ne punaset sanonu, et kyl on häijy 
emäntä talossa.”

Olen pitkän aikaa hiljaa ja katselen 
paikkoja. Pian on aidat tehty ja vanhat 
korjattu. Ajellaan kotiin ja illaksi sau-
naan. Minä ja Erkki.

Matti Pulli
Alitalon pikkurenki 1952 - 1964

apteekkari Forssassa

Matti ja Vili-hevonen Alitalon navetan tuntumassa. Takana Säärensuon mutka.



31

Monet varmaan muistavat Tuima-
lantien varrella Ollisen Armaksen 

mökistä eteenpäin joenrannassa kasva-
neen kuusikon. Se kaadettiin viisi vuotta 
sitten mutta suurten kuusien tyvet eivät 
kelvanneet teollisuuden käyttöön.

Pöllejä ihmetellessäni tuli Saaren 
Heikki, Ali-Isotalon vanhempi isäntä, 
juttusille. ”Ootkos aatellu savusau-
nan rakentamista?” hän kysyi. Vasta-
sin myöntävästi, mutta kyllä en tähän 
paikkaan. Sovittiin, että jos pölleistä 
tehtäisiin hirret, niin Heikki rakentaisi 
saunan rantaan.

Niinpä pölleistä sahattiin 3x7 tuu-
man lankkuja. Ne vietiin Lintuahon 
puuverstaalle. Siellä ne kuivuivat hi-
taasti kahden vuoden ajan. Tällä välin 
tehtiin piirustukset varsinaissuomalai-
sen mallassaunan mukaan ja saunalle 
saatiin rakennuslupa. Rantaan istutet-
tiin rauduskoivun taimia, kun oksanjät-
teitä oli saatu polteltua taimien kasvua 
estämästä.

Rakennustyöt alkoivat keväällä 
2009. Korpiniityn Esko kävi rannassa 
vähän muotoilemassa saunanpaikkaa 
tasaisemmaksi. Tämän jälkeen paikka 
fyllättiin hiekalla ja päälle valettiin be-
tonilaatta.

Lintuahon Lasse toimi rakennusvai-
heen mestarina. Hänellä oli piirustukset 
päässään eli ”pää”piirustukset, kuten 
hän itse ilmaisi. Lassen höyläämistä ja 
salvoamista hirsistä koottiin saunan 
runko betonilaatalle. Välikaton päälle 
levitettiin hiekkaa ja kutteria haapalau-
dasta tehdyn katon alle.

Yhden savusaunan tarina

Sitten alkoi kiuaskivinen kärrää-
minen alas. Heikki oli kerännyt lähes 
kuution kiviä ja pessyt ne painepesu-
rilla. Mattilan Hemmo oli kiuasmestari 
ja häneltä saatiin kiukaan käyttöönot-
to- ja käyttöohjeet: Pystyynkuivanutta 
pihkatonta ja kuoretonta kuusihalkoa 
poltetaan räppänä, ikkuna ja ovi auki. 
Pesää ei saa koskaan ahtaa täyteen, jotta 
palaminen tapahtuisi pesässä, eikä liek-
ki nousisi kiviin tai kivien läpi. Todet-
tiin, että lämpiämiseen tarvittiin kaksi 
ja puoli pesällistä. Lämmittämiseen me-
nee kuutisen tuntia, jonka jälkeen tuhka 
ja kekäleet pois pesästä. Ensimmäisen 
löylyn heiton aikana ovat ovi, ikkuna ja 
räppänä auki, tarkoituksena on hiuk-
kasten poistaminen kiukaasta ja ilmas-
ta. Ja sitten saunomaan. Ensimmäiset 
löylyt saatiin tänä kesänä juhannuksen 
jälkeen. Oikein makoisaa!

Vielä Tuimalantietä kunnostettaessa 
kävi tela-alustainen kaivuri kaivamassa 

rantaan pienen lahden laituria varten. 
Niinpä koko rakennus on tehty koske-
laisin voimin.

Aivan syyskuun lopussa rakennustii-
mi, Heikki ja Lasse, kokoontui saunalle. 
Kerrattiin rakennushistoria ja juteltiin 
asiasta. Rakennukseen oltiin tyytyväisiä, 
yksi kerros hirsiä olisi ollut vielä tar-
peen, mutta käyhän se näinkin, kiukaan 
päällä on kaksi metriä kattoon. Kun 
lauteilla ollessa varpaat ovat kiukaan 
yläpuolella, voi lattia olla vaikka jäässä. 
Kiuas täyttää lattianalasta neljänneksen.

Kun vielä porstua ja mallasparvi 
saadaan rakennettua ja vähän istutuksia 
pihalle, niin sauna on valmis.

Lasse kertoili Saaren Iivarin mallas-
saunasta. Siellä oli metka haju. Mallasta 
valmistettiin kosteassa ja lämpimässä. 
Ennen vanhaan savusaunat olivat kylä-
kuntaa elävöittäviä ja yhdistäviä. Mallas-
ta tehtäessä saatettiin vähän juopotella-
kin ja nuoret viihtyivät öitä lämpimässä.

Koskella on tiettävästi kymmenen 
savusaunaa ja jokaisella omat kerto-
muksensa. Tässä on hyvä kiittää kaikkia 
Tuimalantien saunan rakentamisessa 
mukana olleita, erityisesti Heikkiä, Las-
sea ja Hannua.

hj

Löylyn laki (Pälsi):
”Saunan tulee olla aina niin korkea sisältä, 
että lauteilla oleva kylpijä on jalkapohjia 

myöten ylimpiä kiviä korkeammalla.”

Savusaunan rakentaneet Lasse Lintu-
aho ja Heikki Saari saunan ”portailla”.

Sauna alkaa syksyllä näkyä koivikon 
läpi. Nyt on lämmitys käynnissä.

Suurista kuusista on vielä kannot  
jäljellä
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Menneen kesän perinnepäivä oli jär-
jestyksessään kolmas ja onnistui 

ainakin saadun palautteen perusteella 
mainiosti. Sää suosi taas tapahtumaa. 
Erityiskiitos täytyy antaa talkoolaisille, 
jotka asiasta innostuttuaan eivät aikaan-
sa säästelleet.

Vanhojen vehkeiden järjestelyistä 
ja esittelystä vastasivat Jari Laurila ja 
Esko Heikkinen. Tämä kahden miehen 
innostunut ’konejaosto’ oli asettanut 
osallistumisen ehdoksi jonkinlaisen 
koskelaiskytkennän. Niinpä Nuorten-
tuvan kentälle oli kokoontunut tänä 
vuonna yhteensä 32 menopeliä, mu-
kana niin traktoreita, kuorma-autoja, 
henkilöautoja kuin moottoripyöriä 
ja mopedeitakin. Näyttelyn helminä 
mainittakoon kunnan omistama Ford-
paloauto vuodelta –36, Matti Lensun 
Borward Isabella –61,Esko Heikkisen 
alkuperäiskuntoinen Fiat 1100 kaappa-
riovilla ja Pekka Kulmasen sivuvaunul-
linen Dnepr-moottoripyörä –67. Paras 
katseenvangitsija lienee kuitenkin ollut 
Jukka Enbergin keltainen MG –53. 

Kiinnostunutta yleisöä oli runsaasti ja 
se saikin kuulla monta mukavaa tarinaa 
menopelien taustoista Eskon haasta-
tellessa niiden omistajia. Ja kyllähän 
tästä vanhojen värkkien tapahtumasta 
on konejaostomme vahvasti luomassa 
perinnettä Kosken Kohaukseen.

Kohauksen sunnuntaihin kuuluu 
ehdottomasti myös vuoden Köntyksen 
valinta. Johtokunta ei sääliä tuntenut 
varmistaessaan kylmällä vedellä Esko 
Syrjälän virkoamisen. Melko tarkkaan 

jokainen paidankulma oli likomärkänä 
vesiämpärien tyhjennyttyä ja nöyränä 
Esko ottikin vastaan tämän kasteen 
kunnianosoituksena hänen ansiois-
taan niin kunnan asioiden hoitajana 
kuin urheilunkin vetäjänä. Heikinojan 
Matin haastattelun jälkeen ’tämä van-
ha värkki’, siis 14. Köntys, kyydittiin 
Hyhkölle avokattoisella Laurilan Jarin 
Sonderbussilla letkan etunenässä.

Mäntysen pajalla Olavin apuna val-
misteluissa olivat häärineet Rantasen 
Risto ja Laakkion Jaakko ja perinnepäi-
vän helteessä rautaa olivat takomassa 
myös Rämön Kari ja seppäkoulua käyvä 
Paljakan Hannu. Lisäksi Koskella puuk-
kokurssia vetänyt Muhosen Tapio oli 
paikalla taidokkaita puukkojaan esitte-
lemässä. Vaatimattomat takojat eivät töi-
tään ylistäneet, mutta suostuivat sentään 
jokusen kiekuraisen vaatekoukun lopul-
ta myymään innokkaille katsojille. Van-
ha paja oli siivottu ja esillä oli monenlai-
sia vanhoja työkaluja. Ahjon piippukin 
olisi ollut kunnossa, mutta viikkojen 
edeltävä helle ja kuiva pärekatto estivät 
tulen tekemisen sisälle. Niinpä takojilla 
olikin käytössään pihalla nykyaikainen 
ahjo raudan kuumentamiseen. Vaikka 
paja sijaitsee vähän erillään Hyhköstä 
ja mainostuskin jäi vähemmälle, oli kä-
vijöitä ollut kuulemma tasaiseen tahtiin 
ja sen verran innostuneelta vaikutti ilma-
piiri pajan ympärillä, että saatammepa 
hyvinkin saada tapahtumalle jatkoa.

Hyhkön vanhan ajan tunnelmaa 
henkivässä pihapiirissä sai väki seurata 
lähes tunnin mittaisen vaatekavalkadin 
1900-luvun alkupuolen asuista. Val-
mistelevassa taustatyössä olivat korvaa-
mattomana apuna Haapalan Merja-Liisa 
sekä Koivusen Anne. Heiltä löytyi tietoa 
ja tuntemusta asiaan. Vaatteita ja asus-
teita oli lainassa ainakin 15 omistajalta 
ja esityksessä oli mukana parikymmentä 
mallia.

 Aluksi oli vain mattotelineellinen 
vaatteita joita kymmenkunta naista alkoi 
sovitella. Ongelmana oli vaatteiden pie-

nuus. Tarpeeksi hoikkia malleja oli vai-
kea löytää puhumattakaan jalkineiden 
sopimisesta. Mutta päivä päivältä esitys 
alkoi jäsentyä ja vielä loppusuorallakin 
mausteiksi lisättiin monenlaista rekvi-
siittaa. Vihdoin siis alkoi esitys jonka 
Pertti tulevien päivien varalle myös tal-
lensi videolle. 

Mutta kulissien takaisista  tapahtu-
mista vasta hauska video olisikin saatu.

Takahuoneessa kirposi hiki pin-
taan, suuta kuivasi eikä kukaan ollut 
hoksannut tuoda juotavaa. ”Et sun-
kaan sää Pentti santaaleil meina men-
nä, pistä kiiruustas noo jatsarit jalkaas 
ja sontatalikko föllii!” Joku huomasi 
että toisella on hame väärinpäin. Kangas 
tarttui hikiseen ihoon mutta saatiinhan 
ne laskokset etupuolelle ja sitten vaan 
lavalle. ”Auts!” Jollain jäi vatsanahka 
väliin kun muut auttoivat hameen ve-
toketjua kiinni. ”Mennääs mei lumput 
sit”, sanoi Eero Siskolle, jonka takki oli 
niin painava ja jäykkä että olisi seisonut 
ilman kantajaansakin. Morsiamen pukija 
Kaija taisi epäillä mielessään vahingon jo 
tapahtuneen kun hameenvyötärö oli ko-
vin tiukka. Ja niin hermostunut oli sulha-
nenkin että meinasi karata lavalle ilman 
neilikkaa napinlävessä. No, hyvinhän se 
Heikinojan Matin säestämä valssi malli-
parilta sujui harjoittelemattakin. Kengät 
pysyivät morsiamen jalassa ja juontaja-
Piika seurasi vihreänä kateudesta miten 
’väärää’ morsianta pyöriteltiin.

Ammattimallit ovat kalliita mutta 
tämä esitys tehtiin talkoilla. Talkoo-
tunteja kertyikin monen monta naistyö-
päivää ja yksi miestyöpäivä ennen kuin 
kaikki tavarat saatiin myös palautettua 
omistajilleen. Palkintona kaikille jäi 
hauskoja muistoja ja tyytyväinen mieli, 
koska esitys onnistui ja ihmiset viih-
tyivät. Ja mikäs oli viihtyessä kun voi 
nauttia SPR:n ja partiolaisten puffetin 
antimista, kuunnella nuorten hanuris-
tien Sinna Saksin ja Juulia Jolkin mu-
sisointia ja samalla seurata Eevamaijan 
dreijaamista. Tai välillä saattoi siirtyä 

Perinnepäivä 2010

Kuva:Lauri Kujala.



33

vilpoiseen navettaan hämmästelemään 
vanhojen alusvaatteiden kirjoa ja siinä 
samalla vaikkapa porukalla ratkoa He-
lyn ja Matin tekemiä visaisia kysymyksiä 
Kosken historiasta. Vastauksia tulikin 
taas lähes sata, oikeat vastaukset leh-
dessä toisaalla. Perinnepäivä oli onnis-
tunut kohokohta Koskelaisseuran 25. 
toimintavuodelle. Antakaapa vinkkejä 
ensi kesän tapahtuman teemaksi.

Piika 
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1. Koski kuului ennen Marttilan seura-
kuntaan ns. ”yökuntana”.  
Mikä sen nimi oli silloin? 
a. Alastaro ..................................o
b. Patakoski  ...............................o
c. Ylistaro  ..................................o

2. Koskenkartanon perusti 
a. Kustaa Grass  ..........................o
b. Henning Grass  .......................o
c. Kustaa Armfelt  .......................o

3. Minä vuonna Kosken seurakunta 
itsenäistyi? 
a. 1913  .....................................o
b. 1914  ....................................o
c. 1915  .....................................o

4. Koskella sanottiin olleen 1900-luvun 
alkupuolella ”kolme herraa”; kartanon 
herra, kirkkoherra ja kolmas, joka oli

 a. Arvid Puras  ............................o
b. Kustaa Virtanen  .....................o
c. Magnus Grönfors  ....................o

5. Kosken ensimmäinen ”kunnantupa”  
sijaitsi

 a. Ikkarmäessä  ...........................o
b. Sulkalassa  ..............................o
c. Kaunisvaarassa  .......................o

6. Kosken ensimmäinen vakinainen kun-
nansihteeri Elvi Heikkilä oli kotoisin

 a. Tammelasta  ............................o
b. Vampulasta  ............................o
c. Urjalasta  ................................o

7. ”Tohtori-Mikko” omisti hetken erään 
Tuimalan taloista. Talo oli nimeltään

 a Vinko  .....................................o
b. Isotalo  ...................................o
c. Jalli  .......................................o

8. Kosken Tl Mieslaulajien en-
simmäinen johtaja oli

 a. Leo Helenius  .........................o
b. Oskari Tiainen  .......................o
c. Olavi Metsänen .......................o

9. Kuka koskelainen kirjoitti murretari-
nan ”Kaks kurjaa, mää ja Markula”?

 a. Elis Kesälä  .............................o
b. Kai Tuomola  ..........................o
c. Elias Saarinen  ........................o

10. Urheiluseura Kosken Kaiku oli aluksi
 a. Kosken Kauhu  .......................o

b. Kosken Kohina  ......................o
c. Kosken Kuohu  .......................o

11. Kosken Yhteiskoulun en-
simmäinen opettaja oli

 a. Irma Mäenpää  .........................o
b. Pekka Koistinen  .....................o
c. Saida Saarinen  ........................o

12. Kosken kunnantalon valtuus-
ton istuntosalin seinällä olevan 
Härkätie-reliefin tekijä on

 a. Simo Helenius  ........................o
b. Martti Vainio  .........................o
c. Olavi Hurmerinta  ...................o 

Oikeat vastaukset:
1c, 2b, 3a, 4c, 5a, 6c, 7b, 8b, 9c, 10a, 11c, 12b.

Kilpailu Kosken historiasta
Rastita oikeat vaihtoehdot.

Hannu Paljakka takomassa.  
Kuva: Orvokki Leino.

Kuva: Pertti Kujala.

Matti Heinonen
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Esko Johannes Syrjälä syntyi 
1.6.1932 Kosken Tl Hongiston 

Papinojassa. Kaksoissisarensa ehti 
maailmaan hiukan ennen, joten Esko on 
sisarussarjansa neljäs lapsi. Myöhemmin 
Esko sai vielä kol-
me pikkusiskoa ja 
pikkuveljen. Lie-
kö ollut pulavuo-
den ansiota, että 
pikku-Eskosta 
kasvoi sitkeä iso-
Esko, jolle Kön-
tys-arvonimen 
myöntäminen oli 
Koskelaisseural-
ta selkeä ja help-
po päätös.

Lukuun ottamatta kahden vuoden 
Alastaro-vierailua on Esko varttunut ja 
vaikuttanut Koskella Tl. Nimenomaan 
Koskella Tl. Tl-päätteestä Esko ei 
luovu. Se kuuluu hänelle rakkaaseen 
kotikuntaan. Eskon elämän tukipilarit 
tulevat perheestä: Taina-vaimosta sekä 
seitsemän vuoden sisällä syntyneis-
tä lapsista: Juha, Timo, Saija ja Vesa. 
Nykyään ukin ilona ovat myös lasten 
perheet. Kuuden lapsenlapsen kanssa 
touhua ja vilinää riittää.

Köntys-Eskolla on useita ammat-
tinimikkeitä. Ensimmäiseksi nousee 
kirvesmies. Kirvesmiehen töistä Esko 
kiiruhti tämänkin jutun tukena olevaan 
haastatteluun (eikä huolinut kahvia, 
vaikka tarjottiin, vesipoikia). Mielen-
kiintoisia työmaita on monessa mukana 
olleella useita. Suurimmassa osaa kun-
nan ja seurakunnan kiinteistöistä Esko 
on ollut mukana joko rakentamassa tai 
valvomassa luottamustoimiensa puoles-
ta. Valtaisa määrä yksityiskohtia, joiden 
jämpti hionta mahdollistaa onnistuneet 
kokonaisuudet. Yksi mieleen jääneistä 
työmaista on viisi vuotta sitten Mäkipos-
tiin rakennettu savusauna. Ensimmäi-
nen sarjassaan, ja vielä pystyssä! Raken-
nustöistä kiitoksen saavat hankkeissa 
mukana olleet arkkitehdit ja insinöörit, 
joiden kanssa töitä on tehty hyvässä yh-
teistyössä muun muassa kappelia perus-
korjattaessa.

Viljelijänä Esko on ollut rakennus-

töiden lomassa hoitaen äitinsä Papinoja-
kotitilaa. Nykyään peltoja viljelee poi-
kansa Juha. 2010 pelloilla kasvoi kauraa 
ja heinää. Lehmistä jouduttiin luopu-
maan vuonna 1967, kun perhe muutti 

A l a s t a r o l l e 
metsätyönjoh-
tajan toimen 
hoitoon. Met-
sätyöt ovatkin 
Eskolle mie-
luisia. Pitävät 
miehen hyväs-
sä hiihtokun-
nossa.

L u o t t a -
mustoimista 
voisi kirjoittaa 

oman kirjansa. Kosken Tl kunnanval-
tuustossa 40 vuotta, kunnanhallitukses-
sa 24 vuotta, lukuisissa lautakunnissa ja 
koulutuskuntayhtymis-
sä. Kosken Tl seurakun-
nan neuvostossa Esko on 
ollut vaikuttamassa 16 
vuotta. Kosken Kaiun 
luottamustoimivuosia 
on kertynyt 20, joista 10 
puheenjohtajana. Kaiun 
luottamustoimien lisäk-
si urheilija-Esko hoivasi 
nuoria hiihdon ja yleisur-
heilun harrastajia yli 40 
vuotta. 

Haastattelijaa hiukan 
nolotti kaiken tämän jäl-
keen kysyä, että harras-
tatko vielä jotain muuta. 
Mutta löytyihän sieltä 
paljastettavaa. Piirtämi-
nen ja lukeminen ovat 
omimpia. Nuorempana 
oli lukutoukka-Eskoa 
jopa peloteltu, ettet sää 
muijaakaan mistään saa, 
kun et missään koskaan 
käykkään. Koti on edel-
leen Eskolle se paras 
vapaa-ajan ympäristö, 
Tekniikan maailmaa 
lukien tai yleisurhei-
lua seuraten. Ja herk-
kuruokaa vispipuuroa 

syöden, jonka puolukat on kiva poimia 
lähimetsästä.

Mitä on olla koskelainen? Tähän tuli 
vastaus nopeasti. Olla koskelainen on 
sama kuin olla suomalainen. Ajan myötä 
muuttunut Koski Tl on Eskolle edel-
leen kaikki kaikessa. Hiukan murhetta 
aiheuttaa väestön vähentyminen mutta 
onneksi se on nyt hiukan tasaantunut.

Urheiluhenkisenä Esko painottaa 
joukkuepelaamisen ja liikkumisen 
merkitystä. Ja tulevaisuuden toiveena 
hänellä on Kosken Tl kunta, josta löy-
tyy yksimielisyyttä, huumoria ja naurua. 
Päivääkään en antaisi pois, totesi Köntys 
2010 ja kiiruhti rauhallisena uusien as-
kareidensa ääreen.

Teksti: Marja Jalli.
Kuva: Lauri Kujala.

Esko – Kosken Köntys 2010

Eskon kiitokset:
”Haluaisin vielä kerran kiittää  

Koskelaisseuraa tästä  
nimityksestä, josta radion  

kautta tuli oikein  
mediatapahtuma.  

Kiitos myös onnentoivotuksista. 
Kiitos Saarelan Arto ja  

Salmisen Manu ja  
monet monet muut.”
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Kuvaristikon laadinta: Juha Hietarinta, piirrokset: Markku Mäkelä.
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