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Arvoisat	  itsenäisyyssenaattoreiden	  sukujen	  edustajat,	  hyvät	  läsnäolijat	  
	  
	  
Seisomme	  Juho	  Kusti	  Paasikiven	  syntymäpaikan	  muistomerkillä.	  Tällä	  paikalla	  sijaitsi	  
hämäläinen	  Huljalan	  ryhmäkylä.	  Kylän	  läpi	  kulki	  itä-‐länsi	  suuntainen	  Ylinen	  
Viipurintie,	  josta	  erkaantui	  etelän	  suuntaan	  Kärkölään	  johtava	  tie.	  Alkuperäinen	  
tienristeys	  on	  välittömästi	  muistomerkin	  takana.	  Ylinen	  Viipurintie	  oli	  vilkas	  
kauppatie.	  Marraskuun	  lopulla	  vuonna	  1870	  tamperelainen	  kauppiaan	  renki	  Johan	  
August	  Hellsten	  oli	  vaimonsa	  Karoliinan	  kanssa	  matkalla	  nuoskaisessa	  talvisäässä	  
Lahden	  markkinoille.	  Karoliinan	  raskaus	  oli	  jo	  pitkällä	  ja	  pariskunnan	  oli	  
synnytyspolttojen	  ja	  räntäiseksi	  muuttuvan	  sään	  vuoksi	  jäätävä	  Johan	  Augustin	  
aikaisemmilta	  matkoilta	  tuttuun	  Kulma-‐Seppälän	  taloon.	  	  
	  
Kulma-‐Seppälän	  talo	  sijaitsi	  välittömästi	  Kärkölän	  tien	  risteyksesä.	  Talon	  neljä	  
huonetta	  olivat	  läpi	  talven	  lämpiminä,	  koska	  niihin	  majoittui	  usein	  tiellä	  kulkijoita.	  
Talon	  mallassauna	  oli	  myös	  lämpimänä	  ja	  siellä	  syntyi	  Karoliinalle	  27.	  päivänä	  
marraskuuta	  poikalapsi.	  Kaksi	  päivää	  myöhemmin	  poika	  kastettiin	  kahden	  kilometrin	  
päässä	  Hyväneulan	  kylässä	  sijaitsevassa	  pappilassa.	  Nimeä	  ei	  oltu	  etukäteen	  
päätetty,	  joten	  synnytyksen	  avustajana	  toiminut	  Edla	  Kukkola	  kehottikin:	  Antakaa	  
siellii	  (säällinen)	  nimi,	  niin	  tulee	  siellii	  mieskin.	  Nämä	  mitat	  täyttäväksi	  nimeksi	  
päätettiin	  Johan	  Gustaf.	  	  
	  
Kastamisen	  suoritti	  Kosken	  kappalainen	  Johan	  Gottlieb	  Mikander.	  Kummeiksi	  
merkittiin	  Edla	  Kukkolan	  lisäksi	  Henrik	  ja	  Johan	  Gustaf	  Seppälä	  sekä	  Eeva	  Liisa	  
Seppälä.	  Johan	  August	  Hellsten	  oli	  jo	  jatkanut	  matkaansa	  Lahteen.	  Karoliina	  ja	  Johan	  
Gustaf	  seurasivat	  pian	  perässä.	  
	  
Huljalan	  kylä	  säilyi	  Johan	  Gustafin	  Hellstenin	  mielessä	  myöhemminkin.	  Suoritettuaan	  
ylemmän	  kansakoulun	  tutkinnon	  Lahden	  kylän	  koulussa	  koulunkäynti	  jatkui	  
Hämeenlinnan	  lyseossa.	  Maantietä	  kaupunkien	  välillä	  matkustettaessa	  Huljalan	  kylä	  
oli	  matkan	  varrella.	  Kummejaan	  Johan	  Gustaf	  muisti	  muun	  muassa	  lahjoittamalla	  
Edla	  Kukkolalle	  ylioppilaskuvansa.	  Sukunimikin	  vaihtui	  tässä	  vaiheessa	  Paasikiveksi	  ja	  
etunimet	  Juho	  Kustiksi.	  
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Juho	  Kusti	  Paasikivestä	  kasvoi	  merkittävä	  vaikuttaja	  aluksi	  Lahden	  kauppalassa	  ja	  
sitten	  Suomen	  suuriruhtinaskunnassa.	  Itsenäisen	  Suomen	  alkuvaiheet	  olivat	  raskaat.	  
Tammikuun	  lopussa	  puhkesi	  sisällissota.	  Paasikiveä	  tarvittiin	  ja	  hän	  nousi	  Suomen	  
tasavallan	  toisen	  senaatin	  johtoon	  27.	  päivänä	  toukokuuta	  1918	  vaikeassa	  
tilanteessa.	  Ajat	  olivat	  kohtalokkaat	  myös	  Huljalan	  kylälle.	  Huhtikuun	  viimeisinä	  
päivinä	  vuonna	  1918	  etelän	  suunnasta	  saapuneen	  saksalaisen	  Itämeren	  divisioonan	  
tavoitteena	  oli	  yhdessä	  valkoisen	  armeijan	  joukkojen	  kanssa	  saartaa	  Länsi-‐Suomesta	  
itään	  pyrkivät	  punakaartilaiset	  Lahden	  länsipuolelle.	  	  
	  
Huljalan	  kylään	  saapui	  Tuuloksen	  Syrjäntakana	  saksalaiset	  joukot	  lyönyt	  noin	  4000	  
punakaartilaistaistelijan	  ja	  heidän	  perheenjäsentensä	  muodostama	  kolonna.	  
Toukokuun	  1.	  päivänä	  kylästä	  vajaan	  kilometrin	  etäisyydelle	  peltoaukeille	  Kärkölän	  
suunnasta	  edenneet	  ulaanieskadroonat	  kohtasivat	  Huljalan	  kylään	  ja	  kylää	  
ympäröiville	  harjuille	  puolustusasemiin	  asettuneet	  punakaartilaiset.	  	  
	  
Maatian	  mäeltä,	  kolmen	  kilometrin	  etäisyydellä	  Huljalasta,	  saksalaiset	  suuntasivat	  
tykkitulen	  kylää	  kohti.	  Jo	  ensimmäisistä	  tykinammuksista	  syttyi	  kylän	  länsilaidalla	  
sijainnut	  Jalmari	  Virtasen	  ylläpitämä	  kaupparakennus	  tuleen.	  Lännestä	  puhaltanut	  
tuuli	  levitti	  palon	  koko	  kylään	  ja	  parissa	  tunnissa	  kylän	  70	  rakennusta	  olivat	  
tuhoutuneet.	  Palaneiden	  rakennusten	  joukossa	  oli	  myös	  Kulma-‐Seppälän	  talo	  ja	  J.K.	  
Paasikiven	  syntymäsauna.	  Molemmin	  puolin	  uhreja	  vaatinut	  taistelu	  kesti	  liki	  kaksi	  
vuorokautta	  päättyen	  2.5.	  punaisten	  tappioon	  ja	  antautumiseen.	  Jo	  aikaisemmin	  
aloitettu	  maanjakotoimitus	  siirsi	  pääosan	  taloista	  lopullisesti	  ryhmäkylän	  
ulkopuolelle,	  useimmat	  talot	  Kärkölään	  johtavan	  tien	  varrelle.	  
	  
	  Juho	  Kusti	  Paasikiven	  entistä	  merkittävämmäksi	  muuttuva	  valtiomiesura	  jatkui	  
lähes	  hänen	  kuolemaansa	  asti	  14.12.1956.	  Hänen	  syntymästään	  tuli	  vuonna	  1960	  
kuluneeksi	  90	  vuotta.	  Tällöin	  hänen	  nuoruusvuosiensa	  kotikaupunkiin	  Lahteen	  ja	  
syntymäkuntaansa	  Hämeen	  läänin	  Koskelle	  ryhdyttiin	  suunnittelemaan	  
muistomerkkiä.	  Koskella	  muistomerkkihankkeessa	  oli	  aloitteen	  tekijänä	  Koski-‐seura.	  
Muistomerkin	  suunnittelijaksi	  kutsuttiin	  kuvanveistäjä	  Essi	  Renvall	  ja	  muistolaatan	  
suunnittelijaksii	  Hämeenkoskella	  syntynyt	  kuvataiteilija	  Antti	  Salmenlinna.	  
Kivipaadeksi	  nimetyn	  tontin	  muistomerkille	  Koski-‐seura	  osti	  alkuvuodesta	  1961.	  
Kaunkorven	  naapurikylän	  peltoraiviolta	  löytynyt	  kivipaasi	  siirrettiin	  tontille.	  
Muistomerkki	  paljastettiin	  6.8.1961.	  
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Muistomerkin	  ylläpito	  siirtyi	  vuosien	  varrella	  Hämeenkosken	  kunnalle,	  ja	  vuoden	  
2016	  alusta	  kuntaliitoksen	  jälkeen	  Hollolan	  kunnalle.	  Koski-‐seura	  on	  tehnyt	  aloitteen	  
Hollolan	  kunnalle	  pysäköintialueen	  rakentamiseksi	  muistomerkin	  yhteyteen,	  joka	  
aloite	  on	  saanut	  myönteisen	  vastaanoton.	  Tämä	  pysäköintialue	  on	  edellytys	  sille,	  
että	  valtatielle	  12	  voidaan	  sijoittaa	  asiaankuuluvat	  opasteet	  muistomerkille.	  Olisi	  
kunniaksi	  tälle	  muistomerkille	  ja	  J.K.	  Paasikiven	  muistolle,	  että	  asiasta	  päättävät	  
viranomaiset	  pystyvät	  tekemään	  myönteisen	  päätöksen	  pysäköintialueen	  
rakentamisesta.	  Erityisen	  tärkeää	  tämä	  on	  kun	  J.K.	  Paasikiven	  syntymästä	  tulee	  
vuonna	  2020	  kuluneeksi	  150	  vuotta.	  
	  
Juho	  Kusti	  Paasikivi	  vietti	  pitkän	  elämänsä	  ensimmäisistä	  päivistään	  vain	  muutaman	  
Hämeen	  läänin	  Koskella.	  Paikkakunnalla	  hänen	  muistonsa	  elää	  vahvana.	  	  Näin	  on	  
suotavaa	  olla	  koko	  Suomessa.	  Toivotan	  senaattorisukujen	  jäsenille	  ja	  muille	  
läsnäolijoille	  antoisaa	  seminaaripäivää.	  


