
Arvoisat  juhlavieraat  ja  hyvät  koskelaiset!  
  
Puheopin  oppikirjoissa  sanotaan  usein,  että  hyvän  puheen  alkuun  sen  pitäjä  esittelee  
lyhyesti  sekä  itsensä,  että  puheensa  sisällön.  Jos  näin  tekisin,  ei  tämä  puhe  olisi  koskelainen  
puhe  laisinkaan.  Eihän  nimittäin  kukaan  koskelainen  ole  kiinnostunut  siitä,  kuka  juuri  minä  
olen  –  ei  –  täällä  kysytään  vielä  minunkin  ikäisiltä  ihmisiltä  kursailematta,  että  ”kennenkäs  
poikia  se  sinä  olet?”.    
  
Tähän  kysymykseen  olen  lapsuudesta  saakka  osannut  vastata  tittelillä  parturin  poika.  
Koskelaisuus  kun  ei  elä  koskaan  yksilöissä,  vaan  siinä  yhteisössä,  jonka  nämä  ihmiset  
muodostavat.  Kyse  ei  ole  siitä  kuka  olet  tai  mistä  tulet,  vaan  siitä,  mistä  kulmasta  kiinnityt  
tähän  meidän  porukkaamme.  Mikä  tekee  sinusta  koskelaisen.  
     
Parturin  pojalle  on  suuri  kunnia  saada  olla  tänään  tässä  ja  omalta  osaltaan  määritellä  sitä,  
millaisena  hän  koskelaisen  kulttuuriperinteen  näkee  ja  millaista  kotiseuturakkautta  sitä  
kohtaan  tuntee.  Kertoa  oma  tarinansa  niistä  arvoista,  joiden  vaalimista  varten  Koski-seura  
on  kuusi  vuosikymmentä  sitten  perustettu.  
  
Minun  kolmikymmenvuotinen  koskelaisuuteni  on  perintöä  äidiltäni,  joka  päätyi  
tuberkuloosiorpona  Etolan  kylään  vuonna  1953.  Sotainvalidi  Esko  ja  lottana  toiminut  Anna-
Liisa  olivat  mitä  tavanomaisin  sodanjälkeinen  pientilallispariskunta,  joka  tarjosi  kodin  pienelle  
joulumerkkikodin  asukkaalle.    
  
Äitini  tarina  on  tarina  siitä  hyväntahtoisuudesta  ja  auttamisenhalusta,  joka  hiljaisissa  ja  aina  
toisinaan  myös  hieman  sisäänpäinkääntyneissä  koskelaisissa  asustaa.  Se  on  myös  tarina  
sotien  jälkeisen  pientilavaltaisen  maalaisyhteisön  muuttumisesta  ja  tarina  niistä  ihmisistä,  
jotka  ovat  eläneet  muutoksessa  mukana.    
Myös  oma  kolmikymmenvuotinen  koskelaisuuteni  on  ollut  muutosten  aikaa  -  niin  meillä  kuin  
maailmallakin.  Kun  eilen  pohdin  mitä  koskelaisuus  minulle  on  ja  millaisia  mielikuvia  se  
minussa  herättää,  tulvi  mieleeni  joukko  muistikuvia  vuosien  varrelta.    
  
Minun  koskelaisuuttani  on  paljaiden  jalkojen  alla  terävänä  pistelevä,  Päijänne-tunnelin  
kalliosta  murskattu  sora,  kun  piippua  polttavan  isäni  perässä  viipotan  Ilolan  
omakotitaloalueelle  rakennetun  talomme  pihassa  jonain  1990-luvun  alun  aurinkoisena  
kesänä.  Se  on  tuntikausien  mittaista  asfalttikoneiden  ihmettelyä  naapuruston  lasten  kanssa,  
kun  Ilolantie  viimein  sai  ihka  oikean  asfalttipeitteen.  Se  on  ilotulitusrakettien  pauketta  yönä,  
jolloin  Koski  HL  jäi  historiaan  ja  tilalle  tuli  komealta  kalskahtava  Hämeenkoski.  Se  on  
polkupyöräretkiä  Lanon  tai  Valkjärven  uimarannoille  ja  se  on  Jokelan  kosken  alla  asustava  ja  
virvelin  siimoja  katkova  valtava  taimen.  
     
Koskelaisuuteni  on  asunut  myös  niissä  pitkissä  katseissa,  joita  punaiseksi  värjätyissä  
hiuksissa  äitinsä  parturikampaamon  penkillä  koulupäivän  jälkeen  aikaansa  tappava  poika  sai  
osakseen,  luetellessaan  sotahistorian  merkkitapahtumia  tai  myöhemmässä  vaiheessa  
näkemyksiään  maailmanpolitiikasta.  Jotain  perin  koskelaista  oli  myös  niissä  muutamissa  
kommenteissa,  joissa  pohdittiin,  millaiseksi  aikuiseksi  yksinhuoltajaparturi  rasavillin  poikansa  
kasvattaa.    
  



Koskelaisuus  eli  myös  niissä  tarinoissa,  joita  mummoltani  ja  veljeltään  Mikolta  kuulin.  
Koskelaisuutta  oli  tarinat  Kylä-Pappilan  riiheen  kiväärinsä  vuonna  1918  jättäneestä  
venäläisestä,  vaarin  sotareissusta  ja  lasisesta  silmäproteesista.  Koskelaisuus  eli  myös  
vahvasti  etolalaisten  tarinoissa  miehestä,  josta  käytettiin  nimeä  Meinaan-Ville.  Valehtelisin  
jos  väittäisin,  ettei  oman  ja  ikäpolvenikin  koskelaisuuteen  kuuluisi  myös  ne  ala-  ja  yläbaarin  
ihmiset,  joita  harvoin  juhlapuheissa  muistellaan  mutta  jotka  taatusti  ovat  olkihattuineen  ja  
pilkkihaalareineen  piirtyneet  meidän  jokaisen  mielikuviin.  
Koskelaisuus  kuului  myös  siinä  kolinassa  ja  kolkkeessa,  jonka  Lanon  rannan  saha  ilmoille  
laski.  Se  kuului  myös  siinä  syyskuun  aamun  jäätävässä  hiljaisuudessa,  kun  kaikki  oli  ohi.  
Koskelaisuutta  olivat  myös  ne  entisten  sahalaisten  tulevaisuudestaan  epävarmat  katseet,  
jotka  syksyllä  2002  kylän  raittia  mittasivat.  Koskelaisuus  asui  myös  siinä  päättäväisyydessä  
ja  niissä  teoissa,  joilla  tästäkin  koettelemuksesta  selvittiin.    
  
Koskelaisuutta  oli  myös  se  teini-ikäinen  itsevarmuus,  joka  täytti  Pekolan  koulubussin  penkit  
matkalla  kohti  Hakkalan  koulua  ja  jonka  voimin  välillä  ihan  hampaat  irvessä  haastettiin  
lammilaisia  ja  tuuloslaisia  koulukavereita.  Koskelaisuutta  oli  se  hyräily,  jonka  se  sama  
itsevarmuus  esti  purkautua  lauluksi  Lammin  lukion  ylioppilaiden  veisatessa  suvivirttä  kesällä  
2008.  
     
Koskelaista  rauhallisuutta  on  vaadittu  myös  niinä  lukemattomina  kertoina,  kun  on  joutunut  
kertomaan  missä  sijaitsee  paikka  nimeltä  Hämeenkoski.  Ainoastaan  se  on  viimeisten  
vuosien  aikana  tuonut  voidetta  vuosien  mittaan  syntyneille  haavoille,  että  aivan  yhtä  usein  
saa  vastata  kysymykseen:  missäs  se  Hollola  taas  olikaan?  Niitä  harvoja  kertoja,  kun  
koskelainen  rauhallisuus  on  ollut  lähellä  katketa,  oli  kun  jouduin  helsinkiläisille  työkavereilleni  
selittämään,  mitä  on  hämäläinen  näkkileipä.  Eipä  taida  mahtua  tänäkään  päivänä  heidän  
jakeluunsa,  miten  näkkileipä  muka  voi  olla  vaaleaa  ja  pehmeää.  
  
Näissä  muistikuvissa  –  hyvät  ystävät  –  asuu  koskelaisuus.    
  
Näistä  muistoista  meillä  jokaisella  on  oma  versiomme  ja  nämä  muistot  ovat  osa  sitä  
kulttuuriperinnettä,  jonka  vaalimista  varten  Koski-seura  on  olemassa.  
     
Maailma  ympärillämme  muuttaa  muotoaan  jatkuvasti.  Vanha  Etolan  neljännespitäjä  on  
palannut  osaksi  emäpitäjäänsä,  teollisuus  on  Teurojoen  rannoilta  kadonnut,  myllyt  purettu  ja  
entisen  Åkerblomin  sillan  alla  virranneen  kosken  kuohut  muutoinkin  rauhoittuneet.  
Vuosisatoja  Teurojoen  koskien  rannoilla  eläneet  koskelaiset  ja  koskelaisuus  täältä  ei  
kuitenkaan  ole  kadonnut.    
  
Vaikka  eskot,  anna-liisat  ja  arjat  elävät  enää  vain  muistoissa,  syntyy  ja  muuttaa  näihin  
samoihin  maisemiin  kaiken  aikaa  yhä  uusia  koskelaisia.  Joka  päivä  synnytämme  myös  uusia  
muistoja  ja  kirjoitamme  tämän  pitäjän  historiaan  uusia  lukuja  niin  Koski-seuran  kuin  meidän  
kaikkien  muidenkin  vaalittavaksi.  Luomme  niitä  muistikuvia,  joita  me,  ja  sukupolvet  
jälkeemme  tulevat  muistelemaan.  
     
  
  
  



Nämä  muistot  ja  muistikuvat  ovat  sitä  kotiseuturakkautta,  joka  säilyy  muistoissa  silloinkin,  
kun  tilanteet  muuttuvat  ja  elämä  heittelee  joskus  kauaskin  kotoa.  Näihin  muistoihin  ja  
muistikuviin  palaamme  silloin  kun  jotain  tärkeää  ympäriltämme  katoaa  ja  näihin  muistoihin  
palaamme  aina  silloin  kun  maailmalla  kohtaamme  jonkun,  joka  nämä  samat  muistot  jakaa  –  
hiljaiseen,  hämäläisesti  harkitsevaan,  aitoon  koskelaiseen.  
  
Näillä  sanoilla  haluan  toivottaa  Koski-seuralle  mitä  mitä  menestyksekkäintä  jatkoa  ja  
onnelliist  voimiist  seuraavallekin  kuudellekymmenelle  vuodelle!  
  


