
 
Alfred Koskela, kuva Ylistaron Museo. 

 
Ylistaron Kyyränmäellä asui mies, mylläri ammatiltaan, joka teki elämäntyönään oman leipätyönsä 
lisäksi mittavan palveluksen yhteiskunnallemme nuorison parissa. Vielä näin "post festum" hänelle on 
syytä tehdä muistomerkki muodossa tai toisessa. Alfred Koskela, jos kuka oli omistanut sydämensä 
lasten ja nuorten pitämiseksi hyvien harrastusten ja toiminnan parissa. 
 Pouttulan Kyyränmäellä oli kaunis maalaistalo, jossa Alfred perheineen asui. Kyyränkoskessa, joka 
vielä 1800- 1900-lukujen vaihteessa kantoi nimeä Pyhäkoski, oli noihin aikoihin myös kolme myllyä: 
yksi Virtalan puoleisella rannalla, Kyyränmäen puolella Alfred Koskelan oma mylly ja keskikoskessa 
kolmikerroksinen suurempi mylly. Mainita kannattaa nykyajan ihmisille, että Kyrönjoki noihin aikoihin 
oli niin vuolas virta, että Kyyränkoskella oli laivayhteys aina Vaasaan, eli senaikaiseen 
Nikolainkaupunkiin saakka, jonne myllyn ja maaseudun tuotteita laivattiin. 
 

 



 
 Jussi Pirhonen muistelee lisäksi Alfredia hengenpelastajana seuraavasti: "Äitini ja hänen 8- vuotia 
veljensä Arvo olivat olleet uimassa Alfredin myllyn alapuolen juovassa. Pikkuveli oli ruvennut 
vajoamaan syvälle ja ehtinyt vielä huutaa sisarelleen, ettei tämä yrittäisi pelastaa, koska voimakas virta 
veisi hänetkin. Alfred oli kuullut myllyn sisälle huudot, juossut myllysillalle, hypännyt jokeen ja 
pelastanut Arvon jokseenkin varmalta hukkumiselta. 
 Alfred Koskelan myllyn tulva vei 1930-luvun lopulla ja hän siirtyi sittemmin Kylänpäänkosken myllyn 
hoitajaksi, josta työtä hän hoiti eläkeikäänsä saakka. 
 Jatkoa myllylle piti tulla villakarstaamon ja -kehräämön muodossa. 
Hyvästä rantasavesta tehtiin tiilihauta ja sen polttamiseen käytettiin Alfredin myllyn kiinnisaatuja 
hirsiä. Tämä Jaakko Kriikun idea jäi kuitenkin toteutumatta ja pitkäin aikain kuluttua Seinäjoen 
kaupunki osti tiilet omaan käyttöönsä. 
 Mutta takaisin itse mestariin: hänen perheeseensä kuului vaimon lisäksi yhdeksän lasta. Kaikista 
kehkeytyi kunnon kansalaisia. Eli kasvatus kotonakin oli hyvin hallussa. Alfred itse oli kova lukemaan. 
Polkupyörän tarakalla nähtiin usein iso pino kunnan Kantakirjastosta lainattuja teoksia. Mutta urheilu 
oli hänelle ehkä kuitenkin rakkain harrastus. 
Erityisesti paini oli iskostunut syvälle sydämeen. Alfredin kaksoispojista Veikosta ja Pentistä leivottiin 
useampikertaisia Suomen nuorten sarjain mestareita sekä kreikkalais-roomalaisessa että 
vapaapainissa. Monet, sittemmin maan- jopa maailmankuuluista YKV:n painijoista olivat Alfredin 
tukemia ja valmentamia." 
 Tämän kirjoittaja muistaa kirkkaasti ne monet illat, jolloin Alfred ahkeroi nuorten parissa kirkonkylän 
urheilukentällä. Häneltä riitti aikaa opastaa psykologisen loistavasti nuorukaisia. Virheistä hän ei 
huutanut, vaan valmentajan neuvoi kärsivällisesti useankin virhetoiston jälkeen, kunnes vika tuli 
korjatuksi. Hän otti sekuntikellollaan aikoja, merkitsi ne muistiin ja seurasi intensiivisesti 
valmennettaviensa kehitystä. Hänen muistiinpanoista sai kesän lopulla kukin tietää omasta 
kehityksestään. Hän järjesti palkintoja Seinäjoen kauppiailta ja tietysti Ylistaron liike-elämä oli myös 
hänen tukenaan. Kuuluisat olivat hänen jokavuotiset Marianpäivän hiihtonsa, joihin osanotto oli 
paikalliset olosuhteen huomioonottaen todella mahtavat. Ja palkintoja riitti yleensä aina jokaiselle. 
Kuvaavaa oli myös, että Alfredin kotitanhuvilla oli korkeus- ja seiväshyppypaikka, kuulantyöntörinki, 
rekki, tikkataulu, pituushyppy- ja kolmiloikkapaikka ja muita pihaurheilulaitteita. 
 Olisi mielenkiintoista tietää kuinka monta nuorta ihmistä Alfred Koskela pelasti hyville teille. Tämän 
kirjoittajallakin olisi ollut oivalliset ominaisuudet ryhtyä vaikka Volvo-Markkasen, Dynamiitti-Laineen 
tai kukaties peräti Matti Haapojan manttelinperijäksi. Olimmehan me kavereitten kanssa aika 
mestareita pihakoivujen laittomassa kaadossa, omenavarkauksissa, omatekoisen ruudin- ja pommien 
valmistamisessa ynnä muussa, joskus kohtuuttomassakin pahanteossa. Uskon, että moni nykyinen 
veronsa maksava ja kohtuullisen hyvin yhteiskuntaan sopeutunut Alfred Koskelan kasvatti kiitollisena 
muistaa tätä suurenmoista yhteiskunnallista kasvattajaa ja esimerkkiä. 
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