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Samuel toimi Porissa kivityömiehenä, joka oli rakentamassa mm. Juseliuksen mausoleumia. Ida 

miehineen asui Kivenhakkaajankadulla Uudellakoivistolla. Sieltä hyväpiirteinen ja -vartaloinen Ida 

kipaisi - heitettyään lapsen rinnuksilleen - mm. päivittäin Juseliuksen mausoleumille viemään 

eväspaketin kivimiehelleen. 

Taiteilija Akseli Gallen-Kallela oli siellä maalaamassa kuuluja freskojaan ja ihastui Idan profiiliin. 

Taiteilijan sanotaan myös nähneen, että kuolema kuvastui jo silloin äidin kasvoista. Taiteilija pyysi 

Idan mallikseen “Rakennus”-freskoon. Mukana hänellä oli poikansa Hannes, jota taiteilija 

“Hanneksen oman kertoman mukaan” houkutteli rusinoilla suostumaan malliksi. Alkuperäisessä 

teoksessa pojalla olivat ns. housunklaffit auki ja hänen piti olla imevinään äidin rintaa. Se jos mikä 

oli Hanneksesta, iso poika kun mielestään oli, hieman vaikea tehtävä. Mutta koska tarjolla oli 

erikoista herkkua, tuohon aikaan hyvin harvinaisia rusinoita, joita ei yleensä ollut tarjolla, niin 

houkutus voitti ja empimisen jälkeen poika suostui malliksi. Lastensa mukaan Ida oli näköisensä 

taulussa. 

Nämä alkuperäiset teoksethan kosteus vaurioitti niin pahasti, että Gallen-Kallelan poika Jorma 

joutui luonnostelemaan työt uudelleen alkuperäisten sketsien pohjalta. Hannes muisti myös, että 

taiteilija oli pyytänyt häntä omaksi pojakseen - tämä liittyi jotenkin siihen, että Hannes oli saanut 

kokeilla maalaamista ja Akselin mielestä hänellä oli lahjoja. Tämän vuoksi Akseli olisi halunnut 

kouluttaa häntä alalle. Myöhemmin Hannes harrasti maalaamista ja taulut olivatkin todella hyviä 

ainakin näin maallikon silmissä. Poika ei tietenkään voinut suostua taiteilijan tarjoukseen, koska 

vanhemmat silloin vielä elivät. Myöskään vanhemmat eivät halunneet tähän suostua. 

Idan kautta myös hänen Oskar-veljensä kihlattu Venla tutustui Gallen-Kallelan perheeseen, joka 

Juseliuksen mausoleumin töiden vuoksi asui vuosien 1901–03 aikana suurimmaksi osaksi Porissa 

sekä Kuuminaisissa että Annankadulla. Taiteilija ajeli innokkaana pyöräilijänä Uusikoivistollekin 

Kosken perheen luo. Kosken lasten kertoman mukaan Akseli istahti keittiön pöydän ääreen 

istuskelemaan ja juttelemaan. Venla pääsi ilmeisesti jo Porissa perheen lastenhoitajaksi, ja hän oli 

ainakin yhtenä kesänä perheen lasten Kirstin ja Jorman mukana Ruoveden Kalelassa. 

Perimätiedon mukaan Porin karhuveistokset on hakattu Kivenhakkaajankadulla sijainneessa 

kivenhakkaamossa. Kyseiset veistokset ovat sijainneet Juseliuksen mausoleumin etuoven 

molemmin puolin. Toinen esitti emokarhua poikasensa kanssa ja toinen karhua, jolle oli keihäs 

heitetty keskelle vartaloa. Molemmat tuhoutuivat mausoleumin palossa. Palomiehet laskivat kylmää 

vettä veistoksille ja se halkaisi ne. Taiteilija oli teettänyt varsinaisen hakkuutyön mainitussa 

kivenhakkaamossa. Jossain vanhassa Porista kertovassa kirjassa ne kuulemma näkyvät, mutta niin 

vanhaa kirjaa en ole onnistunut löytämään. 

Perimätietona on kerrottu Samuelin ottaneen syyn niskoilleen tapon yrityksestä jonkun 

kurikkalaisen talollisen puolesta ja saaneen siitä rahakorvauksen, jolla osti Porista kivenhakkaamon. 

Jutussa on ainakin jotain perää päätellen tekstistä, joka on luettavissa Waasan Lehdessä no 1 

2.1.1886: 

”Puukoituksia: Häissä Kurikan Luovan kylässä viime joulukuun 21 päivää vasten yöllä löi torppari 

Samuel Iisakinp. Kanamäki Kurikasta itsellismiestä Matti Heikinpoika Autiota puukolla rintaan niin 

pahoin että Aution henki on vaarassa. Kanamäki on tuotu lääninvankilaan.” 

Kanamäki ei kuitenkaan saanut pitkää tuomiota, sillä jo 10.10.1894 Samuel muutti Porin 



kaupunkiseurakuntaan Kurikasta. Tällöin myös nimi muuttui Kanamäestä Koski-nimeksi. Osasyynä 

nimenmuutokseen lienee ollut tämä edellä mainittu tapahtuma. Samuel tuli siis ratatyömaan myötä 

Poriin, oli rakentamassa 140 km pitkää Tampere-Pori -junarataa, joka rakennettiin 1890–1895. 

Samuel avioitui, sai lapsia, jotka muistivat isänsä leppoisana, hyväntuulisena – jopa juuri töistä 

tulleena - “leikkisänä” miehenä, joka piti heitä paljon sylissä. Mummoni muistaa istuneensa isän 

rinnuksilla isän samalla laulaessa hänelle. 1911 perheen lapsista nuorin, pieni tyttövauva, kuoli ja 

äiti pian sen jälkeen noin puolen vuoden kuluttua. Amanda Erika, ns. pikkumummu, auttoi leskeksi 

jäänyttä Samuel-isää lasten hoidossa. Noin puolen vuoden päästä myös isä kuoli ja lapset joutuivat 

ns. huutolaisiksi eri perheisiin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akseli Gallen-Kallelan “Rakennus”-fresko Juseliuksen mausoleumissa. Freskossa mallina oli Ida 

Sofia Koski ja poikansa Hannes. 


