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Hallituksen puheenvuoro:
Olemme uuden vuoden ja uusien näkymien edessä. 
Toivomme että kaikkien, jotka tämän toivomuksen 
lukevat, elämä olisi niiden uusien näkymien koh
dallakin onnellista ja menestyvää. Osuuskassan hal
litus on tämän vuoden aikana päättänyt tervehtiä 
asiakkaitaan ja ystäviään tämän pienen lehden väli
tyksellä. Tämä on erikoista. Koskella ei tiettävästi 
ennen ole julkaistu lehteä.^Tarkoitus on kokeilla, 
voidaanko tällä tavalla |„^rittaa rakennustyötä. 
Emme usko voivamme rai ^ntaa mitään uutta ja 
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maata, joka on tuen ja ti1.'/ vaisuuden antanut Suo
men kansalle. Haluamme inttää niitä virtauksia, 
jotka vuosisadan vaiheessa ovat luoneet osuustoi
minnalliset aatteet, joiden ja lain varassa ovat 
kehittyneet monet taloudellisen alan osuustoimin
nalliset yhteenliittymät ovat kasvaneet voimak
kaiksi taloudellisiksi tekijöiksi, mutta joiden tehoa 
voidaan suunnattomasti lisätä. On vaikeata iyhyesti 
sanoa, miten se tapahtuu. Yksi asia on kuitenkin 
selvä. Kehityksen täytyy tapahtua vähintään kah
della taholla. Yhtymän on kehitettävä palvelukyky
änsä, palvelun laatua ja tehoa. Monesta osuustoi
minnallisen yhteisön toimihenkilöistä saattaa tuntua, 
että: Tämä on jo ilmankin niin altista ja moni
puolista toimintaa, että on vaikeata enää tehdä 
parannuksia. On kuitenkin asioita, joissa ei kos
kaan voida olla riittävän valmiita, sellaisia, ettei 
mitään parantamisen varaa enää olisi. Sillä- mikään 
henkinen ei tässä muodossaan, eikä paljoa muus

sakaan, voi olla koskaan valmista. Mahdollisuuksia 
lyötyy siis riittävästi. Näemme tämän lehden yh
tenä mahdollisuutena. Pyrimme tiedoittamaan luki
jakunnallemme, miten Osuuskassa haluaa palvella 
asiakkaitaan ja miten palvelumme voi auttaa asiak
kaitaan selviytymään elämässään vähän helpom
malla. Siksi sanomme ensin: Jokainen henkilö on 
sydämmellisesti tervetull"t asioimaan Osuuskassassa. 
Siellä henkilökunta mi^kt^ään kuuntelee huolianne 
ja tahtoo, jos vain voi, auttaa selviytymään pul
mastanne Vaikka sp pi nyt, olisikaan suoranaista 
pankkiasiaa, he kyllä y r tä v ä t  selvittää Teidät yli 
vaikeuksien. Iloitsemme' |<nssanne siitä, että voitte 
tuoda säästönne, vaikk i pienet ja tilapäisetkin, 
kasvamaan korkoa säästöt!IiIle. Olemme halukkaita 
myös lainojen muodossa tukemaan asiakkaitamme. 
Näemme mielellämme lainantarvitsijan asioimassa 
Osuuskassassa. Emme ehkä kaikissa tapauksissa voi 
apua antaa, mutta se ei johdu siitä, että halua 
puuttuisi, vaan siitä, että ei ole olemassa muita 
edellytyksiä. Viimeaikojen yleisin syy on ollut varo
jen puute. Siksi toivommekin talletuksien jatkuvaa 
kasvua, silloin mahdollisuutemme lainata vastaa
vasti kasvaa. Paikkakuntalaisen ei siis pitäisi viedä 
rahojaan pitäjän ulkopuolisiin rahalaitoksiin. Monta 
muuta palvelumuotoa näiden, 'itsestään selvien’ 
lisäksi on Osuuskassalla tarjottavana. Käyttäkää 
hyväksenne Kassan suomia mahdollisuuksia. Tutus
tumiskäynti Osuuskassaan kannattaa aina. Toivo
tamme kaikille erittäin hyvää toiminnan vuotta.

Aadi Kattelus

Osuuskassan talletusten nosto:

Kun Teillä on Kosken T .l. Osuuskassan säästökirja, 
saatte Te sillä rahaa Kosken T .l. Osuuskassasta. 
Jos olette matkoilla, voi sattua, että rahat loppu
vat vähän kesken. Paikkakunnalla, jossa asioitte 
on varmaan osuuskassa. Esittämällä säästökirjanne

siellä, saatte nostaa kassaanne lisäystä. Ei kuiten
kaan enempää, kuin talletusehdot edellyttävät. 
Tailetuskirja on siis myöskin käytännöllinen. Samoin 
voitte tilillenne maksaa mihin osuuskassaan tahansa, 
josta se sitten toimitetaan tilillenne asianomaiseen 
osuuskassaan.



Hieman Halikkolan kylän muinaisuudesta
Varsinais-Suomen ensimmäinen maakirja laadittiin 
Kustaa Vaasan määräyksestä vuonna 1540. Sen 
mukaan nykyisen Kosken pitäjän alueella oli 19 
kylää ja niissä yhteensä 70 taloa. Kosken kohdalta 
maakirjat alkavat jatkuvasti Halikkolan kylästä 
ollen K ittilän  tilan rekisterinumero 1. Sen jälkeen 
saavat maakirjassa tilaa Sättäri, Pietilä, Julia , Jolkki 
ja Ja lli.

Vanhemmissa asiakirjoissa ja ensimmäisessä maa
kirjassa ei puhuta Halikkolasta sen paremmin kuin 
Halkolastakaan, vaan esiintyy kylän nimenä H alik
kolainen. Tätä silloista nimitystä pidetään varmana 
todisteena siitä, että .ensimmäinen asukas H alik
kolan kylään on tu llut Halikon pitäjästä ja nimi
tetty sen mukaisesti. Vanha kotiseututarina kertoo 
(se on muistiin merkitty v. 1906 Loviisa K ittilän  
os. Liipola kertomana, että Halikkolan kylää vas
tapäätä Pietilän pellolla on ollut pakanallinen uh- 
rilehto. Se oli pyhitetty Halli-jum alalle, joka oli 
suomalaisten kotijumala. Halikosta on merkitty 
muistiin samanlainen tarina. Siellä on Halli-juma
lalle pyhitetty vuori.

Halikkolan kylän kuusi taloa sijaitsivat kaikki 
yhdessä rykelmässä Paimion joen varrella . Siitä 
johtivat lautat Liipolan puolelle. Kun Turun ja 
Porin läänin maaherra VVillebrandt omisti Jokiois
ten kartanon rautatehtaineen. oli hänelle itselleen
kin edullista suorittaa Koskella maantieoikaisu. Tä
mä oikaisu toteutettiin tekemällä suora tie Kosken 
kirkolta joen mutkaan, n( i  nykyisin on Kotiran
nan kauppa. Näin ollen Halikkola, Talola sekä 
Tapala ja Hongisto sekä osittain Tuim alakin  jäivät 
uudesta tiestä syrjään.

Kun Koskella ryhdytti 1700 — luvun lopulla 
suorittamaan isojakoa, oteV .n tämä tieoikaisu huo- 
mioo. Uudesta maantiestä johdettiin kylän kuuden 
talon lohkot kulkemaan kohti Salpausselkää. Iso
jako saatettiin päätökseen Halikkolassa 1802. S il
loin Jolkki muutettiin jo uuden maantien varteen 
ja sen tontti Julian sekä Sättärin välissä jäi Sät- 
tärin haltuun. Muut viisi taloa jäivät yhteen ry
kelmään ja oli kylä rakennattu niin, että portit 
sulkemalla siitä tuli eräänlainen linnoitusalue. Tämä 
oli välttämätöntä yhtä hyvin petoja kuin rosvoja
kin vastaan.

Herastuomari Israel Hembergin kuoleman jä l
keen Sättärin tila  tuli aluksi hänen perillisilleen, 
mutta si.rtyi sitten kauppias Penttisen omistukseen. 
Tämä toimelias kauppias siirsi Sättärin tilan ra
kennukset maantien varrelle ja talon tontti K it t i
lää vastapäätä muokattiin pelloksi. Sittemmin muu
tettiin Pietilän rakennukset 1897 niinikäön maan
tien varrelle , joten entiselle kylän alueelle jäi 
vain kolme taloa. Tällö in syntyi nimitys A liky lä  
1910— luvun lopulla Juliankin tila  s iirrettiin  pois 
Alikylästä, joten tänne jäivät vain K ittilän  ja Jal- 
lin talot.

Muuten esittää maisteri Aulis O ja sellaisen teo
rian, että Julia nimitys, joka ranskan kielessä mer
kitsee venettä, olisi saanut lähtökohtansa Julläksen 
kartanosta Angelniemeltä. Jalli-nim itys ön yleinen 
Satakunnan ja Hämeen puolella, mistä myöskin

asutusta on levinnyt Koskelle. Sättäri-nimitys on 
tu llut ilmeisesti Säteristä, s illä  tämä tila  on ollut 
aikoinaan kruunun hallussa. Kittilä-nim itys on lap- 
palaiste perua, mutta tämän nimisiä taloja on My
nämäellä, Lokalahdella ja eri tahoilla Pohjanmaal
lakin sekä Lapissa kokonainen pitäjä. Jolkki-nimi- 
tys sen sijaan on harvinaisempi, eikä sille ole tie
dossa lähtökohtaa. Pietilä on - kuten tunnettua - ai
van yleinen nim i.

Julian tila  mainitaan Suomen taidehistoriassa 
s ikä li, että siellä on syntynyt akateemikko Väinö 
Aaltosen ä iti. Aikoinaan tu li Väinö Aaltosen isoisä 
Matti Tähtinen Karinaisista Mäenpään Uudelta 
Värriltä  Juliaan vävyksi. Värrin  pojat olivat otta
neet sukunimekseen Tähtisen. Kun Julian emäntä 
kuoli, meni Matti Tähtinen uudestaan naimisiin 
Yli-Simolan Kaisa-tyttären kanssa. Tästä av io lii
tosta syntyi vanhin tytär Ida oli Väinö Aaltosen ä iti.

Muuten Matti Värri joutui Julian talosta pois 
nälkävuosina. Lainamakasiinin rästeistä ei kuulu
tettu pakkohuutokauppaa, vaan manttaalikunta an
toi ne anteeksi, mutta maksamattomia kruunun- 
veroja ei annettu anteeksi ja niin joutui tila  pak
kohuutokauppaan. Pietilän Hemmi huusi sen 3000 
markasta. Matti Tähtinen suuren perheensä kanssa 
muutti tehtaantyömieheksi Forssaan.

Jallin tilan maalle maantien varteen rakensi ai
koinaan suutari Antero Toivonen torpan, jonka 
ym pärille hän istutti suurehkon puutarhan. S iirry t
tyään Evankeliumiyhdi( :sen matkapuhujaksi, muut
ti Toivonen aluksi Piikkiöön ja sittemmin Turkuun. 
Hänen poikansa Y rjö  Toivonen kävi koulunsa Tu
russa ja suuntasi yliopistossa opintonsa suomalais
ugrilaisiin k ie liin . Hä( oimi pitkän aikaa profes
sori Setälän apulaisena, kunnes tu li esimiehensä 
professuurin perijäksi. Sittemmin nimitettiin hänet 
ansioistaan Suomen Akatemian jäseneksi ja jat
kaa hän tarmokkaasti työtään suomen- ja sen 
sukukielten tutkimuksen alalla . Professori Yrjö  
Toivosen syntymä torppa on vielä entisellä paikal
la, joskin hieman modernisoituna ja valkoiseksi 
maalattuna.

Kun 1800— luvun loppupuolella sallittiin  tilojen 
lohkominen, myytiin Halikkolan talojen takamaita 
aivan alkupäässä uudisasutukseen. Tällö in osti Os
kari K ittilä  kotitilastaan Kankaantakustan Tylpän 
niityn, raivaten sinne Väinölän tilan . Pian tuli 
hänelle naapureita muiden tilojen takamaille ja 
kun sittemmin rakennettiin Koskelta T l suora 
maantie Me11iIän asemalle, tu livat Halikkolan kylän 
takamaat voimaperäiseen asutukseen. U .K .

Jäseneksi Osuuskassaan.
Vaikka osuusmaksu ei muodosta Osuuskassalle mi
tään pääomien keräämismahdollisuutta, mikä jäse
neksi liittyjän kannalta on edullistakin. Ei tarvitse 
paljoa sijoittaa omia pääorrriaan ja kuitenkin pääs
see osuuskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Kuiten
kin on töiVottl|va'^r että yhä useammat henkilöt 
liittyvät jäsenfksi omaan osuuskuntaansa. Kaikkien 
yhtymien' voima onkin juurj * jäsenistössä. OsalIis-
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Osuuskassa palvelee .

Osuuskassan tallettajana saatte liikeneville rahoil
lenne varman talletuspaikan. Rahat ovat tarvittaessa 
käytettävänänne. Te illä  on oikeus ilman irtisano
mista nostaa 100.000:— kuukaudessa. Talle tta ja lla  
on suurempi mahdollisuus luotonsaantiin. Ta lle t
taja osoittaa säännöllisyytensä ja luotettavuutensa 
jo ennen kuin hän tarvitsee lainaa.

— Lainoitamme eteenpäin pyrkiviä ja luotettavia 
paikkakuntalaisia. Pyrimme lainanannossa siihen, 
että velallinen itse hoitaa asiansa, eikä laina joudu 
takaajien maksettavaksi.

— Maksuhuoltopalvelun kautta huolehdimme mak
suistanne ja perimme saatavanne suoraan t ilil le . 
Voitte ilmoittaa henkilölle, jolta olette saatavaa 
tai jota syntyy, että Hän saa suorittaa laskun t i l i l 
lenne Osuuskassaan. Kun T e illä  on maksupalvelu, 
tarvitsee Teidän vain tuoda ku itit Osuuskassaan ja 
maksunne hoidetaan täsmällisesti. Te ille  ei niistä 
tule mitään huolta eikä ylimääräisiä kuluja.

— M aitotili merkitsee maataloudessa jatkuvaa tu lo
lähdettä. Kun Osuuskassa maksaa koko maitotilin 
maidonlähettäjille, huollamme mielellämme ja niin 
haluttaessa, oman osuutenng^lillenne, josta se on 
nostettavissa aina kun Kassu n avoinna, tai viellä 
parempi, voitte jättää sen kasvamaan hyvää korkoa. 
M aitotili luo säästötilistä turvan talouteenne.

I V
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— Ä id it tai muut lapsen huoltajat voivat jättää 
Osuuskassaan valtakirjan  lapsilisien nostamista var
ten. Aina kun lisä maksetaan, merkitsemme sen 
määräämällenne t il i l le . Jos mahdollisuutenne an
tavat periksi, voitte laittaa kunkin lapsen saaman 
erän Hänen omalle tililleen . Lisäksi lapsi voi kar
tuttaa säästötiliään säästölippaaseen kootuilla mar
ko illa . Ä id it: Poiketkaa k irko lla  käydessänne Osuus- 
kassaan kirjoittamaan va ltakirja  lapsilisien nosta
mista varten.

— Pyrimme pitämään käteiskassan sellaisena, että 
voimme antaa rahaa aina kun se on asiakkan kan
nalta toivottavaa ja muut edellytykset ovat olemassa.

tuminen kokouksiin ja sitä kautta yhtymän hallin
toon, on tietysti jäsenyyden toteuttamisen ihanne 
muoto. 'Jäsenistön kokous on se, mikä itseasiassa 
johtaa osuuskunnan toimintaa. Siellä voi pyytää 
selvitystä osuuskunnan asioita koskeviin kysymyksiin, 
voi esittää toivomuksia ja tehdä alotteita toimin
nan tulevaa järjestelyä varten. Myös hallintoon 
osallistuvat henkilöt valitaan näissä kokouksissa. 
Tämä on sitä järjestö kansanvaltaa, joka on osuus
toiminnallisen aatteen perusoikeus. Luo järjestystä 
osuustoimintaan liittym ällä jäseneksi Osuuskassaan 
ja osallistumalla jäsenille tarkoitettuihin kokouksiin.

Äidit ja isät: Muistakaa hakea Osuuskassasta sääs- 
tölipas lapsellenne. Kun lapset oppivat säästäväi
seksi, he ovat oppineet paljon. Kerätty summa ei 
ehkä ole suuri, mutta on semmoisenaankin opitun 
tavan kautta muodostuva elämässä suureksi teki
jäksi. Onhan markassakin miljoonan alku.

— Kun myytte karjaa tai muita yritysalanne tuot
teita, saatte usein maksun shekillä. Osuuskassa 
vaihtaa shekkinne rahaksi.

— Ostaessanne koneita, apulantoja tai muita ta r
vikkeita. lähetetään Te ille  lasku jälkeenpäin. Sen 
voitte maksaa Osuuskassaan pankkisiirtone edelleen 
toim itettavaksi, tai tililtänne ilm oittam alla puhe
lim ella tai muulla sopivalla tavalla, jollo in to im i
tamme laskunne maksamisen. Myös paikallisille 
liikke ille , jo illa  on t il i Osuuskassassa, voidaan 
maksuja suorittaa.

— Jos haluatte pysyvällä tavalla onnitella m erkki
päivän viettäjää, valittaa surua tai muuten osoit
taa kunnioitusta vainajan muistolle, voitte sen 
tehdä adressilla, joita (p u skassa  myy. Valittava
nanne on usean eri ku^arahaston adresseja. Jos 
haluatte, kirjoitamme ne täällä valmiiksi ja mah
dollisuuksien mukaan toimitamme ne myös hautaus- 
tilaisuuteen tai surutaloo ’-

( isl

— Jos te illä  on vaikeuksia häälahjapulmanne rat
kaisemisessa, autamme Teitä siinäkin. Sopikaa tut- 
tavienne kanssa siitä, että maksatte Osuuskassaan 
asionomaiselle I ah jati I i I le sopivaksi katsomanne 
rahasumman. Täältä laitetaan häätaloon adressi, 
jossa on lahjaan osallistuneiden nimet, sekä hen
kilökohtainen kirje  perikunnalle. Kirjeessä ilmoite
taan, että rahasumma on nostettavissa Kosken T .l . 
Osuuskassasta. Haluttaessa se merkitään myös asian
omaisten yhteiselle säästötiIi11e. Helppo tapa rat
kaista hyvin muukin lahjapulma.

— Säilytämme ja huollamme arvopaperinne. Väli
tämme niiden ostoja ja myyntejä. Tulenkestävä 
holvimme on varma säilytyspaikka.

— Kannamme veroja.

Mikko oii velkaa K :Ile . Korot olivat maksamatta 
pitkän aikaa. M ikolle tuli semmoinen käsitys, että 
kun korot on kolmevuotta maksamatta kuolee 
pääomakin. Niin jäi velka maksamatta.



Joulunviettoa miesmuistin takaa
Kun kankaat oli kudottu ja vasikan nahat va l
mistettu tulivat räätäli ja suutari taloon. 
Lapset o livat iltaisin näyttämässä päreellä valoa, 
sillä päivä oli muutoin liian lyhyt. Jouluksi oli 
tarkoitus saada uudet vaatteet ja ja lkineet. Kun 
kynttilät oli valettu ja porsas päässyt henkestään, 
o likin joulu jo ovella. Tuo joulu oli vähän tämän
vuotisesta joulusta eroava. Muistelemme nyt V ille- 
hard Julian kanssa joulun kehittymistä Hänen koto
naan n. 75 vuotta sitten: Joulun tunnuksen oli 
aikaisemmin vain o ljet. Muistini aikana käytettiin 
joulukuusta rinnan olkien kanssa. Nelisenkymmentä 
vuotta sitten olivat viimeiset oljet Halikkolassa 
K ittilässä. Jouluaattoaamuna klo 2 lähdettiin hei- 
nienhakuun takaniitu lta . Koko kylän miesväki 
lähti samoihin aikoihin. Kuuden aikaan oltiin  ta
vallisesti kuormien kanssa kotona. Isäntä ei enää 
määrännyt ketään töihin . Miesväki ryhtyi klappien 
hakkaamiseen ja sisään kantamiseen. Illa lla  niitä 
poltettiin suuressa avotakassa joka antoi tupaan 
suloisen lämpymyyden joskus niin kovan, että kynt
tilä t seinällä pehmenivät. Kaikin tavoin, sekä ih
misten että eläinten kohdalla valm istettiin yhtei
sesti joulua. Illan hämärtyessä menivät miehet sau
naa. Tänä aikana naiset kantoivat jo varhemmin 
päivällä puristetut oljet sisään. Ruokapöytä oli 
tällöin myöskin laitettu kuntoon. Kun miehet tu livat 
saunasta, heittäytyivät he o ljille  loikomaan. Ruo
kapöytä sai myös ensimäJcet nauttijansa. Juoma oli 
sahtia, joka jouluksi la^^.tin vähän vahvempaa. 
Ruokapöytä oli sillo inkin jo hyvin runsasantiminen. 
Kala oli itsestään selvä ruokalaji. Rusinasoppaa, 
riisipuuroa, makkaraa, kinkkua, sylttyä ja vehnä
leipää löytyi tavallisesti jou lun  ruokien joukosta. 
Vehnää ei siihen maailmat,aikaan v ilje lty  kuin hyvin 
vähän, sen verran, että suurempina juhlina saatiin 
vehnäleipää. Pöytä pidettiin koko joulunpyhät kyl
mien ruokien kohdalla katettuna. Lisää tuotiin 
aina tarpeen vaatiessa. Kuusta koristettiin kara- 
m elleillä ja koreilla papereilla, josta leikattiin  
pitsintapaista koristusta. Himmelit ja pärekyyhky- 
set kuuluivat joulukoristeisiin . Jossakin Urjalassa 
tiedetään kattoon laitetun päreistä ristikko, joka 
peitti koko katon. Aattona mentiin varsin aikaisin 
nukkumaan, koska aamulla varhain lähdettiin joulu
kirkkoon. Reki oli tynnä ja myös kirkko . Mentä
essä kirkko oli niin kylmä, että henkityksen höyry 
näkyi ihmisten suun edessä. Kun poislähdön aika 
tu li oli k irkko melko lämmin ja kostea, vesi tippui 
katosta. Kirkosta ajettiin yleensä rauhallisesti kotiin . 
Tapanina vasta koitettiin kuinka hevonen pääsee. 
Joulupäivänä ei kukaan laskenut vieraita pirttiinsä, 
kylässäkäynti ei kuulunut ohjelmaan. Aikuiset ih- 
miset lukivat raamattua, perhepostillaa. Nuoret 
kuuntelivat tai askartelivat jotain omaansa. Tapa
nina kokoonnuttiin naapureihin lystiä pitämään. 
Leikkiä oli ohjelmassa tavallisesti aina, kun nuoria 
oli enemmän koolla. Num eroleikki, lesket, kauran- 
syöttö, sellaista kun olkipampulla lyötiin "syöjää” 
selkään, jolloin tämän piti arvata kuka lyöjä o li, 
polvikeinu oli varsin yleinen, samoin juntanlyönti, 
olivat niitä leikkejä jo illa  aikaa kulutettiin . Poi

kien keskuudessa oli kraistaminen varsin yleistä. 
Muitakin voimaleikkejä harrastettiin. Tapanista al
koi myös puttiiminen, jota kesti loppiaiseen saak
ka. Taloissa, joissa oli hanuri, pidettiin puttitans- 
seja. V ilkkaasti leikittäessä ja kraistettaessa oljet 
menivät uuteenvuoteen mennessä aika pieniksi, 
siksi niitä uudeksivuodeksi tavattiin lisätä. Syö
minen, juominen ja iloiset le ik it muodostivat jou
lun nuorille, joskaan ei joulun sanomaakaan unoh
dettu, Juopumista ei yleensä jouluna tapahtunut, 
sahti ei ollut niin väkevää. Tämmöinen suurinp iir
tein oli A li kylän joulu miehenmuistaman taaksepäin.

1917
” Se suuri osuustoiminnallinen huumaus ja innostus, 
joka Suomen kansa valtasi 25 vuotta takaperin, 
aika, jolloin osuustoimintalaki oli juuri vahvistettu 
ja sen nojalla monet sadat osuustoim innalliset 
liikkeet olivat alkaneet toimintansa jne. kertoo 
Osuuskassan 10-vuotis kertomus, jatkaen, että Koski 
ja koskelaiset tuo aika oli jättänyt hyvin vähälle. 
Vasta otsikossa mainittuna vuonna perustettin siis 
Osuuskassa. Osuuskauppa oli perustettu jo aikaisem
min. Osuuskassan varsinaisia perustamiskirjoja ei 
ole käytettävissä, joten on turvauduttava muisti
tietoon ja osaksi my^en olettamuksiin. Osuuskassan 
kaksi perustavaa jässFttä on vielä joukossamme. 
Olemme käyneet tervehtimässä Heitä ja kysele
mässä kuulumisia, u,»yia ja vanhoja. He kaksi: 
Emil Vihanto ja K a lf^ A lita lo  ovat kumpikin p ir
teitä isäntiä, jo ille  työ on ilo ja välttämättömyys. 
Muistelmat kuljeskelivat laajalla alalla . Paljon ensi
käden tietoa la enemmän haastattelijalle mielen
kiintoista tu li esille. Laatikkojen kätköistä löytyi 
jäsenkirja, joka oli annettu jäsenelle n:o 4. Siinä 
oli paljon sivutilaa lainojen ja korkosuoritusten 
merkitsemistä varten. Perustavan kokouksen pito
paikkaa ei kumpikaan varmuudella muistanut, muis
tanut, oletettiin vain, että kai se Nuortentuvalla 
pidettiin. Kun tu li juttua perustamissyystä, todet
tiin , että se nopeutti asioiden hoitoa. "Kosken 
Herra”  oli silloin "vahva mies” . Hänen sanansa 
ja mielipiteensä o livat melkeinpä ratkaisevia pitä
jän eri alojen asioissa. Osuuskassa o li avoinna 
Osuuskaupan konttorissa, siinä huoneessa, jossa 
Penttisen puori oli ennen. Osuuskaupan puori 
sijaitsi Penttisen vanhassa salissa. Rahalaitoksen 
saaminen paikkakunnalle vapautti koskelaiset Mart
tilan rahalaitoksen alaisuudesta. Koskelaiset itse
näistyivät silloin jo siinäkin asiassa. Olemme k ii
tollisuuden velkaa näille m iehille, jotka nvt van
huutensa päivinä kaksin edustavat kehittyneitä 
maamiehiä, jotka jo sillo in  ovat oivaltaneet maa
miehen ja maaseudun tarpeet.

Suolanen ja sakja on talonpojan makja.
Sälekarin Kirjapaino, Somero 1954.


