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Metsäasia

Nykyaikainen mainonta käy
usein melko kriit ill iseksi. Ihmiselle 
muodostuu mainonnan aikaansaa
masta sekasotkusta käsittämätön. 
Ei voi ollenkaan olla varma siitä, 
mikä on oikein.

Parhain mainonnan peruste on 
todellisuus. Niihin terveessäni ike- 
ja talouselämässä nojataai Ver
tailemalla eri asioita ja asiaryh
miä toisiinsa, on totuus suhteelli
sen helposti löydettävissä.^ ;kin- 
taa siis tarvitaan. . . .

Se mikä on hyvää ei suinkaan 
ole aina kalleinta, se mitä par
haaksi kehutaan, ei useastikaan ole 
parasta. Rinnakkaisia tekijöitä löy
tyy paljon, niiden yhteinen arvo 
on etsittävä.

Maaseutu ja maatalous kärsivät 
suurta käyttöpääomien puutetta. 
Kun jostakin suuremmasta hankin
nasta on kysymys, tulee turva met
sään. Monella tavalla kantojen 
lukumäärä kertoo niistä vaikeuk
sista, joita maaseudullisella kan
santaloudella on kestettävänään. 
Monella tavalla niistä myös kertyy 
tuloa maaseutuväestölle. Jokainen 
vuosi ei ole metsälön kohdalta 
tuloja tuottavaa. Harvoin ja har
kiten metsää myydään. Silloin kun 
turvaudutaan metsän myynteihin, on 
myös harkittava rahankäyttöä en
tista tarkemmin. Huomattava osa

näistä varoista joutaa pidemmäksi 
tai lyhyemmäksi ajaksi talletetta
vaksi paikkakunnan rahalaitoksiin. 
Siellä ne ovat palvelemassa paik
kakunnan talouselämää. Useam
massa lehdessä, jossa ilmoittami
nen on mahdollista, on jo kuu
kausien ajan ollut eri rahalaitos
ten ilmoituksia siitä, miten hyvä 
paikka ko. rahalaitos on varoja 
tallettaa, ja miten juuri metsäva
rat ovat luotuja tähän laitokseen 
talletettavaksi. Jos kylmä vertailu 
varmuudesta suoritetaan, tullaan 
täysin yhtenäisiin tuloksiin. K a ik 
ki rahalaitokset ovat varmoja tal
letuspaikkoja. Ne kaikki, poik
keuksetta, ovat tarkan ja y llätyk
sellisen kontrollin alaisia. Palve
levalle pankkiliikkeelle väärinkäy
tös on kauhistus. Ero on vain siinä, 
mihin rahalaitos käyttää talletet
taviksi tuotuja rahoja. Oman paik
kakunnan rahalaitos on poikkeuk
sellisesti ainoa, joka antaa varoja 
paikkakunnan talous- ja elinkeino
elämän käyttöön. Vaikka rahalai
tos on siinä välillä, on talletettu 
raha myös paikkakunnan elämää 
palveleva raha. Se lainataan tar
vitsijalle. Nyt on Teidän vuoronne 
talletttaa ja jonkun toisen saada. 
Ajan kuluessa asiat voivat kääntyä 
toisinkin päin. Paikkakunnan oma 
rahalaitos on siis ainoa, joka h arki n-

nan jälkeen tulee kysymykseen.
Kun tähän asti ehditään, ovat 

mahdollisuudet jo melko rajoitetut. 
Puntariin joutuu nyt palvelun teho, 
nopeus ja se henki, millä palvelu 
suoritetaan. Käytäntö on se ainoa 
mainos joka näissä asioissa on to- 
d e ll ise^  >idan osoittaja. Kuitenkin 
pitää Valtoa, että ei pidä yleistää 
yksityistapauksia yleiseen palvelu- 
henkeen. Pakkakunnan rahalaitok
set to| js(vat tiettyjen rajoituksien 
alaisen ja on asiakkaan myös otet
tava huomioon ne rajoitukset. Jos 
metsärahat tuodaan Osuuskassaan, 
tuodaan ne varmasti oikeaan paik
kaan. Sen pyrimme nopealla ja reh
dillä palvelulla osoittamaan. Näin 
helpottuu monen pojan taloudelli
nen elämä. Hän saa kenties ratkaise
van avun talouteensa juuri Osuus- 
kassasta. Odotamme metsämarkko- 
ja kasvamaan hyvää korkoa varmassa 
laitoksessa ja helpoittamaan vaike
uksissa kamppailevan paikkakunta
laisen elämää.

Helpottaaksemme metsänmyyn- 
tejä pidämme asiakkaittemme saa
tavana Tapion painattamia met- 
sänhakkuusitoumuksia, kauppakir
joja siis, joita käyttäen etunne 
tulevat tarkoin huomioiduksi. S i i 
nä yhteydessä voitte ohjata kau
pan perusteella suoritettavat mak
sut suoraan tiliilenneOsuuskassaan.



Osuuskassa liike-elämän palvelijana:
Osuustoiminnan ja yksityisen 

yritteliäisyyden välille on muodos
tunut jonkinlainen kuilu. Y r ittä 
minen on sidottu muotoon, joka 
jättää sivuun suuren joukon itsenä
isiä ammatinharjoittajia. Todelli
suudessa nämä voidaan samoin 
perustein kuin muutkin l i it 
tää yksityisen yrittämisen piiriin. 
On vaikeata löytää työtä tai to im i
alaa, joka ei sisältäisi myös yksi
tyisluontoisia piirteitä. Osuustoi
minta kokonaisuudessaan on tar
koitettu parantamaan yksityisten 
ammatinharjoittajien elämää ja toi
meentuloa.Se että löytyy kilpailevia 
osuuskuntia ja muita alalla toimi
via, ei johdu kummankaan toimi- 
mismuodon epäyhteiskunnallisuu- 
desta, vaan niiden harrastajien luo
masta ristiriitaisuudesta. Olemme 
reilusti sitä mieltä, että molemmat 
tarvitaan. Eri asia on sitten, miksi?

Kosken T.l .  O s u u s k a ^ ^ o n  al- 
kuunlähdettäessä perustettu pal
velemaan asiakkaita eikä vain jä
seniä, niinkuin useat muut kassat. 
Maanviljelysneuvos Joha/ ' s N y
berg oli henkilökohtainerl^tuttava 
Hannes Gebhardin kanssa. Tämä 
oli kehottanut perustamaan osuus- 
kassan ns. suurosuuskassa muotoon, 
joka täydellisenä pankkiliikkeenä 
pyrkii edesauttamaan yhteiskunta
elämää, jäsenten toimeentuloa sii
nä. Sen palvelun piiriin pyrittiin 
saamaan kaikkien alojen pankki- 
liikkeen käyttäjiä. Tämä päivä 
osoittaa, että alkuperäisessä pyr
kimyksessä on myöskin onnistuttu. 
Osuuskassan pysyvänä pyrkimyk
senä on ja tulee aina olemaan 
riippumaton asiakkaittensa palve
lu. Ne ns. yksityiset liikkeet ja 
ammatin harjoittajat, jotka kuulu
vat Osuuskassan vakinaisiin asiak
kaisiin, tietävät, että kassa pitä
jän suurimpana pankkiliikkeenä 
pystyy hoitelemaan asiakkaan etuja. 
Osuuskassa on rahoittanut monta 
yrittäjää. Rajoitetut mahdollisuu

det ovat edelleen olemassa. Taval
linen laina ja shekki luotto ovat luot
tomuodot, joilla Osuuskassa pyrkii 
edesauttamaan asiakkaittensa toi
meentuloa ja elinkeinopyrkimyksiä. 
Kassa pystyy vaihtamaan hyvinkin 
suuria rahamääriä. Käteiskassaa py
ritään aina pitämään riittävän suu
rena. Osuuskassa suorittaa lasku- 
jenne maksamisen pankkisiirtona 
maan kaikkiin  rahalaitoksiin.

Osuuskassaan voitte maksaa ve
ronne, palo- henki- ja tapaturma-

Harmaankylä sijaitsee Hämeen
tien kahtapuolta Paimionjoen poh
joispuolella, ulottuen jokirannasta 
pitäjän rajalle joen ja maantien 
poikittaissuunnassa. Kylään on kuu
lunut alunperin kaksi taloa, Har
maa ja Muti, jotka kummatkin 
ovat vielä olemassa. Kylää on ai
kaisemmin kutsuttu Haukanpyölik- 
si. Talot ovat sijainneet nykyisellä 
paikallaan usean miespolven ajan. 
Lienevät jo perustettukin näille 
paikoille. Samojen sukujen hallus
sa ovat tilat myöskin pysyneet. 
Torppareita ja mäkitupalaisia on 
ollut useita. Suurimmat torpat 
olivat O jala  ja Kujanpää. Mäen- 
laitaa asutettiin talojen pojilla ja 
tyttäriIlä. Vanhin lapsista sai taval
lisesti talon ja muutsaivat lähteä kä
velemään. Sei lainen oli tapa muual
lakin. Torppien koko ei ollut ko
vin suuri, koska kylän koko alue
kaan ei sitä ollut. Nykyisin elävä 
vanhempi sukupolvi muistaa vielä 
hyvin kylän vanhassa asussaan, um- 
piportteineen ja läpiajettavine py- 
tinkeineen. Yhtenäistä pihapiiriä 
eivät talot sentään muodostaneet, 
vaikkakaan talojen välillä ei ollut 
kuin soukka rasu, josta hevospe
leillä juuri mahtui ajamaan. Kun 
iIlantuIIen portit oli suljettu, muo
dosti talo vaikeasti sisäänpäästävän 
kokonaisuuden. Kerrotaan että Suo-

vakuutuksenne jne. Täydelliset edel
lytykset hyvään palveluun ovat siis 
olemassa. Halua ei myöskään tule 
puuttumaan. Kun vielä otamme 
huomioon monet muut pankki
asiat, adressien myynnit ja muut 
sellaiset, voimme luoda kokonais
käsityksen Osuuskassasta maaseu
dun pankkina. Näin varustettuna 
Osuuskassa uskoo voivansa tarjo
ta kilpailukykyistä palvelua kaik
kien alojen yrittäjille, rehellisille 
ja o ikeille  sellaisille.

mi, joka omisti Ojalan torppaa, 
vanhana miehenä myi sen ja jou
tui näinollen muuttamaan pois. 
Hän tuli kuitenkin Mutin isännäl
le puhumaan, että eikö hän saisi 
hanhenpajua kasvavan kaistaleen 
siitä Ojalan torpan vierestä. S i i 
hen,'eri n rakensi tuvan ia muutti 

t.sei
siihetf syksyllä asumaan. Paitsi 
torppia tapahtui ensimäinen pals- 
tominen Harmaan talosta, kun 
talo^Hjyyti in aksioonissa. Isäntä 
huusi" Ristimurron palstan ja myi 
sen myöhemmin pojalleen Oska
rille, joka rakentaessaan taloa louk- 
kasi itsensä ja kuoli myöhemmin. 
Näin palsta joutui vieraiden käsiin. 
Vendeliini Halikosta oli seuraava 
omistaja. Tuntuu muuten siltä, että 
muuttoliike ja virtaukset Halikosta1 
käsin ovat olleet varsin voimakkai
ta. Talojen maat ovat olleet hy
vin sekaisin. Koivukyläläisten mai
ta on ollut Kylän maiden keskellä 
ja päinvastoin. Maanvaihdoilla on 
niitä sekaisuuksia selvitetty. Ker
rotaan, että kun maamittari v i i 
meisen kerran näissä tarkoituksissa 
oli liikkeellä, piti hänen mennä 
täältä Partelaan, mutta jostakin 
syystä tämä lähtikin pois ja Par- 
telan maat jäivät tämän ansiosta 
enemmän sekaisin. Talojen välillä  
on aina vallinnut hyvä naapuri- 
sopu ja suuremmissa töissä kuten

Harmaankylän horisontista.



(

elonleikkuussa oltiin yhdessä työs- 
kentelemässä. Elonleikkuu oli s i l
loin pitkällistä jä kärsivällisyyttä 
vaativaa puuhaa, se kun suoritet
tiin sirpillä  ja kesti useita päiviä 
yhdessä talossa. Kun elonleikkuus
ta muodostettiin juhlallinen ja rei
pas aika ja kun talojen väet o l i 
vat yhdessä, kuluivat päivät kuin 
siivillä vain. Elotansseja pidettiin 
elon loputtua, ei tosin aina, mutta 
varsinkin silloin kun saatiin jon
kinmoisena tinkityönä elo sinä päi
vänä leikatuksi. Talojen heinämaat, 
niituista toiset, sijaitsivat varsin 
kaukana Mellilän tai paremminkin 
Loimaan rajalla. Kun sinne men
tiin heinään, viivyttiin siellä taval
lisesti niin kauan kuin heinä tuli 
kaikki poikki. Nukkuminen niillä 
heinäretkillä jäi hyvin vähiin, mut
ta se tiedettiin jo mentäessä. Hai
tari oli tavallisesti mukana ja s i l
lä jo mennessä soiteltiin. Muti11a 
oli kerran mustalais-Jalmari työs
sä. tämä oli ollut erittäin hyvä 
haitarinsoittaja. Silloin s ^ ^ tt i in ,  
että harvasta paikasta niin komeas
ti heinään mennään kun Mutilta. 
Jalmari istui kärryn perässä ja soit-

( l i v
teli. Soittajia oli yleens^ e>eita; 
Ylijoen Eemeli, Myllärin Kalle, 
Anttilan Nurmi ja Rankeliinin po
jat olivat kaikkik in  melkoisia soit
tajia, joten se puoli oli turvattu 
tarvittaessa. Kun tuli kysymys 
poppelipuista kerrottiin että k ir 
kossa käydessä oltiin Osteenilla 
hevosta syöttämässä. Puita kasvoi 
heidän pihassa ja sieltä kerran tuo
tiin mukana muutamia puun alkuja. 
Puut ovat nyt suuria puita ja juuret 
ulottuvat pitkälle. Niissä on ku- 
vavaa entisajan kirkossakäynneistä. 
Hevospelillä ne kirkkoreisut taval
lisesti tehtiin, ja kirkossakävijöitä 
oli paljon. Lapsia oli taloissa sil
loin paljon runsaammin kuin yleen
sä nykyään. Nimistä puheenollen, 
tuntuu siltä, kun jonkinmoista 
puutetta nimistä olisi ollut. Lap- 
'.ot olivat naapureissa tässäkin ta
pauksessa usean kohdalla saman
nimisiä. Ka ikki käytössä olleet

nimet olivat niitä vanhoja hyviä 
Emmoja ja Oskareita, joita ennen- 
vanhaa käytettiin. Meikäläisestä 
tuntuu siltä, kun vanha aika olisi 
ollut paljon seesteisempää kuin 
nykyinen aika. Kaikista kertomuk
sista, joita vanhat ihmiset ovat 
antaneet, kuvastuu tyytyväinen mie
li ja onnellinen vaikkakin työn
täyteinen elämä. Kiitoksemme näi-

— Kun Kiiski tuli Koskelle po
liisiksi, tapahtui Mikon tutustu
minen Häneen seuraavalla tavalla: 
Mikko oli Penttisen puodissa ja K i is 
ki kulki maantietä. Edvard sanoi

denkin asioiden kertojalle Frans 
Mutille. Harmaankylän horisontti 
on ollut vähän laajempi, kuin mitä 
asian tarkoituksena on alunperin 
ollut. Kylä on pieni, mutta tapoja 
ja tottumuksia voidaan mainiosti 
selvittää tämmöisissä tapauksissa. 
Eräs muistettava Harmaankylästä 
vielä on, siellä on kansakoulu, eräs 
pitäjämme vanhimpia.

Mikolle: Tuolta näkyy menevän
uusi poliisikin. - Täytyy mennä jut- 
telem?an sen kanssa, tuumaili M ik
ko, ja lähti. "Kanna sää tota ny 
vähänmatkaa” Etteks te tiedä kuka

Omaisuustase
31. 12. -54.

V a s t a a v a a ;
Rahoitusomaisuus: 1. Rahaa kassassa 1.267.201:—

postisi irtot. 160.100:—

2. Talletukset:
OKO:ssa shekkitili l lä 8.073.461:—

talletust. 5.790.077:—

3. Lainasaatavat:
jäsenten nostamat shekkiluotot 10.068.584:—
tavalliset velkakirjalainat 130.058.1 15: —
kuoletuslainat 139.217:—
asuttamislainat valtion v. 10.873.446: —

(ta
4. Obligatiot 9.247.268: —

Käyttöomaisuu-: 1. Toimitalon tontti 70.000—
rakennukset 580.000:—
kalus ist 400.000:—
osakkeet 830.000: —

Siirtyvät erät: Korkosaatavat lainoista 707.525:—
Kasviöljy 291.000:—

178.555.994:—

V a s t a t t a v a a :
Lyhytaikaiset pääomat: Talletukset shekkitileillä 6.986.352:—

säästöti leiliä 156.417.906:—

Pitkäaikaiset pääomat: Kuoletuslainat 139.217:—
Asuttamislainat 10.872.026:—

Omat pääomat: Osu us maksu rahasto 39.470:—
Vararahasto 2.694.372:—
Käyttörahasto 749.651:—

Tilivuoden voitto 657.000:—

178.555.994:—



s_<
minä olen, minä olen kappelin uusi 
po li is i .” sanoi K iisk i,  eikä ottanut 
Mikon tarjoamaa suolapussia kan
taakseen. ”Mää olen toh tor i” sanoi 
Mikko, kanna sää tota ny vaan. 
K iisk in  ei auttanut muu kuin kan
taa. Kun he o livat tulleet Mikon 
mökille  asti, v irkahti Mikko: Anna 
ny se pussi tänne, kyll mää vien 
sen tonne tuppaan jo. K i isk i  mu
risi kiukusta. Hän puhui asiasta 
Sjömannille, että hänen kunniaansa 
on loukattu ja vaati kunniansa pe
rään kysymistä oikeudessa. Sjöman 
arvasi kenestä oli kysymys ja oli 
sanonut: Älä lähde sen kanssa sau
naan, kyllä  se sun peittoo.
—  Kun kenraali von W end oli 
sotaväen päällikkönä, oli hänen 
joukko-osastojaan sijoitettuna So
merolle. Kenraali kulki hevosten 
vetämillä vaunuilla Turun ja So
meron väliä. Kerran kun kenraali 
taas ajoi vaunuillaan, seisoi toh
tori keskellä tietä, jollo in  hevos
ten o li  pakko pysähtyä. Kenraali

i

kurkisti vaununsa ovesta(u kysyi: 
Kuka siellä uskaltaa t iellä  olla. 
"Mää olen kenraali W en d.” Ken
raalia vähän nauratti äijän konsti

J/S
ja hän kysyi: Kukas sitten
olen. ” OI sää vaikka Isontalon 
M ikko” sanoi Mikko. Kenraalia 
vain nauratti.

Ottakaa huomioon:
Shekki menettää shekkilain suo

mat oikeudet 20 vuorokauden ku
luessa asettamisesta. On syytä, 
varsinkin jos on epäiltävä katteen 
puuttumista t. m.s. aina mahdolli
simman pian ja viimeistään 15 
vuorokauden kuluessa esittää shek
ki lunastettavaksi. Jälje llä  olevassa 
ajassa se ehtii käydä selvittelyssä 
ja maksavapankissa ja palautua 
lunastaneeseen pankkiin, jonka 
jälkeen protesti ehditään vielä 
määräaikana ottaa.

Pian, pian, sano kananpojat, 
vaikka mää olisin kuin kovin 
menny.

(

V e r t a i l u a
Vuoden vaihtuminen ja tilien 

päättäminen suo osuuskassassa n iin
kuin monessa muussakin l i ik e la i
toksessa, hyviä vertailun mahdol
lisuuksia. Edellisen tilinpäätöksen 
luvut suovat hyvän mahdollisuuden 
pätevään vertailuun. Onhan kulu
nut aika ollut taloudellisessa mie
lessä suhteellisen rauhallista, eikä 
inflatoorista kehitystä ole ollut 
lukuja suurentamassa. Sekä luku
määrää että arvoa osoittavat luvut 
ovat tärkeitä. N iitä  yhdessä ver
rattaessa tullaan varmasti o ike i
siin johtopäätöksiin. Mitä on pää
teltävissä seuraavista: Säästämistoi- 
mita aluksi, koska se on kaiken a ja 
o: Vuonna-54 oli säästötileille mak
suja 6 490 kpl. mk. 148.118.467:—  
(-53 5751 kpl. 120.434.378:— )

nostoja vuonna -54 5 244 kpl.
mk. 122.192.766:—  (-53 4 347
kpl. 118.619.883:— ) S h e k k it i
leillä summat ovat suurempia 
va ikka kirjausten lukumäärä on 
huomattavasti pienempi, eli vuon
na -54 maksuja 2 689 kpl. mk. 
339.258.864:—  (-53 2 258 kpl. mk. 
260.629.107:—  nostoja 3 586 kpl. 
mk. 339.373.457:—  (-53 3 075
kpl. mk. 256.668.061:— ) Uusia 
lainoja on vuoden aikana myön
netty 130 kpl. ja maksettu takai
sin 118 kpl. Kun lainojen keski
määräinen suuruus on huomatta
vasti noussut, on lainanantokin 
vastaavasti talletusten kasvun kans
sa noussut. Talletukset olivat vuo
denvaihteessa 163.404.258:—  ja 
maaliskuun alussa 170.830.889:—

Osuuskassaan voitte maksaa, pait
si omassa kunnassa maksuun pantuja 
veroja myös vieraassa kunnassa mak
suun pantuja veroja. Koska useim
m illa  vakuutusyhtiöillä  on tili 
O K O :ss a ,  voidaan maksut suorittaa 
aivan yhtä pätevästi muiden maksu
tapojen kanssa, osuuskassaan. Kun 
asiaa tulee muutenkin Osuuskas
saan, nekin asiat samalla selviävät. 
Si is henki- tapaturma- ja palovakuu- 
tusmaksut voidaan suorittaa myös 
Osuuskassaan. Lapsi I isä va ltak irj  an 
voi vielä mainiosti jättää osuukas-

saan. Ensimmäinen erä on jo suori 
tettu, mutta kolme tulee vielä pe
rästä päin. Ei siis ole vieläkään 
myöhäistä. Helpottakaa lapsilisien- 
nenf s*jaja niiden käyttöä myöskin 
antamalla va ltak ir ja  Osuuskassaan.

I^^^yy^n meni k irkko h er
ra N i r v i l le  valittamaan, että hän 
on joutunut Anna-Liisan kanssa 
yhteen leipään. N ärvi ihmetteli 
että, etteks te ole kauan jo o l
leet yhdessä leivässä. Ei, niit on 
ollut aina ussemman, sanbi Mikko.

Kosken 1.1. O suuskassan
varsinainen kevätk ok ou s pidetään O suuskassan yläh allissa  m aaliskuun  
3^ p:nä 1955 k lo 14.00. K ok ou k sessa  käsitellään  sääntöjen  21. §:n m u
kaisesti seuraavat asiat:

1. E sitetään hallituksen  vuosikertom us ynnä tilintarkastajien  kertom us  
ja lausunto, sekä päätetään tilinpäätök sen  vahvistam isesta.

2. P äätetään vastuuvapauden m yön täm isestä  h a llitu k selle  ja h allin to 
neu vosto lle , tai m uista to im enpite istä , jo ih in  vuoden  kuluessa pidetty  
hallin to  ja siitä tehty tili antavat aihetta.

3. P äätetään v u o siv o ito n  käyttäm isestä.
4. M äärätään tilintarkastajien palkk iot.
5. T oim itetaan  tilintarkastajien  vaali
6. S elostu s lainojen k äytöstä  ja siitä joh tu vista  to im en p ite istä .

K o s k e l l a  T .l. m aaliskuun 8 p:nä 1955 
H allin to n eu vo sto  

T o ivo  U r m a s

Sälekarin Kirjapaino, Somero 1955.


