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Maaseutu la inen yh te is to im intä.
Maaseudun väellä on paljon 

aatteellista ja taloudellista yh
teistoimintaa. Kaikki se on maa- 
seutuväen oman yritteliäisyy
den tulosta. Taloudellisen hy
vinvoinnin kannalta kaikki ne 
yritykset ovat ta rp ee llise t*os 
paikkakunnalla ei olisi meijeriä, 
niin mihinkäs maito sitten v ie 
täisiin. Jos paikkakunnalta puut
tuisivat rahalaitokset, mit£* ('(äs 
raha-asioita sitten hoidettaisiin, 
.los punaisenkukon vahinkoja 
tasoittamaan ei olisi perustettu 
Palo vakuutusyhdistystä, olisi 
maaseudun palo turvatoimin ta 
kaupunkilaisyhtiöiden puolesta 
jäänyt suureksi osaksi hoita
matta. Jossittelua voitaisiin jat
kaa melkein rajattomasti. Kun 
paikkakunnan väestön yhteis
toiminnan tuloksena on saavu
tettu arvossaan tärkeitä hyöty
näkökohtia, ei nykyaikaisen 
yhteiskunnan monitahoisuus 
saisi irroittaa ihmistä hänen 
elinympäristölleen luonnollisis
ta yhteenliittymistä. Osuustoi
minnallinen jäsenten samanar
voisuus on asia, josta pitäisi 
riittää kaikille taloudellista etua. 
Niin pitäisi olla. Se että asia 
ei niin ole, ei olekaan mikään 
aivan yksinkertainen asia. Toi

sinaan saattaa olla syytäkin 
tyytymättömyyteen. Syyt tyyty
mättömyyteen pitäisi aina pois 
taa,- jos ne kerran ovat todel
lisia. Jos ne taas ovat luulotel
tuja, pitää valitus ja tiedotus
toiminnan avulla pyrkiä oiko
maan luultuja epäkohtia, Ei 
ole nimittäin mikään ihme vaik
ka vääriä käsityksiä syntyy sil
loin. kun tiedotustoiminta hoi
detaan heikonlaisesti tai jäte
tään tykkänään hoitamatta. Ajat- 
televa ihminen muodostaa sa
lamyhkäisyydestä jonkin käsi
tyksen. Se käsitys on tavalli
sesti huono. Kilpailussa toisten 
alan yrittäjien kanssa ei mikään 
yhteistoiminnan synnyttämä saa 
unohtaa sitä toimintaa jota 
valistus ja tiedotustoiminnaksi 
kutsutaan. Tässä on mitalin toi
nen puoli. Toinen puoli on se, 
että yhteistoiminnan osakkaat, 
edunnauttijat, eivät saisi ilman 
muuta tarttua kilpailevan puu
laakin tarjouksiin. Liikkeentoi- 
minnan väheneminen nostaa kus- 
tannusprosenttia ja heikentää 
siltä osalta kaikkien muiden 
osakkaiden saaman palvelun ta
loudellisuutta. Siinä siis tapah
tuu ketjureaktio. Vaikeuksien 
aikana se tekee senkin, että

yhteistoiminta eri tuottaja- ja 
kuluttajaryhmissä hajantuu. Sii
henkään maaseudun ihmisellä ei 
pitäisi olla varaa. Ei liene myös
kään sopivaa, että toinen toisen 
kustannuksella hankkii itselleen 
tietynla^a ansaitsematonta hyö
tyä. Nin. kuitenkin usein käy. 
Järkevä talouden hoito edellyttää 
tietysti jokaisen markan kiinni
ottamiset mutta tämä kiinniot- 
tamiskamppanja ei saa johtaa 
mihinkään päivä kerrallaan oh
jelmaan. Yhteistoiminnassa jos 
missään pitää harrastaa kauko
näköisyyttä.

Mitkään yksipuoliset pyrki
mykset eivät siis tule tuotta
maan tuloksia. Tärkeimpänä ko- 
konaispyrkimyksenä on pidettävä 
molemminpuolisen luottamuksel
lisen toiminnan saavuttamista. 
Mistään periksiantamisesta ei 
kummallakaan puolella tarvitse, 
-eikä saakkaan olla kysymys. Pi
tää vain harkita asioita, korjata 
epäkohtia. Silloin varmasti uskol
lisuus maaseudun omia yhtymiä 
kohtaan säilyy, ja ne voivat en
tistä taloudellisemmin ja jousta
vammin palvella niitä, jotka näi
den yhtymien palveluksia käyttä
vät. Siis Maaseudun yhtymien 
toiminta kaikkien yhteistoiminta- 
mieltä omaavien toiminnaksi



Juttua Jättälästä
kin olemassa, joskin toisessa muo- harjoitettiin. Tilan entisistä omis- 
dossa, siitä on tehty matkustaja- tajista mainitaan erään ammatik- 
koti Kosken T.l kirkolle. Kylässä si matkustajakodin pitäjä. Aivan 

Pitäjämme kuvassa Jättälän ky- on aina vallinnut rauha ja hyvä nykyaikaisessa mielessä ei tämän 
lä sijoittuu Halikkolan ja Parte- yhteishenki. Eivät edes tulipalot toim inta kuitenkaan tapahtunut. 
Ien kylien väliin alkaen jokiran- ole sitä järkyttäneet. Useita uh- Sisälle pääsy oli kuitenkin aina 
nasta ja jatkuen Me11iIän rajalle kaavia alkuja on kyllä ollut, mut- varma. Ovet o livat auki kaikkina 
saakka. Kylä on saanut nimensä ta ne on saatu sammumaan ajois- vuorokauden aikoina ja tuvassa oii 
jättiläisen mukaan, joka ihmisten sa. Kylässä on ollut tuulim ylly, penkki mihin itsensä kellistää, 
tie ltä siirtyi Hevolinnalle. Ei jät- joka on sijainnut Pertun talon Kun venäläisten toimesta suoritet- 
tiläinen ihmisiä semmoisenaan pe- ensimmäisen rakennuspaikan koh- tiin kartoitusta asuivat topograffit 
lännyt, ainoastaan heidän viisaut- dalla. M ylly oli ns. jalkamylly, ensin Kraatarilla, mutta kun siel
tä nsa . Jättiläisestä nimi on sitten jossa jokaisessa siivessä oli kaksi lä oli tunnettu suurta mielenkiin- 
kulunut nykyiseen muotoonsa. Jos- tuuliporttia, joiden avulla saatiin toa mittausvälineisiin, muuttivat 
kus varhaisempina aikoina kerro- tuulen voimaa tasoitettua. M ylly kartoittajat Uudentaion sivuraken- 
taan kylässä olleen 6 taloa, mutta oli Pertun omaisuutta ja on ky- nukseen. Topograffilla, joka muu- 
asiakirjoissa ja muistitiedon varas- sei se 11 ä paikalla vielä alue, jota ten oli virolainen, oli kamaripal- 
sa tunnetaan vain 3 taloa, nimit- sanotaan »myilykedoksi«. Uuden- velija, joka laittoi ruuan ja piti 
täin Perttu, Kraatari ja Seppälä, talon Kopinojassa mainitaan oi- muutoinkin huolta isäntänsä hy- 
Kaikki talot o livat 1/2 manttaalin leen vesimyllyn. M ylly on ollut vinvoinnista. Tämän nimi oli Rau- 
suuruisia. Pertun talo on saanut kylän yhteinen ja mm. Lehtonie- tio, virolainen hänkin. Torppia ja 
nimen sennimiseltä isännältään, men vanhoissa talonkirjoissa mai- torppareita oli kylän jokaisella 
Kraatari nimen oletetaan johtu- nitaan nautintaoikeus kylän myi- talolla. Osa torpista on itsenäis- 
van räätälin ammatista. Seppälä lyyn. Paikalla on vieläkin merk- tynyt ja osa palautunut taloon 
puolestaan on yleinen nimi maa- kejä padosta. Haapasen Juha, Os- takaisin. Pertulla oli kaksi torp- 
kunnassamme. Talot ovat sijain- kari Haapasen isoisä oii semmoi- paa, Lepola ja Tiensuu, Kraataril- 
neet mäen päällä, Kraaf\n' siinä nen remonttimies, jonka erikois- la Mu^*ila, Anttila ja Vähämäki 
missä se sijaitsee tälläkin kertaa, alana oli tuulim yllyn korjaaminen, sekä Seppälässä Peltola. Tiloista 
Seppälä samoin, Perttu on sijain- Hän oli puuseppä, joka oli suh- on ensimmäiseksi palstoitettu 
nut tien toisella puolella .^raata- teellisen hyvissä väleissä puun Seppälä (1890) joka palstoit
t a  vastapäätä, mutta on uutet- kanssa. Käsityöläisistä puheenollen tam iL jj; oli ensimmäisiä Koskella, 
tu myöhemmin maantien varteen, on seppä kuulunut Jättälän kyläku- Talolan Knaapin palstoittaminen 
jolloin talosta on tehty Uusitalo, vaan hyvin kauan. Aikaisemmin on tapahtunut samaan aikaan. 
Vuonna 1883 on Uusitalo siirret- oli kyläseppä, josta ajan kuluessa Torpparit tekivät miehenpäiviä 
ty nykyiselle paikalleen. Tilojen on siirrytty vapaampimuotoiseen talon ruuassa. Erään kerran kun 
omistussuhteet tunnetaan vuodes- ammatinharjoittamiseen. Holmi ja Kraatarin emäntä laitteli eväitä 
ta 1540 lähtien. Seppälän ja Per- Manneri ovat heistä muistissa miehille, hän laski väen lukumää- 
tun asujasuvut ovat tulleet Liedos- Muistaa sopii myös nahkurinvers- rää ja sai viisi miestä ja Anttilan 
ta, kun taas Kraatarin suku on tas, jonka vielä nykyinenkin pol- Antin. Tämä nimeltä mainittu oli 
tu llut Tammelasta, Perttulaiset vi jotenkin muistaa. Nahanparkit- muuten miesten parhaita. Härkiä 
ovat s iirtyneetv . 1783, toiset 1865. sijoina vuosien 1883 — 1936 aika- käytettiin vetojuhtina vielä myö- 
Perttu on kreivin aikana o llut na ovat toim ineet Lehtisen veljek- häisessä vaiheessa. Tavallisesti oli 
lahjoitettuna Pietari Brahelle vuo- set, Matti Manner ja viimeksi talossa härkäpareja, mutta parilla 
sina 1646 — 63. Kreivin toiminnan Eevert Koski. Matti Manner oli torpparilla oli yksinäisiä härkiä, 
tuloksena Hämeentie Jättälän nahkurinopissa kaupungissa, mutta Eräs tarina, joka on ollut alkuna 
kohdalta kulkee nykyistä latuaan. häntä ei työ kuitenkaan kauvem- sanonnalle, saa selityksensä tässä 
Nykyisin ei talojen vanhoista ra- paa 2 vuotta jaksanut kiinnostaa, yhteydessä. Seppälässä oli emäntä, 
kennuksista ole jäljellä muuta Hän siirtyi Lehtoniemeen ja luo- Uotilasta kotoisin ja N ikkarin  
kuin lättirakennus, joka semmoi- vutti veljelleen verstaan. Myöhem- Liisaksi kutsuttu, joka miehensä 
senaan on siirretty Uuteentaloon. minkin hän vielä oli auttamassa kuoltua sinnikkäästi ponnisteli an- 
Lehtoniemessä parisen vuotta sit- veljeään. Ammatinharjoittamisesta siotöissäkin. Hän oli viemässä lank- 
ten hävitetty aittarakennus oli lienee myös o llut kysymys silloin, kukuormaa Vinkon höyrysahalta 
myös vanhasta asutusryhmästä pe- kun matkustajakotitoimintaa Uu- Kyröön, tällöin Rahikossa kuorma 
räisin. Eräs iso lato on vielä myös- dessatalossa vuosina 1704— 21. kaatui, jolloin Li isä tuumasi: «On-



j—̂  i i  i i  i I i i I 1 itsensä ja asioidensa
Parhain lama on pois maksettu laina, Tmy*».sm täii8l„

puolista. Lainanantaja t

Tilinpäätös on tehty.

itsensä ja asioidensa herraksi.
molemmin- 

intaja tuntee tyy 
dytystä siksi, että annettu luotto

Lainan järjestelyssä esiintyy ai- tamisesta. Velkojan velvollisuus on on saattanut ihmisen turvalliselle 
na kaksi puolta, velallinen ja vei- valvoa, että lainavarat käytetään taloudelliselle perustalle ja lainan- 
koja. Suhteiden muodostumisessa määrättyyn tuottavaan tarkoituk- ottaja on tyytyväinen samasta syys- 
velkoja sijoittaa käytettävissään seen, sekä suorittaa korkojen ja tä, kuitenkin vähintään kahdella 
olevia pääomia ja velallinen ottaa lyhennysten kirjaukset velkakir- kerrottuna. Lainan tarkoitus tulee 
lainaa ennakolta määrättyyn tar- jaan. Näin tapahtuu jos kysymys näin ikäänkuin kaksinkertaisena 
peeseen. Lainaa hoitaessaan vei a I - on määräaikana hoidetuista mak- toteutetuksi. Kun pankkilaina suh- 
lisen tulee huolehtia korkojen ja suista. Jos velallinen ottaa asen- teellisen korkeine korkoineen on 
lyhennysten määräaikaisesta suorit- teen »velka on veli otettaessa ja raskas hoitaa, on otsikon totea-

____________ i________________ ______  veljenpoika maksettaessa« tulee mus »parhain laina on poismak-
pa meittii m iehii«. Jättälän ruotu- asioiden hoitaminen hyvin ikäväk- settu laina« varm inta otta aika- 
sotamiehestä Andes Kustaa Jätistä si. Useasti velallinen elää talou- naan vakavasti, 
tunnetaan lukuisa määrä hauskoja dellisesti vaikeissa olosuhteissa, 
lauluja, kaskuja ja sanansutkauk- Rästit ovat sellaisessa tilassa vähi- 
sia. Jätti oli Tiensuun Vihtorin eli ten toivottavia, On hyvin vaikeata 
nykyisen V ihtori Vainion setä. saada kiinni rästikierrosta, kun Tässä vaiheessa on liikkeen ke- 
Harjoituksiin lähtöään kuvailee uutta tulee ajan mukana tavaili- hityksen kannalta verraton tilai- 
Jätti laulussa, joka kuuluu seuraa- sessa järjestyksessä. Tämmöinen suus tarkistaa kehityksen suuntaa, 
vasti: tie  on mutkaton tie konkurssiin. Viimeksi tällä kohdalla suoritet-

Kun oortelimme saimme, Annetulle lainaile pitäisi aina löy- tu vertailu osoitti tuntuvia nou-
olimme kohta valm iit, tää niin hyvä ottaja, että 100 °/0 suja eri tapahtumaryhmien koh-

ja marssimme päin Parolsa i varmuudella pystyy lainansa hoi- dalla. Kj£.unut vuosi on o llut ta- 
Malm ii, v 7 tamaan. Lainan hoitoon pitää kuu- louselämassä pääomapuutteen ai-

puuteris pulskias täyty olla tääl, lua myös lainan poismaksaminen, kaa. Kummassakin päätyypissä ra
ja kedolla nukkua kun polstarin Se voi tapahtua tietysti vain ly- halaitoksen toiminnassa on kire- 

pääl. ,«*» hennyserinä. Vähin mitä sijoituk- yttä haV .tavissa. Tämä ei suora-
( i .. ViItämaisen sodan aikana o .̂n>jät- sesta voidaan vaatia, on se, että naisesti kuvastu tilitapahtumien 

(i vartiossa linnoituksella Itäme- se tuottaa ainakin korot. Edelli- lukumäärästä. Säästämishalu on 
ren rannalla. Hän sattui vuoronsa sestä selviää, että tarkoituksen pi- säilynyt ja toisaalta lainojen ky- 
iikana nukkumaan ja kärysi. Ran- tää olla tuottava ja lainanottajan syntä kasvanut tarjontaa suurem- 
• jaistus semmoisesta oli tavallises- kyvykäs henkilö mahdollisuuksi- maksi. Eräitä muitakin havaintoja 
tl »Katinl/öppi« jossa toiset oli- ensa puitteissa hoitamaan talo- voitaneen seuraavista iuvuista 
v.»t piirissä ym pärillä ja kaikkien udellisia asioitaan. Henkilökohtai- tehdä: SäästötileiIle maksetiin
täytyi lyödä rankaistavaa. Jätti nen hyvinvointi edellyttää myös 164.489.701:—  7.283 erässä, vas- 
•..il kuitenkin rangaistuksen joka edelläkerrotunlaista toimintaa. Kun taavat luvut edellisestä tilinpää- 
innettiin 15 raipalla. Määräykses- ikä on sopiva ja voimat parhaim- töksestä (148.118.467:—  6.490.), 
».i sanottiin vielä, että ne pitää millään on ponnistelujen aika. Se, nostettiin 155.999.654:—  5.596
intaa housujen päälle. Kun toi- mitä ei silloin saavuteta ei saavu- erässä, (122.192.766:—  5.244.)
meenpano oli edessä riisui Jätti teta koskaan. Lainanantaja toivoo, Shekkitilitvastaavasti 359.546.702:- 
housut jaloistaan ja heitti ne kes- varsinkin kun Osuuskassasta on 2.815 erässä, (339.258.864:—  
kelle aluetta sanoen: »Tossa on kysymys, että ikävänpuoleisiin 2.689) ja 366.837.702:— 4.011
housut, hakatkaa niitä vaikka ko- muistutuksiin ja vielä ikävämpiin erässä. (339.373.457:—  3.586.)
ko päivä ja yö perään». Herrat uloshakuihin ei tarvitse ryhtyä. Lainoja on nostettu vuoden aika- 
illlstyivät mokomasta nokkeluu- Lainanantajalla on tietysti oikeus na 129 kpl. ja maksettu pois 114 
Iestä ja rankaiseminen jäi siihen, ja vieläpä velvollisuuskin molem- kpl. Talletustoiminnan osalta liike 
Iässä on tu llu t kertoiltua haja- piin toimenpiteisiin. (Siitä ei siis on siis jatkuvasti vilkastunut. Li- 
pli rteitä Jättälän kylän menneisyy- pidä olla vihainen). M ielellään ei sää vauhtia tä lle  suotuisalle ke
is tä .  Kaikkea mielenkiintoista ei kyseisiin toimenpiteisiin ryhdytä, hitykselle täytyy toivoa, jotta lai. 
tähän ole voitu mahduttaa. Kiit- Aina toivotaan sitä, että ihminen noituspalvelu voidaan hoitaa par- 
ucn tervehdimme Jättälän väkeä, alusta alkaen ottaa tiukan kurin haalla mahdollisella tavalla.



Omaisuustase

31. 12. -55

V a s t a a v a a :
Rahaa kassassa 2.906.291 —

postisiirtotilillä 76 478 —
Talletus OKO:ssa 1.438.535 —
Kassavaranto 2.360.778 —
Talletukset muualla 600.000 —

Shekkiluotot 17.559.376 —
Velkakirja lainat 154.880.802 —
Kuoletuslainat 111.545 —

Tuotantolaitoslai n a 4.500.000 —

Asutuslainat 10.495 809 —

Oblikatiot 12.270.000 —
Toimitalo 610.000 —
Kalusto 360.000 —
Osakkeet 830.000 —
Korkosaatavat 1.012.496 —
Kasviöljy Oy. 913.000 —

210.925.110 —

V a s t a t t a v a a :
Velka O KO :lle

sh-ti Iillä 10.099.369 —

Talletukset sh-tilei Ilä 6.086.377 —

» Säästöt!leiliä 1 7 4 .6 ^ 2 0 —
Velka O K O ille
Kuoletuslainat 111.545 —

Tuotantolaitoslainat 4.250.000 —
Asuttamislainat 10.500.362 —

Osuuspääoma 43.270 —

Vararahasto 3.997.499 —

Käyttörahasto 819.651 —

Tilivuoden voitto 332.517 —

210.925.110 —

Vuoden vaihteessa on säästöt!Ii- 
en korot lisätty pääomaan. Kaik
kien säästökirjoihin ei vielä ole 
tehty merkintöjä koroista. Pyydäm
me tilien omistajia kirkolla käyn
nin ollessa edessä pistämään kirjan 
taskuunsa ja tuomaan sen Osuus- 
kassaan korkojen merkitsemistä 
varten. Erikoisesti kohdistamme 
tämän pyynnön niihin tilanomis
tajiin, jotka käyttävät muissa 
osuuskassoissa tai Osuuskassojen 
Keskus Oy:ssä tiliään.

Kysymys?

Jo muutamia vuosia sitten pi
dettiin kokouksia seurantaloriasian 
merkeissä. Kokous oli silloin yk
simielinen siitä, että uusi seuran
talo tarvitaan, mitä pikemmin, sen 
parempi. Uusi yhteiskoulu tuli 
sitten valmiiksi ja m ielipiteet 
muuttuivat osittain, Kannatusyh
distyksen johtokunta oli viimeksi 
pitämässään kokouksessa hieman 
epäilevällä kannalla. »O llakkova i 
eikö o11a«. Pyydämme asiasta kiin 
nostuneita ilmoittamaan Seuran
talon kannatusyhdistyksen johto
kunnan jäsenille käsityksensä asi
asta.

1.) Rakennetaanko talo
2.) Rakennetaanko talo yhteis

tä ton periaatteelle.
3.) Onko sellainen r?tkaisu mah

dollinen ja suositeltava, että Nuo-

—  Sillo in kun pysäkki merkit o li
vat ensimmäisiä aikoja Hämeen
tie llä, oli eräs reipas emäntä 
odottamassa autoa Kotirannan ah
teen päällä. Hän antoi pysäyttää 
mismerkin. Kun auto oli h iljen 
tänyt vauhtinsa, emäntä juoksi 
avatun oven kohdalle ja kysyi: 
»Onks se simmenen, ett vain py
säkin kohdall pääsee autoon«. K y l
lähän se semmoinen olis tarkoitus 
vastasi siihen kuljettaja». Älkää 
sitten ajaka kovin, kyI lä ininä tästä 
pian Alikylän tienhaaraan laputan,» 
sanoi emäntä ja lähti juosta laput
tamaan auton edeilä.

risoseura yksinään tarpeellista tu
kea saaden rakentaa taloon ensik
si vaikka uuden juhlasalin, jolloin 
vanhoja tilo ja voidaan käyttää 
eteis- y.m. tarkoituksiin. Odotam
me m ielip iteitä.

O * *

m e t s ä n  p u u t  — v u o s i k a s v a i m e t  v e n y v ä t  — ru n k o  v a h 
v i s t uu .

M i n k ä s u u r u i n e n  on S inun  vu os i ka s va i m es i  o s u us k as 
s a n  sääs tö t i l i l l ä?

T a l l e t a  m e t s ä n  t uo to i s ta  osa o s uu s ka s s aa n  k o rk oa  ka s 
v a m a a n .  N ä i n  s ä ä n n ö l l i n e n ' s ä ä s t ä m i n e n  ka sv a t t a a  p ä ä 
o m a a ,  j o nk a  " v u o s i k a s v a i m e t ” vuosi  vuod e l t a  pi t e-  
npvät.

säästö li I ists Teidän vararahastonne

S ä le ka r in  K irja p a in o , S o m ero


