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Yhteistoimintaa tuloksellisemmassa
muodossa.

Lukemattomat Saarijärven Paa
von jä lke lä iset ovat taas ky lvä
neet, uskoen ja toivoen, että Luoja 
antaa maan kasvulle suotu(ytai i l 
man. A ja t lienevät Paavon ajoista 
muuttuneet melkoisesti, muf“ ' hen
kiset, sanottaisiin paremm® aat
teelliset näkymät ovat paavon laisi a. 
Ihminen elää tänäkin päivänä le i
västä noin yleensä, ja elää joskus 
v ie läk in  lähi mäisi I leen itsensä 
unohtaen. A ika  on kehittynyt niin 
paljon, että nykyään lähimäis- 
elämässä eivät ta loudelliset te k i
jät vaikuta ratkaisevasti. Painoon 
näin pakosta s iirtynyt hieman epä
olee ll is i l le  l in jo i l le  Jos leipä ja 
työ eivät vie ihmisiä kanssakäy
miseen on se muuten paljon va i
keampaa. Suomalaisesta juroudesta 
johtunee, että pelkästään henkisi l lä  
ede llytyksillä  on yhteistoimintaa 
melko vaikeata synnyttää. Maaseu
dulla onneksi, johtunee kai luon
nonläheisyydestä on paljon suu
remmat mahdollisuudet henkises
t ik in , mutta piirteensä se on aika 
lyönyt tännekin . A ika isemm in 
olemme k ir jo ite l lee t  taloudellisesta 
yhteistoiminnasta noin yhtymien 
merkeissä. Tämä ka ikk i mitä nyt

kir jo itetaan tarko ittaa  sitä, että 
kanssakäymistä naapurien, varsin
kin samaa ammattia harjo ittavien 
kesken vo ita is iin  elvyttää. Pien- 
v il je lysva ita inen maatalous tulee 
kannattavammaksi yhteistoimin ja 
-voimin. Va ikka ei tässä o lta is i
kaan aina niin ta loudell is ia , löy
detään varsin huomattavia 'muka- 
vuusnäkökohtiakin , jotka puolta
vat hyvän naapurihengen kehittä
mistä. Joku saattaa vä ittää , että 
riippumattomuus tässä jotakin 
maksaa. Väitteessä on t ie tenkin  
melkoinen perä, jos ei oteta huo
mioon, että asia voidaan ymmär
tää n iinkin , että ihmisten ymmär
täminen ja heidän kanssaan kos
ketuksissa oleminen on ja lointa 
riippumattomuutta. Joukon va iku
tuksen puolesta voidaan esittää 
monta asiaa: Ensiksikin joukko
muovaa yksilöä entistään parem
min joukkoon soveltuvaksi, sanan
parsi , , joukko tekee ka lta isek
seen”  todistaa joukon kehittämis
mahdollisuuden puolesta. Se paha 
mitä sananparsi tässä sisältää, pu
huu vain joukon laadun puolesta. 
Suvaitsevaisuus ja ymmärtäminen 
sekä oikeudentunto ovat niitä asioi

ta, jotka yhteiselämässä muodossa 
tai toisessa ovat voim akkaita  te k i
jöitä. P ikkutärkeys ja korostettu 
omana^1*' ntunto ovat vastaavia 
heikkouksia, jo ita  pitäisi pyrkiä 
kitkemään pois itsestään. Ne saat
tavat (  euttaa voim akkaita  vasta
vaikutuksia toisissa ihmisissä. Tässä 
lähestymme uhkaavasti n iitä aloja, 
joissa joudutaan suorittamaan asia
kaspalvelua. Se ei ole mikään 
erikoisala yhteiselämää, onpahan 
vain jonkun verran syvempi ja vi- 
vahdusrikkaampi kuin yhteiselä
män muutoin tarvitsee olla . Asia
kaspalvelun pitää siis o lla  parhainta 
ja ystävä11isintä yhteiselämää. Asia
kaspalvelusta löydetään paljon 
sellaisia p iir te itä , jotka sopivat 
onnistuvan yhteiselämän ohjeeksi. 
Palvelu ensin, sitten ystävällisyys, 
rehellisyys, pitkämielisyys, hyvä 
tahto ja kiitos viimeisenä. Voi olla, 
että se on vaikeata, mutta yrittää  
aina sopii. Toinen erittäin paljon 
puhuva esimerkki on kylväjän nöy
rä toivo. Siinä ei liene mitään it
sekästä ja kapinoivaa. On suurta 
olla Nyrösen Paavon kaltainen 
sen mukaan mitä nykyinen aika 
nykyis iltä  Paavoilta vaatii .



Katteluksen 
kaikuja

Katteluksen kylä sijaitsee M yl
lykylän ja Tauselan kylien välissä 
Paimionjoen ja pitäjän rajan 
muodostamalla etelänpuoleisella 
kaistalla. Kylän nimen oletetaan 
olevan yhteydessä samanmuotoi
seen nimeen, jota esiintyy Mynä
mäellä. Kylässä on tarinoiden mu
kaan joskus varhaisimpina aikoina 
ollut kolme taloa. Talo jen s ija in
nista sen paremmin kuin nimistä- 
kään ei ole mitään käsitystä. T a r 
kemmin kylän asioita tunnetaan 
tilanteesta, jollo in koko kylä oli 
Katteluksen talona. Vuosina 1650- 
51 on tilaa hallinnut Kosken en
simmäinen kappalainen Sakarius 
Judius. Talon jakaantuminen ta
pahtui 1768, jona vuonna ensim
mäisen kerran maksettiin veroa 
kahdesta eri talosta. Eräs ve l jek
sistä muutti tien toisell^\n' ole ile . 
Näin sai alkunsa Y l ita lo , jonka ra
kennukset myöhemmin on [s iirret
ty sil le paikalle , jossa ne^p't ovat. 
Kylän tilojen yhteinen pinta-ala 
on o llu t x/3 manttaalia. Torppia 
on kummallakin talolla o llu t usei
ta. Länteeni, Y l i jo k i ,  Y lhäis i ja 
Kankare ovat o lleet A lita lon torp
pia, Huhtimo, Vä lim äki, Hakala, 
Nummila, Haapasen torppia 
®livat Y lita lon  torppia. A lita lo  
on jaettu 1892 ja Y l i ta lo  1893. 
Asujien sukujuuret tunnetaan mel
ko tarkkaan. Varhaisemmassa men
neessä polvessa esiintyy pari mielen
kiintoista persoonaa. Susi-Joonas 
syntynyt 1805 tuli vävyksi A l i 
taloon. Metsästäminen oli silloin 
melkoinen ansaitsemiskeino. Joo
naskin riidellessään A lita lon omis
tamisesta kulki metsästämässä ja 
kantoi saaliitaan herro il le  Turkuun 
ja viimein 10:tenä vuotena hänes
tä tuli A lita lon isäntä. Monenmoi
sia pyyntikeinoja silloin käytettiin . 
Petojen pyytämisessä kuoppa ja sen 
maanpäällinen muunnos vo im ak

kaasti sisäänpäin kallistuneet aidat, 
joita pitkin susi tai muu suurempi 
otus pääsi kävelemään ja putoamaan 
häkkiin . Houkutuksena käytett iin  
e lä im iä, varsinkin  vuohi oli ha
junsa puolesta sopiva houkutin. 
Kesälän talon paikka on joskus 
nimitetty Susihakaksi Toinen mie
lenkiintoinen henkilö on »suomen 
herra« , joka oli Y l ita lon  poikia, 
synt. 1811. Hän oli talon ainoa 
poika, mutta talonpito ei häntä 
kiinnostanut, enempi häntä m iel
lytti hurja elämä. Talon otti sisar 
eläkettä vastaan, johon kuului 
syöminen talon pöydässä, hevosen 
pitäminen häntä varten sekä ver- 
kapöksyt. Myöhemmin eläke-etuja 
kuitenkin »herran« avioitumisen 
takia  muutettiin niin , että se oli 
6 tynnyriä  ruk iita  ja sarat tien 
ja notkon välistä entisen riihen 
va ihe ilta  v i l je ltäväksi. Riihen va i
heilla oli myös »herran«  asunto, 
joka oli tyyp ill inen kaksihuonei
nen, eteinen keskellä rakennusta. 
Monta hauskaa tarinaa kerrotaan 
tämän kuuluisan »herran« tem
puista. Juhlallisesti soivan nimen 
hän oli antanut itse itselleen. 
Rennon laisesta elämänasenteestaan 
huolimatta hän hyvine laulu ään i- 
neen kävi Ylhäisten Jaakon kans
sa saattelemassa virsin v iim eiselle 
matkalle lähtijö itä . Kerran  poi- 
kettuaan Loimaan kirkkoon Y l 
häisten Jaakko ja Suomen herra 
havaitsivat, että laulaminen 'kävi 
seurakunnalta heikonlaisesti. T o i
sesta värssystä lähtien osallistuivat 
kaverukset veisuuseen, ihmisten 
kääntyessä heitä katsomaan. En
nenkuin virs i oli saatu loppuun, 
tu ijo tt i koko k irkko väk i heitä, 
kanttorik in  oli lopettanut soitta
misen ja tu l lu t lehterin reunalle 
laulajia  katsomaan. Ylhäisten Jaak
ko oli taitava puuseppä, joka te- 
kemiinsä tarve esineisiin leikkasi 
taitavasti vaikeasti p iirrettävän 
puumerkkinsä. Hänen tekemiään 
esineitä on v ie läk in  useita jä l je l lä .  
Taloudellis ista asioista tulkoon 
main ituksi, että v:nna 1907 ko-

Näinkin me palve lem m e...
Otamme huolehtiaksemme vero- 

jenne ja maksujenne suorittamisen 
t i l i l tänne , samoin nostamme puo
lestanne maito- y.m. til itykset ja 
merkitsemme ne haluamallenne t i 
l i l le .

*
Kannamme valtion-, kunnan- ja 

seurakunnanveroja, vakuutus- y.m. 
maksuja.

*

Lunastamme muidenkin rahala i
tosten shekkejä y.m. maksuväli
neitä.

ja tk . seur. siv.

koontui puimakoneasiasta innostu
neita m aanvil je l i jö itä  Nyman-Sä- 
rälle keskustelemaan varstapuima- 
koneen hankkimisesta. Ensimmäi
sessä kokouksessa o liva t saapuvilla 
Juho Haapasalo, Eelis Kesälä, Ka lle  
Katte lus, K . Nyhä, Pyhkö ja Otto 
Särä, myöhemmin tu liva t  mukaan 
Juho Saari ja Juho Tausa. Ostet
tavaksi päätettyjen koneiden ko
konaishinta oli 3678 mk. 40 p. Pui- 
m a k ^ j  oli Göta n:o 1 ja voima- 
kone jakobsonnin 7 hv. lokomo- 
bi il L u o n e e t  päätettiin t ilata  lä
hetettäväksi Kyrön asemalle hei
näkuun a lkupäiv iks i , siksi kunnes 
ehditään rakentaa M yllykylän  silta 
uudelleen. Katte lukse lle  ku ljett i in  
lauttoja myöten, ja on silta ra
kennettu vasta myöhemmin. Eelis 
Kesälän persoonallisuus on a ika i
semmassa tekstissä kokonaan unoh
dettu Hänen suuri harrastuksensa 
yhteisiä asioita kohtaan, palkaton 
vaivannäkönsä säätieteili jän ja mil- 
teipä ainutlaatuinen harrastuksen
sa kansantietoutta kohtaan sekä 
myöskin huomattavat tulokset, jot
ka suurelta osalta on talletettuna 
Kansanrunousarkistossa. Hänet ny
kyään elävä polvi muistaa vielä 
varsin hyvin. O lis ipa  vaan hänen 
harrastuksillaan ja tka jia .  Osaksi 
tämän kir jo ituksen aineistoa on 
saatu Kesälän jä lkeenjääneistä ko
koelmista, osaksi myös O jan : Kos
ken T  I. Seurakunnan historiasta 
ja muistitiedon varassa säilyneestä 
tietoudesta.
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Mitäs semmoisilla itseänne Pistetäänpäs 
kiusaatte kun ei ole pakko m a r k a t liekään.

Ei n iitä  veronmaksuja millään 
tahdo muistaa. Toinen alkaa 1 päi
vänä ja päättyy keskellä kuuta, 
toinen 10 päivä ja päättyy kuun 
lopussa jos ei ennen. Ei n iitä ve
rolippujakaan joka päivä viitsi lu
kea. —  N iin , kyllähän sitä mu
kavampaakin luettavaa on.

Myymme eri kukkarahastojen 
adresseja.

*

Välitämm e arvopapereiden os
toja ja myyntejä.

*

Lunastamme obligaatioiden ku
ponkeja.

*

Lunastamme Vehnä Oy:n osinko- 
kuponkeja

*

Hoidamme lapsilis ien nostami
sen antamanne va ltak ir jan  (̂ t a rus- 
teel la.

*
srk

Nostamme muutkin «lisäu< sa
moin perustein.

*

Välitämm e laskujenne y.m. mak
sujen suorittamisen pankkis i ir toa 
käyttäen varmasti ja huokealla, 
sekä vähällä va iva lla .

*

Huolehdimme kaikenlaisten pu- 
helinmaksujenne aikanaan suorit
tamisesta.

*

Kiinte istövälityksen asiamiehenä 
toimien pyrimme helpottamaan ti- 
lojenne myyntejä sekä auttamaan 
uuden ti lan valinnassa.

*

M eille  voitte jättää arvopape
rinne säilytettäväksi ja huolletta
vaksi.

*

Emme k ie llä  apuamme muussa
kaan mahdollisessa asiassa.

Näin keskustelivat naapurit 
erään kerran, mutta ei asiasta sillä 
kertaa sen enempää puhuttu. Jat
koa seurasi eräänä tuulisena ja 
tuiskuisena maaliskuun päivänä. 
Mihinkäs sitä näin pahalla ilm alla  
mennään. — Tänään on verom ak
sun viimeinen päivä ja on pakko 
käydä k irko lla .  Ei oikein tiedä m illä 
ku lk is ikaan , kun meidän tie on 
ihan mahdottomassa kunnossa. Ei 
v iits i ulosottomiestäkään n u rkk i in 
sa päästää. —  Minä olen jättänyt 
ne murheet jo aikoja sitten, eikä 
minun aikanikaan joka tilanteessa 
anna mahdollisuutta k irko l la  käy
miseen. Näin ta lv i- i lm o il la  ja huo
noilla ke le illä  ei viitsi lähteä ja 
kesällä k iire is inä  työaikoina ei ta
lon ainoa mies millään ehdi. M i
nä olen jättänyt semmoiset asiat 
Osuuskassan hoidettavaksi. K u it it  
vien sinne ensimmäisellä kirkon- 
ky läre issu llan i niiden saapumisen 
jä lkeen. K y l lä  ne ku it it  voisi oh
jata postitse suoraan Osuuskassaan» 
mutta täytyy sentään tarkastaa, mi
hin «arvo luokkaan« kuuluu tässä 
yhteiskunnassa. K y l lä  Osuuskassa 
ottaa huolehtiakseen sinunkin asi
oistasi kun vain käyt asiat jä r jes
tämässä s il le  m all i l le .

Muutamat ihmiset sanovat, että 
karjan lievottaminen on vaara l l is 
ta hommaa. E lukat sotkevat sel
laisen « r in k in «  peltoon ja sen l i 
säksi ne vo ivat h irttää itsensä lie- 
kaketju ih in . — Kyllähän ne mar
katkin piironginlaatikossa sotke
vat r ink iä , mutta säästötil i l le  ne 
ovat hyvin paimennettuina koto- 
la itum illa , eikä mitään pellon rik- 
kisotkemisvaaraa ole. Onpa v iim e
aikoina esiintynyt se lla is iak in , jot
ka itsepäisesti haluavat viedä mar
kan h irtettäväksi. Mutta markka 
pistää hantti in senkun ehtii. Raha
markkinoiden liekanarut senkun 
vain k ir is tyvä t ja markat venyvät

— N iin , mutta mistäs ne rahat?
Sieltä mistä m uutoinkin . Maito- 

t i l i t  k ir jataan maksupäivänä t i l i l -  
le, saii .1 tapahtuu ryp s i- ja  juu- 
r ikastil ien suhteen. Usein vielä 
kauppakin maksaa ostamansa v i l 
jan t i lx :n i Osuuskassaan. Raha 
tienaa siellä p ikkuh iljaa  ja asiat 
pysyvät paremmin kunnossa kuin 
muutoin. Etuja siis on aivan r i i t 
tävästi, joten ei Sinun kannata 
semmoisilla itseäsi kiusata kun ei 
kerran pakko ole.

"KöySiän pit5?5̂ S Vuin käärme
jjotfta olisi 
lainnoksissa”

sanoi  entinen ukk o

N iin, m onen m iehen  k e- 
säansiot m en evät n iin  
tarkkaan, e tte i ta lvek si  
m itään jää. N äin ei käy, 
kun osa an sio ista  o itis  
viedään osuu sk assaan. 
Sie llä  se säästö tililiä  
kasvaa  korkoa. T u o
kaa säästön n e m eille, 
niin on te illä  ta lv e l
lakin rahaa.



«Suomenherra« meni kerran Jät- 
tälän pajaan pataa vyöttämään ja 
v iipy i reissulla pari päivää. Kun 
«herraa«  ei ruvennut kuulumaan 
kotiin , lähti Anna-Liisa hakemaan 
juhlijaa ja pataa Kum pik in  löy
ty ivä t pajasta, pata paikkaamatto- 
mana ja mies juhlakunnossa. S i l
loin Anna-Liisa antoi sanan ruos
kan soida. Herra otti padan ja löi 
sen alasimeen niin että vain san
ka jäi eheäksi. Sangan hän antoi 
Anna-Liisan käteen ja sanoi: Siin
on men kotti ny.

Kerran  taas sama «naapuri«  tu
li juovuspäissään kotiin , taisi olla

p itky lä is iks i .  Y leinen m ielip idekin 
on taas vapautumassa inflaatiokau- 
husta ja vanha hyvä käsite «so i
kein markka eniten antaa, oikein 
ta rkka  t i l i l leen  kantaa« on muut
tumassa todellisuudeksi. Osuuskas
san säästötili on tehokas mark- 
kojenne paimen. M arkat,e ivät pää
se karkaamaan oman 'jän lai- jo pääkin jä lk im ain ink ien  vallassa, «Hf ^a« alkoi pimeässä hapuilla 
tumilta . Ne ovat kuitenkin omis- ja viina oli loppu. O li  pimeä yö kellon puntteja, joissa oli ly ijyä , 
tajansa saavutettavissa. ja v iinaa olisi tarv innut saada, jo lk^ouolestaan olisi voinut saada

vähän suunkostuketta. Anna-Liisa 
heräsi ja arvasi kropinasta, mistä 
oli kysymys. — Älä n iit kellon 
puntei ny vie, sit ei oi mittään 
ajan tietookan. Teosta k iinn i jou
tunut veti kellon nyöreistä alas, 
hyppäsi päälle ja huusi vannoen: 
Siin on sul . . .  ajantieto.

Hevosestaan «Suomen-herra« ker
to i, että kun se astui kolme as
kelta, niin se oli aitan tykönä ja 
pää näky yli «kaanaanmaan«. Ja 
se hevonen oli Paakki.

Ennenvanhaan seurakunnan ra
kennuksia tehtiin  ja ko r ja tt i in  pi
täjäläisten voim in . «Suomen-her- 
rak in«  sai määräyksen k irkon  kat
toa korjaamaan Laiskasta luon
teestaan kuuluisalla  «h e rra l la«  oli 
vastaus va lm iina : Mul on 12 pus- 
sii rukkei ja^fhyvät nurkkamaat, 
en mää men sinne puttoomaan.
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OMA KOTI
v ä i k k y y  
m i e le s s ä
Tuhans ien n u o r i e n  y h t e i n e n  h a a v e

toteutuu, kun järkevä säästäväisyys  
otetaan avuksi. Avatkaa »om akoti- 
rahastoanne» v a r t e n  s ä ä s t ö t i l i  
m eillä! M eillä säästönne ovat var
m assa t u r v a s s a  ja verovapaina  
kasvavat hyvää osuuskassakorkoa.

Me palve lemme Teitä auliisti!

O S U U S K A S S A T
tukevat yksityistä yritteliä isyyttä

Jokainen  m aan vilje lijä  on y k sity in en  yrittäjä  ja osuu sk assat 
ovat m aataloutem m e suurin  
luotonantaja. M utta o su u sk assojen  asiakkaina, säästä jin ä  ja  
la in an saajin a  on m yös m onta  reilua työm iestä: m etsä työ m iehiä , m eta llim ieh iä , m aata-  
lou styöläisiä  jne. M onien h e i
dänkin osaltaan p itävät o su u s-  kassat Dyörät pyörim ässä tu 
k ien  heitä am m atin h arjo itta m isessa , rakentam isessa  ym .

Jokoinen osuuskassaan talletettu m arkka  
jää  tekem ään työtä oman kotiseutusi 
hyväksi.

O S  U U S  K A S  S A T I
—  p itävä t pyörät pyörim ässä

Sä le ka r in  K irja pa ino , S o m ero


