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Pöy täk irj an kirjo i tta m is e s ta
Syyspuolella Suomessa, yhdistys

ten luvatussa maassa pidetään 
runsaasti kokouksia ja kirjoitellaan 
pöytäkirjoja. Jos lukee er( ilai- 
laisuuksista kirjoitettuja pöytäkir
joja, toteaa laadun epätasaisuuden. 
Yksinpä järjestelm älliset muoto
seikat heittävät monesti kuperkeik
kaa. Usein on myös vaike^ rat
kaista, mitä pöytäkirjaan merki
tyllä päätöksellä oikein käsitetään. 
Ei ole siten ihme vaikka ei pää
töksiä pistetä toimeksi. Tietysti 
suuri syy on myöskin järjestöjen 
toiminnassa yleensä, eikä vain 
pöytäkirjan sanamuodolla. Mitään 
tiettyä ehdotonta kaavaa ei pöytä
kirjan kirjoittamisesta voida esit
tää. Pöytäkirjo ja kun kirjoitetaan 
niin monenlaisista kokouksista. 
Pöytäkirjan kirjoittajan taito 
on tällöin aivan ratkaiseva tekijä. 
Jäljempänä seuraava surullinen 
yksinpuhelu pystyy toivottavasti 
osoittamaan sellaisia seikkoja, 
jotka sihteeriväelle ovat epäselviä 
tai ennalta tuntemattomia. Pöytä
kirjan alussa on johtolause, josta 
selviää minkä yhtymän mikä ko
kous, missä ja m illoin sekä koko
uksen osanottajat. Kokouksessa, 
|ossa seuran puheenjohtaja ase
mansa puolesta johtaa puhetta ja

sihteeri k irjo ittaa pöytäkirjan,
merkitään nämä asiat myös johto
lauseeseen. Jonkinlaisena sääntönä 
voidaan pitää, että kaikki kokouk
sen alkamishetkellä tunnetut, paitsi 
ilmoitusjutut, merkitään johtolau
seeseen. Jos v irka ilija t valitaan 
kokouksessa tulee asiasta pöytä
kirjaan pykälä. Johtolause voi olla 
esim. tämänlainen:

Pöytäkirja Kosken T.l. Kalastus- 
seura r.y:n vuosikokouksesta, joka 
pidettiin Kalastusmajalla Kosken 
T.l. pitäjän Tuimalan kylässä 
perjantaina syyskuun 14 päivänä 
kello 19.oo. Kokouksessa o livat 
mukana seuraavat seuran jäsenet: 
M ikko Muikku, Lauri Lahna, 
Tahvo Ahven j.n.e. sen mukaan 
kuin kokouksessa on osanottajia. 
(Läsnäolijain määrä voidaan sel
vittää myös liitteellä. Tällöin 
merkitään pöytäkirjaan luku
määrä ja liitteen N:o.Jos liitte itä 
käytetään, niinkuin joskus on 
tarpeelista, on liitteet myös liitet
tävä pöytäkirjan yhteyteen niin 
että ne tosiaan säilyvät.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan 
mahtuu kokouksen avaus, asioiden 
käsittely ja kokouksen päättämi
nen, käsitteisiin esim. näin:

1- §
Kokouksen avaus:

2 . §/ -Kok<K.ksen järjestäytym inen:

Puheenjohtajan, k irjurin  ja pöy- 
täkirjantarkastajain valinta.

(  ; 3. §
Kokouksen laillisuus ja  

päätösvaltaisuus:

4- §

Esityslistan  hyväksyminen:
(Työjärjestyksen vahvistaminen) j.n.e.

Asiat kirjoitetaan pöytäkirjaan 
käsittelyjärjestyksessä. Eri ryhmään 
kuuluvat asiat pistetään omaan 
pykälään. Pöytäkirjat on k ir jo i
tettava niin että ne voi ymmärtää 
vain yhdellä tavalla. Jossakin tapa
uksessa on tärkeätä osoittaa pää
töksien muodostumisvahvuus esim. 
yksimielisesti tai äänestettäessä 
äänimäärät. Tätä on syytä noudat
taa aina. Pykäliin jako on jokai
sen omassa harkinnassa. Tärkeintä 
on, että eri asiaryhmät pidetään 
erillään. Pykäläotsikoista, joita 
alussakin käytettiin sanottakoon, 
että ne lisäävät pöytäkirjan käyttö
kelpoisuutta huomattavasti. Kan
nattaa käyttää.



Määräaika
Maailmassa eläville ihm isille 

tulee eteen määräaikoja, joita on 
pikku pakko noudattaa, jotta e lin 
keinon harjoittam inen tuottaisi 
taloudellisen tuloksen. Keväällä

10 . §
Kokouksen päättäm inen:

Kun ei o llut muita asioita, kat
sottiin kokous päättyneeksi, on 
hyvin tavanmukainen termi pöytä
kirjan lopussa. Parempi on käyt
tää jotakin täsmällisempää muotoa, 
esim Puheenjohtaja kiitti kokousta 
hyvästä yhteistyöstä ja julisti ko
kouksen päättyneeksi. Lopuksi lau
lettiin 1. säkeistö Varsinais-Suo- 
malaisesta laulusta. Lyhennyksiä 
pöytäkirjaan ei saisi sisällyttää.

Pöytäkirjan allek irjo ittavat pu
heenjohtaja ja k irjuri jä^^n ta r
kastavat sitä varten va litu t henki
löt. Pöytäkirjan tarkastajien pitää 
muistiinpanojen avulla tai muuten 
pystyä toteamaan, että 'ä tökset 
on m erkitty pöytäkirjaan päätetyn 
sisältöisinä ja täydellisenä. Uusi 
osuustoimintalaki asettaa puheen
johtajan tarkastamaan pöytäkirjaa 
yhdessä sitä varten valittujen hen
kilöiden kanssa. Järjestöissä vo ita 
neen vanhaa tapaa noudattaa 
edelleen. Pöytäkirjan tarkastuslau
sunto voi olla esim. seuraavanlai
nen: Olemme tänään tarkastaneet 
Kosken T.l. Kalastusseuran vuosi
kokouksesta syyskuun 15 päivänä 
1956 kirjoitetun pöytäkirjan ja 
todenneet sen kokouksen menon 
ja siellä tehtyjen päätöksien mu
kaisesti laadituksi.

Paikka ja aika sekä allekirjoitukset.

Paljon erilaista varteenotettavaa 
voitaisiin pöytäkirjoista esitellä. 
Toivomus on, että nämäkin v iit 
teet pystyvät osoittamaan jonkin
moisen peruslinjan. Käytäntö tuo 
sitten lisää taitoa.

maa kuivuu liikaa, syksyllä tulee 
sadetta ja tuulta ja loppujen lopuksi 
pakkanen. Jos ei pidä ajasta vaa
rin, jää varmaan toiseksi. Kunnal
liselämä on myöskin tarkkojen 
määräaikojen varaan rakennettu. 
Erilaisessa järjestöelämässä puu
haavat saavat usein kirjeitä, joissa 
pyydetään jotain tietoa määrättyyn 
aikaan mennessä. Jos sitä ei lähetä, 
ei keskusjärjestökään saa asioitaan 
kuntoon. Kunta taas rankaisee o i

keuden menetyksellä tai lisäverolla, 
jos on kysymys veroilmoituksen 
myöhästymisestä. Liikkeessä ja ra
halaitoksessa on pakko ottaa huo
mioon sellainen määräaika kuin 
31. 12. jolloin tilipäätös tehdään. 
Jos asioita ei aikanaan saada jä r
jestykseen, osoittaa tilinpäätös, 
että liikkeellä on huolimattomia 
asiakkaita. Toinenkin seuraamus 
saattaa asioiden hoitamattomuu- 
desta olla, nim ittäin että työt 
ruuhkaantuvat eikä asiat ole kos
kaan edes siedettävässä kunnossa. 
Kun näihin määräaikoihin lisätään

melkoinen joukko kuukausien
vaihteita, tilastoja, tilintarkastuksia 
ja muuta senkaltaista, käsitetään 
varmaan että asiat on määräai
koihin mennessä yritettävä saada 
kuntoon. Asiakkaan osuus näissä 
kuntoonlaittamisissa on aivan il
meinen. On tietenkin tärkeätä, 
että liikkeiden ja rahalaitosten 
taholta noudatetaan asioiden hoi
dossa asiakkaisiin nähden myös 
hyvää ja ehdotonta täsmällisyyttä. 
Muutenhan ei esimerkiksi osuus- 
kassalla ja sen hallinnolla ole o i
keutta odottaa asiakkailtaan min
käänlaista täsmällisyyttä. Seurauk
set semmoisista laim inlyönneistä 
saattavat olla hyvinkin kohtalok
kaat. Tämä kaikki ei ole tarko i
tettu miksikään täsmällisyyden 
oppitunniksi, vaan yksinkertaisesti 
esiintuomaan sen seikan tärkeyttä, 
että myöhästyminen tuo joskus 
arvaamattomia vaikeuksia ja turhaa 
kulua liikkeelle ja toimipisteissä 
ty ö i itelevi I le.

turvaat 
huomisen!

Koti, perhe, turvattu leipä . . .
SÄÄSTÄEN se kaikki voidaan  
saavuttaa. — Ihm inen, joka 
tuntee eläm änsä turvatuksi, 
on onnellinen.
O S U U S  K A S S A T
ovat säästäjien  rahalaitoksia.
K äyttäk ää sen vuoksi OSUUS- 
KASSAN SÄÄSTÖTILIÄ apu
nanne — levätessännekin sääs-  
törahanne työskentelevät hy
väksenne korkoa kasvaen. Säästä jä  tunnetaan osuuskas
sassa, häneen luotetaan m yös silloin, kun on kysyit ys lai
nasta.

O S U U S K A S S A T



Koivukylästä 
kerrottua.

Koivukylä eli Ko ikylä  sijaitsee 
Paim ionjoen pohjoispuolella lähin
nä M arttilan  rajaa, lohkon ulot
tuessa pohjoisessakin pitäjän rajaan 
sekä lohkon toiselta puolelta Har- 
maankylään. Kylän nimi johtuu 
siitä, että koko Hämeentien poh
joispuoli aina tiehen saakka on 
o llu t koivuvaltaisen metsän pei
tossa. Kokonaispintaala on 2 mant
taalia. Aikaisemmin on Harmaan- 
kylä o llu t Koivukylään kuuluva, 
mutta maiden etäisyyden takia se 
on erotettu omaksi kyläksi Hau- 
kanpyöli nimisestä alueesta. Ti loista 
R itari, Penttilä , Haukka ja M attila  
ovat o lleet x/3 manttaalin suuruisia 
ja kustantaneet yhdessä sotamiehen. 
Vanha Päärni on muodostanut rat
sutilan eli rusthollin yhdessä nykyi
sen Peltolan ja Uudentalonv nssa. 
Rustholli oli verovapaa, saipa se 
jossakin tapauksessa maksuakin 
ratsumiehn ylläpidostaan. Sotam ie
hen asunto on o llu t siinä, missä 
viimeksi oli paja ja sepän(, jnto. 
Tämä alue on o llut kylän yhteinen 
samoinkuin m yllyntonttikin. Seppä 
on aikaisemmin o llu t kyläseppä. 
Tilojen rakennukset ovat sijainneet 
jokirannassa kosken partaalla ja 
ovat muodostaneet yhteisen umpi
pihan, johon on o llu t yksi ja ai
noa portti. Tämmöiset portit ovat 
o lleet sisäänpäin aukeavia. Maan
tiestä katsoen vasemmalla lähinnä 
Rauniota on o llu t R itari, sitten 
Penttilä, Haukka ja Päärnin talot, 
kaikki tien joenpuoleiseila kaistalla 
ja teiden risteyksissä tien o ikealla 
puolella M attila . Torpparijärjes- 
telmästä ei ole mitään uutta ker
rottavaa. Takam ailla työssä käytä
essä o ltiin  yötä ladoissa. Kerran 
tosin oli puhetta tuvan r?kenta- 
misesta takam aille, niinkuin esim. 
Katteluksellakin oli, mutta se 
puuha raukesi.

Monenlaista liiketo im intaa on 
kylässä aina esiintynyt. Meijeri-

toim inta on m yllyjen ohella niistä 
huomattavinta. 1890 perustettiin 
Sjöömannin toimesta aliseen kos
keen m eijeri, jonka nimi v ira ll i 
sesti k ir jo ite ttiin  Koivukylän O/Y 
M eije ri. Pian tä lle  m eijerille  il
maantui k ilp a ilija  Juha ja M aria 
Kulmasen ostettua Peltolan talon 
ja ryhdyttyä harjoittam aan siinä 
m eijeriliike ttä . K ro ttim eijerin  
rakentamiseen ta rv ittavat puut 
o tettiin  Pyhkön mestästä. Kun 
pyhkön isä puhui Sjöömannille 
puiden maksamisesta, sanoi Sjöö- 
man: "N o , kun päästäis ensin
alkuun” , Loppujen lopuksi kävi 
niin, että h irre t "m aksettiin ”  
muutamalla ryypyllä. K ilpailum ah
dollisuudet krottim eijerin  kanssa 
o livat melko hyvät sen takia, että 
siellä maksettiin kovin sekalaisia 
hintoja sekalaisin perustein. M yö
hemmin perustettiin vie lä kolmaskin 
m eijeri kauppias Hiedan toimesta, 
joka sen lisäksi piti kauppapuotia 
ja oli muutenkin hyvin menestyvä 
liikem ies. Ennen separaattorien
tuloa suoritettiin  kerman erotta- %
minen maidosta ns. jäävesimene- 
telm ällä. Sellainenkin vaihe esiin
tyy Koivukylän meijerien yhtey
dessä, että Koivukylän, M yllykylän 
ja Partelan miehet päättivät pe
rustaa yhteisen m eijerin, joka on 
o llu t tavallaan osuusmeijeri. M ei
jerin piti rakentaa omat raken
nuksensa paikalle jossa tä lläkertaa 
on Mäkitalon sauna. H irretk in

o liva t jo tuotuina, mutta Mylly- 
kylän miesten epäröinti Koivu- 
kylän kurasen tien suhteen rauetti 
koko rakennushankkeen. Tämä 
tapahtui 1905. Yhteistoim inta säi
lyi kuitenkin ja meijeriksi vuok
rattiin  Hiedan m eijeri. Meijerissä 
m aidonviejät kiersivät separaatto
ria. M uitakin  tö itä tehtiin  ta lkoo
voim in. Palkattua väkeä oli mei- 
jerska ja aputyttö, jotka hoitivat 
m eijeriä. ” lsän nöitti jänä”  toim i 
Oskari Mäki. Postia ku ljetettiin  
niihin aikoihin hevospelillä Tar
vasjoen kautta. Kantoposteina 
toim ivat, kumpikin useita vuosi
kymmeniä, Verhonpappa ja A a lto 
sen Lempi eli posti-Lempi. Kum pi
kin suoritti kuljetuksen jalan. Kun 
Posteljooni saapui päätepisteeseen 
Koivukylään, puhalsi hän merkiksi 
saapumisestaan p illiin . Posti-Lem- 
pillä oli tämä p illi mukanaan vielä 
hyvin myöhäisessä vaiheessa, va ik 
ka soittamista ei silloin enää suo
ritettu.'' _in. M attilan  torppari
P a lt ta ^ arrasti paikkakuntalaisista
eniten metsästystä ja oli sen lisäk
si myös kova työntekijä . Missä 
vain Paltta oli mukana, siellä var
masti auhti työnteossa säilyi.
Eräät Siutilan miehet o livat kerran 
päättäneet kokeilla mitä Paltta
oikein kestää. Saatuaan hänet
samalle pellolle leikkuuseen pidet
tiin  kovaa vauhtia päällä jatkuvasti. 
Väsymys korjasi satoaan muiden 
joukossa, mutta Paltta heilui aivan

Kyllä jokainen osaa 
asioitaan niin hoi
taa, että köyhänä 
pysyy . . .
m uttc perheen h yv in 
vointiin tarvitaan ah 
keraa työtä ja järke
vää s‘‘ 'ämistä. Sään
nöllinen ja tu lokselli
nen säästäm inen käy 
parhaiten osuuskassassa avatun säästötiiin avulla. Toteuttakaa  
toiveenne meidän avullam m e!



kuin ei mitään olisi ollutkaan. 
H istoriallisista paikannim istä on 
Huovintie kaikkein huomatuin.Tämä 
tie kulkee myös Koivukylän mai
den kautta. Takam aalla oleva ns. 
m aam ittarinpöytä on toinen esille 
tu llu t paikannim i.

Paikallisista m erkkihenkilö istä 
ei kukaan juuri nouse toisen y lä
puolelle, lukuunottamatta Raitaa, 
joka on syntyperältään Koikylä- 
läinen ja jonka jälkisäädösjuttu 
on viim eaikojen huomatuin Koi- 
kylässä on liikuttu suuressa mää
rässä m eijeritoim innan parissa, 
joka onkin o llu t om inaisinta van
halle Koi kyIä11e ja josta sietäisi 
tarkem piakin muistiinpanoja suo
rittaa.

Lähteenä tätä laadittaessa on 
käytetty enimmäkseen m uistitietoa 
mutta osaksi myös Osuusmeijerin 
50-vuotishistoriikkia.

Lukekaapas tämäkin
Kesä on taas taakse jäänyttä 

elämää. Onnellinen kesä siinä
kin mielessä, että tulipaloja ei 
pitäjämme osalta ole paljoa 
sattunut. Kun tulevan kesän 
kosteusolosuhteista ei paljoa 
tiedetä, eikä siitäkään mitä oi
kukas onni tuo mukanaan, kiin
nittäisimme koskelaisten huo
mion palovakuutuksiin. Monen 
rakennusten palovakuutukset 
ovat vielä 35.000:— asteella. 
Eikö olisi syytä tarkistaasummia. 
Jos vahinkoa ei satu, selviää 
pienemmillä maksuilla, mutta 
jos kumminkin, niin sitten saa 
korvauksen joka on aivan mi* 
tätön. Parempi katsoa kuin 
katua.

Rsia tuli toimitettua
Siihen aikaan kun Turussa 

käytiin hevosella ja jalan oli 
tapana, että Turkuun lähtijälle 
annettiin kaikenmoisia asioita 
toimitettavaksi. Eräs Halikkolan 
mies oli kerran Turkuun läh
dössä ja koikylän seppä pyysi 
häntä tuomaan tupakin siemenii 
Mies ei kumminkaan muistanut 
ostaa siemenii Turusta, vaan 
muisti vasta kotimatkalla toi- 
mitettavakseen uskotun asian. 
Hän otti kotoaan muurin päältä 
siemenpussin ja vei niitä Ko i
kylän sepälle. Seppä kylvi sie
menet ja jäi odottamaan tai
melle tuloa. Myöhemmin syk
syllä seppä ihmetteli „Sää mull 
merkillissii tupakin siämenii 
toit, kun ei itäny kon yks ja 
siitäkin tuli nauris.„ Siemenet 
olivat sattuneet olemaan ik i
vanhoja nauriin siemeniä, jotka 
itivitehäin huonosti.

\

Pysyttäkää m e ts ä r a h a n n e  „ k o t ir e it i l lä ” !
M aanviljelijä-m etsänom istaja, anna säästöjesi palvella  m aa- ja m etsätaloutta ja om aa paikkakuntaasi! Talleta  m etsärahasi m eille! O tam m e vastaan veroja, lunastam m e obligaatioiden kuponkeja, vä litäm m e pankkisiirto- teitse m aksuja, m ^vm m e eri kvikkasrahastojen adres
seja

V:na Talletukset Lainananto Tilien luku Vuosiv. Rahastot [ JtLfC+rt
Määrä

JSSBT"
Omaisuustas.

loppus.
KokonaisliikevaihtoSt Sh

1946 37.991.471:— 20.612.701 1385 253 70.352:— 687.229 352 39.345.440 756.735.340
1947 54.237.361:— 32.358 909 — 1461 289 84.293: — 759.819 — 387 57.862.403 — 1.091.815.844 —
1948 61.773.200:— 61.176.762 — 1609 321 189.210:— 842.813 — 410 82.525.630 — 1.543.457.006 —
1949 81.466.035:— 85.198.871 — 1679 254 256.032: — 1.026.903 — 425 112.517.510 — 1.838.414.104 —
1950 90.345.916:— 94.937.563 — 1688 254 156.678:— 1.272.133 — 441 114 818.039 — 2.187.456.105 —
1951 107.563.771:— 102.689.002 — 1727 258 125.250:— 1.421.127 — 442 125.649.823 — 2.205.715.000 —
1952 120.187.220.— 114.685.145 — 1740 242 250.353:— 1.540.489 — 445 131.494.407 — 2.707.000.000 —
1953 130.136.896:— 130 444.431 — 1814 218 509.471:— 2.304.324 — 450 150.511.132 — 2.754.700.000 —
1954 163.404.258:— 151.139.362 — 1860 200 657.000:— 3.483.493 — 458 178.555.994 — 3.186.400.000 —
1955 180.770.897:— 187.547.532 — 1932 194 332.51?:— 4.860.420 — 497 210.925.110 — 3.677.572.000 —

Sälekarin Kirjapaino, Som ero


