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Uusi kansaneläkkeemme
Uudesta kansaneläkelaista on 

varsinkin eläkkeensaajilla kokemus
ta siinä, minkälainen taloudellinen 
merkitys sillä on. Vanhan lain ai
kuisella eläkkeellä ei pitkä’1*? pot
kittu. Lisäksi uusi laki oh aajen- 
tanut eläkkeeseen oikeutettujen 
ryhmää entisestään huomattavasti. 
Nyt ovatkin kaikki määrätyn iän
täyttäneet vakuutettuja sL̂ ' huo-

\ o  I fy
limatta, mitä vanha laki aikoinaan 
on määrännyt. Uudenkin lain mu
kaan ovat kansaneläkkeet ja hau
tausavustus, sekä eläkettä määrät
täessä käytettävät tulorajat indek
siin sidottuja. Kansaneläkelain an
taman sosiaalisen turvan saavutet
tuaan (16 vuotiaana,) jokainen 
pysyvästi työkyvytön voi saada 
työkyvyttömyyseläkkeen. Vanhuus
eläkkeeseen saadaan oikeus kun 
65 vuoden ikä on saavutettu. 
Kumpaankin eläkkeeseen kuuluu 
perusosa, joka on 24.000:—  vuo
dessa, ja jonka saa jokainen, jo
ka edellämainittujen edellytysten 
takia on saavuttanut eläke-edut. 
Lisäksi eläkkeensaajalla on tulois
taan ja omaisuudestaan riippuen 
oikeus tukiosaan, joka ilman ko
rotuksia (vaimo ja lapsi) voi olla 
enintään 54.000:—  tälläkertaa. 
A lle 16 vuotiaista lapsista saa 10 
°/0 korotuksen lasta kohden. Puo

lison eläkkeeseen myönnetään vai- 
mokorotus jos vaimo on täyttänyt 
tai täyttää 60 vuotta, tämä on 
täyden tukiosan saajalle 30 °/0
tukiosasta. Edellämainitut summat 
ovat koskelaiselle vakuutetulle 
tarkoitettuja. Maakunnat on jaettu 
kolmeen tyhmään, joista kolmas 
ta alhaisin käsittää yleensä maa
laiskunnat. Tulorajat tukiosaan 
nähden ovat alaraja 20.000:—  
alapuolella yleensä ja yläraja vas
taavasti 120.000:—  tiennoolla, 
jonka yli menevien tulojen omis
tajalla ei enää ole mahdollisuutta 
tukiosaan. Rajat ovat kunkinlaa- 
tuisessa tapauksessa tarkalleen 
määrätyt, joten siinä suhteessa ei 
ole mitään epäselvää olemassa. 
Vakuutetun kuoltua maksetaan les
kelle, alle 16 vuotiaille rintape
rillis ille , taloudellisessa riippuvai- 
suussuhteessa o leville vanhemmil
le, tai hautauskustannusten suorit
ta ja lle hautausavustus, joka vastaa 
vanhan lain mukaista eläkemaksu
jen palautusta ja on vuotuisen 
peruseläkkeen suuruinen eli 
24.000: — , mikäli ei asianomainen 
ole saanut eläkettä. Jos vakuutet
tu on saanut eläkettä esim. 3 kuu
kautta, vähennetään hautausavus
tuksesta näiden kuukausien 
peruseläke eli 6.000:— , jonka

jälkeen hautausavustuksen mää
räksi jää 18.000:— , Jos taas kuol
lut henkilö on saanut eläkettä 
vuoden tai sitä enemmän, ei hau
tausavustukseen ole enää oikeutta. 
Tämäl^ *ntö koskee peruseläkkeen 
saajia. Lisäksi voi vakuutettu saa
da lääkintähuoltoa ja ammattiope
tusta. _i?rO •

i Ed«( mainittujen lisäksi on vie
lä yksinäisillä naisilla joilla ei ole 
tuloja ollenkaan tai ne ovat vä
häiset, mahdollisuus saada vanhuu- 
dentukea 63 vuotta täytettyään. 
Tähän sisältyy ainoastaan tukiosa 
ja oikeus perusosaan saavutetaan 
myöhemmin varsinaisen vanhuus- 
eläkerajan (65 v.) saavuttamisen 
jäikeen.

Päästäkseen Kansaneläkejärjes
telmän tarjoamista eduista osallisek
si, on niitä tiettyjen edellytysten 
vallitessa haettava. Vanhuuseläk
keen saantiin edellytyksenä on 65 
v:n ikä, vanhuudentuen saantiin 
63 v:n ikä ja työkyvyttömyys
eläkkeen saantiin pysyväksi kat
sottava työkyvyttömyys. Tällöin

Eläkkeet ja lapsilisät 
Osuuskassaan. Sieltä ne 
saa mukavasti muiden asi
oiden yhteydessä.



Ennen kirjoitettua...
elämästä läpikotaisin ja siirrytään sitten tarkastamaan ko. numeron 
syntymistä, näin: “ Mutta riittäköön jo tämä sepustus, minkä sisäl
löstä vastaamme me eivätkä koskelaiset . . .  Ne ovat nähkääs kos
kelaiset, jotka tämän numeron ovat tehneet. Me näet kävimme pi- 
kim ittäin Kosken pitäjässä laitum illa ja kun meille kerrottiin, että 
naapurilehdistä kiersivät autokuormalliset herroja pitkin pitäjää, 
niin sanoimme, pannaan vaan sitten mekin koskelaista sanaa kou
lujuhlaksi Turunmaahan. Silloinkos sitä alkoi tulla. . . .

Kun me näimme, kuinka koskelaiset suhtautuivat Turunmaan Kos- 
ken-numeropuuhaan, haimme me vinniltä suuren pyykkikorin ja 
pakkasimme sen täyteen meille tuotuja kirjoituksia, kuvia ja ilmoi-# 
tuksia ja veimme sen kuorma-autolla Turkuun.“ . . .

Jo mainitussa pakinassa sekä toisaalla tekstissä ja ilmoituksessa 
saa Kosken T.l. Osuuskassa myös osansa. Takasivulla oli koko 7 
palstan levyinen ilmoitus, jonka teksti kuului: “ Kosken T.l Osuus- 
kassa Koski T . l . . Osuuskassa vastaanottaa talletuksia talletus- ja 
juoksevalle tilille . Myöntää seisovia ja Sjt. ttokuranttilainoja. Osuus- 
kassa Suomen suurin. Takuurahastot yli 25.000.000:— . Paikkakun
talaiset. Tallettakaa liikenevät varanne omaan kassaanne, siten 
edistätte parhaiten oman paikkakuntanne varallisuutta." Toisaalla 
kerrotaan laajemmin tästä Suomen suurimmasta Osuuskassasta. 
Aluksi ihmetellään siinä koskelaisten t oen jykevyyttä Erkon Hä
mäläisten laulun tunnetun ‘‘jos“  sanan tiim o ilta  ja todetaan, että, 
“ tuo jos kohta sopisi jossain kohti verrattain  hyvin erääseen Hä
meen rajapitäjään- Koskeen nähden. Käytäntö nimittäin on osoit
tanut, että j o s  Koskella toimeen tartutaan, niin riittää kyllä tar
moa ja kuntoa viedä asia perille .“  Kirjoituksessa kuvaillaan yhteis
toim intaa Marttilaan perustetun säästöpankin kanssa ja asioiden 
kehittymistä siihen tilaan, että Osuuskassan perustaminen paikka-

selle. Jos tukiosasta on samalla 
kysymys, vahvistetaan vuositulo 
paikallisessa el äketoi mi kunnassa, 
jonka jälkeen päätös vuositulon 
vahvistamisesta lähetetään eläk
keenhakijalle ja päätös ynnä asia
k irjat eläkelaitokselle. Eläkelaitos 
antaa päätöksen eläkkeen suuruu
desta, samoin kuin työkyvyttöm yy
destä. Eläketoimikunnan ja Eläke
laitoksen päätösten johdosta on 
valitusaika ja oikeus, josta pää
töksessä erikseen mainitaan. Asi
oista on epäselvyyksien vallitessa 
syytä ottaa yhteys paikkakunnalle 
määrättyyn piiriasiamieheen, joka 
on velvollinen avustamaan hake
musten laatimisessa, paitsi valitus
asioissa.

Elokuun 30 päivänä 1925 ilmes
tyi Turunmaa laajana A ja B Kos
ken numerona. Siinä on lukuisa 
määrä täysiä sivuja selontekoa yk
sinomaan Koskelta. Lehden kokoa
misesta kirjoittaa Tompan Tuomo 
pakinassaan:

“ Tänään lehtemme pitäisi tulla 
ulos tavallista suuremmassa koos
sa Kosken ja koskelaisten erikois
numerona. Monet ihmiset, varsin
kin hieman kauempana Koskelta 
asuvat “ haukkuvat“  tätä pitäjää 
vanhaan tuttuun tapaan “ Kosken 
kappeliksi”  ja saattavat he nytkin 
sanoa, että, kaikki ne kans ta rv it
sevat oman pitäjännumer^ä a kun 
koskenkappelilaisetkin . A

Pakinassa kertoillaan Kosken

tulee aina käydä ensin l^ k ä r in  
puheilla, joka jo voi paljt sanoa 
mahdollisuuksista eläkkeeseen. 
Lääkäri lähettää todistuksen suo
raan Kansaneläkelaitokseen odot
tamaan myöhemmin saapuvaa ha
kemusta. Jos eläkehakemukseen 
liittyy vain perusosan hakemus, 
menevät asiakirjat ilman eläke- 
toimikunnan käsittelyä eläkelaitok-

99Ahdas On aika” — s a n o i  
Skessra s a v u p iip p u u n  p u t o s i .

Ahdasta ja tukalaa  
on aika myös sille, 
joka ei osaa hoitaa 
raha-asioitaan järke
västi. Jätä huolet ja 
harm it — anna m ei
dän hoitaa raha- 
asiasi ja talleta sääs- 
tötilille, rae huoleh
dimme lopusta. Huo
lissa vapp.-.’csi säästö- 
tilin avulla!



kunnalle todettiin tarpeelliseksi. Kassa perustettiinkin sitten maa
liskuun 21 päivänä 1917. Välillä  oli joku jo yrittänyt vihjaista, 
että, “ hommataan tänne kauppapankin haarakonttori," niin jou
kolla oli sanottu: “ E i veikkoset sentään päästetä tänne sellais
ta imusuonta, se imee mehun pitäjästä." Kirjoituksen jatkuessa 
kertoillaan henkilöasioista ja niistä vaikeuksista, joita silloisissa 
oloissa oli rahalaitoksen toim innalla Kirjoitus päättyy seuraavasti:

i
“ Kassan merkityksestä pitäjän maatalouden ja talouselämän kehit
täjänä voisi kirjoittaa oman kauniin lukunsa, mutta se ei ole ta r 
peellista. Kosken entiset ns. metsäkulmat kertovat kouraantuntu- 
vammin, mitä Osuuskassa saa aikaan. Missä ennen pajukko ja suo- 
kanerva kasvoivat, siellä nyt rehoittaa vilja . Missä ennen nähtiin 
ränsistynyt olkikattoinen niittylato, siellä nyt puuntaa valkonurk- 
kainen, pitkä rehusuoja ja osuusmeijerin maitoautot kiertävät ra
tojaan pitäjän kaukaisempiinkin kolkkiin kuin ikuiset kiertotähdet. 
Osuuskassa se meijerinkin “ imusuonia“  on pidentänyt ja paisutta
nut, samoin kuin osuusmeijeri kassan tilisarakkeita. Näille  kahdelle 
ensi tilassa kuuluu kunnia Kosken viimeaikaisesta ilahduttavasta 
edistyksestä."

Jos olisi mahdollista lähettäisimme mielellämme kaikille Koske
laisen lukijo ille nämä Turunmaan numerot. Ne ovat niin läheisiä 
ja mielenkiintoisia, että n§ 'rmaankin jokainen lukisi sanasta sa
naan vaikka sivuja onkin yhteensä 12. Yksimpä ilmoituksetkin ovat 
mielenkiintoisia.

Kosken T.l. Osuuskassan 
asiakkaiden käytössä on 
koko maan laaja 1.061 
palveluvalmista toimipaik
kaa käsittävä Osuuskasso
jen verkosto.

Toisaalla mainittu Kosken nu
mero oli toim itettu Talolan kou
lun 50 vuotisen toiminnan mer
keissä. Koulun aikaansaaminen oli 
luonnollisesti herättänyt täälläkin 
monenlaisia lausuntoja. Se oli 
selvä kanta koko asiassa, että her
roja ja vielä lisäksi suuria herro
ja tämä koulu kasvatti. Tältä poh
jalta lähtien ymmärtää hyvin erään 
äidin lausuman, että “ panin pojan 
kouluun, vaikkei hänest sitt tulis 
muutak<~ fallesmanni." Poika ei 
kuulem\ . o llut mikään “ ruudin- 
keksi j ä.“

a

Indeksiasia
Vuoden I957 a ikan a  tehdyillä  ind eksiehto isilla  (50°/0) B -tile iliä

on verovapaus ensi vuonnakin niiden eräpäivään  saakka.

Osuuskassojen ja liikepankkien tehtyä viime joulukuussa valtion 
kanssa sopimuksen eräistä obligaatiojärjestelyistä saatiin vastaetuna 
vuoden 1957 aikana tehdyille 50°/0:si11e indeksitalletuksille vero
vapaus.

Talletusten indeksiturvaa harkittaessa on otettava huomioon 
myös A-tilit, jo illa indeksihyvitys on 100°/0, mutta jotka ovat ve
rollisia.

Harkittaessa kumpi t ili on ta llettaja lle  edullisempi, on yleisenä 
seikkana todettava, että mitä suuremmat ovat asiakkaan omaisuus 
ja tulot, sitä edullisemmaksi veroton eli B-tili muodostuu A-tiliin 
verrattuna.

Seuraavassa esimerkissä on kunnan veroäyri otettu 12 markkana 
ja seurakunnan 1 markkana. Asiakkaalla ei ole muuta omaisuutta, 
kuin talletus. Verotettavat muut tulot ovat 400.000:—  vuodessa ja 
talletusaikana tapahtunut indeksin nousu 5°/0. (Kuluvan vuoden ai
kana on indeksiehtoisiIle talletuksille koron lisäksi maksettu in- 
deksihyvitystä 14— 8°/0 vä lillä .) Talletettava summa on 200.000: —(

iskässään suoritettu 
maksu on pätevä, nopea 
ja huokea laskujenne suo
rittamistapa. Käyttäkää 
Osuuskassan pankkisiirto- 
palvelua.

Kirjoituksen opetus piirikunnan 
ensimmäisessä kansakoulussa oli 
verrattain havainnollista. Piti eh
dottomasti kirjoittaa selkä suora
na. Jos jollakin oppilaalla oli ta i
pumusta kirjo ittaa etukumarassa 
“ nenällään” , otti opettaja Pentti
sen puodista ostamastaan rauta
langasta valmistamiaan hakasia, 
jo illa  kiinnitti takin krain pulpe
tin selkälautaan, ettei kirjoittaja 
voinut painua mykkyrään.

Puhutaan mitä puhutaan, 
mutta säästäminen kannat
taa aina, varsinkin jos se 
tapahtuu Osuuskassan 
säästötilille. Korko on 
5 3 /4 %  . Verovapaa.



Veroluokka
A -tili
100°/0 indeksihyvitys 
4,75 °/0 korko ...............
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Tiliin kohd. verot ........
19.500;—  
6.045:—

19.500:—
5.460:-

19.500:— 
4.778:—

A-tilin lop. tuotto ........ . .. 13.455:— 14.040:— 14.722:—

B-tili
5 0 %  indeksihyvitys 
4,75 %  korko ..............

5.000:—  
9.500:—

B-tilin lop. tuotto .......... .. 14.500:—

»Jsuhoi toisen syötäviä,
toisen jauftoi my&ääviä, 
koSmansse^ fcolaitoja »
Sellainen oli kalevalainen sampo. Eipä 
ollut sen om istajilla huolta huom isesta. 
N ykyaikanakin  on m ahdollista hankkia 
tu rv a ttu  toim eentulo. Sen "sam pona” en 
osuuskassan ta lletustili. Jokainen  sääs
te tty  sum m a lu jittaa  ta lle tta jansa  ta lou tta

Juuri nyt on
m aam iehelläkin  
tilaisuus tehdä 
säästyi i l  vaikka 
sato ei ole vas- 

oi-
veita. Sä-:':-!3n  
avulla voitte 
tu rv a ta  tu levan  
talven ja  to te u t
taa m onta toi- 
vettänne.

tanniitkaan

I)
O  K o tiseu d u n  *

tö t ko!i " ' . 
« a palveleiiia^ii.

is-

Osuuskassa tarjoaa kaik
ki käyiössäolevat indeksi- 
etuisuudet asiakkailleen.

Esimerkkitapauksessamme muodostuu I ja II veroluokassa B-tili 
(5 0 %  ) edullisemmaksi, kun taas lii veroluokassa verollisen a-tilin 
lopullinen tulo jää hieman suuremmaksi.

Laki 50% indeksitalletuksille myönnetystä verovapaudesta koskee 
vain kuluvan vuoden aikana tehtyjä talletuksia. Sille yritetään saa
da jatkoa, mutta “ varmuus on aina paras." Varmaa on se, että ku
luvan vuoden aikana tehdyille 50% indeksiehtoisilla talletuksilla 
on verovapaus ensi vuonnakin niiden erääntymispäivään saakka.

T arina  tässä muodossa.

Kosken ensimmäinen kylä, Talola, sai nimensä siitä, että kylän 
paikalle rakennettiin tarun mukaan ensimmäinen talo Koskelle. 
Tämän talon asukas antoi nimen ensimmäiselle naapurilleen, hauk
kuen tätä sorvariksi, mistä Sorvasto-nimi sai alkunsa. Sorvaston 
Hyhkö on saanut nimenä -siitä, että naapuri tuli katsomaan Hyhkön 
talon perustajan rakenn\ puuhia ja talonpaikkaa ja huusi: “ Hyh. 
tuohonko sinä talosi teet?“  Toinen hoki moneen kertaan toisen ih
mettelyn johdosta: “ Hyhko? hyh-ko? -mikä tätä paikkaa mielestäsi 
vaivaa?“  ja niin alettiin naapurien kesken paikkaa kutsua Hyhkoksi 
ja myöhemmin herrat t f  'vät siitä Hyhkön.

Kansakoulun vastustajat varus
tautuivat kuntakokouksiin, joissa 
koulun perustamisesta keskustel
tiin, erittäin huolellisesti. Niinpä 
haettiin kokoukseen muuan tor- 
panukko aina Iso-Sorvaston peräl
tä asti todistamaan, että kansa
koulu on tarpeeton kirjoitus- ja 
luvunlaskuntaidon elvyttäjänä. 
Ukolla nimittäin oli poika, joka 
omin päin oli oppinut sekä kir
joittamaan että laskemaan ja tä
män seikan isä toi kokouksessa 
ylväästi esiin huomauttamalla, että, 
“ saa sitä sellaiset taidot ilman 
kunnan kustantamia koulujakin." 
Hänen puhettaan säestivät monet 
muut isännät ja torpanukot yht- 
aika^ Jiuutaen ja m.m. huomaut
taen, että heidän poikansa luke
vat “ latnaa" niin että seinät pauk
kuvat vaikkeivät ole käyneet kan
sakoulua.

G
Koulun uusi opettaja muuten 

joutui paikkakuntalaisille opetta
maan paljon hyviä ja yleismaail
mallisia tapoja. Pitäjän nuorten 
miesten kortinpeluupuuhat olivat 
opettajille ainaisena harmina, sillä 
pojat kävivät sunnuntaipäiviksi 
korttia lyömään uuden kansakoulun 
saunaan. Mutta urhoollisesti heidät 
karkoitti sieltä nuori opettaja, joka 
ei suinkaan peljännyt käydä kä
siksi nuoriinmiehiin. Niinpä tyh
jensi hän kerran väkivoimalla kou
lun saunan nuoristamiehistä yksi
tellen, kunnes jäljellä oli enää yk
si nuorukainen. Tähänkin tarttui 
opettaja kiinni muina miehinä, 
mutta sitä hänen ei olisi pitänyt 
tehdä, sillä mies oli paikkakunnan 
vahvimpia ja otti hän opettajan 
kämmeniensä väliin ja työnsi tämän 
rauhallisesti vesipataan istumaan. 
Opettaja kuului vielä vanhoilla 
päivillään muistaneen tämän voi
mamiehen — Julian Kustaan— ni
men ja oli hän suurella arvonannolla 
puhunut miehen voimista.

Sälekarin  Kirjapaino, Som ero

(


