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K O S K E L A I N E N
Vastaava toim ittaja E. Rautalin

Kosken T.l. Osuuskassa Koski T.l. Puhelin Koski T.l. 8g. Postisiirtotili / j  297 Hallintoneuvoston pj. Toivo Urmas, johtokunnan pj. Aadi Kattelus,

johtaja Erkki Rautalin.

Vuodenvaihteen 

näkymiä

Syyskuun 15 päivänä 1957 suo
ritettu markan devalvointi, jo l
loin valuuttakursseja korotettiin 
39 prosentilla, oli talouselämäm
me viime vuoden huomattavin 
tapahtuma. Samalla vapautettiin 
3/4 länsi tuonnista säännöftelyn 
pykälistä. Muutenkin on »vinoon 
kehittynyttä» talouselämäämme 
ohjattu vakaam m alle pohjalle. 
M ikäli inflaatiolta voidaan vas-
t a  i s i i n i  Jo  _■> i l

kauppamme menestyy hyvin, on 
kansallamme lähivuosina edelly
tykset kohottaa elintasoaan tuo
tantoa lisäämällä ja  säästämis- 
toimintaa elvyttämällä.

Kosken T .l. Osuuskassan koh
dalla jatkui suotuisa kehitys ku
luneenakin toimintavuotena. 
Kassatilin liikevaihto oli kerto
musvuonna 1.757 m'U- mk., josta 
lisäystä oli 240 milj. mk. Ja  mikä 
tärkeintä, talletuksetkin lisään
tyivät kertomusvuonna 25 milj. 
mk :11a eli 12 % :lla , kun talletus
ten lisäys kaikissa muissa osuus- 
kassoissa oli keskimäärin 6,5 % . 
Lainoja nostettiin vuoden aikana 
134 velkakirjalla 52 milj. mk. ja  
maksettiin takaisin 153 velka
kirjaa eli 38 m ilj. mk., jolloin 
lainasaatavat vuoden lopussa oli
vat igo  m ilj. mk. Shekkitileille 
maksettiin 2804 erässä 462 milj. 
mk. ja  nostettiin 4859 erässä 457 
milj. mk, joten »shekki poikineen 
on pyörinyt».

Lainoista perittiin korkoa kesä
kuussa 7 3/4 %  ja  joulukuussa 
8 % . Indeksikorotusta perittiin 
sekä kesäkuussa että joulukuussa 

■ %■
Osuuskassan johtokunta on 

kokoontunut vuoden aikana kaik
kiaan 16 kertaa ja  kokouksista on 
kertynyt pöytäkirjaan 166 pykä
lää.

Vahdinvaihto Kosken T.l. osuuskassassa

Johtaja jrfZäiva Kaatiala kuvattuina erojaisjuhlassaan. Pöydällä osuusk/u
san lahjoittama hopeinen kahvikalusto. 1*5$

Tam m ikuun 26 päivänä vie
tettiin Kosken T .l. Yhteiskoulun 
juhlasalissa harvinaislaatuista 
juhlaa: Osuuskassan pitkäaikai
nen johtaja  Verner Kaatiala oli 
vuoden vaihteessa siirtynyt eläk
keelle, luovutettuaan paikkansa 
M arttilasta Koskelle siirtyneelle 
johtaja  Erkki Rautalinille. Juhla- 
yleisö otti K aatialan puolisot vas
taan laulam alla Vaasan marssin, 
m inkä jälkeen johtokunnan pu
heenjohtaja, m aanviljelijä Aadi 
Kattelus toivotti kunniavieraat 
tervetulleiksi. Täm än jälkeen yli
oppilas Ulla Urmas esitti pianon
soittoa ja  Kosken T .l. mieskuoro 
useita lauluja kanttori O. Metsäisen 
johdolla. Kassan hallintoneuvos
ton puheenjohtaja, sahanomis- 
taja Toivo Urmas piti kunniavie
raalle seuraavan puheen:

Osuuskassan kehitystä on pi
dettävä suotuisana, josta kiitos 
lankeaa ennenkaikkea hyvälle ja  
luottavaiselle asiakaskunnalle. 
Osuuskassa ja  sen toimihenkilöt 
toivovat luottamuksellisten suh
teiden jatkuvan.

Arvoisa kunniavieraam me!

Meistä vanhemman polven 
edustajista tuntuu hieman ih
meelliseltä ajatella, että siitä on 
kulunut 35 vuotta, kun Sinä, 
Verneri, perheinesi muutit K os
kelle. Niin ne ajat kuluvat. Tuo 
35 vuotta ei tosin ole pitkä aika, 
jos sitä verrataan kuluneisiin 
historian tapauksiin, mutta ih
miselämässä se on aika, johon 
mahtuu paljon työtä, paljon vai
vaa ja  ponnistusta. Siihen sisältyy 
suuria suruja sekä ilon aiheita, 
vastoinkäymisiä ja  menestystä. 
Se aika voi käsittää kokonaisen 
elämäntyön, niin kuin asian laita 
on Sinun kohdallasi.

Vuosi 1922, jolloin tulit tänne 
Osuuskaupan johtajaksi, ei ollut 
taloudellisella alalla mikään lois
tava. M uutam a vuosi sitten käyty 
ensimmäinen maailmansota oli, 
niinkuin sodat yleensä, saanut ai
kaan kovan tavarapulan. K un 
lisäksi omat riitaiset sisäiset olom
me kehittyivät aseellisen selvitte
lyn asteelle, lisäsi se puutetta yhä. 
jopa siihen määrään, että jo  näh
tiin osittain nälkääkin. Sen vuoksi

olikin sodan jälkeisinä vuosina 
tavaralla hyvä menekki, mutta tä
mä hyvä suhdanne muuttui las
kukaudeksi v. 1922. Silloin oli 
tuotanto jo  kohonnut niin suu
reksi, että hintojen oli pakko las
kea sekä maailman markkinoilla 
että myöskin kotimaassa. Kor- 
viketavarain aika oli ohi.

Tehtäväsi ei suinkaan ollut 
helppoa, kun osuuskaupan pie
nessä konttorissa ryhdyit hoita
maan kauppaa ja  siinä sivussa 
myöskin osuuskassan asioita. 
K un  tuossa pienessä huoneessa
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pia ja  muutam a tuoli, ei siinä pal
jon  tilaa jäänyt. J a  kun sattui 
vielä kauppamatkustaja levittä
mään laukkunsa, niin sai siinä 
asiakas katsoa, mistä löysi sellaisen 
väylän, että pääsi lähelle pöytää 
esittämään asiansa. Tällaiset ah
taat ulkonaiset puitteet eivät kui
tenkaan työtäsi haitanneet. In
nolla ja  tarmolla kävit vaikeuksien 
kimppuun. Pitäjäläiset oppivat 
Sinut tuntemaan. Luottamus kas- 
voi sekä itsesi että johtamiasi liik
keitä kohtaan. Kassan talletukset 
lisääntyivät vähitellen. Ja kyllä 
niitä rahoja kipeästi kaivattiinkin 
milloin rakentamiseen, milloin 
eläinten tai koneiden ostoon, sekä 
muihin tarkoituksiin. Yritteliäi
syyttä oli vaikka millä mitalla. 
Se tarvitsi vain taloudellista tukea 
ja  sitä osuuskassa nyt pystyi an
tamaan.

Näin kului hiljaisen edistyksen 
merkeissä kymmenkunta vuotta. 
Sitten tuli ankara takaisku, tu li
vat kovat pulavuodet. Yrittäjä- 
kunta joutui sellaiselle koetuksel
le, jossa oli kysymyksessä kestä
minen tai sortuminen. Useimmat 
kestivät, mutta oli paljon myös
kin niitä, jotka sortuivat. Nyt 
vasta, tänä vaikeana aikana, pää
sivät Sinun parhaat ominaisuutesi 
esille. Sinussa yhtyivät onnellisel
la tavalla pankkimies ja  huma-



riisti. Kun velkojensa painon alla 
tuskaileva mies saapui luoksesi, 
tunsi hän tulleensa henkilön luo, 
jolle voi vapaasti kertoa huolensa 
saaden ymmärtämystä osakseen. 
Monet neuvottelut käytiin silloin 
milloin konttorin pöydän vieres
sä, milloin tiskin takana, milloin 
makasiinissa soij?.säkkiin nojaten. 
Ei siinä silloin katsottu oliko 
asiakkaan parta pitkä, olivatko 
vaatteet myllyn tomussa, olivat
ko housut tai saappaat rikki. Nyt 
oli hätä käsissä. Siihen oli saa
tava apu. J a  se saatiin useimmis
sa tapauksissa. Pankkimies ja 
humanisti saivat sen aikaan. 
Sen vuoksi ei täällä tullut sellais
ta vararikkojen ja  romahdusten 
aaltoa, mikä monissa muissa pai
koissa aiheutui liian kylmästä 
pankkipolitiikasta.

O n selvää, että tällaisissa olois
sa kahden liikkeen hoitaminen 
kävi liian raskaaksi. Varsinkin 
osuuskassan työmäärä oli ta
vattomasti lisääntynyt. Katsot
tiin parhaaksi hankkia kassalle 
talo ja  tehdä sen hoitaminen pää
toimeksi. Tällöin pääsit yksin
omaan keskittymään sen kehit
tämiseen ja  eteenpäin viemiseen. 
Pian sen jälkeen seurasivat anka
rat sotavuodet, jotka kaikillekin 
olivat raskaita, mutta erityisesti 
Sinun kohdallasi. Ne kestettiin, 
ja  kuin ihmeen kaupalla jä i 
isänmaa edelleen vapaiden kan- 

 sakuntien joukkoon.

M inulta on jäänyt mainitse
matta eräs luonteesi piirre, joka 
ehkä enemmän kuin mikään muu 
on yhdistänyt Sinut meihin kos
kelaisiin. Tarkoitan Sinun syvää, 
kansanomaista huumorinlahjaasi. 
Se on täällä hyvin ymmärretty. 
M uistamme hyvin lukuisat kil
pailum atkat, näytelmäharjoituk- 
set, lauluharjoitukset sekä perhe
juhlat, joilla olet joukkoamme pi
ristänyt. Muistamme ne monet 
kaskut, jotka olet kertonut, ja  
jos niitä joskus olet ehkä vähän 
liioitellutkin, niin on se suoritettu 
sellaisella mestarin taidolla, joka 
vain lisää niiden arvoa. Sinun lu
keminasi olemme saaneet kuulla 
Vaasan Jaakkoon pakinoita ai
toina ja  väärentämättöminä. A n 
siostasi on ikämme varmasti pi
dentynyt, jos on totta, että nauru 
pidentää ihmisen ikää.

Nyt pitkän, 35 vuotta kestä
neen työsi jälkeen, on tullut aika. 
jolloin Sinä jätät tehtäväsi nuo
rempiin käsiin. V oit tehdä sen 
rauhallisella ja  iloisella mielellä. 
Näm ä vuodet ovat olleet pitä
jäm m e taloudellisessa kehityk
sessä huom attavaa edistyksen ai
kaa. Sinun osuutesi tämän tu
loksen saavuttamiseksi on ollut 
suuri.

Kosken Osuuskassa on Sinun 
johtamanasi kehittynyt lapsesta

Hämäläinen pohjalaisen tilalle

Johtaja K aatia la  on, kuten 
tunnettua, pohjalaisia, kuortane
laisia. Hallintoneuvoston kokouk
sessa 22 päivänä marraskuuta 
1957 valittu uusi joh taja  Erkki 
Raulalin sen sijaan on hämäläisiä. 
Hän on syntynyt Tuuloksen pi
täjässä 1924. Sotapalveluksesta 
vapauduttuaan hän kävi H arjun 
M aanviljelyskoulun ja  jatkoi 
opintojaan Hyvinkään Pienvilje- 
lysneuvojaopistossa, mistä val
mistui maatalousteknikoksi v. 
1950. Toim ittuaan viiden vuoden 
ajan maatalousneuvojana K y 
menlaaksossa, siirtyi Rautalin 
Raum an Seudun Osuuskassan 
sivukonttorin hoitajaksi v. 1955 
syksyllä ja  edelleen M arttilan 
Kirkonseudun Osuuskassan jo h 
tajaksi v. 1956 keväällä. M artti
lassa toimi Rautalin myöskin 
seurakunnan taloudenhoitajana, 
useiden yhteisöjen rahastonhoita
jan a  sekä kihlakunnanoikeuden

määräämänä julkisena kaupan
vahvistajana, joka oikeus hänellä 
on edelleenkin.

Nykyisen toimensa johtaja 
Rautalin otti vastaan tammi- 
helmikuun vaihteessa. Hänen ti
lalleen M arttilan Kirkonseudun 
Osuuskassan hoitajaksi siirtyi 
Erkki Vilhonen Kosken Osuuskas
sasta, jolle lausumme kiitokset 
menneistä ja  toivotamme samal
la onnea uudessa paikassa.

Samalla tulkoon mainituksi, 
että Kosken T .l. Osuuskassan 
johtokunta valitsi helmikuussa 
osuuskassaan uudeksi virkailijaksi 
neiti Irja Kuismasen Jalasjärveltä.

Neiti Kuismanen on syntyisin 
K arjalasta Lum ivaaran pitäjästä, 
mutta varttunut aikuiseksi Jalas- 
järvellä. Neiti Kuismanen on toi
minut Jalasjärvellä Luopajärven 
Osuuskassan virkailijana v. 1956 
alusta lähtien, mistä siirtyi ny
kyiseen toimeensa.
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varttuneeksi mieheksi, 
alkutaival on voitettu.

Pysyväksi muistoksi ja  kiitol
lisuuden osoitukseksi tästä ajasta 
•\htoo kassa jättää Teille tämän 

^.uistolahjan».
Puheen päätyttyä ojennettiin 

johtaja ja  rouva K aatialalle  pit
kän työpäivän muistoksi hopeinen 
kahvikalusto, minkä jälkeen ro- 
■■asti Erkki Normaja puhui rouva 

latialalle. Virvokkeiden nautti
misen ja  kuoron esityksen jälkeen 
seurasi vapaa sana. Lukuisista 
puhujista mainittakoon talous
neuvos Juhani Kangasperko, maan
viljelysneuvos Onni Rantasalo ja  
mv. Martti Urmas. Näiden, kuten 
naapurikassojen edustajainkin 
puheista, huokui lämmin kiitos 
johtaja K aatialaa kohtaan niin 
kassamiehenä kuin yksityishenki
lönäkin.

Lopuksi johtaja K aatiala  kiitti 
kaikkia, jotka tavalla tai toisella 
olivat osoittaneet ystävällisyyt
tään tämänkin juhlan puitteissa. 
Koski T .l. on aina säilyvä hänen 
sekä hänen perheensäkin mielui
sassa muistissa. Onneksi Turusta 
on hyvä yhteys tähän niin tu
tuksi ja  rakkaaksi käyneeseen 
Kosken pitäjään. Sam alla jo h 
taja K aatiala toivotti onnea ja  
menestystä seuraajalleen, johtaja 
Rautalinille tämän vakavarai
sen kassan johdossa.

Erikoisesti on nuorison talou
dellisen ajattelun tasoa pyrittävä 
kohottamaan ja  kehittämään 
säästämistahtoa kaikkialla maas
sa nuorison keskuudessa.

Valde Hyvönen

Vaikein Osuuskassat ja  indeksi.

Osuuskassajärjestö on päät
tänyt alentaa lainoista pe
rittävää indeksikorotusta 2 
prosentista 1,5 pre '.ttiin ja  
mikäli ei epäm iellytäviä yllä
tyksiä satu, niin kesäkuusta 
lähtien päästään ehkä 1 pro
senttiin. Toivokaamm e pa
rasta.

Säästäväisyys on taloudellisuut
ta so. kykyä ajatella ja  toimia 
taloudellisesti eli niin, että työstä, 
raaka-aineista yms. saadaan mah
dollisimman pienin kustannuksin 
mahdollisimman hyvä ja  suuri 
tulos.

Iiro Kaikko

Koskelaisia  

k ir ja i l i jo ita

H arvatpa koskelaiset tietäne- 
vät, että kanttori Leiman, joka oli 
avioliitossa herännäisjohtaja La
guksen tyttären, opettajatar Anna 
Leimanin kanssa, oli myöskin kir
jailija . H än julkaisi parikin ker- 
tomuskokoelmaa. Sen sijaan kai
kille lienee tuttu Elias Saarisen 
nimi. Hän julkaisi parikin romaa
nia sekä suosittuja murrepakina- 
kokoelmia.

Kolm as koskelainen kirjailija 
on professori Yrjö Liipola, jonka 
muistelmat ovat hyvässä muis
tissa. Vahinko vain, että hän ei 
ole luvannut niitä jatkaa. Sitten 
jokainen on kuullut radiossa luet
tavan Aira Kokin tyttöromaania 
»Avattu ovi», joka palkittiin 
vuoden parhaana nuorisoromaa
nina äskettäin Topelius-palkin- 
nolla. Sam alla palkittiin satukir
jojen  sarjassa ensimmäisellä pal
kinnolla V appu Liipolan »T ii
na Talitintti», jonka kertoja on 
myös onnistuneesti kuvittanut. 
Vappu Liipolakin on puoliksi 
koskelainen, sillä hänen isänsä, 
puutarhuri O nni Liipola, oli 
syntynyt A li-Liipolan tilalla K os
kella T .l.

N äyttää myös siltä, että »nuori 
Koski» tulee kirjallisella alalla

Heinonen on äsken soittanut 
Suomen Nuorison Liiton koti
seutua iheisessa kirjoituskilpa ilus- 
sa ensimmäisen palkinnon.

U nohtaa ei sovi sitäkään, että 
Suomen Akatem ian jäsenenä 
kuollut koskelaissyntyinen pro
fessori Yrjö Toivonen jätti jälkeensä 
paitsi vierailla kielillä julkaistun 
laajan tuotannon, myöskin suo
meksi ilmestyneet teokset »Sanat 
puhuvat» ja  »Ison tammen on-

Kosken T.l. Osuuskassan omaisuustase 31. 12. 1957.

V astaavaa:

Kassa ja  postisiirtotili ....................................................  4.788.968:

Talletukset O K O :s s a ........................................................  30.6 11 .9 18 :

Nostetut shekkiluotot .................................................... 12.406.099:

V elk ak irjala in at.................................................................  190.041. 122.:

O b lik aa tio t......................................   10.255.000:

O sakk eet..........................   870.000:
Toim italo ja  kalusto ...................................................... 855.000:

Siirtyvät varat ..........................................    1.691.509:

Y h t. 251.527.6 16 :

Vastattavaa:

Talletukset shekkitileillä ................................................ 8. 127.603:
säästötileillä ................................................ 162.808.970:

I-tileillä ........................................................  59.419 .570 :

Pitkäaikaiset lainat O K O :lle  ....................................... 12.601.308:

Siirtyvät erät ...................................................................... 1.8 11 .6 13 :

Rahastot ..............................................................................  6.070.081:

Tilivuoden voitto .......... '............................   688.4 7 1 :

Yht. 251.527.6 16 :



Arkkipiispa ja Liipolan 
taidekokoelma
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Tulojen harki
tusta käytöstä

Viisas Salomo sanoi: »Vaimon 
viisaus talon rakentaa, hänen tai
tamattomuutensa sen hävittää.»
-  Jos tahdotaan kohottaa maan 

ja  kotien varallisuustasoa, ei riitä, 
että parannetaan yksinomaan an
siomahdollisuuksia. Ihmisille on 
myös opetettava tulojen harkit
tua käyttöä. Erikoisesti perheen- 
emäntiin on kiinnitettävä huo
miota, koska juuri heidän käsien
sä kautta kulkee suurin osa tu
loista ja  suuri yleisö on saatava 
ymmärtämään ja  myöntämään, 
että kotitaloudella todella on 
hyvin ratkaiseva merkitys talouk
siemme tasapainon ylläpitäm i
sessä.

Hilja Lahti

Kosken T.l. Kotiseutuyh
distys ei ole saanut toimintaan
sa alulle. Sen sääntöjen mukaan 
»jäseneksi pääsevät kaikki Kosken 
T.l. pitäjän alueella vakinaisesti 
asuvat taikka vähintään 10 vuotta 
asuneet kotiseututyötä harrasta
vat henkilöt ja  näiden 15 vuotta 
täyttäneet lapset». Pitäisiköhän 
tuo 10 vuoden rajoitus poistaa, 
sillä käytäntöhän osoittaa, että 
uudet luudat lakaisevat parhai
ten?

»Suuruutta emme rukoile».
Suur-M arttilan 550-vuotisjuhlia 
piispantarkastuksineen vietetään 
1959. K u n  nimismies Edvard 
Sjöman, suuri patriootti, lopetti 
vuonna igog ilmestyneen suur- 
M arttilan historian esittelyn, lau
sui hän loppuvetoomuksessaan 
seuraa v a a :

»Entisten aikojen prameudesta 
ja  loistosta ei meillä ole mitään 
kerrottavaa. Syrjäisen asemansa 
vuoksi on väestö täällä saanut yk
sinänsä kehittyä. Siihen ei ole 
maailman pyörteet suuresti ka
jonneet. Jokunen lilja  tuuhean 
puun juurella on kuitenkin ko
hottanut viatonta kukkaansa nä- 
kymölle ja  levittänyt ym pärilleen 
puhdasta tuoksuaan . . .»

gelma», jota  paitsi hän on ju l
kaissut »Varsinais-Suomen ru
not» suursarjassa »Suomen kan
san vanhat runot». Professori 
Esko Aaltonen onkin ehdottanut, 
että kotiseutuyhdistyksen pitäisi 
hankkia muistolaatta Halikkolan 
kylässä sijaitsevan Y rjö  Toivosen 
syntymäkodin seinään.

Pitäessään Koskella T .l. 13. 4. 
58 piispantarkastusta tutustui 
arkkipiispa Ilmari Salomies myös
kin ohella kuvatun vanhan, v. 
1777 rakennetun tapulin sisään 
sisustettuun siunauskappeliin, 
missä sijaitsevat vanhan kirkon 
kattokruunut sekä v. 1888 seura
kunnan kirkkoon hankittu urku- 
harmooni täysin hyvässä kun
nossa. Arkkipiispa lausui ilonsa 
siitä, että’̂ in h a lle  ja  katoavalle 
on uutta'»!faotaessa annettu eri
tyinen arvo. Samalla arkkipiispa 
seurueineen tutustui myöskin van
haan pitäjämakasiiniin sijoitet
tuun Liiggla-museoon.

N ä h t y r u n s a a t  kokoelmat 
lausui arkkipiispa niiden runsau
desta ja  edustavuudesta julki 
hämmästyksensä. »Täm ä on jo 
takin ainutlaatuista, jo ta  vain 
harva paikkakunta maassamme 
voi esittää.» Samalla arkkipiispa 
sanoi, että hän ei pikakäynnillä 
yritäkään tarkemmin syventyä 
edustavaan museoon vaan tekee 
kesällä, läm pim ällä ajalla, puo
lisonsa kerällä Koskelle uuden 
matkan museoon tutustuakseen.

Piispantarkastuksen yhteydes
säkin huomautti arkkipiispa Lii- 
pola — museosta — »vaikkakin 
sen omistaa kunta.»

M uuten kysellään paljon, m il
loin toiseen tyhjänäolevaan pitä
jäm akasiiniin järjestetään van
hojen esineitten museo? K u n 
nan johtomiesten olisi ehkä syytä 
tämä seikka ottaa päiväjärjes
tykseen. Sam alla olisi Liipola- 
museon aukioloaikoja tihennä' 
tävä, sillä viime vuonna siellä 
kävi vain 1355 maksavaa katso
jaa. Useat ulkopuoliset matkus
tajat ovat valittaneet, etteivät he 
päässeet ohi mennessään m u
seoon sisään. Vieraskirjaa o v ( 
myöskin monet matkustajat mu=^ 
seossa kaivanneet.

Sam alla arkkipiispa kysyi op
pailtaan, miten tämän suuren
moisen kokoelman lahjoittajat 
voivat Italiassa, Meranossa. H ä
nelle vastattiin, että professori 
Y rjö  Liipola ja  M ara-rouva ovat 
kohtalaisissa voimissa ja  muut
tivat viime syksynä asumaan 
vanhaan, nykyajan mukavuuksin 
varustettuun linnaan.

Koulumatkalla 
Hämeen härkä

tiellä

Ypäjäläinen kirjailija Eemeli 
Jaakkola (29. 5. 18 8 2 -3 . 3. 1936) 
on antanut romaanissaan »Nel
jän  vuosisadan sukutalo» erittäin 
osuvan kuvauksen koulumatkasta 
Hämeen härkätiellä 1890-luvun 
alusta. K irja ilija  kertoo, että hän
tä kyydissä ollut isoisä koetti py
syttää koulupoikaa hereillä esit
telemällä Kosken ja  M arttilan 
kyliä ja  taloja: »Heikin korvissa 
kaikuivat Karvelat, Krouvit ja  
Purhaat». M utta varsinkin M art
tilan Vaivaistenlakialla pojan ja 
lat palelivat kuin onnettomat. 
H än koetti vällyjen alla iskeä 
saappaitaan yhteen, mutta ei 
siitä tuntunut olevan apua. Isoisä 
huomasi hänen ponnistelunsa ja  
komensi hänet juoksemaan reen 
perässä. Antakaam m e kirjailijan 
kertoa:

»T äytyy ottaa maantiestä läm 
mintä sanoi isoisä. Hevonen 
juoksi ja  Heikki juoksi perässä. 
Jalat ja  koko muukin ruumis 
lämpeni pian tässä löyhytykses- 
sä. M utta nyt alkoivat palella 
kädet, joilla  hän piti reen perästä 
kiinni. Hän kömpi takaisin re
keen ja  alkoi puhallella k in a s 
televiin sormiinsa, aina välillä ha
katen niitä hartioihinsa. — Aam u 
oli jo  niin pitkälle kulunut, että 
ihmiset alkoivat nousta. Akku- 
noista rupesi pilkoittamaan tulia. 
Ja  ermen pitkää loimusivat pysty- 
valkeat talojen pirteissä. — H eik
ki kadehti kamalasti noita ihmi
siä. H e saivat lekoitella kuumoit- 
tavan takkavalkean loisteessa, 
kun sitä vastoin hänen raukan 
täytyi hytistellä täällä ulkona 
kylmässä».

T äm ä lainaus osoittaa kou- 
raantuntuvasti, minkälaista oli 
koulunkäynti siihen aikaan, kun 
T urku oli ainoa paikka, missä 
Varsinais-Suomen ja  Hämeenkin 
väestö voi käydä »papinkoulua«.

Se ihminen, joka ym m ärtää 
säästää, toisin sanoen, tallettaa 
tuloistaan jotakin tulevien päi
vien varalle, on siveellisesti ja  
taloudellisesti voimakas. Se, joka 
tuhlaa sen minkä ansaitsee, on 
sitävastoin heikko. J a  se mikä 
pitää paikkansa yksilöön nähden, 
pitää myös paikkansa perheeseen 
ja  kansakuntaan nähden.

Giuseppe MoltaProfessori ja  rouva Yrjö Liipola
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Vuosi Talletukset Lainananto Rahastot Omaisuustase Kassalilin
liikevaihto

1920 397-074 : 549-076 : 3-734: 628.002: — 3.457.934:
>925 1.214.704: 2.047.802: -  62.711: 2.423.265: — 13.654.604: -

■93° 2.765.349: 7.033.892: 236.271: 7.552.167: - 18.238.709: -

1935 3.868.171: 7.157.642: 360.232: 7.880.901: 25-329-I 77 : -
1940 10.005.161: 9.768.071: 463.130: ■2.430.398: - 4 O . 4 8 2 . 5 0 8 : —

>945 34.293.128: 12.989.988: 610.922: 35-515t9 63 : 1 4 7 . 1 2 0 . 1 9 0 :  —

■95° 9°-315-9 i 6 : 94-937-563 : 1.272.133: 114.818.039: — 718.714.257: -
>955 180.770.897: ■87-547-532: "-  4.860.420: 210.925.110: — 1.282.510.711: —
>956 205.089.c19: 193.117.194: 5.092.471: 227.642.276: - 1.514.763.809:
■957 230.356-143 : -  202.447.221: - 6.070.081 : 2 5 i - 5 2 7 - 6 i 6 : - 1.757.411.451:

Arkk ip iispan  puhum aa

Piispantarkastuksessa Koskella 
T .l. 13/4 tuli kuulijalle mieleen 
eräs sananlasku, jonka mukaan 
arkkipiispaksi on valittava paras 
mies vertaistensa joukosta. M ikä 
oppineisuus, mikä sydämellisyys 
ja  mikä rehellisyys kuvastuikaan 
arkkipiispa Salomiehen puheista. 
Kuinka lämpimästi hän osasikaan 
lähestyä rippikoulunuorisoa. Hän 
puhui kuin jokaiselle yksityisesti, 
temmaten täten kaikki mukaansa. 
Lopuksi pyysi hän tätä nuorisoa 
siirtymään kirkossa taka-alalle, 
että vanhimmat seurakuntalaiset 
voisivat siirtyä piispantarkastuk
sen ajaksi etualalle. M utta sitä 
ennen hän kätteli kaikki kolmen 
vuosikerran rippikoululaiset. Se 
oli lapsille elämys, joka ei hevillä 
unohdu.

Aikuisille seurakuntalaisille 
arkkipiispa teroitti lepopäivän 
pyhittämisen merkitystä. H än 
sanoi, että joka sapattina tekee 
työtä, vaikka siihen ei olisi m i
tään pakkoa, ei riko ainoastaan 
itseään vastaan, vaan myöskin 
niitä vastaan, joiden pyhäpäivän 
viettoa hän työn äänillä häiritsee.

Ja  sitten seurakuntalaiset sai
vat kuulla, mitä selkeimmän ja  
syvällisimmän todistelun lapsi
kasteen puolesta. Uuden Testa
mentin eri kohdilla arkkipiispa 
osoitti harhautuneeksi ne, jotka 
väittävät lapsikastetta vääräksi.

M utta sydämellisimmin arkki
piispa puhui kuitenkin Herran 
Pyhällä Ehtoollisella käynnin 
merkityksestä. Seurakuntalaiset 
tajusivat todellakin elävänsä suu
ria hetkiä arkkipiispan jalkain 
juuressa. Syvää evankelisuutta 
seurasi myöskin suuri lukeneisuus 
ja  kokeneisuus. Totisesti täytyy 
sanoa, että tämä tilaisuus lähensi 
kirkkoon sellaistenkin kansalais

ten mielet, jotka tähän asti ovat 
ehkä penseinä seuranneet kirkon 
pyrkimyksiä. Heille, kuten kai
kille, selvisi, että kirkon kautta 
parhaiten löytyy tie Jum alan 
luokse.

Piispantarkastuskahvilla
kuultua

Juhlakahvilla 13/4 Kosken T .l. 
yhteiskoululla oli varsinkin van
hoilla ihmisillä tilaisuus muistella 
menneitä piispantarkastuksia. 
Vanhim m at isäntämiehet muis- 
•Hivat arkkipiispa Johanssonin 

^Ajkaa. Hän oli antanut seurakun
nalle aika nuhteet sen johdosta, 
että pitäjän pienessä puukirkossa 
ei ollut lämmityslaitteita eikä ur
kujakaan. Harm oonilla vain säes

ti lettiin virrenveisuuta. Arkkipiispa 
 ̂utoi vakavan velvoituksen, että 

on saatava kiireimmiten uusi 
kirkko urkuineen. Isännät puo
lustautuivat, että kirkonraken- 
nusrahaa on uutterasti koottu ja  
eräs isoinen isäntä on lahjoitta
nut suurehkon rahasumman ur- 
kurahastonkin pohjaksi.

M utta ajat kuluivat ja  uusi

kirkkohanke oli jatkuvasti pii
rustusten varassa. O li vanhoilli
sia voimia, jotka varoittivat vel
kaa tekemästä kivikirkkoa var
ten. K un  vuonna 191 o sanoma
lehdet kirjoittivat, että Halleyn 
pyrstötähti lähestyy maapalloa 
ja  voi sattua niinkin, että se jo u 
tuu niin lähelle m aapallon rataa, 
että pyyhkäisee koko pienen pla
neettamme mennessään, sanot
tiin, että »turhaan sitä uutta kirk
koa kiirehditään, sillä kyllä tämä 
vanha puukirkko vielä tämän lo
pun aikaa kestää».

Isäntä, joka näin puhui, oli 
tunnettu leikinlaskija' «ja kun se 
pyrstötähti ei sitten aiheuttanut
kaan m aailmanloppua, niin sen 
puolesta voitiin valmistautua uut
ta kirkkoa rakentamaan. M utta 
nyt tuli ensimmäiner -'aailman- 
sota esteeksi. Ja  sitä ^ ,im m äistä 
maailmansotaa seurasi tunnettu 
inflaatio, joka muutti markan 

kymmen-penniseksi. N yt oli ra
kennusrahaston täydentäminen 
aloitettava uudestaan ja  vasta 
1930-luvun alussa voitiin pitä
jässä vihkiä tarkoitukseensa uusi 
ja  kaunis kirkko.

Sitten vanhat seurakuntalaiset 
muistelivat muitakin arkkipiis
poja piispantarkastusta suoritta
massa. Muistettiin arkkipiispa 
Lehtonen, joka antoi seurakun
nalle nuhteet pappilan huonosta 
kunnosta. M uuan seurakuntalai
sista »pani hanttiin» ja  ilmoitti, 
että pappilan piirustukset ovat 
jo  odottamassa ja  rakennusrahas
tokin on niin suuri, että työ voi
daan alkaa. O n ollut menoja, 
sillä on valmistettu uusi osasto 
hautausmaahan, mikä on niellyt 
tuhansia kuormia hiekkaa. On 
myös entistöity vanha, maan
kuulu tapuli, jonka kauneudelli- 
sia arvoja ei professori Klem etti 
koskaan lakannut kiittämästä. 
Näm ä kaikki on saatu aikaan, 
joten kyllä tulee vielä pappilan
kin rakentamisen vuoro . . .

J a  niin tulikin. N yt voitiin ark
kipiispa ottaa vastaan kauniissa 
ja  ajanmukaisessa pappilassa. 
Arkkipiispa kiittikin seurakunnal
le kirkon ja  pappilan kauneutta. 
Samoin antoi hän tunnustuksen 
vanhan tapulin vaalimisesta ja  
siunauskappelin rakentamisesta 
sen suojiin.

Lyö kukkaro a  korvalle 
ja sano:

c v  o

Jlet aikeissa ostaa jotakin? 
Rahasi eivät siihen riitä? M i
kä eteen? Väh ittä ism aksuko? 
Parempi on vähitellen säästää 
ja saavuttaa tavoite omin 
säästöjen turvin. Tallettaja 
tunnetaan osuuskassassa ja 
häneen luotetaan myös silloin, 
kun on lainasta kysymys.

K ä y tä  h y v ä k se s i M -tilin  p a lv e lu k s ia !
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SUU 
säkkiä myöten
sanoo vanha sananlaskum m e. M enot 
on hoidettava tulojen m ukaan. Silloin 
on talous terveellä pohjalla ja sääs
töjäkin syntyy. Ota avuksesi osuus- 
kassan säästötili ja käytä hyväksesi 
M -tilin  palveluksia.

m
N Ä IN  V A R M IS T A T  H U O M IS P Ä IV Ä N  H U O L IS T A  V A P A A K S I!
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H elsink i 1958. K irja-M ono Oy


