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„sAntakaamme hiljaisuuden pul)ua / /

»Tämä päivä on pyhitetty 
meidän Herrallemme. Älkää  
olko murheelliset, sillä ilo 
Herrassa on teidän väkevyys 
tenne . . . Olkaa hiljaa, sillä 
tämä päivä on pyhä.» Neh. 
8:10— 11.

Joulun lähestyminen tuo mie
leen muistikuvia kaukaisten vuo
sien takaa. Kauppojen valaistujen 
ikkunain takana seisoi silloinkin 
innostuneita pikkupoikia. Sormea 
sojottaen selitettiin: »Toi on mun, 

toi ia toi.» Tai ebVä^T hiukan 
varovaisemmin: »Ton mä ottai
sin ja ton.» Lapsuusmuistoihin 
liittyy rikkaita kuvia mielikuvi
tuksen lennokkuudesta, joka hel
posti raivaa pois tiellä olevat es
teet. M utta samalla tulee mieleen 
koko ihmiselämään liittyvä suru
mielisyys ja tragiikka: elämän
aarteita on katseltava lasiruutujen 
takaa. Omakseen niitä harvoin 
saa. Myöhemmät vuodet kyllä 
opettavatkin, että on hyvin pal
jon sellaisia, sinänsä viehättäviä 
asioita, joita ilman mainiosti voi 
olla. Ajattelen sentään, että tule
van joulun vaiheillakin kulkee tä
män maailman näyttelypaikoilla 
hyvin m onta lasta ja aikuistakin, 
jotka kipeästi tarvitsisivat ihan 
kaikkein välttämättömintä. Ystä
väni, taita leipäsi isoavalle! Siihen 
Jumala mielistyy.

Olen merkinnyt näitten jouluis
ten ajatusteni otsikkoon erään 
kohdan Nehemiaan kirjasta. 
Tuossa kirjassa kerrotaan sellai
sesta ajasta, jolloin Jerusalemin 
hävitetyt m uurit rakennettiin 
uudestaan. Oli suuri köyhyys 
maassa ja viekkaat viholliset ah
distivat kaikkialla. M utta muurit 
nousivat kuitenkin ja kirjanoppi
nut Esra kuulutti Jum alan lain 
kaikelle kansalle. Seitsemän Baa
belin pakkosiirtolaisuudessa vie
tetyn vuosikymmenen jälkeen 
säännöllinen jumalanpalveluselä
mä saattoi taas alkaa. Se oli val
tava ilon ja kiitoksen aihe kovia

kokeneen kansan elämässä. Pan
tiin toimeen todellinen juhla. 
Eikä vain itse iloittu, muistettiin 
myös köyhiä ja.tarvitsevaisia niin, 
että hekin saattoivat koko sydä- 
mestänsä olla mukana kansan 
yhteisessä juhlassa.

Voinemme siirtää nämäkin 
vanhat muistot lähestyvän joulun 
ajatuksiin: M eidän kavalain vi
hollistemme oli onnistunut kukis
taa ne muurit, jotka Jum ala oli 
rakentanut meidän elämäämme 
suojelemaan ja varjelemaan. M ut
ta sanomattomassa laupeudessan

sa Jum ala lähetti Poikansa m aail
maan rakentamaan niitä uudel
leen. Profeettain vanha sana 
(Sak. 2: 4— 5) kävi toteen: »Jeru
salem on oleva muuriton paikka
kunta . . . m utta minä olen oleva 
tulimuuri sen ympärillä ja kun
nia sen keskellä. Tässä tarkoitettu 
jälleenrakennustyö, eli niinkuin 
me olemme tottuneet sanomaan 
lunastustyö, pantiin alulle juuri 
ensimmäisenä jouluna, silloin kun 
Vapahtaja syntyi ihmiseksi. Sen- 
tähden joulu totisesti on meille
kin suuri ilojuhla. Näitä aikoja

koskevat Nehemiaan valoisat sa
nat: »Älkää olko murheelliset, 
sillä ilo Herrassa on teidän väke
vyytenne!» Eiväthän joulun tai
vaalliset antimet ole meille kau
kaisia näkyjä tai haaveita, joita 
pienen ja tarvitsevaisen ihmisen 
on katseltava lasiruudun takaa. 
Ne ovat meitä varten ja om ak
semme annetut jo kasteemme päi
vänä. M utta vieläkin joka päivä 
me saamme ja meidän tulee ojen
taa uskomme pieni lapsenkäsi ja 
uudestaan tarttua ihmeelliseen 
lahjaan ja uudestaan sen kauneu
desta ihastua. Kaiketi k i i t o l l i 
s u u s  on se luonnollinen elä- 
mänvire, johonka joulu mielet vi
rittää. Etkö tänä aikana, jolloin 
säännöllinen työkin puuttuu niin 
monilta, osottaisi kiitollisuuttasi 
Jumalalle jakamalla jotakin omas
tasi niille, joilta puuttuu kaikki?

M utta eräästä toisestakin asias
ta  puhutaan tekstimme vanhassa 
sanassa: h i l j a i s u u d e s t a .
»Olkaa hiljaa sillä täm ä päivä on 
pyhä!» Tuntuu niinkuin tällä 
kohtaa juuri jouluna rikottaisiin 
kovin paljon. Koko joulu on kuin 
peittynyt kam aan ja rihkamaan, 
kaupallisuuteen, joulukatuihin, 
ylensyömiseen ja ehkä juomin- 
keihinkin. Sopii kysyä, niinkuin 
kauniissa joululaulussa »vaan 
muistammeko lapsen, mi taivai
sen tuo kirkkauden?» —  Jos tä 
mä pääasia unohdetaan, ja ihmi
nen hälisee ja ilakoi ja unohtaa 
olla ääneti antam atta hiljaisuu
den puhua, niin meidän joulum
me menettää parhaansa ja siitä 
jää siunaus pois. Olkaamme siis 
hiljaa, ettemme häiritse joulun 
pyhyyttä! Voitakoon meistä sa
noa, niinkuin israelilaisista: »kaik
ki kansa meni, söi ja j o i . . .  ja 
vietti suurta ilojuhlaa; sillä he 
olivat ymmärtäneet, mitä heille 
oli julistettu.»

Tämmöisin ajatuksin lähetän 
seurakunnan koteihin hyvän jou
lun toivotukseni!

Erkki Normaja
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Johtaja Kaatialan muotokuva 
paljastettu

Marraskuulla vietettiin kassam me kokoushuoneessa pieni 
juhlatilaisuus, kun paljastettiin muurlalaisen taiteilija Viljo 
Hurmeen kassam me pitkäaikaisesta johtajasta, Verner 
Kaatialasta maalaama m uotokuva. Paljastustilaisuuden yh
teydessä järjestetyssä kahvitilaisuudessa lausuttiin tunnus
tuksen sanoja niin mallille kuin maalarillekin. Samalla 
ojennettiin eläkkeellä olevalle johtajalle m uistoksi maamme 
osuuskassoista valmistunut juhlajulkaisu. Kuvassa johtaja 

ja rouva Kaatiala m uotokuvan vieressä.

Kotiseutumme kasvot

Katsaus Kosken Tl. 
Osuuskassan toimintaan

1 . 1 . - 3 0 .

Minkälaiselta näyttää kotiseu
tumme vieraan silmissä? M illai
sia vaikutelmia hän täältä saa? 
Ovatko ne myönteisiä tai kieltei
siä? Ehkä molempia. Tiedämme, 
että vieraan silmää ei voi pettää. 
Hän huomaa ahkeran työn tulok
set, mutta vielä paremmin osuu 
hänen silmiinsä laiskuuden, huo
limattomuuden ja velttouden seu
raukset.

Ahkeruus, säästäväisyys ja yrit
teliäisyys ovat niitä avuja ihmi
sessä, jotka jo kq/ukaa osoittavat 
olemassaolonsa. Hyvässä kasvu- 
kunnossa oleva viljapelto, hyvin 
hoidettu metsä, siistissä kunnossa 
oleva asunto ympäristöineen, 
kaikki nämä ovat osoituksia ah
kerasta työstä ja toimesta.

säästäväinen. Hän tietää, että osa 
hänen työnsä tuloksista on pan
tava talteen muita tarpeita var
ten. Siten pienistäkin säästöistä 
saadaan kokoon summia, joilla 
voidaan tukea yritteliäisyyttä 
paikkakunnalla. Missä ei omat 
varat riitä, siellä voidaan laina
tuilla rahoilla kohentaa viljelyk
siä, rakentaa asuntoja, pystyttää 
verstaita ja tehtaita. Saadaan li
sää työtä ja uusia tulolähteitä.

Ahkeruus, säästäväisyys ja yrit
teliäisyys ovat ne ominaisuudet, 
jotka auttavat ihmistä eteenpäin. 
Ja silloin kun nämä hyveet val
litsevat paikkakunnan väestön 
keskuudessa, ovat myöskin koti
seudun kasvot sellaiset, että vie
raskin huomaa niiden kauneuden.

Kuluva toimintavuosi on 
Kosken T.l. Osuuskassan tai
paleella sikäli muistiin mer
kittävä, että viime lokakuun 
10 päivänä tuli kuluneeksi 
40 vuotta siitä, kun osuus- 
kassaan tehtiin ensimmäinen 
talletus. Saman kuukauden 
12 päivänä oli osuuskassa 
ensimmäistä kertaa avoinna 
yleisölle. Osuuskassan toi
minta on siis saavuttanut 40 
vuoden iän. Osuuskassan hal
lintoneuvosto viime kevät
kokouksessaan oikeuttikin 
johtokunnan toimimaan niin, 
että 40-vuotispäivää olisi vie
tetty juhlien merkeissä. Joh
tokunta päätyi asiaa harkit
tuaan ratkaisuun, että 40- 
vuotinen toiminta huomioi
taisiin sanomalehtiuutisilla ja 
oman Koskelaisen juhlanu
merolla, mutta varsinainen 
suurempi juhla järjestettäisiin 
vasta 1967, jolloin osuuskas
san perustamisesta tulee ku
luneeksi 50 vuotta. Kun ot
taa huomioon, että juhlatkin 
menettävät makunsa usein 
toistuessaan, lienee johtokun
nan ratkaisu oikea.

Kun seuraavassa tarkaste
lemme osuuskassan toimin
taa kuluvan vuoden 9 ensim
mäisen kuukauden ajalta, 
emme pyri tekemään sitä 
lainkaan yksityiskohtaisesti, 
vaan antaaksemme kuvan ke
hityksen suunnasta.

Lähteäksemme ottolainauk
sesta, olivat osuuskassan tal
letukset viime vuodenvaih
teessa säästö-, indeksi- ja 
shekkitileillä yhteensä 230 
milj. markkaa. Kevätkuukau- 
det olivat erittäin suotuisia 
talletuskuukausia, ja niinpä 
maaliskuun lopussa olikin 
talletusten määrä 248 milj. 
markkaa, eli 18 milj. enem
män kuin vuoden alussa. 
Tämä huippu alkoi kuitenkin 
keväällä alentua, ja niinpä 
kesäkuun lopussa oli talletus
ten määrä 235 milj. markkaa 
ja elokuun lopussa 230 milj.

9 . 1 9 5 8
markkaa, eli sama kuin vuo
den alussakin. Syyskuun ai
kana kääntyi tilanne jälleen 
nousuun ollen talletusten 
määrä syyskuun viimeisenä 
päivänä 239 milj. markkaa, 
ja tuntuu, että hiljainen nou
sukausi jatkuu.

Talletusten näinkin suuren 
vaihtelun selittää osittain se, 
että kunnan tilillä oli syys
kuun lopussa 12 milj. mark
kaa vähemmän kuin parhaa
na aikana keväällä. Kunta 
investoi.

Huomattava muutos talle- 
tustoiminnassa on indeksi- 
tilien vähentyminen. Kun 
osuuskassassa oli parhaim
millaan indeksitalletuksia 60 
milj. markkaa, oli niitä syys
kuun lopussa 54 milj. mark
kaa. Vähennys on tapahtunut 
aivan viimeisten kuukausien 
aikana. Säästäjät ovat jälleen 
alkaneet luottaa rahan arvon 
vakaana pysymiseen.

Tarkasteltaessa antolai
nauksen kehitystä on todet
tava, että lainan kysyntä on 
ollut ajoittain vilkastakin, 
mutta voidaan sanoa, että se 
on voitu tyydyttää. Kun nos
tettujen luottojen määrä (ta
valliset lainat, shekkiluotot 
ja vekselit) oli vuodenvaih
teessa 201 milj. markkaa, oli 
se kesäkuun lopussa 239 
milj. markkaa ja syyskuun 
lopussa 238 milj. markkaa. 
Uutena lainoitusmuotona on 
otettu osittain käyttöön vek
selit, joiden määrä oli syys
kuun lopussa 31 milj. mark
kaa. Tavallisia lainoja on 9 
ensimmäisen kuukauden ai
kana myönnetty 120 kappa
letta ja niitä on nostettu 
23 milj. markkaa. Lainoja 
on maksettu takaisin 14 milj 
markkaa.

Antolainauksen kohdalta 
on todettava se suotuisa ke
hitys, joka indeksikorotusten 
suhteen on tapahtunut. Kun 
osuuskassa peri viime joulu

Ahkera ihminen on myöskin T o i v o  U r m a s

Osuuskassamme toimisto
on avoinna seuraavasti:

24. 12. jouluaattona klo 9—12.00  
3 1 .1 2 . uudenvuoden aattona klo 9— 13.00 
27. 12. lauantaina ei toimisto ole avoinna

K o s k e n  Tl. O s u u s k a s s a
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O j o L » k o » w b w s » « " »
-jotakin puuttuu?

"A hkeruus on onnen oikea 
kä s i7' —  sanotaan. Se pitää 
hyvinkin  paikkansa, mutta se 
ei yksin riitä.

Tarvitaan lisäksi säästämisen 
taitoa

Ahkera työ ja järkevä säästä
väisyys yhdessä; s iinä  on tur
vatun tulevaisuuden ja  pysy
vän onnen peruskivi.

Säästökirja on kuin työväline
Tässä kuvassa puuttuu työ
väline, puuttuuko Te iltä  sääs
tö k ir ja ? Ta lle tta k aa  säästönne 
kotiseutunne om aan osuus- 
kassaan!

O S U U S K A S S A T :
1072 palveluvalmista konttoria

kuussa indeksikorotusta mää
riin, joka vastaisi 2 % vuo
tuiseksi koroksi laskien, pe
ritään tällä hetkellä vain 
0,5 % vuotuiseksi koroksi 
laskien. Kun varsinaista kor
koakin alennettiin 1. 10. läh
tien 3ä  prosentilla, on koron 
alennus todellisuudessa 2 lA  
% viime vuodenvaihteen ko
roista laskien. (Kokouksen 
jälkeen on tullut tiedoksi, 
että joulukuussa ei lainoista 
peritä lainkaan indeksikoro
tusta).

Osuuskassan maksuvalmius 
on ollut toimintavuoden ai
kana ajoittain erittäin hyvä
kin, mutta hyvä se on ollut 
koko 9 kuukauden ajan. 
Näyttääkin siltä, että kulu
vana kesänä saatu hyvä vuo- 
dentulo pitäisi maksuvalmiu
den toistaiseksi keveänä, jos
kin kunnan rakennusurakka 
vielä nielee huomattavasti 
varoja.

Vertailemalla eri tilien 
liikevaihtoa kuluneen syys
kuun lopussa vastaavaan 
ajankohtaan viime vuonna, 
on todettavissa lisäystä kaut
taaltaan. Esimerkiksi kassa- 
tilin liikevaihto oli 214 milj. 
markkaa suurempi kuin vas
taavana ajankohtana viime 
vuonna. Osuuskassa haluaa
kin näin kiittää uskollista 
asiakaskuntaansa, joka yksin 
voi luoda pohjan osuuskas
san ja sen jakamien palvelus
ten kehittämiselle.

Osuuskassan johtokunnan 
puolesta

A adi Kattelus  
puheenjohtaja

E rkki Rautalin 
osuuskassanjohtaja

— Isoisia isäntiä. K u n n a lli
n en  tilas to  v u o d e lta  1899 k e r 
too, e ttä  » tila llisia , jo tk a  e iv ä t 
itse  tee  ru u m iillis ta  ty ö tä , 
v aan  p a ik k a a v a t ty ö n jo h ta 
jan», o li K o ske lla  19, M a rtt i
lassa 6, T arv asjo e lla  2 ja  K a - 
rin aisissa  4, siis yh teen sä  31. 
E delleen  »talollisia, jo tk a  itse 
tek ev ä t ru u m iillis ta  ty ö tä , 
m u tta  p itä v ä t m yös m ieh istä  
pa lk kav äkeä» , oli K oske lla  82, 
M arttilassa  54, T a rv as jo e lla  35 
ja  K a rin a is issa  23.

Viljavuus

tutkimuksesta
Viljavuustutkimus muodos

taa perustan viljelysten asial
lisissa järjestelyissä Sen neljä 
karttaa ilmaisevat havainnol
lisesti kunkin peltolohkon ny
kyisen tilan ja antavat viit
teitä, miten tulisi jatkaa, jotta 
viljelijä onnistuisi omalta 
osaltaan yrityksissään. Mitä 
ovat sitten nämä neljä kart
taa? Ensimmäinen kartta il
maisee maalajin, sen muka
vuuden ja pH:n. Sen perus
teella voi viljelijä sijoittaa 
kasvit niiden parhaisiin 
kasvupaikkoihin, suunnitella 
mukavuuden lisäämistä ja 
mahdollista kalkin käyttöä. 
Toinen kartta on ns. vaihtu
van kalkin kartta, joka ilmai
see, kuinka paljon vaihtuvaa 
kalkkia on maassa 20 sm 
vahvuisessa maakerroksessa. 
Maassa tarvitaan vaihtuvaa 
kalkkia eri viljelyskasveille 
12— 25 to/ha. Jokainen sato 
vie huomattavasti kalkkia 
mukanaan ja jollei sitä lisätä, 
köyhtyy maa. Silloin eivät 
siinä vaikuta edullisesti muut
kaan ravinteet, lisättiinpä 
niitä miten tuhottomasti ta
hansa. Kolmas kartta ilmai
see maan fosforivarastot. 
Happamassa maassa muut
tuu helppoliukoinenkin fos
fori (super- ja kotkafosfaatti) 
vaikeasti liukenevaan muo
toon, ja runsaastakaan fos
forilannoituksesta ei saada 
taloudellisesti edullista tulos
ta. Neljäs kartta on kalin 
kartta, josta nähdään maan 
kalitilanne. Yleensä se jäy
killä savimailla on ollut mel
ko lohdullinen.

Entä mitä tämä maksaa? 
Yksi näyte maksaa nykyisin 
275:— . Se otetaan osanäyt- 
teineen viidestä eri paikasta, 
ja jos maa on tasalaatuista, 
riittää tällainen yksi näyte 
hehtaarilta. Se antaa keski
määrin oikean tuloksen ja on 
riittävän tarkka käytännön 
viljelyksissä. Kymmenen heh
taarin tilalle tulee kustannuk
sia täten 2.750:— . Uskom
me, että ne asiallisessa lan
noituksessa piankin saadaan 
takaisin.

Nyt vain pian ilmoitus 
maatalousneuvojalle, ja niin 
tulee sekin asia järjestykseen.

LEIPÄVILJAN
TUOTANTOKILPAILU
Varsinais-Suomen Maan

viljelysseura on julistanut tä
män kilpailun leipäviljatuo- 
tannon lisäämistä silmälläpi
täen. Se on kolmevuotinen 
alkaen v. 1958, mutta suori
tetaan arvostelu myös vuosit
tain erillisenä kilpailuna. Kil
pailuun saavat osallistua 
kaikki maamiesseuran jäsen- 
tilat, ja siinä on kolme eri 
sarjaa. I sarja, johon tule
vat viljelyspinta-alaltaan 5—  
14,99 ha:n tilat. II sarja 15 
— 29,99 ha ja III sarja 30 ha 
tai enemmän. Leipäviljaksi 
lasketaan tässä ruis, syys- ja 
kevätvehnät. Myös sieme
neksi myyty sato tulee kysy
mykseen.

Maatalousneuvoja antaa 
tästä lähempiä tietoja ja ja
kaa kilpailupöytäkirjoja. Kun 
kansa huutaa leipää, niin sille 
pitää kasvattaa sitä! Mutta 
maksakoon myöskin^ sen mu
kaisen hinnan.

L*AINOJEN KOROT
Lainojen korot erääntyvät 

maksettaviksi 15 pnä joulu
kuuta ja toivoisimme, ettei 
maksun suoritusta lykättäisi

vuoden viimeisille päiville, 
koska silloin helposti muo
dostuu ruuhkaa.

Iloisena uutisena voimme 
kertoa, että osuuskassa ei 
peri joulukuussa indeksikoro
tusta, koska indeksi on pysy
nyt paikallaan. Tämä ei kui
tenkaan tarkoita sitä, että in
deksikorotuksista olisi koko
naan päästy. Korotuksia jou
dutaan edelleenkin perimään, 
mikäli indeksi kohoaa. Koska 
myöskin varsinaista korkoa 
on alennettu lokakuun alusta 
lähtien % % :11a, (Kosken 
Osuuskassa on alentanut ko
konaisen prosentin) on ko
ronalennus jo varsin tuntuva.

Verotusta varten annetta
vat todistukset pyydämme 
noutamaan tammikuun aika
na. Todistukset teemme kah
tena kappaleena, toisen val
tion- ja toisen kunnanvero- 
ilmoituksen mukaan.

OMISTATKO OSAK
KEITA TAI OBLIKAA- 

TIOITA?
Monikaan ei meistä omista 

osakkeita niin paljon, että 
niillä olisi sanottavaa talou
dellista merkitystä. Niitä 
saattaa kuitenkin olla muu
tamia, joiden osinkokupon- 
geilla saa osinkoa. Seuraa- 
vassa selostamme yleisim
pien osakkeiden osingonja
koa. Tämä sen vuoksi, että
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on mahdollisuus tarkistaa 
onko osinko vielä nostamat
ta. Jos näin on, niin osakkeet 
ja oblikaatiot mukaan kun 
seuraavan kerran tulee asiaa 
osuuskassaan.

M etsäliiton Selluloosa O y:

Metsäliiton Selluloosa Oy 
jakaa v. 1957 osinkokupon- 
keja vastaan 4 %, eli 200:—  
osaketta kohti. Summasta vä
hennetään kuitenkin 15 %:n 
veronpidätys.

V. 1956 kupongilla ei
osinkoa jaettu, mutta jos v:n 
1955 kuponki on vielä ra
haksi vaihtamatta, niin mak
setaan siitäkin 200:—  osa
ketta kohti verolla vähennet
tynä.
Metsäliiton Selluloosa Oy:llä 

on meneillään uusi osake
merkintä, jossa on mahdolli
suus merkitä uusia 5.000 
mk:n osakkeita. Vanhojen
osakkeiden talongin yläsyr- 
jässä oleva osakeantilippu
n:o 1 käy tässä merkinnässä 
rahasta, ja sen arvo on 
100:—  osakkeelta. Mikäli 
joku ei halua merkitä uusia 
osakkeita, voi osuuskassa 
välittää osakeantilippujen 
myynnissä, joiden tämänhet
kinen hinta on ollut 50 mar
kan paikkeilla.

Myöskin uusia osakkeita 
voi osuuskassassa merkitä.

Äänekoski Oy:n ja Metsä- 
liiton Selluloosa -Oy:n yhty
misestä johtuen leimataan 
Metsäliiton Selluloosa Oy:n 
osakkeet, joten kaikki osake
kirjat on otettava mukaan!

O y Vehnä:

Oy Vehnä maksaa v:n 
1957 osinkokupongilla osin
koa 9 %, eli 90:—  osakkeel
ta vähennettynä 15 %:n
veronpidätyksellä. Myöskin 
edellisiltä vuosilta jakaa Oy 
Vehnä osinkoa seuraavasti: 
1950 120:— , 1951 100:— , 
1952 100:— , 1953 60:— , 
1954 70:— , 1955 70:—  ja 
1956 70:— .

O y Kasviöljy:

Oy Kasviöljy maksaa v:n 
1957 osinkokupongilla osin
koa 8 %, eli 400:—  osaketta 
kohti, vähennettynä 15 %:n 
veronpidätyksellä. Oy Kasvi- 
öljy ei ole jakanut osinkoa 
aikaisemmilta vuosilta.

O y Pohjoism aiden Y hdys
pankki:

Pohjoismaiden Yhdyspank
ki maksaa v. 1957 osinko- 
kupongilla 16 %, eli 16:—  
osaketta kohti, vähennettynä 
15 % :n veronpidätyksellä. 
Edelliseltä vuodelta makse
taan sama osinko.

Lounais-Suomen Sähkö:

Lounais-Suomen Sähkö 
Oy jakaa osinkoa v:n 1957 
osinkokupongilla 100:—  osa
ketta kohti. Myöskin näitä 
osinkoja voi osuuskassamme 
välittää. Samalla on syytä 
tuoda koko talongin kanta- 
osa vaihdettavaksi uuteen, 
sillä vanhasta loppuvat osin- 
kokupongit.

O blikaatiot:

Obligaatioita on myös mo
nenlaisia ja eri aikana erään
tyviä. Oblikaatioissa on kui
tenkin tavallisesti maksulip- 
puun merkittynä, milloin ne 
erääntyvät ja mitä niistä 
maksetaan. Lipukkeen vaih
taa osuuskassa suoraan ra
haksi, mikäli sen lunastus- 
aika jo on.

Saanemme lopuksi esittää, 
kuinka voimme palvella teitä 
näissä osake- ja oblikaatio- 
asioissa:

Jättämällä edellämainitut 
arvopaperinne säilytettäväk
semme, ne ovat täällä tallessa 
ja teille annetaan samalla to
distus näistä. Erääntymis- ja 
osingonjakopäivinä huoleh
dimme niiden perimisistä, ja 
näin kertyvät varat merkit
semme tilillenne, josta ne 
ovat käytettävissänne.

E. R .

V. 1900 ilmestyneessä 
Edv. Sjömanin toimittamassa 
Marttilan Säästöpankin juh
lajulkaisussa kirjoittaa edellä
mainittu henkilö vesistöjä esi
tellessään seuraavaa: »Kala
lajeja löytyy useita, niinkuin 
turpia, haukia, särkiä, sala
koita, ahvenia, lahnoja, ma
teita ja ankerijaisia, mutta 
kaikkia hyvin vähäsen, sillä 
paimiolaiset pitävät kautta 
vuoden joen suun kalan pyy
dyksillä niin suljettuna, ettei 
sieltä pääse ylös salakkaa
kaan.»

Nyt on asianlaita kuiten
kin siten, että Juvan koskessa 
oli putous niin korkea, että 
ainutkaan kala ei voinut siitä 
nousta veden yläjuoksulle. 
Juvan myllyssä käyneet hen
kilöt tiesivät kertoa, että vielä 
1870-luvulla myllymiehet sai
vat katsella komeita näytök
siä, kun suuret lohet yrittivät 
sanotusta koskesta ylös. Ne 
tekivät monen metrin ilma- 
heittoja, mutta turhaan. Nii
den tie päättyi myllärin pyy
dyksiin ja myllärin emännän 
pataan. Näin siis Paimion- 
joen kalakanta oli oman kas
vun varassa ja vuosikymme
nien varsilla on saatu silloin 
tällöin »melkein miehen mit
taisia haukia», ei kuitenkaan 
tämän vuosisadan puolella. 
Mutta ihmeitten ajatkaan ei
vät vielä ole ohi, sillä kesällä 
1957 Tuimalan pikkupojat 
leikkivät kuurupiilosia Kos
kisen myllyllä. Koskisen Vil- 
jo-poika etsi tovereitaan ja 
luuli vesirännin sopukasta 
sellaisen löytävänsäkin, mutta 
liikehtijä osoittautuikin suu
reksi kalaksi, joka veden las
keutuessa oli jäänyt vesirän
niin vangiksi. Haettiin isä 
Koskinen apuun ja kala tuo
tiin kuiville. Väkeä kerään
tyi paljon ihmettelemään ja 
tietosanakirjan tiimoilta sel- 
visi, että kyseessä oli 92 sent
tiä pitkä ja 10 kiloa painava 
kuha. Siitä tuli mainio paisti 
myllärin perheelle.

Tämä ahvenheimojen kala 
kasvaa tavallisesti 50— 60

Viljo Koskinen ja kom ea  
kuha.

sentin mittaiseksi ja painaa 
3— 4 kiloa. Suurin Suomessa 
pyydystetty yksilö on paina
nut 11,5 kiloa. Koskaan ai
kaisemmin ei Paimionjoesta 
ole saatu pyydyksiin kuhaa. 
Längsjön kalanviljelyslaitok
sellakaan 1900-luvun alussa 
ei kuhia tiedetty kasvatetun, 
vaan ainoastaan lohia, joita 
joen alajuoksulta on saatu 
sekä verkkopyydyksillä että 
onkimalla. Suuren kuhan ar
voitus on siis yhä selittä
mättä.

Muuten Paimionjoki oli 
ennen erittäin rapurikas, 
mutta v. 1911 iittiläiset am- 
mattiravustajat toivat pyy- 
dystensä mukana jokeen ra
puruton. Sen jälkeen kaikki 
ravut äkkiä hävisivät. Uusia 
rapuja on jokeen istutettu sil
loin tällöin, joskin huonolla 
tuloksella. Mutta viime ke
sänä on Tuimalan koskesta 
saatu eräitä rapuja, joten ru
ton vaikutus on loppunut ja 
uusien istutusten aika alka
nut.

Suurin Suomessa pyydetty 
rapu lienee saatu 1955, jol
loin Suomusjärvellä saatiin 
Enäjärvestä 220 grammaa 
painava rapu jättiläinen.



N:o 4 -  Joulu 1958 K O S K E L A I N E N 5

Jöulunvieiioiapöja ‘Koskella 
vuosisatamme alkuvuosina

Tarvitaanko 
uutta

Sananparsi »Joulu juhlista ja
loin» pitää edelleen paikkansa. 
Mutta ennen ensimmäistä maail
mansotaa oli tämä aina vuosit
tain kaikille tervetullut juhla var
masti vielä odotetumpi ja ihmeel
lisempi silloisissa harmaissa olois
sa kuin nykyään. Niinpä joulun 
valmisteluihin tehtiin joka asun
nossa paras mahdollinen. Olivat
han ulkonaiset puitteet silloin 
vielä varsin vaatimattomat. K ir
konkylässämme oli 2— 4 sekata
varakauppaa, kussakin yksi m yy
jä, maalari, suutari, seppä, vär- 
järi ja eräitä muita ammattimie
hiä. Sellaisista nykyajan välttä
mättömistä laitoksista kuin par
turit ja kahvilat ei tiedetty m i
tään. Posti saatiin 2— 3 päivän 
vanhana ja tuotiin hevosella K y 
rön asemalta. »Kestikievari» oli 
myös, ja lääkärillä oli kerran 
kuussa vastaanotto. Tieoloista 
mainitaksemme »Hämeen härkä
tie» ja »Vähämaantie» —  Salon 
tie —  olivat ajokuntoiset, kun 
sensijaan nykyinen M ellilän maan
tie oli vain tavallinen pensaita ja 
pajukkoa kasvava sarastamaton 
kylätie, jota pitkin vain talvella 
liikennöitiin hevosilla Mellilän 
asemalle. Osuusmeijeri saatiin pi
täjään näinä aikoina jne. Kuiten
kin oltiin jo »päretuikku»-aika- 
kaudesta päästy, ja pimeinä vuo
denaikoina olivat joka paikassa 
pienet öljylamput käytännössä 
helpottaen siten maaseudun väes
tön elämisen mahdollisuuksia 
varsin huomattavasti.

Joulun etuviikolla oli naisilla 
kiirettä, sillä suursiivous, joka 
tehtiin tavallisesti kahdesti vuo
dessa —  jouluksi ja juhannuk
seksi —  piti saada ajoissa kun
toon joka talossa ja torpassa. Tu- 
pahuone, joka yleisesti teki olo-, 
keittiö- ja makuuhuoneen tehtä
viä —  olihan tämän lisäksi vain 
yksi »kamari» korkeintaan talvis
aikaan lämpimillä —  joutui täl
löin perinpohjaisen puhdistuksen 
alaiseksi; huoneen seinät, nurk
kaukset ja laki tomutettiin kuu- 
senhavuluudalla, ikkunat, kaapit, 
hyllyt ja sängyt pestiin puhtaiksi. 
Maalaamattomat tuolit, pitkät 
penkit ja leveäpalkkinen tuvan 
lattia kuurattiin lämpimän veden, 
hienon hiekan ja luudan tyvien, 
tai muiden sopivien välineiden 
avulla puhtaaksi. Tähän viimeksi- 
mainittuun touhuun joutuivat 
usein myös miehet —  jotka m uu
ten ovat siivousten aikana aina 
tiellä —  avuksi, sillä kunnollinen 
kuurous oli raskasta hommaa ja 
piti saada pian tehdyksi, ettei

»rossipermannon» täytteet kastu
neet. Toisina päivinä leivottiin ja 
paistettiin; limput, kakut ja veh
näset, joita silloin tehtiin vain 
suurimmiksi juhliksi, sillä kova 
ruisleipä oli tavallisina viikon 
sunnuntaina pöydässä. Joulusah- 
din tekoa ei myöskään unohdettu, 
vaan oli se tavallisesti jätetty jon
kun kokeneemman naisen huo
leksi, joka »vanhantuvan» tai 
»prännituvan» puolella sitä pit
kien olkien ja katajamarjahavujen 
läpi juoksutteli, sillä joulukaljan 
piti olla hyvää ja kaikin puolin 
onnistunutta.

Jouluaattona oltiin »kukon 
laulun» aikana liikkeellä. Naiset 
tekivät viimeistelytöitä, niin että 
kaikki olisi ajoissa kunnossa. Jos 
oli lunta rekikeliin asti, kävivät 
miehet »takamaalta» heinäkuor- 
mat hakemassa ja aamuhämärissä 
oli kuormat kotona. Aamupäi
vällä siivottiin vielä pihaympä
ristöä ja tallinvajat sekä pidettiin 
huolta siitä, että pilkottuja puita 
oli riittämiin. M yöskin lämmitet
tiin sauna, haettiin joulukuusi, el
lei sitä jo aikaisemmin tuotu jne.

Iltapäivällä ei enää menty töi
hin, vain eläimet hoidettiin. K at
toon asti ulottuva joulukuusi tuo
tiin tupaan, joka nyt oli saanut 
juhla-asun. Jykevät lattiapalkit 
hohtivat puhtaan valkoisina. I k 
kunat olivat saaneet puhtaat ver
hot, samoin sängyt, joiden patjat 
oli »alusviikoilla» täytetty uusilla 
oljilla, olivat saaneet parhaat 
peitteensä. Avohyllyt, joissa vä
häiset ruokailuvälineet ja keittiö- 
kalusto säilytettiin, olivat saaneet 
uudet Itseleikatut, koristeelliset 
reunuspaperit ja hyllyjen välilau- 
doilla välkkyivät kirkkaina pan
nut, vadit ja lusikat. M ustat pak
sut malmipadat, joilla pääasiassa 
keitettiin, olivat patakaapissa tai 
nurkassa piilossa. Valtaisa takka- 
muuri oli myös kalkkivellillä val
kaistu, joten kaikki paikat uhoi- 
vat puhtautta ja siisteyttä. Vielä 
käytiin ajoissa saunassa, naiset 
viimeisinä kun ilta-askareiltaan 
joutivat.

K ylvyn jälkeen sytytettiin jou- 
lukuuseen —  joka nyt oli saanut 
oksilleen itse valmistetut paperi- 
koristeet, joulutähden, rinkilät ja 
»konvehtit» —  kynttilät pala
maan. Syötiin yhteinen illallinen, 
jolloin saatiin vehnäleivän lisäksi 
lanttulooraa ja muita herkkuja, 
rusinasoppaa ja »kräämiä» m yö
den, jotka viimeksimainitut olivat 
erittäinkin lasten mieleisiä. A te 
rian jälkeen laulettiin jouluvirsiä 
ja lapset lauloivat koulussa oppi-

pitäjänhistoriaa?
Sf O g f  i .

M uin oin  Y l i s t a r o n  fappeli. T äm än perusti © u s t a f  
©  r a i e ja firfon arfistosfa  on ftitä feuraaroa firjallinen m uistiin ;  
pano: „2Bnonna 1 6 4 7  juostut forfeaSti=arrooStettuna fonfistori 
m onesta painam asta ft)t)Stä, jotfa fonfistorin  pöptäfirjoisfa oraat 
felitettjt, ititjen, että rafennettaijun ÄoSfen fappcli, jotta 2)listaron  
h)Iät SBärmeläStä M au n u laan  asti faifiroat pitää firfonmenoja;. 
ennen pitiroät ne fofouffianfa jofa toinen tai fo lm as junnuntai 
$ o sfen  fartanosfa. San otu n  fappelin (firfon) omat rakentaneet 
m apaafufuinen Ä ustam i © rafs  ja rä lfi=talonpojat !3joforroaSton 
ft)Iästä tjffinänfä. S am an  muoöen toufofuulla piti f)erra (Seriffi 
Jiufar, M arttilan  firffoJjerra enfimäifet firfonm enot ja afetti roir= 
faan t)erra S afar i S im unpoifa 2>ubiuffen, jonfa fonfistori oli 
m äärännet fen fappelin fappalaifeffi. Sam ana, rouonna ottimat 
fappelilaifet P u im alan  fgIästä t)f)ben s/ i  m anttaalin  autiotalon , 
rafenfiroat fen ja m alm istim at fappataispuustelliffi. 2B. 1 6 5 2  
antoi fen aifainen fenraalifuroem ööri freiroi P ieta r i 23raaf)e 
funinf. m ajesteetin arm ollifella fuostum uffella fatnan talon fappalaiS; 
puustelliffi roapaana fa ifista  roercrista fam oin fuin m uutfiu  
pappilat."

Olem m e ylle lainanneet Edv. Sjömanin toim ittam asta M art
tilan piirikuntaa koskevasta kertom uksesta pitäjäm m e  »pe
rustam iskirjan». Seurakuntamm e vaiheet on tohtori Aulis  
Oja selvittänyt erittäin tarkasti v. 1947  ilm estyneessä seura
kunnan historiassa, jonka yh teydessä on m yöskin julkaistu  
tri A aro Hellaakosken seurakuntam me 300-vuotisjuhliin  
sepittäm ä runo. M utta kun tutustuu äsken ilmestyneisiin  
Someron ja Karm aisten pitäjänhistorioihin, tulee mieleen, 
että  K osken kunnan historiakin olisi tervetullut. Kun M art
tilan uusi pitäjänhistoria ilm estyy, tunnetaan uuden K os
ken historian tarve vieläkin polttavam pana. Ehkä olisi aika 
ryhtyä kerämään varoja tuollaista historiaa varten. Sitä 
odotellessa olisi m itä kiireimm iten m atkailijoita silmällä
pitäen sekä koulujen kotiseutuopetusta muistaen aikaan
saatava pitäjäaapinen. Ehkäpä vaakunataidekin on jo ke
hittynyt siinä määrin, että kilpailu pitäjävaakunan aiheesta 

voitaisiin julistaa.

miaan joululauluja. Parhaat sisä- 
lukijat lukivat ääneen jouluker
tomuksia Betlehemin ihmeelli
sestä tähdestä, Jeesuslapsen syn
tymästä ja paimenista kedolla. 
Usein kävi vielä joulupukkikin, 
jonka vähäiset ja vaatimattomat 
lahjat otettiin ilomielin vastaan.

Jouluaattona käytiin varhain 
nukkumaan, sillä joulupäivänä 
oli aamuaskareet tehtävä myös jo 
osittain pikkutunneilla, että eh
dittiin kello 6 kirkkoon. Joulu
kirkkoon mentiinkin aina joukol
la, mikäli ilma oli suotuisa ja 
lunta rekikeliin asti. Paras hevo
nen pantiin »puihin» ja valjaisiin 
kiinnitettiin jumpurit ja kulku
set hälytykseksi jalankulkijoil

le. Kotiin jääneet sytyttivät kuu
sen kynttilöiden lisäksi aattona 
kaikkiin ikkunoihin erikoisilla ja
lustoilla kiinnitetyt kynttilät, ta
vallisemmin kaksi kullekin ikku
nalle. Eläimet saivat ylimääräisen 
kaura-annoksensa ja eläinsuojiin 
jätettiin lyhdyt palamaan joulun 
kunniaksi. Vielä kotiin jääneet 
kävivät kuulemassa kirkkoon  
rientävien yhtäjaksoista kulkusten  
ääntä ja ihailemassa naapuritalo
jen ja -kylien juhlavalaistusta.

Joulukirkossa oli joka soppi 
kirkkaasti valaistu. Kolme suurta 
kattokruunua täynnä kynttilöitä 
pääkäytävän kohdalla antoivat 
päävalon. Lisäksi oli joka ikku
nalla, seiniin kiinnitetyissä jyke-
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Kokouksia/
Pyydäm m e kiittää asiakas- 

l  \  v kuntaam me kuluneesta toi
m intavuodesta ja toivottaa  
sille parhainta Joulurauhaa 
sekä m enestystä alkavalle 
vuodelle.

K O S K E N  T.L. OSUUS- K O S K E N  T.L. OSUUS- 
K A S S A N  H E N K IL Ö - KASSA

K U N T A

vissä kynttilänjaloissa, jalkakäy
tävien yli kaareen tehdyissä kynt- 
tilänpidikkeissä, saarnatuolissa, 
alttarilla ja eteisissä suuret »kir- 
konkynttilät» palamassa. Voi
makkaana ja hartaana kaikui sil
loinkin jouluvirret huurteisessa ja 
lämmityslaitteita vailla olleessa 
kirkossa, joka kirkonmenojen lop
pupuolella väenpaljoudesta läm- 
peni aivan riittävästi. Lapsilla 
tämä joulukirkossa käynti oli 
aina erikoinen elämys, varsinkin 
kun ensikerran nähtiin pappi 
kynttiläin valossa kirkkaasti väl- 
kehtivä »messukasukka» yllään 
suorittamassa alttarilla jumalan
palvelusta.

Vaikka joulukirkossa oltiin m u
kana hillittyinä ja hartain mielin, 
niin kotiinpaluu oli useinkin jo 
varsin raisua menoa, kun kirkko- 
hevoset, joita oli kirkon omat 
sekä myllyjen ja meijerin käsi- 
puut täynnä, lähtivät viemään 
monikymmenlukuisia eri teitä 
viillettäen, parhaansa yrittäen, 
kirkkoväen kotiin. Tällöin sattui 
aina vähäisiä kommelluksiakin, 
varsinkin jos varomattomasti yri
tettiin ohitusta, jolloin koko reki- 
kuorma väkineen päivineen suis
tui kumolleen lumihankeen. 
Niinpä eräänä jouluna H:n ky
lästä eräs nuorimies-isäntä ja hä
nen päivämiehensä olivat vain 
kahden matkassa ja olivat suun
nitelleet jo etukäteen, että he sinä 
jouluna ovat ensimmäisinä joulu
kirkosta kotona siltä kulmalta. 
Hevonen oli pitäjän parhaita 
juoksijoita, ja kevyt kahden hen
gen reki oli perässä, ja hevosella 
oli kevyet valjaat. Lähtö onnistui 
hyvin ja useita edelläajaneista si
vuutettiin jo »NUpsalassa». M utta 
vesiperä siinä pojille lopuksi tuli, 
sillä kun he olivat juuri päässeet 
parhaaseen vauhtiin, niin eikös 
siinä nykyisen Vakon uuden liike
talon kohdalla, sivuutettaessa 
edelläajanutta, liian kevyt ja ryh- 
tinsä pitämätön luokka otti ja kir

posi yh t’äkkiä kauas tiensivuun 
»Buumannin» pellolle. Oli vähäl
lä, ettei koko hevonen päässyt 
karkaamaan. Kun sitten vauhkou- 
tunut hevonen oli saatu jälleen 
valjastetuksi ei tiellä näkynyt 
enää muita kuin jalankulkijoita. 
Tuiman näköisinä siinä lähdettiin 
matkaa jatkamaan, ja niinpä vielä
—  lohdutukseksi myrtyneelle mie
lelle —  »Nokkalan ahteessa» saa
tiin sivuuttaa eräs iäkäs torpan 
isäntä, joka vanhalla ruunalla ta
vallista hölkkäjuoksua ajaen euk
konsa vierellä ajoi rauhallista 
tahtia kotiin . . ,

Loppu joulupäivästä vietettiin 
yleensä perhejuhlana ja kylään ei 
silloin vielä menty kuin poikkeus
tapauksissa. M m . luettiin vähäi
set, silloin ilmestyneet joululeh- 
det, kuten  »Talvikukkia», »Nuo
rison joulu» ja lasten koulujen 
kuusijuhlista saamat joululehdet 

.kaikki kannesta kanteen.
Tapaninpäivänä käytiin ylei

sesti »Tapania ajamassa». Tehtiin 
vierasmatkoja ja käytiin naapu
rien tarinoilla. Lapset kävivät 
kaikki naapurit ja tarkastivat, 
missä oli kauniimmat joulukuu- 
set ja jouluhimmelit, saaden sa
malla aina jotain hyvää »ham
paan rakoon», sillä jouluna oltiin 
joka paikassa erittäin vieraanva
raisia.

Joissakin taloissa tuotiin joulu
aattona vielä oljet tuvan lattialle
—  tapa oli aikaisemmin ollut 
yleinen —  siten, että riihessä ta
pettuja kimppuolkia —  pitkiä 
ruisolkia —  levitettiin lattian jol
lekin vapaalle olevalle seinustalle, 
koko seinän mitalle pari metriä 
leveänä ja noin 30 senttiä vah
vana olkikerroksena. Silloin ei 
lasten riemulla ollut rajaa. Joulu- 
päivänä ei saanut vielä reuhtoa, 
sillä kuri oli siihen aikaan varsin 
ankara. M utta Tapanin päivänä 
oli jo iltapäivällä täysi vapaus, ja 
kylän nuoriso kerääntyi pahnoille 
leikkimään. Siinä sitä tehtiin kai-

Kosken T.l. Metsänhoitoyhdis
tyksen syyskokous pidettiin Nuor- 
tentuvassa 25 päivänä m arras
kuuta. Kokouksen puheenjohta
jana toimi E. R a u t a l i n  ja 
sihteerinä V. R i k k i n e n . *  Ko
kouksessa oli mukana 24 osanot
tajaa, sekä metsänhoitajat M au
nula ja Pelttari.

Metsänhoitoyhdistyksen halli
tuksen erovuoroiset jäsenet M artti 
U r m a s  ja M artti V i r t a n e n  
valittiin uudelleen, samoin valit
tiin uudelleen varajäsen Olli 
K o i v u n e n .  Lisäksi valittiin 
tilintarkastajat, sekä edustajat eri 
kokouksiin. Hallituksen laati
ma toimintasuunnitelma tulevalle 
vuodelle oli hyvin monipuolinen, 
ulottuen taimistojen ja nuorten 
metsien kunnostuksesta aina kan
salaiskoulun metsänopetukseen 
saakka. Mm. tienvarsimetsää pää
tettiin hoitaa, samoin auttaa lei
mauksissa ja puutavarakaupoissa, 
järjestää leimauskilpailuja ja tu
pailtoja.

Mitä taloudelliseen puoleen tu 
lee, hyväksyttiin hallituksen laa
tima talousarvio tulevalle vuo
delle, joka päätyi 1.125.500 mk:n 
loppusummaan. Metsänomistajilta 
peritään metsänhoitomaksu alim
man mahdollisen taksan eli 2 % 
mukaan.

Kokousasioiden jälkeen m et
sänhoitaja M aunula selosti nyky-

kenlaiset senaikaiset leikit ja tem 
put; »väännettiin nahkapallia», 
»sohittiin suutaria», »punnittiin 
suolaa», »nostettiin vanhanpiian 
taakkaa» jne. loppumattomiin. 
K un yhteen leikkiin kyllästyttiin, 
alettiin toinen. Väliin tuli van
hempaakin väkeä mukaan tai
toaan näyttämään, ja silloin vasta 
oli ilo ylimmillään.

Muistan, kuinka minunkin ko
tona saatiin kahtena jouluna tuo
da oljet tupaan. A inakin toisena 
jouluna piti »keskispyhänä», Ta
paninpäivän jälkeisenä kahtena 
arkipäivänä tuoda lisää uusia ol
kia, kun entiset olivat kuluneet 
»nuuskaksi». Iltasella, kun lasten 
oli aika käydä nukkumaan piti 
vielä päästä vähän oljille »pieh
taroimaan». Väliin kävi niin, että 
väsymys voitti kesken kaiken ja 
Nukku-M atti tuuditteli unten 
maille, ja niinpä herättiinkin 
aamusella virkeinä »joulupah- 
noilta.»

Tapaninpäivästä lähtien m en
tiin myöskin »joulumuoriksi» tai 
»jouluputiksi». Silloin iltasella 
pukeutuneina mitä erilaisimpiin 
vaatteisiin tyttöjen hienoista he- 
peneistä riihimekkoon asti ja siltä 
väliltä, verho tai naamari kasvo
jen edessä, käytiin naapureissa ja 
jopa lähikylissäkin. Kuljettiin ta-

hetken puutavarämarkkinatilan- 
netta todeten, etteivät näkymät 
ole sillä alalla niin valoisat kun 
niiden pitäisi olla.

Päätteeksi M artti Urmas ja 
Valtter Rikkinen jakoivat kulu
neen kesän leimauskilpailujen 
palkinnot.

Kosken T.l. Osuuskassan syys
kokous pidettiin Nuortentuvassa 
31 päivänä lokakuuta. Kokouk
sen puheenjohtajana toimi Kaarlo 
L u o t o  ja sihteerinä Erkki 
R a u t a l i n .

Osuuskassanjohtajan selostus 
osuuskassan toiminnasta kuluvan 
vuoden 9 ensimmäisen kuukau
den ajalta on esitettynä toisaalla 
lehdessämme.

Hallintoneuvoston erovuoroi
sista jäsenistä Eino S a l o n e n ,  
Antti L ö t j ö n e n ,  Mauno 
M ä n t y n e n ,  Torsten N  y- 
b e r  g ja Aarne S a a r i  valittiin 
uudelleen. Eroa pyytäneen Yrjö 
Mattilan tilalle valittiin Jaakko 
S e p p ä  ja paikkakunnalta pois
muuttaneen M artti Yli-Liipolan 
tilalle Alpo Y l i - L i i p o l a .  
Tilintarkastajiksi valittiin Kaarlo 
L u o t o  ja Mikko N u r m i ,  
sekä heidän varamiehikseen A l
bin M ä k e l ä  ja Erkki N  o r- 
m a j a. Lisäksi päätettiin kokouk
sessa otto- sekä antolainaus ja 
pankkitakausrajat tulevalle- vuo
delle.

losta taloon ja yritettiin olla tun
temattomina. Tämä »putistami- 
nen» jatkui kaikkina iltoina, aat
to- ja lauantai-iltoja lukuunotta
matta pari päivää yli loppiaisen, 
ja sitä harrastettiin varsin ylei
sesti kautta pitäjän. Lasten kes
ken se oli jokailtaista kiertoa naa
pureissa, mutta lähtivät toisinaan 
aikuisetkin matkaan, jopa 20— 30 
hengen joukolla. N äm ä aikuisten 
puttim atkat ovat luku erikseen, 
ja ne olivat etukäteen hyvin suun
niteltuja, joista riitti juttua viik
kokausiksi jälkeenpäin. •

Tulkoon tässä kuitenkin kerro
tuksi eräs ensimmäisistä »joulu- 
putti»-matkoistani, josta sain jäl
keenpäin monta harmia tai oi
keastaan niin kauan kun tulin sii
hen ikään, että aloin ymmärtää 
tapahtuman humoristisen puolen. 
—  Olin nelivuotias ja veljeni 
puolta vanhempi. Olimme joulun 
jälkeisinä päivinä isoisän luona 
kylässä. Illan suussa isoäiti puki 
meidät »joulumuoreiksi» ja hä
märän tullen mentiin, harvat lii
nat kasvoilla, kivenheiton päässä 
olevaan naapuritaloon. Siellä pu
helias emäntä ihmettelemään ja 
päivittelemään —  vaikka meidät 
heti sisään mentyämme oli tunte
nut —  että mistä ihmeen kaukaa 
nämä jouluputit ovat. Nimitel-
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H E  VON L IN N A  N  
H A L T IJ A

Nuijasodan muistomerkki m yös Koskelle ?
Gläroästi fertoofin fanjaStffu roielä, fuinfa faffi funingaS= 

roeljestä fotiroat fesfenänfä^©antien nummella lä£)ctla tätä tien= 
ristoa fefä että pafeneroa fintingas oli fyyöffäaroästä funinfaaSta 
pelastunut fiten, että oli olfiltjJjteefeen uhottuna fjeitettp erään 
pienen fillan alle ©orroaston fyläsfä, mistä fyyStä roif)ollinen ei 
[jäntä huomannut, roaiffa ajoi fillan yli. © iitä fantaa tämä filta 
roieläfin „hm infaan" fillan nimeä. ©orroastolta oliroat fotajou= 
fot imelä ajaneet toinen toifiaan tafaa ©alpausfelänteellä oleroata 
Jöuorointietä myöben SoimaaUe päin, mutta „^>iilifanfaalle tul= 
tua f ääntyneet Kerttulan fappelia fofjben, misfä erään Soimaan* 
joen ylimeno^paifalla roiimeinen ottelu oli pibetty. ^ä§tä nimi* 
tetäönfin fanotun joen toista rantaa „fiurjeu ntäeffi ja toista 
puolta rantaa „2BänSfän mäeffi". SBänSfän mäestä onfin maan-- 
tien foraa ottaessa löx;bettg fota=afeita. ©aution nummella pi= 
b e tp  tappelun jälleen oli ruotfalainen fotaroäfi jäänyt lepään 
mään muutamaffi päiroäffi joen pofjjoispuolimaifetle rannalle ja 
fiellä pitänyt faluStoanfa, jota fotaroäfi oli nimittänyt „pagafi , 
minfä rouoffi fania tätä paiffaa mielä f) y tuin yff päifesti nimit
tää „^3afaSten" fulmaffi. Äanfantaru _ lertoo funinfaan olesfeU 
leeu roielä tappelun jälfeenfin .^osfen fartanosfa muutamia päi- 
roiä ja talon piljaHa teifiteUeen lapfienfa fansfa, jotfa Ijänellä fa- 
nettiin olleen mufana. ©aution nummella lepää roielä fummin= 
fin ofa finne pauhattuja fotamieljiä, mutta muutamia Rautoja 
onfin tullut yl<£ maantien fantaa nummesta ottaesfa. £ o ft  
tapaus on, että © aution nummella. ©orroaSign fylän tiluffilla on 
clofuun 2 9  päiroänä 1 59 9_olIut_ tappelu Kaarle herttuan ja  21 f= 
fel: kurjen roälillä. Sflutta täsfä ottelusfa färfiroät fuomalaifet 
niin fuuren tappien, että fofo ©igism unbin roalta fillä oli ©uo= 
mesfa miltei fufistettu ja Kaarle herttua taas y l i s t ä n y t  ©uo= 
men SRuotfiin, jotfa maat nyt ybbesfä fäfi fäbesfä alfoiroat ful= 
fea fuurta, maljtaroia aifoja fofjti perustamaan 9?uotfista fuur= 
roaltaa."

Yllä on jäljennös M arttilan piirikunnan kertom uksesta, 
jossa kerrotaan Nuijasodan jälkiselvittelyjen loppukaha- 
koista. Kun M arttilassa on sikäläisten taistelujen m uistoksi 
p ysty te tty  m uistom erkki, ei olisi liikaa, vaikka Koskellekin  
sellainen pystytettäisiin . Sopiva paikkakin on sille jo val
miina, sillä Vähä-Sorvastolla Som erolle johtavan ja Y pä- 
jälle suuntautuvan maantien risteyksessä on »tyh jiö», jo 
hon mainiosti sopisi tuollainen m uistom erkki. Santion 
nummi, vanha taistelutanner, alkaa juuri tältä kohdalta. 
Siinäpä olisi toivottavasti pian henkiin herätettävälle koti

seutuyhdistykselle työmaata.

Hevonlinnan haltijanlinna si- 
<aitsi Partelan ja Jättälän taka
maalla Loimaan rajalla olevalla 
kankaalla. Se oli niin suuri jätti
läinen, että hän kolmella lapion 
pistolla oli luonut Hevonlinnan 
järven, joista lapiollisista oli ka
saantunut Hevonlinnan korkea 
kukkula. Hän oli upporikas: Aar- 
rekellari sijaitsi kukkulan alla sy
vällä hiekassa; suuri Rahkion niit
tiinsä kasvoi heinää, ettei miestä 
ollenkaan näkynyt seasta ja kar
jansa oli kuuluisaa lypsäjärotua. 
Hän asui alkujaan Jättälän ky
lässä, mutta kun ihmiset alkoivat 
tulla viisaammaksi häntä ja tun
keutua hänenkin asuma-aloilleen, 
oli hänen pakko siirtyä kankaalle 
—  josta nimi: Jättälä. M utta eipä 
aikaakaan, kun alkoi hän tuntea 
olonsa uhatuksi täällä erämaan 
hiljaisuudessakin: »Sant-Henrikin 
oppi» kohotti kirkon pyhän M ar
tin muistolle nykyiseen M artti
laan ja sen vihityt kellot alkoivat 
kutsua ihmisiä uuden Herran pal
velukseen ja luotto entisiin halti
joihin alkoi kylmetä.

T  uosta suuttuneena kauppasi 
Hevonlinnan haltija kouraansa 
»tavallisen heittokiven» huudah
taen: »Martin kissat kollaa!» vis
kasi hän kiven kohden Marttilan 
kirkkoa, mutta se lensi ohi Juut- 
tilan pellolle. »Liian lennakko!» 
murahti julmistunut Haltija. Otti 
uuden ja suuremman kiven, m ut
ta se putosi Heikotan puolelle, 
sillä aurinko kultasi Hevonlinnan 
ikihonkien latvoja juuri ensisäteil- 
lään. Yritti hän vielä kerran, 
mutta yhtä huonolla menestyk
sellä, sillä kolmas kivi osui Krou
vin pellolle.

Vastoinkäymisistä suuttuneena 
päätti Hevonlinnan haltija jättää

Ien oman- ja naapurikylän sa
manikäisten lasten nimiä, hän ei 
vahingossakaan sanonut meidän 
nimiämme. Sanoi vielä, että ei hän 
nyt vaan meitä tunne ja kysyi, 
keitä me sitten vaan mahdoimme 
oikein olla. Silloin pääsi allekir
joittaneen leuoista —  olin kai sil
loin sukkelasanaisempi kuin ny
kyään —  »Minä olen Sepän 
Martti ja toi toinen on meijän 
Arvo». M utta se puttireisu lop
pui sillä kertaa lyhyeen, sillä siinq 
samassa minua vietiin niskavil
loista kiinnipitäen vanhemman 
veljeni kainalossa pihalle täyttä 
päätä, ja siellä sain ankarat nuh
teet, kun sellaisia »pehmeitä» ru
pesin kesken kaiken puhumaan, 
i s o  p o i k a  . . .

M a r t t i  V i r t a n e n

koko maan ja lähteä ulkomaille. 
Siinä tarkoituksessa lähetti hän 
eräälle hyvälle ystävälleen M art
tilassa kutsun tulla jäähyväisille 
ennen kuin lähtee. Ystävä —  eräs 
paikkakunnan kuulu tietäjä —  
varusti itsensä toisen tietäjän neu
vosta pistämällä rautasen auran 
Vantaan suureen sudennahkakin- 
taaseensa. Hyvästellessä Haltija 
pusersi tietäjän kättä virkkoen: 
»Sormet on sulia, jos on mulla».

Hevonlinnan haltijan lähtöpäi
vänä samoili kaksi metsämiestä 
lähistöllä metsässä. Toinen piloil
laan virkkoi: »Pyydänpä tolta
Hevonlinnan haltijalta rahaa». 
Toinen kovasti estelemään, mutta 
ei se auttanut. Suurella äänellä 
hän huusi kolmasti: »Hyvä isä
Hevonlinnan haltija, annan mi- 
null’ rahhaa!» —  »Tul ottamaa/» 
kaikui myös kolmasti kukkulalta 
kuni maanalainen jyrinä. N y t al
koi ankara pelko vallata ukkojen  
mielet ja he piilottivat itsensä 
erään kiven luolaan.

M utta nytpä kummia alkoi 
kuulua:

Hevonlinnan haltija ajoi ulos lin
nastaan kolmella komealla mus
talla hevosella, joiden pää ulottui 
pilviin ja tuli tuiski sieraimista. 
Kuskipukilla istui kuski, jolla oli 
kädessä piiska kuin pisin flakun  
raaka. Itse haltija istui takana 
kasvot ja rinta liehuvan naava- 
parran peittämänä. Viisikymmen
tä syltä oli pyöräin väliä ja ajoi
vat niin että suurimmat männyt 
la’ossa olivat ja suuret vahakivet 
sinkoilivat pyörien alta. He ajoi
vat pitkin kangasta aina Poriin 
saakka. Ankara maan tärinä ja 
valtava humina kaikui kauan 
vielä jälkeen, kunnes viimein pa
lasi taas entiselleen erämaan tyyni 
rauha . . .

Rikkautensa pian haihtui kuten  
herransakin. Rahkion mahtavan 
niitun anastivat ihmiset. Karjansa 
niin ikään. —  Vähä-Sorvaston 
Mikolassa oli vielä kauan sen jäl
keen lehmärotu, joka polveutui 
Hevonlinnan haltijan kuuluisista 
lypsäjistä. Näitä kuuluja lypsäjiä 
halusivat jo anastaa paikkakun
nan asukkaat, kun vielä Haltija 
Hevonlinnalla asusti. Se oli ääret
tömän vaarallista ja uhkarohkeata 
peliä. Hevonlinnan haltijan pai- 
m entyttö Kaari oli uskollinen ja 
älykäs, joka aina osasi pelastaa 
lehmänsä ihmisten käsiin joutu
masta. M utta useampien yrityk
sien perästä, monien loitsujen ja 
taikojen avulla onnistui muuta
mien rohkeiden koskelaisten pii
rittää haltijan karja täydellisesti 
Kaarin voimatta pelastaa rakkaita

lehmiään. K un Hevonlinnan hal
tija taasen —  kuten aina iltaisin 
huusi: »Kaari aja karjas kotiin!» 
huusi paimentyttö valittaen: 
»Kaari ei voi; Kaarin karja on 
saarrettu!» Sillä tavalla menetti 
Hevonlinnan haltija oivalliset leh
mänsä ja oli se yhtenä aiheena 
hänen pakoonsa. Haltijan aarteet 
kalvoivat esiin 7 pohjalaista, jotka 
valkealla hevosella ja yhden heis
tä hautaan uhriksi jäämällä vei
vät aarteen muassaan. Siitä aarni- 
haudasta on vielä syvennys jä- 
lellä.

*
Kauan sen jälkeen purjehti eräs 

laiva myrskyn suojaan Gotlannin 
saareen. Laivassa oli eräs meri

mies Huhtamo Koskelta. Laivan 
väki nousi ylös saareen ja tapasi 
muinoisen Hevonlinnan haltijan 
kovasti vanhentuneena loikovana 
nuotiotulen ääressä, jalat pään 
alasena. Merimiehet pelästykses- 
sään yrittivät paeta, mutta haltija, 
joka heräsi unestaan, esti heidät 
menemästä. Janoaan valittaen 
hän kysyi, vieläkö siellä Suo
messa juodaan yhtä hyvää olutta 
kuin silloin, jolloin minäkin siellä 
olin. Merimiehet kantoivat lai
vasta tervatynnyrin, jonka haltija 
joi suurella nautinnolla. Laivalta 
taas poistuessaan näkivät meri
miehet pelolla kuinka jättiläisen 
pojat heidän jälkeensä nokkasivat 
kiviä laivaan. Hädissään sysäsivät



8 K O S K E L A I N E N N:o 4 — Joulu 1958

Vanhoja raamattuja luetteloimaan

Kuten oppikirjoista tiedäm m e, ilm estyi Uusi Testam entti M ikael Agricolan kääntä- 
mänä 1548, Psalttari 1551 sekä katkelm ia Vanhasta Testam entista 1551 ja 1552. 
Vuonna 1642 ilm estyi koko Raam attu suom eksi. Se painettiin Tukholmassa ja yllä  
on kuvattuna sen kansilehti. Uuden painoksen toim itti siitä Florinius 1683— 1685. Sen 
jälkeen Pöytyän rovasti L izelius käänsi Raam atun uudelleen ja täm ä ns. Pöytyän R aa
m attu ilm estyi 1758 eli täsmälleen 2 00  vuotta sitten. Sen hyvä kieliasu teki tämän 
»kirjojen kirjan» niin halutuksi, että Raam atusta oli otettava neljäs painos 1776. Uuden 
korjatun laitoksen julkaisi Raam atusta A . W . Ingman 1858— 59 ja sitä kutsutaan 
»Koetusraam atuksi». V. 1861 asetettiin raam atunkäännöskomitea, jonka työn tulok
sena kirkolliskokous hyväksyi käytäntöön UT:n 1913 ja VT:n 1933. Kun Pöytyällä  
äsken juhlittiin Lizeliuksen 250-vuotissyntym äpäivää ja hänen Raam attunsa 200-vuo- 
tispäivää, luetteloi paikallinen lehti pitäjän vanhat Raam atut. Tulos oli erinomainen. 
N yt haluaa »Koskelainen» tehdä pitäjässään samanlaisen kulttuurityön. Siksi pyydäm m e  
johtaja Rautalinille ilm oittam aan vanhat R aam atu t aina edellä mainittuun  »Koetus- 
raam attuun» asti. Tulevan kotiseutumuseonkin kannalta tällaiset tiedot ova t terve

tulleita.

HÄMEEN HÄRKÄTIESTÄ
Kun aikoinaan tuli hyväk

sytyksi suunnitelma, jonka 
mukaan Hämeen härkätien 
oikaisu sivuutti kokonaan 
Marttilan keskuksen, lau
suttiin siitä surkuttelu 
naapuripitäjäläisiä kohtaan. 
Mutta nyt, kun tie on jo 
Sorvastolle asti kuljettavas
sa kunnossa ja valmistuu 
kevääseen mennessä Fors
saan asti, voidaan todeta, 
että on syytä surkutella 
koskelaisiakin, sillä onhan 
käynyt selville, että sen jäl
keen kun tieoikaisu on val
miina, valtion mielenkiinto 
vanhaa, Tarvasjoelta Mart
tilan kautta Koskelle suun
tautuvaa ikivanhaa valta
tietä kohtaan alkaa laimen
tua. Voi tulla hyvinkin pian 
aika, jolloin marttilalaiset 
sekä koskelaiset joutuvat 
lähettämään tiepiiriin kir
jelmiä ja lähetystöjä sen 
vuoksi, että vanha tie hoi
detaan ja aurataan huonos
ti. Näin ollen on ymmärret
tävää, että niin Marttilan 
kuin Koskenkin kunnallis
miehet ovat valveilla, kun 
tieoikaisun valmistumisen 
jälkeen käydään keskuste
lemaan valtion edustajain 
kanssa tiekysymyksistä.

Hämeen härkätien oikaisu 
on muuten työllisyyden 
kannalta ollut tervetullut. 
Erinäisissä lehdissä on moi
tittu tietyömaalla makset
tuja palkkoja, mutta niille 
työmiehille, jotka ovat voi
neet asua kotonaan ja käydä 
työssä omin eväin, palkat 
lienevät olleet riittävät.

laivamiehet aina kivet mereen pe
läten, että laiva lopulta niiden 
painosta uppoaisi. K olm e kiveä 
oli jäänyt ison maston juureen, 
jotka laivan saavuttua Turun ho
rninaan löydettiin ja vietiin erään 
juvelisepän tarkastettavaksi. Sil
loin huomatuinkin niiden sisältä
vän eräitä harvinaisia jalokiviä. 
N yt lähetettiin Turusta 3 laivaa 
tarpeellisilla miehillä ja apuneu
voilla varustettuna etsimään me
reen heitettyjä kiviä. M utta sille 
tielle ovat jääneet niin laivat kuin 
miehetkin, sillä meri piti saa
liinsa.

(Julkaisussa »Puolituhatta 
vuotta» 1909).

E e l i s  K e  s ä l ä

—  Oli jätetty Herran h al
tuun. K erto m u k sessaan  M a rt
ti la n  p iir ik u n n a s ta  k ir jo itt i  n i 
m ism ies E dv. S jö m an  s e u ra a 
v asti: » Y h te is to im in ta -aa te  on  
tu l lu t  m e itä  k u in  T a iv aasta  
au ttam aa n . P ien i m a an v ilje 
l i jä  on k in  n ä ih in  aik o ih in  j ä 
te t ty  om an  onnensa  n o jaan . 
P ää as ia  on o llu t e ttä  h ä n  saa 
v e ro n sa  m a k se tu k s i ja  m u u t 
ra s itu k sen sa  sov ite tu ksi. H en 

k in en  ed istys on jä te t ty  H e r
ra n  h a ltuun .»  —  T äm ä tuo  
m ie leen  tap au k sen  A li-L iip o - 
lasta . O n n i-po ika , jo k a  oli 
L ahdessa  p u u ta rh u r in a , oli 
tu llu t k a tso m aan  ä itiä än . K u n  
po ika sanoi, e tte i h ä n  voi lan -  
k eev an  v ekse lin  ta k ia  jä ä d ä  
yöksi, k ä sk i ä it i  v ek se lia s ia t 
jä t tä ä  »H erran  ha ltu u n » . P o i
k a  jä i  yök si ja  ä it i  k e rto i 
m u u n  ohe lla  v a ik eu k siaan . S a 

noi, e tte i saa  m is tään  p u id en  
p ilkk o jaa . S illo in  O nni k e -  
h o itti  m oise t m u rh e e t j ä t t ä 
m ään  H e rra n  h a ltu u n , jo llo in  
V ilh e lm iin a -ä iti k im p a a n tu i ja  
sanoi: »Ei H e rra  m in u n  p u i
ta n i hak kaa» . S iihen  v a sta s i 
O nni, e ttä  ei H e rra  h ä n en  
v e k se lia s io itaan k aan  hoida.

A urasen K irjapa in o  
Forssa 1958


