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Pääsiäisen ihmettä on itsel
leni joskus väkevästi selittä
nyt eräs kuulemani elämän
kohtalo:

Pienessä onnellisessa ko
dissansa eli kaksi iäkästä 
puolisoa. Heillä oli vain yksi 
poika. Isä oli ollut menestyvä 
liikemies. M utta kun hänen 
poikansa tuli siihen ikään, 
niin isä luovutti johdon koko
naan hänelle. M utta  harvi
naista ei ole, että suurta luot
tamusta käytetään väärin. Ja 
niin tässäkin tapauksessa kä
vi. Kun väärinkäytökset pal
jastuivat, isän kiivastus syt
tyi. Poika lähetettiin kauas 
vieraille maille.

M utta pienessä perheessä 
oli äitikin. Hän oli kerran 
sydämensä alla kantanut las
tansa. Hän rakasti sitä lan
genneenakin. Kun hänen m o
net pyyntönsä ja rukouksensa  
eivät vaikuttaneet puolison 
päätökseen, niin aikanaan äi
din sydän tuli surusta sai
raaksi. Siitä kehittyi nopeasti 
kuolintauti.

Viimeisenä pyyntönänsä 
puoliso esitti nyt puolisollen
sa sen monesti toistetun toi
vomuksen, joka koski tuhlaa
japojan paluuta. E ikä kuole

van rakkaan viimeisiä pyyn
töjä ole helppo vastustaa. 
Sana lähetettiin pojalle. Ja 
eräänä päivänä hän jälleen 
asteli lapsuuskotinsa tutuissa 
paikoissa. Siinä oli äidin huo
neenkin ovi. Hän raotti sitä 
ja näki: Isä seisoi vakavana 
kovin kalpean äidin vuoteen 
äärellä. Poika hiipi aroin as
kelin toiselle laidalle. Ä idin

ja lapsen katseet kohtasivat 
taas. Sanoja ei sanottu. M ut
ta sairaan voimattomat kädet 
rupesivat tavottamaan toinen 
tuhlaajapojan, toinen vihastu
neen isän kättä. Viimein ne 
yhtyivät äidin rinnan päällä. 
Siihen luhistuivat voimatkin. 
Oli tapahtunut s o v i n t o .  
M utta sen hintana oli alttiiksi 
annettu elämä.

Lukijani! Tiedän hyvin, 
että kaikki vertaukset ontu
vat. Siinä elävästä elämästä 
otetussa p ikku  historiassa, 
jota nyt olen käyttänyt, on 
piirteitä, jotka eivät ollen
kaan ole rinnastettavissa pe
lastushistorian valtaviin tosi
asioihin. M utta itseäni tämä 
kertomus on monesti kuljet
tanut pitkäperjantain ristin
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luokse. Ja jos se Jumalan ar
mosta auttaisi sinne sinutkin, 
niin sinä näkisit ihmisen syn
nin ja sinun syntisi koko va
kavuuden. Taivaan täytyi to
dellakin antaa suurin uhrinsa 
verisenä. Kyllä ihmisten ky 
sym ykset ovat m onet ja vai
keat, ja kyllä ihmisen orpous 
voi olla sydäntä koskeva. 
M utta koskaan ei ole tehty 
järkyttävämpää kysym ystä ei
kä kenenkään yksinäisyys ole 
milloinkaan ollut sellainen 
kuin ristinkärsijän, kun hän 
Golgatan kum m ulta huusi: 
»M inun Jumalani, minun Ju
malani, m iksi sinä hylkäsit 
m inut?» Siinä oli uhri, joka  
tarvittiin, että me saisimme 
nähdä lepytetyn Isän kasvot!

Vanhat puhuvat kahdesta 
pääsiäisestä: ristin pääsiäises
tä ja ylösnousemuksen pää
siäisestä. Sentähden, että on 
ollut ristin pääsiäinen, tavoit
taa m yös maailman ääriä 
kaikkien aikojen väkevin voi- 
tonhuuto: »Se on täytettyiin 
Toista pelastusta ei tarvita 
kuin se on, m inkä Jeesus si
nun edestäsi ja maailman 
edestä suoritti loppuun Gol
gatalla. K un pääsiäinen tulee, 
ja sen sanoma tyhjästä hau
dasta, ja siitä, että Herra on 
ylösnoussut, niin se on 
niinkuin Jumalan valtava 
A  m  e n pitkänperjantain ris- 
tinsaarnaan. Ristin hedelmä
nä meidän omanamme on so
vitettu Isä, uusi rikas elämä 
hänen yhteydessään täällä, ja 
viimein autuus ja avoin tai
vas!

Olemme katselleet pääsiäi
sen ihmettä: elämä versoo 
kuolemasta. »Jos uskoisit, 
niin saisit nähdä Jumalan 
kirkkauden .»

Pääsiäisterveisin 

E r k k i  N  o r m a j a

Uusi maankäyttölaki ja 
siihen liittyvänä laki maan- 
käyttölainoista tuli voimaan 
tammikuun 1. päivänä 1959. 
Lakia koskeva asetus vahvis
tettiin helmikuun 20. päivänä 
1959. Vasta täm än jälkeen 
on päästy aloittelemaan 
uusien lakien mukaista lai- 
noitustoimintaa, joka onkin 
saanut varsin suuren mielen
kiinnon osakseen. Uuden lain 
mukaisia lainoitusmahdolli- 
suuksia tarkasteltaessa voi
daan todeta, että n. 85 % 
maaseudun asukkaista kuu
luu maankäyttölainoituksen 
piiriin. Heillä on siis edelly
tykset saada k.o. lainoja jo
honkin tarkoitukseen. Kaikki 
onkin siis hyvin siihen asti. 
Kun edellä m ainittuun lainoi
tukseen on kuluvan vuoden 
aikana käytettävissä varoja 
n. 6,5 mrd. m arkkaa, ei täm ä 
summa varm aankaan riitä 
kaikille lainoja anoneille. T ä
mä lieneekin hyvän asian hei
koin kohta. Toivottavasti 
uuden lain mukaisella lainoi
tuksella pystytään kuitenkin 
rahoittam aan ainakin ne tar
peet, jotka ovat todella vält
tämättömiä. Osuuskassa te
kee om alta osaltaan parhaan
sa saattaakseen asiat myön
teiseen päätökseen.

Kun seuraavassa selostan 
edellä m ainittua lainoitustoi- 
mintaa, en pyri sitä tekemään 
mitenkään yksityiskohtaisesti, 
koska se vaatisi koko leh
temme palstatilan. Kaikista 
yksityiskohdista ei ole tätä 
kirjoitettaessa vielä tarkko
ja ohjeita käytettävissäkään, 
mutta toivottavasti niitä on 
jo silloin kun tätä luetaan. 
Yritän kuitenkin antaa lainaa 
tarvitseville ja  sitä hakeville 
joitakin ohjeita ja neuvoja.

M aankäyttölain tärkeim 
pänä tehtävänä on muodos

taa itsenäisiä, elinkelpoisia ti
loja ja pyrkiä säilyttämään 
maa ja asunto m aatalousväes
tön ja maaseudulla jatkuvasti 
asuvien henkilöiden hallussa, 
sekä parantam aan jo olevien 
tilojen edellytyksiä kannatta
van m aatilatalouden harjoit
tamiseen viljelyksiä lisäämäl
lä, lisäalueita antamalla, elin
kelvottomia viljelmiä yhdis
tämällä sekä tilusten sijoitus
ta tarkoituksenmukaisesti jär
jestämällä.

M aankäyttölain mukaisella 
viljelystilalla on peltoa enin
tään 20 m uunnettua pelto
hehtaaria ja m etsää enintään 
sellainen m äärä, että  sen 
vuotuinen tuotto on 75— 125 
m 3. Asuntoviljelystilalla  on 
vastaavasti peltoa enintään 
4 m uunnettua peltohehtaaria 
ja m etsää sellainen m äärä, 
että se tuottaa enintään tilan 
polttopuut. Asuntotilaan  an
netaan m aata enintään 2 heh
taaria ja  asuntotontti ei 
yleensä saa olla alle 2.000 
m 2. Siinä ovat ne neljä tila- 
tyyppiä, joista laissa puhu
taan.

Sisarosuuslainat.

Sisarosuuslainan m yöntä
misen edellytyksenä on, että 
on olemassa perikunta ja  että 
joku perikunnan osakkaista 
haluaa ostaa tilasta toisten 
osuuksia. Näin hankittujen 
osuuksien ja  hakijan ennes
tään omistamien alueiden yh
teinen pinta-ala ei saa nousta 
suuremmaksi kun mitä edellä 
on viljelystilan pinta-alasta 
sanottu. M yöskään kauppa
hinta ei saa ylittää paikka
kunnalla vallitsevaa hintata
soa.

Sisarosuuslainaa vastaavaa 
m aanostolainaa voi saada ti
lan määräosien ostamiseen.

Vanhem m at voivat siis jo 
eläessäään myydä jollekin tai 
joillekin lapsistaan tilansa, ja 
ostaja saa lainaa näiden ra
hoittamiseen. Sisarosuuslai
naa ja sitä vastaavaa m aan
ostolainaa myönnetään enin
tään 90 % osuuden kauppa
hinnasta, kuitenkin enintään
1.800.000 m arkkaa viljelys
tilaa kohti ja 1.000.000 
m arkkaa asuntoviljelystilaa 
kohti. A inakaan ennen vuot
ta 1958 tehdyt kaupat eivät 
tulle lainoituksessa kysymyk
seen, m utta sen sijaan jälkeen 
1. 1. 1959 tehdyt kaupat oi
keuttavat kenties lainan saan
tiin. Tästä ei vielä ole tark
koja tietoja käytettävissä. Jos 
aikoo anoa edellä mainittuja 
lainoja, on syytä jo ennen 
kaupantekoa kääntyä raha
laitoksen puoleen. Pitäjän 
asutuslautakunta ja alueen 
asutustarkastaja antavat asi
asta lausuntonsa. Sisarosuus- 
ja niihin verrattavat maan- 
ostolainat ovat lainoja myön
nettäessä ensimmäisellä sijal
la.

Maanostolainat.

M aanostolainaa voidaan 
myöntää, milloin tilan tai 
alueen hinta ei ole paikka
kunnan käypää hintaa suu
rempi, enintään 75 % kaup
pahinnasta. Enimmäismäärät 
ovat kuitenkin: Rakentam a
ton viljelystila 1.400.000 
mk, rakennettu viljelystila
2.200.000 mk, rakentam aton 
asuntoviljelystila 750.000m k, 
rakennettu asuntoviljelystila
1.400.000 mk. Asuntotilaksi 
tai tontiksi katsottavan ra
kennetun tilan tai alueen os
tamiseen saa maanostolainaa 
myöntää vain erikoistapauk
sissa. Kokonaan tai pääasias
sa rakentam attom an viljelys-
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tai asuntoviljelystilan ostami
seen voidaan lainaa myöntää 
jopa 90 % kauppahinasta, ei 
kuitenkaan enem pää kuin 
mitä edellä m ainitut enim
mäismäärät osoittavat.

Asuntolaina.

Asuntolainoja voidaan myön
tää asuinrakennusten raken
tamisen, laajentamisen ja pe
ruskorjausten suorittamisen 
rahoittamiseksi viljelys-, asun- 
toviljelys-, asuntotiloille ja 
asuntotonteille m aalaiskun
nissa. Lainaa voidaan myön
tää 40 % rakennuskustan
nuksista, kuitenkin enintään
800.000 m arkkaa yhden ja
1.100.000 m arkkaa kaksi 
asuntoa käsittävän rakennuk
sen rakentam ista varten, sekä
400.000 m arkkaa asuinra
kennuksen laajentamiseen ja 
peruskorjauksiin. A suinra
kennuksessa, jota varten 
asuntolainaa myönnetään, saa 
olla enintään kaksi asuntoa, 
joista toisen tulee käsittää 
ainakin kaksi asuinhuonetta 
ja keittiön, ja joka pinta-alal
taan on vähintään 50 neliö
metriä.

Lainaa anottaessa on hy
väksyttyjen rakennuspiirus
tusten samoin kuin kustan
nusarvion oltava kahtena 
kappaleena. Rakennuspiirus
tuksia teetettäessä on syytä

pyytää ne ainakin neljänä 
kappaleena. Asuinrakennuk
sen pohjapinta-ala saa olla 
viljelystilalla enintään 120 
m 2, asuntoviljelystilalla 110 
m 2 ja muilla 100 m 2.

R  akentamislaina

Kun edellinen laina oli 
tarkoitettu asuinrakennusten 
rakentamiseen, myönnetään 
talous-, kotieläin- ja ulko
rakennusten rakentamiseen, 
laajentamiseen ja peruskor
jausten suorittamiseen raken- 
tamislainaa 75 prosenttia 
hyväkstyistä rakentam iskus
tannuksista, kuitenkin enin
tään kotieläinrakennuksen 
rakentamiseen viljelystilalle
700.000 m arkkaa, asuntovil
jelystilalle 500.000:—  ja 
asuntotilalle 250.000:— , ja 
tällaisten rakennusten laajen
tamiseen ja peruskorjausten 
suorittamiseen vastaavasti 
400.000:— , 250.000:—  ja 
100.000:— . Muiden talous- 
samoin kuin ulkorakennus
ten rakentamiseen viljelysti
lalle 300.000:—  ja asunto- 
viljelystilalle 200.000:— , se
kä näiden rakennusten laa
jentamiseen ja peruskorjaus
ten suorittamiseen vastaa
vasti 150.000:- ja 100.000:-. 
Lainaa anottaessa vaaditaan 
luonnollisesti rakennuspiirus
tukset ja kustannusarvio.

Irtaimistolainaa.

V älttäm ättöm än m aata- 
lousirtaimiston hankkimiseen 
voidaan saada myöskin lai
naa. Elottom an maatalousir- 
taimiston hankkimiseen sitä 
m yönnetään vilj .tilalla enin
tään 400.000:—  ja asunto- 
viljelystilalla 200.000:—  sekä 
elollisen irtaimiston hankki
miseen viljelystilalla enintään 
150.000:— , asuntoviljelysti
lalla 100.000:—  ja  asunto
tilalla 30.000:— .

Edellä mainittujen lisäksi 
voidaan saada traktorin ja 
sen lisälaitteiden hankkim i
seen enintään 600.000:— , 
mikäli hakija kirjallisesti si
toutuu pitäm ään traktoria yh
teiskäytössä, tekemällä sillä 
työtä muiden viljelijöiden hy
väksi.

Sähköistämislaina.

Sähköistämislainaa saadaan 
myöntää osuus- ja liittymis
maksujen, osakkeiden sekä 
tarvittavien laitteiden hankki
misesta johtuvista kustannuk
sista 75 % , kuitenkin vilje
lystilalle enintään 180.000:-, 
asuntoviljelystilalle 150.000:- 
ja asuntotilalle ja -tontille 
100 .000 :— .

Lisäksi voidaan myöntää 
raivaus-, laidun-, perusparan
nus- ja tielainaa eri m ää
räysten mukaisesti. Kaikissa

näissä pitää olla työ- ja han
kintasuunnitelma kustannus
arvioineen.

Lainojen todelliset saanti- 
mahdollisuudet.

Edellä on esitelty lyhyesti 
eri lainoitusmuotoja ja m ai
nittu ne ylimmät m arkkam ää
räiset summat, joihin laina
m äärä voi nousta. M inä kui
tenkin varoittaisin teitä laino
jen hakijoita varautum aan 
siihen, että parhaassakin ta
pauksessa saattavat myönne
tyt lainat olla vain ehkä puo
let mainituista ylimmistä 
summista. Asutustarkastaja 
R istikartano on esittänyt, to 
sin vain om ana henkilökoh
taisena mielipiteenään, että 
1 miljoonaa m arkkaa suu
rempia lainoja tuskin voi
daan myöntää nykyisin käy
tettävissä olevista varoista. 
M yönnettävien maanostolai- 
nojen keskimääräinen suu
ruus vaihtelee ehkä 600.000 
-800.000 mk:n vaiheilla, tus
kin kuitenkaan juuri ylittää 
50 % kauppahinnasta. N or
maalin kolme lapsisen per
heen on mahdollisuus saada 
noin 450.000 mk:n suuruus
luokkaa oleva laina asuin
rakennuksen rakentamiseen. 
U lkorakennuksen rakenta
miseen saataneen ehkä 
hieman vähemmän. Trak-
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~C,at köövöi min
ialo pystyyn

N uortentupa, piirtänyt prof. Yrjö Liipola.

torilainasta hän mainitsi, 
että 300.000 m arkkaa on 
ehkä keskimääräinen suu
ruus. A sutustarkastaja Risti- 
kartano perusteli esittämiään 
lainam ääriä sillä, että kuntien 
asutuskassojen kautta myön
netyt lainat ovat olleet tä tä  
suuruusluokkaa, ja koska lai
noitukseen ei ole käytettävis
sä sanottavastikaan suurem
pia raham ääriä kun mitä oli 
asutuskassoilla, eivät lainat 
voine nousta edellä esitettyjä 
suuremmiksi. Varsin päte
västi perusteltu.

Lainojen takaisinmaksu ja 
korko.

Sisarosuus-, maanosto-, ra 
kentamis-, raivaus-, peruspa
rannus- ja tielainat peritään 
takaisin 5 %  :n vuotuismak
suin, josta summasta 3 % on 
korkoa ja  2 % kuoletusta. 
M aksuaika on näin ollen 31 
vuotta.

Asuntolainan laina-aika on 
33— 45 vuotta riippuen vuo
tuismaksun suuruudesta. Kor
koa peritään sama m äärä 
kuin aravalainoissakin, eli 
tällä kertaa 1 % .

Siementen, lannoitteiden ja 
maatalouskalkin ostamiseen 
myönnetystä lainasta peri
tään 25 % :n  vuotuismaksu, 
josta korkoa 3 % ja loppu 
kuoletusta. Laina-aika on 5 
vuotta. M uista irtaimistolai- 
noista peritään 10 % :n  vuo
tuismaksu, josta korkoa 3 % 
ja loput kuoletusta. Laina- 
aika on 13 vuotta.

Vuotuism aksut peritään 
kahdessa erässä, kesä- ja 
joulukuussa, siis 1 /2  vuotta 
kerrallaan.

Lainojen vakuudet.

Pitkäaikaisiin lainoihin vaa
ditaan yleensä kiinnitysva
kuudet, mikäli se on mahdol
lista, m utta lyhytaikaisissa 
lainoissa voi tulla m uunkin
lainen vakuus kysymykseen, 
esimerkiksi takaajat. Samoin 
voi esimerkiksi rakentam is
aikana olla takaus lainan li
sävakuutena, ellei tila vastaa 
muuten lainaa.

Nuortentupa, joka yli vii
denkymmenen vuoden ajan 
on ollut koskelaisen nuoriso- 
seura- ja urheiluväen kokoon
tumispaikkana, on osoittau
tunut jo tehtävänsä tehneeksi, 
eikä se voi enää täyttää ny
kyajan vaatimuksia. Tämä on 
täysin ym m ärrettävä ja  ym
m ärretty asia pitäjässämme, 
josta selvimpänä todisteena 
on se lämmin myötämieli
syys nuorisoseuran alkamalle 
hankkeelle uuden seuratalon 
aikaansaamiseksi. Tietysti jos
tain kulmalta on kuulu
nut vastustavia soraääniäkin, 
m utta ne ovat hukkuneet 
yleiseen hyväksymisen hymi
nään, ja varmasti asiaan nyt 
ehkä vielä epäilevästi suhtau- 
tuvatkin m uuttavat kantansa 
kun vakavasti sitä ajattelevat.

Nykyinen teknillistyvä yh
teiskunta pyrkii entistä pi
tempiin vapaa-aikoihin, josta 
on seurauksena pulm a niiden 
oikeasta viettämisestä. V ar
sinkin nuori ihminen on poh
jimmaltaan toimintatarmoi- 
nen ja haluaa myöskin va- 
paa-aikoinaan harrastaa jo ta
kin mieltä kiinnostavaa. Täl-

Lainojen hakeminen.

M aankäyttölain mukaisia 
lainoja haetaan rahalaitosten 
kautta, ja kuten sanom alehti- 
ilmoituksista olette huom an
neet, ovat rahalaitokset kovin 
auliita palvelemaan teitä näis
sä asioissa. Hakemukseen on 
liitettävä hakijan perhesuh
teet selvittävä virkatodistus, 
hakijan omistaman tilan 
omistuskirja, verolautakun
nan lausunto hakijan omai

löin on tärkeätä, että nuorten 
harrastukset voidaan ohjata 
oikeaan ja hyvään suuntaan, 
kuten nuorisoseuratyön ja u r
heilun pariin. Ensimmäinen 
ehto näiden harrastuksien 
harjoittamiseen on tarkoitus
taan vastaavien, riittävien ti
lojen saanti, jotka varsinkin 
maaseudulla ovat usein vai
keasti järjestettävissä. Täm ä 
on ehkä perimmäisin ja  tä r
kein syy kunnollisen seurata
lon rakentamiseen.

suudesta ja verotettavasta tu 
losta viimeksi toimitetun tu 
lo- ja omaisuusverotuksen 
m ukaan. —  Sisarosuuslainaa 
haettaessa pitää olla perin- 
nönjakokirja.

Edellisessä olen pyrkinyt 
lyhyesti selvittämään maan- 
käyttölainojen pääkohtia, 
m utta selostus on varsin 
puutteellinen. Asiahan on 
niin monivaiheinen, että jo
kainen tapaus on käsiteltävä 
erikseen ja todettava, onko

Riittävän tilava ja asialli
nen talo takaa myös m ah
dollisuudet suurempienkin, 
esimerkiksi maakunnallisten 
juhlien ja tilaisuuksien jär
jestämiselle, joista varmasti 
aina koituu hyötyä paikka
kunnalle. Tällaisen toiminnan 
hedelmällisyydestä on esi
merkkejä omankin pitäjäm 
me kohdalla. Kunnollisen 
seuratalon puuttuminen on 
selvästi osoittanut viimeisinä 
vuosinakin, miten nuoriso et

ko. tapauksessa mahdollisuus 
saada näitä halpakorkoisia 
ja pitkäaikaisia lainoja. Vasta 
sen jälkeen kun lainoitusta 
on päästy käytännössä toteut
tam aan saadaan ne käytän
nön kokemukset, joita lai
noituksen joustava hoitami
nen edellyttää. Ennen muihin 
toimenpiteisiin ryhtymistä on 
parasta keskustella ja neuvo
tella asiasta osuuskassassa.

E. Rautalin.
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Talolan ja Tuimalan 
viljasatoja 8 0  vuoden 

takaa

>ii huvittelumahdollisuuksia 
a paikkoja kauempaa, josta 

aiheutuu ylimääräisiä kuluja 
pitkien m atkojen vuoksi, ja 
raha virtaa pois om alta paik
kakunnalta palvelemaan toi
sia tarkoitusperiä. Oikein oh
jattu huvielämä ajanm ukai
sissa tiloissa omalla paikka
kunnalla olisi omiaan tuo
maan rahaa m uualta tänne 
sekä luom aan edellytyksiä 
vastaiselle toiminnalle oman 
kotiseutumme hyväksi. Jo  nä
mä m uutam at tosiseikat ovat 
riittävät todistam aan kunnon 
seuratalon tarpeellisuuden.

M itä sitten tulee hankkeen 
käytännölliseen toteuttam i
seen, niin siinä on kieltäm ät
tä monia vaikeuksia voitetta
vina, m utta ne eivät saa pelo
tella tinkimään pääm äärästä. 
Uuteen suunniteltuun taloon 
on tarkoituksena tehdä juhla
sali, johon sopii 400— 500 
henkeä ja jossa voidaan har
joittaa yleisimpiä sisäurheilu- 
lajeja. Juhlasalin lisäksi tule
vat sam aan tasoon välttäm ät
tömät eteis- ja näyttämötilat, 
ravintolahuone keittiöineen 
sekä vahtimestarin asunto. 
Alakertaan sijoitetaan harjoi
tussali voimailu-urheilua var
ten, sauna pukuhuoneineen, 
käymälät, lämpökeskus ja 
polttoainevarasto. Ravintola- 
ja eteistilojen päälle tulee 
kaksi kerhohuonetta, jotka 
ovat alustavasti suunniteltu 
käytettäviksi johtokuntien 
kokoushuoneena sekä mies
laulajien harjoitushuoneena. 
Kuten edelläolevasta selviää, 
on talon tarkoituksena pal
vella mahdollisimman moni
puolista seuraelämää ja har
rastustoimintaa paikkakun
nallamme.

Suunnitelma tuntuu ehkä 
suurelta, m utta se on helposti 
toteutettavissa, kun koko pi
täjä on yksimielisenä asiaa 
eteenpäin viemässä. Tähän 
mennessä on jo suoritettu 
tarvittavan puutavaran ke
räys, joka antoi tulokseksi n.
2.000 tukkia. Täm ä oli en
simmäinen huomattavampi 
'aavutus, joka osaltaan toi jo 
esille useita erittäin kauniita 
myötämielisyyden ilmauksia 
runsaiden luovutusmäärien

M inkälaista oli eläm ä p itäjäm 
me taloissa 1870-luvulla? Siitä 
osaisivat vanhim m at asukkaam m e 
an taa  yksityiskohtaisia kuvauksia, 
jo tka ajankuvauksina olisikin syy
tä  tallettaa, m u tta  y h tä  m ielen
kiintoista on lukea tietoja sen 
ajan  m aanviljelyksestä. K unnan
toim istosta olem m e saaneet käy
tettäväksi T alo lan  ja  Tuim alan 
kylien talojen kylvö- ja satotau- 
lukot v:lta  1878, sekä hiem an tie
to ja kotieläim istä ja  asuinraken
nuksista. Viimeksi m ainituista  sa
notaan , e ttä  m olem m issa kylissä 
on asuinhuoneita  yhteensä 68, 
jo tka  kaikki ovat »w arustetut tuli 
sijoilla joissa on  Korsteni». P ä 
reillä  kate ttu ja  huoneita  on 22 ja 
»lauroilla  tah i m alvoilla» 46. 
K aikki talo t ovat korkeudeltaan  
»1 ren kertaisia».

K otieläim istä m ainitaan , että  
tarttuvien  tau tien  k au tta  ei luon
tokappaleita  ole sinä vuonna 
kuollu t olleenkaan eivätkä pedot
kaan  ole n iitä  tappaneet.

Lehm iä on eniten M aunulla, 
eli 17, seuraavana on  K naapi, 
m issä niitä on 12. Franssisella, 
Sepällä, Yli- ja  Ali-Isotaloissa, 
M äkilässä, W ingolla, Sulkalassa 
ja Ja llilla  vaihtelee lehm äluku 
kuudesta yhdeksään. M aunulla  
on härk iä  ja  sonneja 12, K naa- 
pilla  1 ja  m uilla kolm en paik
keilla. K okonaista kym m enen he
vosta m ainitaan  olevan Ali-Iso- 
talossa, m utta  härk iä  ei sitten pi
detäkään. M aunulla  on 12 härän  
lisänä 8 hevosta.

L am paiden kasvatus on  ollu t 
yleistä, ja  parikym m entä lam 
m asta näy ttää  olevan tavallinen 
m äärä. M aunu on hankkinut niitä

muodossa. Valitettavasti oli 
jokunen päinvastainenkin ta 
paus, m utta tällaisethan voi
daan korjata myöhäisemmäs
sä vaiheessa, sillä täm ähän 
oli vasta alkua. Varsinaisen 
rakentamisen aikana tullaan 
tarvitsemaan apua m itä eri
laisemmissa muodoissa, joten 
silloin tulee varmasti jokai
selle tilaisuus osallistua hank
keeseen ja  saada samalla hy
vänolon tunne siitä, että  on 
tehnyt jotakin kotiseudun ja 
erikoisesti sen nuorison tule
vaisuuden yhteiseksi hyväk
si. Rakentamisessa tarvitaan

jopa 32. Sen sijaan kananhoito  
on ollut pientä. M aunulla  m ain i
taan  19 kanaa, K naapilla  18 ja 
m uilla kym m enestä alaspäin. K ai
kissa kym m enessä talossa sano
taan  olevan yhteensä 88 lehm ää, 
41 hä rk ää  ja  sonnia, 44 hevosta, 
173 lam m asta, 17 sikaa ja  94 k a 
naa.

Kylvö- ja  sato taulukossa ei 
m ainita  talo jen  heh taarim ääriä , 
vaan a inoastaan  kylvö- ja  sato
m äärät. V ehnänviljelys on  vielä 
m iltei tuntem atonta. K uudessa ta 
lossa on sitä  kylvössä enim m äk
seen 1 /6  tynnyriä. Sulkalassa on 
eniten eli 2 /5  tynnyriä. Viimeksi 
m ainitussa talossa se on  kasva
nutkin hyvin, sillä sa toa  on k o r
jattu  4 tynnyriä. Sepän 1 /6  tyn
nyristä on  tu llu t satoa 1 /4  tyn
nyriä ja  .Tallilta on nisua korjattu  
yhtä paljon  kuin on ollut kylvös
säkin. K ohtalaisen  hyvin on  pä r
jännyt Y li-Isotalo, joka on  kuu- 
dennestynnyristään saanut satoa 
kokonaisen tynnyrin  eli 1,6 hl. 
V iljalajeista on  seuraavalla  tilalla 
kaura. Sadot ovat yleensä nelin
kertaisia kylvöm äärään  nähden, 
m utta  Franssilassa on  päästy kuu- 
denkertaiseen satoon ja  Sulkalas
sa on  sato jopa yhdeksän kertaa 
siem enm äärää suurem pi. Myös 
ru issadot ovat 5— 6 k ertaa  kylvö- 
m äärää  suurem m at. Ja llilla  m ai
nitaan ruk iita  olevan kylvössä 
4 ,1 /3  tynnyriä, josta on saatu sa
toa 10,5 tynnyriä. Y li-Isotalossa 
on saatu  kylien suurin ohrasato. 
K ylvössä on  ollu t tynnyri ohraa  
ja  satoa on  korjattu  kokonaista  
8 tynnyriä.

Perunaa  on  istu tettu  ta lo a  koh
den noin 8 tynnyriä eli 13 heh-

vanhempien harkitsevaa vii
sautta ja kokemuksia yhtä 
paljon kuin nuorten uskal
lusta ja  toimintatarmoakin, 
joten kaikki ovat tervetulleita 
yhteiseen yritykseen, jonka 
päätökseen vieminen on kun
niakysymys koko pitäjällem
me. Sen vuoksi tänä nuoriso
seuramme 70-vuotisen toi
minnan juhlavuotena onkin 
kaikkien koskelaisten tun
nuksena oleva esi-isien esi
merkkiä seuraten: Talkoovoi
min talo pystyyn.

Nuorisoseura.

Tiedätkö —  ?
—  että osuuskassa m aksaa 

talletukseesi korkeimman  
sallitun koron

— että viljatilisi, juurikas- 
tilisi, maitotilisi jne. m er
kitään niin haluttaessa, 
saapumispäivänään tilil
lesi kasvamaan korkoa

—  että talletus on tarvittaes
sa käytettävissäsi

—  että osuuskassasta saat 
säästölippaan, joko taval
lisen tai filmikuvia esittä
vän kino-lippaan

—  että osuuskassaan voit 
ilman mitään lisämaksua 
suorittaa verosi, kaiken
laiset vakuutusmaksusi, 
keinosiemennysmaksut, 
suoritukset muille paik
kakunnille

—  että voit jättää maksusi 
osuuskassan m aksupalve
lun hoidettavaksi, kuten 
lähes kaksisataa koske
laista jo tekee. 
Osuuskassaan voit luot
taa.

—  että osuuskassasi välittää 
kiinteistösi myynnin

—  että sieltä saa kauppakir
jalle tekijän

—  että kauppakirjasi huuda- 
tuksen voit jättää osuus- 
kassan hoidettavaksi

—  että saatavasikin voit jät
tää  osuuskassasi perittä
väksi

—  että tallettajan edut on 
turvattu osuuskassan 
omilla sekä Osuuskasso
jen Keskus Oy:n rahas
toilla

—  että osuuskassan henkilö
kuntaa velvoittaa vaitio- 
lositoumus

—  että osuuskassaan voit 
luottaa.

toa  ja keskim ääräinen sato on  ta 
loa kohden 507 hehtoa. H yvin 
on peruna m enestynyt Y li-Isota- 
lossa. Kylvössä on  7 heh toa  ja 
satoa on  saatu  48 hehtoa. M äki
lässä on kylvetty 16 heh toa ja 
saatu  53 hehtoa.

Pellavaa on  kylvössä jokaisessa 
talossa, m u tta  sekaviljaa, n au 
riita  ja  m uita  »juurihedelm iä» ei 
ole missään. A inoastaan  M aunun  
ta lo  ilm oittaa nostaneensa 1 /6  
tynnyriä naurista.
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Raamattutiedustelu

tuottanut tuloksia

K O S K E N  Tl .  O S U U S K A S S A N  
ta l le tu s l i ik k e e n  k e h ity s  1949—1958.

»Koskelaisen» joulukuun 
numerossa olleen ilmoituk
sen perusteella on löytynyt 
seuraavat vanhat raam atut:

A arne Klemelän hallussa 
on raam attu, joka on painet
tu v. 1852, eli kuten raam a
tun alussa mainitaan, »kym 
menennen kerran präntistä 
ulos saatetaan».

R aam atun kannessa on 
kirjoitus: Juho Naapuri Juu- 
tilasta, joten se lienee al
kujaan M arttilan Juutilan ky
lästä. Klemelään sen on toi
m ittanut koskelainen Hilta 
M äenpää.

Bertta Digertin hallussa on 
vuotta nuorem pi raam attu, 
joka on painettu Porvoossa 
»P. Widerholmin tykönä  
1853», ja  m ainitaan sen tu 
levan »ensimmäisen toista- 
kym m enennen kerran prän
tistä ulos». Kirjan puisen 
kannen sisäpuolelle on kirjoi
tettu: »Tämän Biblian oikia 
omistaja on Justina Juha 
Henrikin Tytär T  uimalan

251.354.908:—

230.356.143:—

205.089.019:—

180.770.897:—

163.404.258:—

130.136.896:—

120.187.220:—

107.563.771:—

90.345.916:—
81.466.035:—

Mäkilän Wanhan F aarin.» 
H uutokaupan kautta lienee 
kirja vaihtanut omistajaa, ja 
siinä on toinenkin omistus- 
kirjoitus, joka kuuluu: »Tä
män kirjan oikia omistaja on, 
Kaari, Digert. W  1885.»

Digerttien hallussa on 
myöskin Uusi testamentti, 
joka on painettu 1851 H el
singissä. Siinä on seuraava 
omistuskirjoitus: »Tämän ki- 
rian oikia omistaja on Kos
ken Kappelin koulumestarin  
poika Kaari D iikert ja hän on 
sen saanut rippikoulussa 
Marttilan Pitäjän Provastilta 
I. W. Elmkreniltä Wuonna 
1856.»

ie

Digerteiltä löytyi vieläkin 
vanhempia kirjasia. Mm. 
»Hyödyllinen huvitus Luom i
sen Töistä», joka on painettu 
Turussa 1809 eli 150 vuotta 
sitten.

V uonna 1846 painetussa 
kirjasessa »Yhdeksän Vuoti
set Alm anakan N euvot Niit- 
tyin Korjaamisesta ja Kaiken

250
milj.

200
milj.

100
milj.

Os

Karjan Tulon Parantamisesta 
ja Enentämisestä» annetaan 
m onia neuvoja, kuten esim. 
»Karjan teuraaksi syöttämi-* 
sestä.» Täm ä ohje on ollut 
alm anakkaan painettuna v. 
1842:

»Ennen kuin tätä tutkinto
ainetta tarkemmin peruste
taan, ei taida olla liiaksi, il
moittaa muutam ia yhteisiä 
tunnusmerkkejä syöttö-nau- 
tain eroittamisen (valitsemi
sen) johdatukseksi. Maamie- 
hellä, joka tahtoo kaupaksi 
syöttää ainoasti niitä eläimiä, 
lehmistänsä ja härjistänsä 
tätä varten eroittaa, ei ole 
valikoimisen tarvetta, sillä 
hänen täytyy syöttää mitä 
hänellä on, mutta se joka ai
koo ostaa eläimiä varsin syöt- 
tääksensä ja syötettyä m yy- 
däksensä, näin muuttaaksen- 
sa rahaksi liikenevän rehun, 
jota hän ei tahdo, maanvilje
lyksensä vahinkoksi, hukata, 
älköön ostako eläimiä ilman 
valitsemata, ainoasti helpon 
hinnan vuoksi, vaan m arkki
noilla ja muualla m yyntöpai- 
koilla hakekoon senlaisia 
luontokappaleita, kuin luulta
vammin saadaan lihavaksi.

Syöttöä varten ostettavalla 
eläimellä pitää ennen kaikkea  
olla terveet, vahvat ja täysi
lukuiset hampaat, leveä otsa, 
vaan pää ei kuitenkaan ylön 
suuri, korvat pitkät, lujat ja 
vahvakarvaiset, kaula paksu  
ja sen alla riippuvainen (hel- 
luvainen) lipsu eli lelluvainen 
harvakarvainen, rinta leveä, 
matalallen alas riippuva ja 
selkä suora (oikia) ja leveä, 
kalseilla ja sileillä vaan ei 
suinkaa pörröisillä ja vanu
neilla karvoilla taikka pyör- 
töisillä, maha (mako) joksikin  
pitkä ja leveä, vaan ei kui
tenkaan vetelästi riippuvai
nen, kylkiluut ympyriäiset 
niinkuin tynnyrin vanteet 
(vyöt), kuvetlihat, palliot, 
(keltit) täysinäiset, jalat suo
rat, tukevat ja vahvat, pa
remmin lyhyet kuin pitkät, ja 
takajalat jotakin pitemmät 
kuin etuiset, häntä vahva, 
pitkä, ja selkäranga lähtiessä 
vähän nosto nykerössä, ja 
päättyvä puuhkeaan tupsuun. 
Harvoin kyllä tavataan yh
destä eläimestä kaikkia näitä 
m erkkiä, ja meidän täytyy 
tyytyä siihen kun joksikin lä
henee täydellisyyttä —  — ».
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Vuosikertomus Kosken Tl. Osuuskassan 
toiminnasta 1958

Kuluva toim intavuosi on K osken T.l. O suuskassan taipaleella 
useamm assakin mielessä muistiin m erkittävä. Lokakuun 10 päivänä 
tuli kuluneeksi 40 vuotta  siitä, kun osuuskassaan tehtiin  ensim m äinen 
talletus, ja sam an kuukauden 12 päivänä oli osuuskassa ensim m äistä 
kertaa avoinna yleisölle. Osuuskassan toim inta on  siis saavu ttanu t k u n 
nioitettavan 40 vuoden iän.

Toinen huom attava tapah tum a on se, että  osuuskassan p itkäaikai
nen ja  ansio itunut joh ta ja  V erner K aatiala  siirtyi eläkkeelle kuluneen 
vuoden tam m i-helm ikuun vaihteessa. K un sam anaikaisesti tapahtui 
m uitakin henkilövaihdoksia on  osuuskassassa ollu t v ieraita  kasvoja.

Osuuskassan hoidon kannalta  on  vuosi o llu t suhteellisen helppo, 
sillä osuuskassan m aksuvalm ius on  o llu t koko vuoden ajan  hyvä. 
Täm ä johtunee osaltaan talletusliikkeen suotuisasta kehityksestä ja  to i
saalta m yöskin m aatalouden  saam asta edellisiä vuosia parem m asta 
vuodentulosta. L ainakysyntä onkin voitu  täysin tyydyttää. O suuskas
san raho ittam ien  kahden sahan  tavallista  runsaam pien sahausm äärien 
vaatim at runsaam m at rahan tarpeetk in  on  voitu  tyydyttää OK O:n 
avulla. Vaikeaksi pyrkivän työllisyyden kannalta  on sillä o llu t osuus- 
kassan toim ialueella suuri m erkitys. K unnan  rakennu ttam an  terveys
talon rahoittam inen om alta  osaltaan  on  vaatinu t tavallista  runsaam 
min varoja. On kuitenkin todettava tyydytyksellä, e ttä  kunta on  pys
tynyt to teu ttam aan  rakennushankkeensa ilm an lainavaroja.

O T TO LA IN A U S
Säästötilit:

Luotot OKO.Ita:

L uotot O K O .Ita vuoden a l u s s a .................................... 12.601.308:—-
V uoden lopussa asutt.lainoja . . .  4.144.296:—

teollistam israh. . . 3.375.000:—
tuot.lait. lain. . . 2.750.000:—
pienteoll.lain. . . 800.000:—  11.069.296:—
V ähennystä vuod. a ikana . 1.532.012:—

Osuuskassan diskonttaam ia vekseleitä on  ollut 
m yytynä OK O:lle niin, e ttä  niiden m äärä  k o r
keim m illaan ollessaan oli ........................................  32.300.000:—-

V uoden päättyessä oli vekselit lunastettu  pois O K O :lta, lukuunotta
m atta  yhtä 2 milj. m arkan  vekseliä.

A N TO LA IN A U S

Velkakirjalainat:

L ainam äärä  vuoden alussa ........................................  190.041.122:-—
N ostettu  uusia vuoden a ikana .................................... +  32.262.693:-—-
M aksettu  takaisin  vuoden aikana ............................... -—■ 27.280.222:—

L ainam äärä  31. 12. 58 195.023.593:—

T allettajain  saatava vuoden alussa 162.808.970
Tileille m aksettu  6434 erässä ...................................  +  269.557.717
Vuoden a ikana kasvaneet k o ro t ............................... -f- 8.853.538
Tileiltä nostettiin  7233 erässä ...................................  —  252.873.737

Säästötileillä 3 1 .1 2 .5 8  188.346.488

Indeksitilit:

Inde!wttiicilRt vuoden ^aTussaT ? . . . . .................................  59.419.570
V ähennystä vuoden aikana ........................................  —  8.678.860

Indeksitileillä 3 1 .1 2 .5 8  50.740.710

Talletukset shekkitileillä:

Talletukset vuoden alussa 8.016.713
Tileille m aksettu  vuoden aikana ............................... +  190.571.440
Vuoden aikana kasvaneet koro t ............................... -)- 90.522
Tileiltä nostettu  vuoden aikana ............................  —  187.971.136

Luotottom . sh:llä 31. 12. 58 10.707.539
Luotollis. » 3 1 .1 2 .5 8  +  1.560.171
Y ht. sh:llä 3 1 .1 2 .5 8  12.267.710

Vekselit:

Ottolainaus yhteensä:

Vuoden alussa säästö-, indeksi- ja sh:llä .................  230.356.143:—
Lisäystä vuoden aikana 9 %  ........................................  -f- 20.998.765:—

Talletukset yht. 3 1 .1 2 .5 8  251.354.908:—

Talletukset tekevät jokaista v. 1958 K oskella T.l.
henkikirjoitettua asukasta kohti 62.917:—

K eskim ääräinen tilin suuruus, kaikki tilit huom ioi
den oli ............................................................................ 104.081:—

Talletustilien lukumäärä:

Säästötilejä vuoden alussa .............................................  2.001 kpl
Avattu uusia vuoden aikana ........................................  - f  108 »
Lopetettu vuoden a ikana —  63 »

L ukum äärä  3 1 .1 2 .5 8  2.046 kpl

A-indeksitilejä vuoden alussa 67 kpl
Avattu vuoden aikana +  1 4 »
Lopetettu vuoden aikana .............................................  —  67 »

L ukum äärä  3 1 .1 2 .5 8  14 kpl

B-indeksitilejä vuoden alussa ...................................  107 kpl
A vattu vuoden a ikana .................................................. +  139 »
Lopetettu vuoden a ikana .............................................  —  107 »

L ukum äärä  31. 12 .58 139 kpl

i.uotottom ia sh-tilejä vuoden alussa 165 kpl
A vattu vuoden a ikana .................................................. -f- 1 »
Lopetettu vuoden aikana ............................................. —  8 »

M yönnetty  vuoden aikana ............
M aksettu  takaisin vuoden aikana

Vekselien m äärä  31. 12. 58

+  86.056.143:- 
—  64.152.257:-

21.903.886:-

Shekkiluotot:

Tilinkäyttäjäin  velka vuoden alussa ..........................  12.354.369:-
Tileille m aksettu  vuoden aikana . .....................  —-363.740.200:-
T ileiltä nostettu  vuoden aikana ...............................  -f- 365.232.939:-
T alletuspuolella  vuoden lopussa ...............................  +  1.560.171:-

L uo ttoa  noste ttuna 3 1 .1 2 .5 8  6.407.279:-

Shekkiluoton m yönnetty  m äärä  31. 12. 58 ..............  17.018.000:-

Antolainaus yht.:

V uoden alussa velkak., vekselit ja  sh-luot. 202.447.221:-
L isäystä vuoden aikana n. 9 % ...............................  +  20.887.537:-

L uottojen m äärä  31. 12. 58 223.334.758:-

Luottojen lukumäärä:

V elkakirjoja vuoden alussa ........................................
N oste ttu  uusia vuoden a ikana .................................... +
M aksettu  pois vuoden a ikana .................................... —

L ukum äärä  31. 12. 58

V ekseleitä nostettu  vuoden a ikana ..........................  +
M aksettu  pois vuoden aikana .................................... —

L ukum äärä  31. 12. 58

Luotollisia shekkitilejä vuoden a l u s s a .....................
L ukum äärä  31. 12. 58

560 kpl
129 » 

98 »
591 kpl

39 kpl
29 »

10 kpl

14 kpl 
14 kpl

V uoden 1958 aikana noste tu t lainat jakautuivat laina-ajan  m ukaan  
seuraavasti:
L aina-aika alle 1 vuosi 57 lainaa  11.743.693

1— 3 vuotta  18 » 3.965.000
yli 3 vuotta  .................................. 54 » 15.755.000

Y ht. 31.463.693

Talletukset OKO.ssa:

T alletukset vuoden alussa 
Talletukset 31. 12. 58

30.611.918:—  
27.341.752:—

Lukumäärä. 31. 12. 58 158 kpl V ähennystä vuoden aikana 3.270.166:—
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Selostukset lainojen käytöstä:

U udisraivauksiin  ja  perusparannuksiin 1 kpl 30.000 —
M aataloustarvikkeiden ostam iseen ............ 30 » 1.365.000 —
M aatalouskoneiden ostoon .......................... 12 » 1.995.000 __
Eläin ten  ostoon .................................................. 2 » 110.000 __
Tilan  sähköistäm iseen ................................... 1 » 30.000 __
Sisarosuuksien lunastam iseen ..................... 4 » 1.410.000 —
L isäm aan ostam iseen ........................................ 5 » 1.800.000 __
U udistilan rakentam iseen ............................... 1 » 50.000 —
R akennetun tilan ostam iseen .......................... 3 » 1.200.000 —
V anhan  tilan rakentam iseen ..........................
M aanvilj. velkojen järjestelyyn ja  lainojen

6 » 545.000 —

uusim iseen ....................................................... 22 » 3.765.000 —
Teollisuudelle ...................................................... 7 » 9.577.693 __
K auppa ja  liikenne ........................................ 12 » 6.400.000 —
Palveluelinkeinot ............................................. 2 » 200.000 __
Opiskeluun ........................................................... 4 ■» 110.000 —
O m akoti ja  a s u n to la in a t .................................... 6 » 1.525.000 __
M uut lainat ........................................................... 11 » 2.150.000 —

Yht. 129 kpl 32.262.693 —

Indeksikorotukset ja hyvitykset:

Indeksitalletuksista m aksettiin  indeksihyvitystä vuoden aikana seuraa
vasti:
A-indeksitilit ...................................................................................  3,0— 9,0 %
B-indeksitilit ...................................................................................  1,5— 4,5 %

L ainoista  perittävää indeksikorotusta alennettiin alkuvuodesta useam 
m an kerran . K esäkuun koronm aksun yhteydessä perittiinkin indeksi
koro tusta  a inoastaan  0,5 % lainapääom asta ja  joulukuun koronm ak
sun yhteydessä ei indeksikorotusta peritty  ollenkaan.

Korkokanta:

T alletus- ja shekkitileillä noudatettiin  rahalaitosten  keskeistä korko- 
sopim usta, ja  hyvitettiin  seuraavat korot:

Säästötilillä
tam m i-syyskuun aikana ......................................................  5 % %
loka-joulukuun aikana ......................................................  5 %

Indeksitilillä
tam m i-syyskuun a ikana ....................................................... 4 3 4 %
loka-joulukuun a ikana ......................................................  4 %

Shekkitilillä
tam m i-syyskuun a ikana ....................................................... 1 V2 %
loka-joulukuun aikana ......................................................  0,5 %

Lainoista, vekseleistä ja  shekkiluotoista perittiin  korkoa  seuraavasti: 
L ainat

tam m i-syyskuun aikana ......................................................  8 %
loka-joulukuun a ikana ......................................................  7 %

Vekselit
tam m i-syyskuun a ikana ......................................................  8 %
loka-joulukuun aikana  ......................................................  7 Vi %

Shekkiluotot
tam m i-syyskuun aikana ....................................................... 7 % +  1 %
loka-joulukuun a ikana ......................................................  6 %  +  l %

Jäsenistö

Osuuskassan jäsenm äärä oli vuoden alussa 361. V uoden aikana liittyi 
3 uu tta  jäsentä, ja  koska jäseniä ei ole vuoden a ikana  e ronnut, on 
jäsenm äärä  vuoden lopussa 364.

Liikevaihto

K ertom usvuoden liikevaihto lisääntyi kaikilla tileillä huom attavasti. 
K assatilin liikevaihto oli kertom usvuonna 2.153 m iljoonaa, ollen lisäys 
edelliseen vuoteen verra ttuna  396 m iljoonaa m arkkaa. K assatilin liike
vaihto tekee jokaista  toim iston aukiolopäivää kohti 7,1 m iljoonaa 
m arkkaa. Shekkitilin liikevaihto oli kertom usvuonna 1.119 m iljoonaa, 
jossa lisäystä edelliseen vuoteen verra ttuna  198 m iljoonaa m arkkaa. 
L iikevaihto kaikilla tileillä yhteensä oli 6.394.235.598 m arkkaa, jossa 
lisäystä edelliseen vuoteen 1.332 m ilj. m arkkaa. K ertom usvuoden k ir
janpidossa kertyi 25.030 tositetta.

Palvelutehtävät

M aksupalvelustehtäviä hoidettiin  kaikkiaan  noin 170 tililtä. Edellä- 
m ainitu ilta  tileiltä  m aksettiin  vuoden aikana noin 2.500 erilaista  m ak
sua ja  suoritusta, yhteisarvoltaan  noin 22.500.000 m arkkaa. V altak ir
jo illa  nostettiin  postista  108 lapsilisää ja  87 kansaneläkettä . U seat 
osuuskunnat, seurat ja  yhdistykset hoitivat raha-asiansa joko koko
n aan  ta i osittain  osuuskassassa.

Tarkastukset
Tilien tarkastuksen suorittivat osuuskuntakokouksen valitsem at isän
nöitsijä K aarlo  L uoto  ja kauppias M ikko N urm i. K uukausitarkkailuja 
ovat suorittaneet to inen tilin tarkastaja  K aarlo  L uoto  ja  hallin toneu
voston valitsem at M artti V irtanen tai A arne Saari.
Osuuskassojen Keskusliiton tarkasta ja t agronom i Ilm ari Juva ja eko
nom i Tuom o M äkelä suorittivat osuuskassan tarkastuksen helm ikuun 
3— 6 päivinä 1958.

Kokoukset
Osuuskuntakokouksia on  pidetty  vuoden a ikana 2 kertaa  ja niissä on 
o llu t yhteensä 77 osanottajaa.
H allintoneuvosto on kokoontunut 2 kertaa  ja joh tokunta  16 kertaa. 
Joh tokunnan  kokouksista on  laad ittu  pöytäk irjaan  178 pykälää.

»Koskelainen»
Jo  tutuksi tu llu tta  »Koskelaista» on edelleen julkaistu, jopa entises
tään  laajennettunakin, ja pyritty  lähettäm ään se K osken jokaiseen pe r
heeseen. Sam oin on  tila ttu  jokaiseen perheeseen Y hteis Voim in-lehti 
ja  m aksettu  pitäjäläisten Pellervo-lehden kustannuksista V3 .

Tilinpäätös
Osuuskassan taloudellinen asem a sekä kertom usvuoden tulot ja  m enot 
käyvät selville seuraavista om aisuus- ja  tulostaseista.

O M A ISU U STA SE 31. 12. 1958 

Vastaavaa:
K assa ja  postisiirtotili ......................................................
T alletusta O K O:ssa ...........................................................
N oste tu t shekkiluotot .......................................................
V elkakirjalainat ................................................................
O blikaatio t .........................................................................
O sakkeet ..............................................................................
T oim italo ja  kalusto  .......................................................
S iirtyvät e rä t .....................................................................

Y ht. 273.804.055:—

Vastattavaa:
Talletukset shekkitileillä ......................................................  12.267.710:—

säästötileillä 188.346.488:—
indeksitileillä .................................................. 50.740.710.—

OKO:lle m yydyt vekselit .................................................. 2.000.000:—
Pitkäaikaiset lainat O K O:lle .............................................  11.069.296:—
L uotto tappiovaraus ................................................................  600.000:—
Siirtyvät erä t .........................................................................  1.492.681:—
T oim eksiannot .........................................................................  11.761:—
R ahasto t ...................................................................................  6.197.477:—
Tilivuoden voitto ..................................................................... 1.077.932:—

Yht. 273.804.055:—

TU LO STA SE 31. 12. 1958 

Kulut:
K orkokulu t .....................................................................
Palkat ..............................................................................
M uut ho itokulu t ...........................................................
M uut varsinaiset k u lu t .............................................
V erot ...................................................................................
Luotto tappiovaraus .......................................................
Poistot .........................................................................
L ahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin  
T ilivuoden voitto  ...........................................................

Y ht.

K oro t lainanannosta
T  uotot:

................  17.373.066:—
talletuksista, oblig. ja  osakkeista ......... ................  2.648.176:—

M uut tuo to t .............. ................  47.276:—
Y ht. 20.068.518:—

Vuoden 1958 vuosivoiton ehdottaa  joh tokunta  käytettäväksi seuraa
vasti:

investointirahastoon ....................................................... 400.000:.—
vararahastoon  (n. 60 % ) ................................................  657.932:—
Punaisen Ristin K osken T.l. osastolle lääkekaapin  
hankkim iseen ..................................................................... ........... 20.000:—

Y ht. 1.077.932:—

J o h t o k u n t a  
Aadi Kattelus Martti Urmas
Selim Virtanen Uljas Puukka
Veikko Manner Lauri Ahola

Erkki Rautalin

A u rase n  K irjap a in o , F o rssa  1959

5.746.888:—
27.341.752:—

6.407.279:—
216.927.479:—

14.460.000:—
870.000:—

1.293.600:—
757.057:—


