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rftaal^erra vieraili 'Korkeila
Toukokuun 28 p:nä elet

tiin Koskella eräänlaisen 
jännityksen vallassa, sillä 
Turun ja Porin läänin m aa
herra Esko K u lovaara oli 
ilmoittanut ulottavansa tu- 
tustumisretkensä myöskin 
Koskelle. V iera ilu  oli s ikä 
likin muistiin m erkittävä, 
että kunnan itsenäisyyden 
jo kohta 50 vuotta kestä
neenä kautena ei läänin 
m aaherra ole virallisesti 
Kosken kunnassa vieraillut. 
M aaherra Helenius on a i
koinaan käynyt teitä tar
kastam assa, mutta nuo- 
kaan käynnit eivät liene 
tämänkertaiseen vierailuun 
rinnastettavissa. Lähinnä 
kunnan hallintoelimet, kun
nanhallitus ja kunnansih
teeri sekä kunnanvaltuus
ton puheenjohtaja joutui
vat vierailun valm istele
maan ja ohjailem aan sen 
onnelliseen päätökseen. 
Tapahtuneen vierailun eri 
vaiheista kertoo kunnan
valtuuston puheenjohtaja 
Martti Virtanen seuraavaa: 

Varsinainen vastaanotto 
•apahtui Hämeentiellä Kos
ien ja M arttilan pitäjien ra
dalla, jonne olivat kunnan

Kahvitilaisuus paloasemalla. Vasemmalta kunnansihteeri Elvi Heikkilä, mv. Martti Virtanen, lääninneuvos 
Yrjö Ali-Harmi, maaherra Esko Kulovaara, rovasti Erkki Normaja ja mv. Kai Tuomola.

edustajina saapuneet kunnan
valtuuston puheenjohtaja 
M artti Virtanen, kunnanhal
lituksen puheenjohtaja Kai 
Tuomola  ja kunnansihteeri 
rouva Heikkilä. Lisäksi oli 
vieraita vastassa H arm aan 
koulun koululaiskuoro opet
taja Mulon johdolla. Vierai
lun piti virallisesti alkaa klo 
16.30 ja vain hieman aika
taulusta myöhässä vieraat 
saapuivatkin rajalle. M aaher
ra Kulovaaran seurueeseen 
kuului lääninneuvos Yrjö 
Ali-Harmi ja nimismies Sa
kari Pitkonen. Vieraiden as
tuttua autostaan lauloi kou
lulaiskuoro opettaja M ulon 
johdolla Kevätlaulun ja kak

si koulun nuorimmista ojensi 
kukkia maaherralle. »Te lau
loitte suoraan minun sydä 
meeni» olivat m aaherran kii
tokset. V astaanottajien kä
teltyä ja maanviljelijä V irta
sen toivotettua vieraat terve
tulleiksi oli tilaisuus pitäjän 
rajalla päättynyt.

M aaherran autoon siirty
nyt maanviljelijä Tuomola 
opasti vieraat paloasemalle 
esitellen samalla pitäjää. Pa
loasemalle olivat keräänty
neet vieraita vastaanotta
m aan kunnanhallitus koko
naisuudessaan, eri lauta
kuntien puheenjohtajia ja 
sihteereitä sekä rovasti Erkki 
Normaja. Vieraiden saavut

tua nautittiin kunnan tarjoa
mat kahvit. Paloasemalla pi
täm ässään puheessa toivotti 
maanviljelijä V irtanen harvi
naiset vieraat tervetulleiksi 
Kosken kuntaan. H än lausui 
ilonsa siitä, että Hämeen lää
nin rajalla sijaitseva kuntam 
me on saanut vieraakseen 
läänimme m aaherran seuruei
neen. Puhuja kuvaili pitäjän 
asemaa hyvien tieyhteyksien 
halkom ana läänin rajapitä
jänä ja myöskin erään
laisena vedenjakajana. Vir- 
taavathan pitäjän vedet osit
tain Loimijoen kautta halki 
Satakunnan Pohjanlahteen, 
m utta kuitenkin suurimmalta 
osaltaan Paim ionjokea myö
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M aidontuotanto Koskella 
lisääntynyt viime vuoden 

kevääseen verrattuna

ten Itämereen. »Toivomme 
täällä Koskella täm än vierai
lun muodostuvan molemmin
puoliseksi tyydytykseksi ja 
auttam aan kuntamme ja lää
ninhallituksen keskeisten 
asiain hoitoa», lopetti mv. 
Virtanen.

Maanviljelijä Tuom ola se
losti vieraille varsin seikka
peräisesti kunnan viimeai
kaista toim intaa ja  lähi
ajan suunnitelmiakin, joista 
toisaalla lehdessämme lähem
min. Keskustelun aikana tie
dusteli m aaherra kunnan 
työllisyystilannetta.

Kahvin ja esittelyjen jäl
keen aloitettiin varsinainen 
tutustumiskierros paloasema- 
rakennuksessa oleviin kun
nan kokoushuoneisiin sekä 
viereisessä rakennuksessa si
jaitsevaan kunnantoimistoon, 
sekä paloaseman yläkerrassa 
sijaitsevaan kantakirjastoon, 
jossa todettiin teoksia olevan 
enemmän kuin M arttilan ja 
Tarvasjoen kirjastoissa yh
teensä. Sen jälkeen siirryttiin 
palokalustosuojaan, jossa pa
lopäällikkö V ataja esitteli 
vieraille kunnan paloauton.

Paloasem alta siirryttiin 
professori Yrjö Liipolan tai
demuseoon, jota taiteilija 
Vainio asiantuntemuksella 
vieraille esitteli. A rvokkuu
dellaan ja  harvinaisuudellaan 
herätti museo vieraiden an
saitun mielenkiinnon, jotka 
ihmettelivät myöskin esinei
den runsautta ja laajalti tun
nettujen töiden luonnoksia. 
Kun nim et oli kirjoitettu m u
seon vieraskirjaan siirryttiin 
viereiseen siunauskappeliin, 
jota rovasti N orm aja esitteli. 
Selostuksessa kuultiin tuon 
1777 valmistuneen rakennuk
sen eri vaiheet läpikäytäväs
tä entisten kirkkojen vierellä 
nykyisessä m uodossaan ole
vaksi siunauskappeliksi, jon
ka 300 vuotta vanhat kellot 
saattelevat vieläkin seurakun
talaisia heidän viimeisellä 
matkallaan. Siunauskappelin 
vieressä, entisen kirkon alt
tarin paikalla, on professori 
Liipolan kotiseurakunnalleen 
lahjoittama, viime sodissa 
kaatuneiden muistolle pysty
tetty sankaripatsas. V. 1935 
valmistuneeseen seurakunnan

Osuusmeijerin vastaanotta
ma m aitom äärä on tänä ke
väänä ollut jatkuvasti suu
rempi kuin vastaavana aika
na viime vuonna, kertoo 
isännöitsijä Luoto  »Koske
laiselle». Viime vuoden tam 
mikuussa oli vastaanotta
mamme m aitom äärä hieman 
yli 462.000 kiloa, kun se 
taas täm än vuoden tam m i
kuussa nousi lähes 520.000 
kiloon. Helmikuussa maito- 
m äärä laski 60.000 kilolla, 
m utta on siitä lähtien tasai
sesti noussut niin, että touko
kuussa otettiin m aitoa vas
taan lähes 674.000 kiloa. 
Tällaista m aitom äärää ei saa
vutettu viime vuonna edes 
kesäkuukausina. Viime vuo
den korkein vastaanotettu 
m aitom äärä oli kesäkuussa, 
jolloin se oli vain 651.875 
kiloa. Mikäli maidontulo ja t
kuu yhtä runsaana kuin mi
tä täm än vuoden alkupuolis
ko on luvannut, päästään 
osuusmeijerissä vuoden lo
pussa huomattavasti suurem
piin maitomäärälukuihin kuin 
viime vuonna.

nykyaikaiseen kirkkoon tu 
tustuttaessa ojensi rov. N or
m aja sekä maaherralle että 
lääninneuvokselle Kosken 
T.l. seurakunnan 300-vuotis- 
julkaisun, jonka jälkeen siir
ryttiin Talolan Vainiolle.

Maanviljelijä Virtanen se
losti tilansa rakennusvaiheet 
vuosina 1936— 39, jolloin 
tila rakennettiin nykyiselleen. 
Edelleen saivat vieraat kuul
la tilan nykyisestä viljelys- 
suunnasta, lypsykarjasta ja 
sen tuotoksista. Kun oli kat
sottu tilan navettaankin istut
tiin jälleen autoihin ja suun
nattiin m atka Santion Sahal
le uutta H äm eentietä myöten. 
Santiolla sahanomistaja Toi
vo Urmas esitteli ensin puu
tavaran kuivaamon, josta

Myöskin on havaittavissa, 
että m aidonlähettäjät ovat li
sänneet täm än vuoden aika
na voinkulutustaan verrattu
na viime vuoden alkupuolis
koon. Toukokuun loppuun 
mennessä oli tuottajille myy
ty voim äärä 16.265 kiloa kun 
se viime vuonna viiden en
simmäisen kuukauden aika
na oli vain 15.056 kiloa. Eni
ten on tuottajille myyty voita 
toukokuussa eli 3.482 kiloa. 
Viime vuonna sattui voinku- 
lutuksen huippu elokuulle, 
jolloin se oli 4.090 kiloa.

M itä tuottajien tilaamaan 
juustom äärään tulee, on se 
pysynyt melkein samana. Al
kuvuodesta on havaittavissa 
pienoista laskua viime vuo
den vastaavaan aikaan ver
rattuna. Keskimäärin tilattiin 
viime vuonna justoa kuukaut
ta kohden 263,5 kiloa, jol
loin joulukuun korkea juus- 
tonkulutus nosti tä tä  lukua. 
Täm än vuoden aikana on 
keskimääräinen juustonkulu- 
tus ollut lähes 190 kiloa kuu
kaudessa, kertoi isännöitsijä 
Luoto lopuksi.

siirryttiin varsinaisen kaksi- 
raamisen sahan puolelle ja 
nähtiin miten tasauspöytä toi
mii. Myöskin uusi voima-ase- 
ma pannuineen ja generaatto- 
reineen esiteltiin. Santiolta 
suuntautui m atka takaisin 
kunnan keskustaan, jossa vie
lä pistäydyttiin uudessa ter
veystalossa.

M atkan päätepisteeksi 
muodostui tilaisuus yhteis
koululla, jossa rehtori Pekka 
Koistinen toivotti vieraat te r 
vetulleiksi ja esitteli vieraille 
koulun. Sitten siirryttiin päi
vällispöytään, jossa vierailla 
ja  isännillä oli vielä tilaisuus 
vaihtaa mielipiteitä. M aanvil
jelijä Tuomola puhui isäntien 
puolesta ja vieraille ojennet
tiin professori Liipolan »Su-

Osuus- 
kassa  

uutisia
M aankäyttölain mukaiset 

lainat ovat olleet täm än ke
vään puheenaiheena. Laina- 
hakemukset ovat parhaillaan 
Helsingissä ratkaistavina ja 
ensimmäinen Kosken T.l. 
Osuuskassan kautta haettu 
rakennuslaina on jo 5. 6.-59 
saanut myönteisen päätöksen, 
joten pää on auki. Turussa 
järjestetyssä tilaisuudessa sel
viteltiin maankäyttölaina- 
asioita täm än hetken tietojen 
perusteella. Siinä tilaisuudes
sa kävi selville, että asunto
lainoista vain erittäin kiireel
liset ja  rakennuslainoista li
säksi kiireelliset hakemukset 
on käsitelty toistaiseksi. 
Traktorilainat on kaikki siir
retty käsiteltäviksi mahdolli
sesti syksyllä, jolloin asutus- 
hallitus saanee lisää varoja 
käytettäväksi lainoitukseen.

Kyseisiä lainoja hakeville 
sanoisimme ohjeeksi, että 
kääntykää rahalaitoksen puo
leen ennenkuin ryhdytte mi
hinkään muihin laina-asiaa 
koskeviin toimenpiteisiin. R a
kennuspiirustusten suhteen 
esimerkiksi on todettu pal
jon hylkäämisiä. Rahalaitok
sessa voitte tutustua uu-

sanna»-veistos Kosken T.l. 
kunnan lahjana lääninhalli
tukselle.

Päivä oli ehtinyt jo myö
häksi kun m aaherra Kulo- 
vaara kiitteli järjestäjiä on
nistuneesta ja  mielenkiintoi
sesta retkestä nähtävyyksi- 
neen. M aaherra kohdisti kii
toksen sanansa myöskin ret- 
keilykohteille ja niiden esit
telijöille sekä tilaisuuksien 
puhujille. H än totesi tutustu- 
misretken olevan omiaan hel
pottam aan niiden päätösten 
tekoa, joita lääninhallitukses
sa Kosken kunnan kohdalla
kin tehdään. Kotimatka alkoi 
ja ensimmäinen varsinainen 
m aaherravierailu Kosken T.l. 
kunnan kohdalla oli päätty
nyt.
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Kanttorin vaihdos r^d&pilPLMCl
D ir .c a n t . Leo H e le n iu s  

eläkkeelle nälytyä

Leo Helenius

Tirehtööri Leo Heleniuksen 
erojaisjuhlaa ja  kanttori Martti 
Hannukselan tervetuliaisjuhlaa 
vietettiin Kosken T.l. Yhteiskou
lulla perjantaina kesäkuun 5. 
päivänä. Kun juhlavieraat oli 
kukitettu lauloi kirkkokuoro 
opettaja Aili Pihlajan johdolla 
Mikkolan »Kiitos laulu kajah
taa», Simo Korpelan »Nyt ar
molaulu kirkkain soinnuin», ja 
Armas Maasalon »Oi herra joh
da askeleeni aina».

Sen jälkeen maanviljelijä Au
gust Kattelus piti juhlavieraille 
ja runsaalle yleisöjoukolle terve- 
tuliaispuheen, missä hän luonneh
ti tirehtööri Heleniuksen toimin
taa Kosken seurakunnan piirissä. 
Kun oli juotu Kosken seurakun
nan tarjoam at yhteiset juhlakah- 
vit seurasi ohjelmassa jälleen 
kirkkokuoron laulua, minkä jäl
keen rovasti Erkki Norm aja piti 
eläkkeelle siirtyneelle kanttorille

teen tyyppipiirustuskokoel- 
maan, josta mahdollisesti löy
tyy sopiva piirustus, jonka 
hinta on vain 2.000:—  —  
3.500:— . Myöskin muilta 
kohdin voimme neuvoa ja 
ohjata lainahakemusasioissa, 
jolloin säästytte ehkä turhilta 
vaivoilta ja kustannuksilta
kin. Näin myöskin sisar- 
osuus- ja maanostolainoja 
haettaessa, sillä lainan saan
timahdollisuudet saattavat 
-atkaisevasti riippua laina- 
hakemuksen perusteena ole
van kauppa- tai m uun luovu
tuskirjan ehdoista.

Martti Hannuksela

kiitospuheen. Hän huomautti, et
tä Jum alan sanaa julistetaan kir
koissamme sekä puhumalla että 
laulamalla. Tirehtööri Helenius 
on seurakunnan kirkkomusiikin 
johtajana osoittanut suurenmois
ta uskollisuutta ja hartautta. Lä
hes 40 vuotta on hän jatkuvasti 
suorittanut jaloa kutsumusteh
täväänsä seurakunnan piirissä ja 
ansaitsee siitä kaikkien kiitoksen 
ja kunnioituksen. Samalla rovas
ti Normaja kiitti eroavaa kant
toria henkilökohtaisestikin hy
västä yhteistyöstä. Puheen pää
tyttyä ojensi seurakunnan talou
denhoitaja, mv. Selim Virtanen 
seurakunnan adressin ja muisto- 
lahjan.

Kun uusi kanttori M artti H an
nuksela oli tirehtööri Heleniuk
sen säestämänä esittänyt kaksi ti
laisuuteen sopivaa laulua, seura
si ohjelmassa mv. M artti V irta
sen puhe, missä luonnehdittiin 
tirehtööri Heleniuksen monipuo
linen toiminta Koskella eritoten 
nuorison piirissä. Samalla puhu
ja palautti mieliin ne ajat, jolloin 
tirehtööri Helenius johti kansan
huollon toimintaa kunnassa. H ä
nen työtään kruunasi suuri kär
sivällisyys, oikeudenmukaisuus ja 
inhimillisyys. Tämän jälkeen rou
va Selma Mulo ojensi tirehtööri 
Heleniukselle seurakuntalaisten 
keräämän muistolahjan. Kosken 
mieskuoro oli kokonaisuudessaan 
saapunut kunnioittamaan pitkäai
kaista jäsentään ja entistä johta
jaansa, esittäen varajohtaja opet
taja Aarne Pellon johdolla usei
ta lauluja. Puheen kuoron puo
lesta piti isännöitsijä Kaarlo Luo
to, joka samalla kuoron kiitolli
suuden osoituksena ojensi tireh-

»Ei mitään opi, jos aina 
katselee om ia nurkkiaan», 
sanotaan, ja  siinä lienee aika 
paljon perää. Kun Varsinais- 
Suomen Maanviljelysseuran 
m aatalousretkikunnan m u
kana tarjoutui allekirjoitta
neelle tilaisuus tutustua 
Ruotsin m aatalouteen, niin 
kerron lyhyesti, m itä naapu
rissa näin. Heti alkuun on 
sanottava, että erikoisen veh
mauden ja hyvinhoidetun lei
man pelloille antoivat sala
ojat. (Asia, joka meilläkin pi
täisi hoitaa lähitulevaisuu
dessa.) Millaista oli sitten 
kasvillisuus? Kasvit olivat 
suunnilleen samaa luokkaa 
kuin meilläkin. Tosin näytti, 
että ne olivat rehevämpiä, 
vaikka kevät olikin ollut kui
vaa. Parhaillaan ruiskutettiin 
peltoihin rikkaruohohorm oo- 
neja. (Onhan niitä tänä vuon
na Koskellekin levitetty yli 
tuhat litraa!) Rypsi, syysveh
nä, kevätviljat, juurikasvit ja 
heinä, siinä yleisimmät kas

vit. Herne tuntui erikoisesti 
olevan hyvä rahakasvi. H eh
taarisadot olivat eri luokkaa 
kuin meillä, siinä 2500—  
4000 kg vaiheilla, siis puol
ta  parempia. Syitä tähän lie
nee useita, m utta kasvukau
den pituus ja  edulliset sääolo
suhteet lienevät runsaan lan
noituksen ohella ihmeitä te
keviä kasvutekijöitä. E ri vil
jalajikkeita oli runsaasti, jou
kossa uutuuksiakin, joista 
odotetaan paljon. Odin- ja 
Okay-vehnät, jotka meillä 
epäonnistuivat, kasvoivat 
siellä runsasta satoa luvaten.

M aatalouden koneellista
minen on om a lukunsa. Jön
köpingin maatalousnäyttely 
antoi siitä loistavan kuvan: 
toinen toistaan parem pia ko- 
netyyppimalleja oli nähtävä
nä. Niistä saa konelehtien se
lostuksista hyvät tiedot, joten 
kannattaa lukea.

Näyttelyerikoisuuksista 
mainittakoon atomiajan so- 
dankäyntinäyttely. Aihe, jo-

tööri Heleniukselle kukkia. Kos
ken kirkkokuoron puolesta pu
hui opettaja Aili Pihlaja, joka 
mainitsi, että tirehtööri Helenius 
on vuosikymmenet uskollisena 
ylläpitänyt kuorotoimintaa pitä
jässä, vaikka kuorolaisten uskol
lisuus ei aina olekaan ollut yhtä 
kiitettävä. Tämän jälkeen mv. 
Niilo Haapasalo ojensi juhlitta
valle kuoron muistolahjan, jota 
paitsi kuoro lauloi tirehtööri He
leniuksen mielilaulun, Yrjö Ka- 
rankon »Sun henkesi sateen 
alla».

Toimittaja U rho Kittilä muis
teli pakinassaan Kosken edes
menneitä lukkareita ja kanttoreita 
päätyen lopuksi luonnehtimaan 
tirehtööri Heleniuksen monipuo
lista toimintaa. Hän sanoi, että 
Helenius on sydämeltään enem
män koskelainen kuin moni syn
nynnäinen koskelainen, mikä il
menee siitäkin, että hän on elä- 
mäniltansa tyyssijan etsinyt Kos
kelta. Myöskin uudelle kanttoril
le osoitettiin pakinassa muuta
mia ajatuksia toteamuksella, että

pohjalaisen miehen on helppo 
kotiutua koskelaisten pariin.

Kaikissa muissakin puheissa 
muistettiin myöskin uutta kantto
ria, joka muutamin sydämellisin 
sanoin kiitti osakseen tulleesta 
ystävällisyydestä. Tirehtööri He
lenius huomautti kiitospuhees
saan, että hän on suorastaan yl
lättynyt kaikista niistä puheista 
ja lahjoista, jotka ovat tulleet hä
nen ja hänen perheensä osaksi. 
Samalla hän huomautti, että hän 
ei voinut kuvitellakaan, että voisi 
viettää elämänsä illan jossain 
muualla kuin Koskella, sillä hän 
on kasvanut kiinni Koskeen ja 
sen väestöön.

Rovasti Normajan pitämän 
loppurukouksen jälkeen laulet
tiin seisaalle nousten kanttori 
Hannukselan säestyksellä »Kii
tos sulle, Jumalani, armostasi 
kaikesta.»

Erittäin sydämellinen ja kai
kin puolin onnistunut juhla päät
tyi tirehtööri Heleniuksen mieli- 
virteen 521, minkä hän itse 
säesti.
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Tarkka ja säästäväinen talous 
kunnallispolitiikkamme 

suuntaviivana —“
Kunnanhallituksen pj:n selostus maaherra vierailun aikana

kuntamme taloudesta

1947 Kunnan toimitalon täyskorjaus .................... 1.0 milj.
1949 Kankaan koulun lisärakennus ........................ 2.3 »
1950-51 Patakosken kansakoulu ................................. 5.1 »

» Talolan koulun uusi talousrakennus 2.2 »
1952 Kunnan toimitalon uusi talousrakennus 1.0 »
1953 Paloasemarakennus .......................................... 9.1 »

» Sorvaston koulun uusi talousrakennus 2.0 »
» Satopään koulun täyskorjaus ........................ 1.5 »
» Osuus Rahkion koulun rakennuksiin ........... 0.8

1954-55 Tapalan kansakoulu .......................................... 13.7 >
1954 Kunnan toimistorakennuksen keskuslämpö 0.6 »
1955 Verhon koulun korjaus ................................. 0.4 »
1955-56 Harmaan koulun lisärakennus ................... 9.6 *
1956 Hongiston koulun talousrakennus ............... 3.9 »
1956-57 Harmaan yläkoulurakennuksen korjaus . 4.4 »
1958 Terveystalo ....................................................... 17.1 »

75.1 milj.
Muita investointeja:

Urheilukenttä 1.0 milj.
Eläinlääk. talon korjauksiin 2,5 »
Palokalusto .......................................... 3.5 »
Hammaslääkärin ty ö v ä lin ee t  1.6 »
Tielanat ..............................................  0.4 »
Tub. parantolapaikat Paimiosta 3 p. 1.6 »
Loimaan sairaalapaikat .................... 2 p. 3.5 »
Halikon Piirimielis. B paikka 1 p. 1.0 » 15.0 milj.

M uita pienempiä investointeja 10.0 milj.

Yht. 100.0 milj.

Lähiajan suurimmat investoinnit muodostunevat seuraavista, jo
ko lakimääräisesti muodostuvista tai muuten ajankohtaisiksi tule
vista menoeristä:

Kunnalliskodin sairasosasto 10— 15.0 milj.
Osuus Palojoen koulun korjauksista 1.5 »
Kansalaiskoulu ...........................................................  50— 60.0 »
Lääkärintalo ...............................................................  10— 15.0 »
Turun Yliopistollinen Keskussairaala osuus . . . . 12.0 »
Salon Ammattikoulun paikat ................................. 2.0 »
Loimaan Ammattikoulun paikat ............................  4.0 »
Maantiepohjan lunastuksiin ’ .....................  8— 10.0 »

Yht. 80— 110.0 milj.

A ja n ko h ta is ta

ka tuskin meikäläisissä näyt
telyissä tulee esille. Onhan 
meillä muistissa vielä omat 
sotamme.

Laitumilla oli punaista 
SBR-karjaa, joskin hollanti
laista m usta-valkea ro tua oli 
jonkinverran. Laitum et olivat 
pienissä lohkoissa ja lehmät 
vaihdettiin kahden päivän 
kuluttua uuteen lohkoon.

Vielä kehuisin, että ra- 
kennusröttelöitä ei juuri nä
kynyt. Ne olivat puretut pois 
tai korjattu. M aalaistalot ei
vät olleet ylellisiä, mutta 
vanha rakennuskin oli osattu 
korjata asiallisesti ja röttelöt 
hävittää aikanaan. Ja  maali 
peitti joka-ainoan rakennuk
sen. Kotieläinsuojissa oli hy
vät tuuletuslaitteet, jopa niin, 
että eräänkin sikalan lattiaan 
oli järjestetty »pahan hajun» 
poistokanavat. Tavanm ukais
ta hajua ei tuntunut lainkaan. 
Sioista puheenollen oli lysti
kästä todeta, että ne eivät 
sunnuntaisin saa rehua ollen
kaan. Ja ovat kuulemma tyy
tyväisiä, vieläpä hyvässä kun
nossakin. Kun tiloilla on vä
hän työvoimaa, on tähän ol
lut pakko mennä, niin selitet
tiin.

Siisteydestä yleensä voisi 
kertoa paljonkin, m utta 
yhtenä piirteenä mainitsen 
vain sen, että työvaatteissa 
kulkevaa ihmistä ei juuri ta
paa kaupungin kaduilla. Työ
paikassa pestään liat pois, 
vaihdetaan vaatteet, laite
taan simsetti kaulaan ja  sit
ten vasta kadulle. Työläinen- 
kin ajaa omalla »Mersullaan» 
yhtä kirkkaasti kuin herra in
sinöörikin.

Viihtyisyyttä maalaistalois
sakin pidetään suuressa ar
vossa. Pihat olivat hyvin hoi
dettuja joka ainoassa paikas
sa. Puita, pensaita, kukkia ja 
nurmikkoa, niillä näkyy saa
tavan aikaan tosi viehättäviä 
näkymiä. Siellä tuntui tosiaan 
viihtyvänsä.

Joka tapauksessa retkeltä 
jäi kuva veljesmaasta, että 
sen ihmiset ovat ahkeria, ta 
loudellisia ja menestyviä. He 
yrittivät ja  pääsevät eteen
päin. Kun me ensi vuonna

Kosken T.l. kunnan pinta-ala 
on 191 km2, josta peltoa 8.500 
ha ja metsää 9.250 ha, asukasti
heyden ollessa 20,9 asukasta 
km2:llä. Kunnan omistamien 
kiinteistöjen lisäksi on kunta 
osakkaana seuravissa kuntien yh
teisissä laitoksissa:

Punkalaitumen työlaitos, Tu
run Yliopistollinen Keskussairaa
la, jossa 3 sairaspaikkaa, Loi
maan Seudun Sairaala, jossa 
2 sairaspaikkaa, Varsinais- 
Suomen Tuberkuloosiparantola 
(Paimio), jossa 3 paikkaa, 
Lounais-Hämeen Tuberkuloosi- 
parantola (Forssa), jossa 2 paik
kaa, Halikon Piirimielisairaala A 
paikkoja 10, B paikkoja 1, Salon 
Seudun Ammattikoulu, jossa 4 
paikkaa, Loimaan Seudun Am
mattikoulu, jossa 8 paikkaa. Am
mattikoulut ovat vasta raken
teilla.

Kunnan velat olivat tilinpää
töksen mukaan 14.625.491:— , eli 
asukasta kohden 3.631:—  ja ve
roäyriä kohden 3:76 markkaa. 
V. 1958 tilinpäätöksen mukaan 
ovat kunnan menot olleet n. 75,0 
milj. mk. ja tulot vastaavasti n. 
69,6 milj. mk, josta verotuksella 
on koottu lähes 39,0 milj. mk.

Vuosina 1947— 1958 muodos
tuivat kunnan investoinnit seu
raavista menoeristä: (kts. tauluk
ko)

Yleisinä suuntaviivoina on pi
detty tarkkaa ja säästäväistä ta
loutta, ja  kaikkeen uuteen on 
suhtauduttu varovasti ja tark
kaan harkiten. Veroäyrin hinta 
on pyritty pitämään kohtuuden 
rajoissa ja rakennussuunnitelmia
kin on toteutettu vain mahdolli
suuksien mukaan, ilman velka- 
pääomia. Ei ole pyritty rakenta
maan komeita nähtävyyksiä, vaan 
tarkoituksenmukaisia rakennuk
sia, joita ei ole rakennettu vuo
sisatoja varten vaan 30— 50 vuo
deksi eteenpäin ajatellen. Onko 
täm ä meidän kunnallispolitiik
kamme hyvää vai huonoa, sitä 
olemme itse jäävit arvostele
maan.

järjestämme Turun näyttelyt, 
on toivomuksemme, että jo
ku vieras voisi meistäkin to
distaa samaa. X. X.

Oletteko jo tutustuneet 
osuuskassan Kino-säästölip- 
paaseen. Se on säästölipas, 
jonka sisälle voi asentaa eri 
aiheisia filmejä. Pudotet
taessa raha säästölippaaseen 
vaihtuu filmikuva toiseksi. 
Kun koko filmi tulee näin 
katsotuksi tuodaan lipas 
osuuskassaan tyhjennettäväk

si ja samalla vaihdetaan lip
paaseen toinen filmi. Joka 
kerran kun lipas tyhjenne
tään, voi lippaan omistaja 
osallistua arvauskilpailuun, 
jonka osanottajien kesken 
arvotaan kerran vuodessa 
arvokkaat palkinnot. Osuus- 
kassasta saat Kino-lippaan.
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Vilma Nokelan, Ville N o
kelan lesken ihanin huvi
koostui pitsien teosta. Sini- 
hohtoisesti valkoisen langan 
virkkaamisesta ympyröiksi 
(lautasten alle) kulm iksi (tyy- 
nyliinoihin) ja leveiksi nau
hoiksi (lakanoihin). Se oli
hänen himonsa. Kaunis ja
sallittu. Hänen sormensa sai
vat langan kukkim aan. Hän 
rakasti lankaa ja hienoa te- 
räskoukkua ja silmukoita jot
ka alttiisti kiristyivät paikoil
leen.

Oli juhannusaatto. Illaton 
ilta. Ja ilmassa väreili kullan
värisen lämpimän ja tuoreesti 
vihreän päivän jatkuva ole
minen. Pihlajat ja sireenit
kuohuivat kukkia. Niiden 
tuoksu sekoittui ruohojen ja 
lehtien ja kuuman mullan
tuoksuun. Ja ihmisen oli ylen 
hyvä olla ulkona sillä suven 
lämpö lepäsi pehmeänä pi
hoilla, niityillä, pelloilla ja 
metsissä.

E ttä  jo juhannusaattona
tällä tavalla kaikki — .

Vilma Nokela istui kuis
tinsa pielessä pajunojatuolis- 
sa. Paljaissa jaloissaan toh
velit ja rakas virkkaus sylis
sään. Hän antoi silmiensä le
vätä sireenipensaansa suu
rissa lumenvalkoisissa ku k 
katertuissa. E i tuo pensas ol
lut koskaan ennen ollut noin 
täynnä . . . Valui pitsinä yl
häältä alas. Se oli kuin olikin 
täydellinen pitsipensas — /

Isolta valtatieltä kantautui 
taukoomaton autojen ja 
moottoripyörien surina. Täs
tä, Vilma Nokelan rakennuk
sen ohi meni aivan aidan ta
kaa pieni tie. Sellainen ruo- 
horeunainen ja ystävällinen 
jossa ei tarvinnut jalankul
kijan hengenmenokurkussa 
kurkkia taakse ja sivuille ja 
eteen että pääseekö tästä vai 
eikö.

Silloinkin —  nuoruudessa 
—  tuoksuivat sireenit kun 
hän ja Ville, —  kun hän ja

Ville siellä piirileikkipaikalla 
järven rannalla juhannusko- 
kon roihutessa alkoivat ha
kea vain toisiaan. N iinkuin  
ei muita olisi ollut missään. 
Ja Villen tukka oli prinssi- 
mäisesti jakauksella ja kiilsi 
kuin silkki — . Sitten se oli 
jo m yöhem m in kuinka oli. 
Niinkuin se m uutenkin pör- 
riintyi tavalliseksi äijäksi. 
M utta alussa tuoksuivat si
reenit ja sydän hakkasi niin 
ihanasti. Eivät nämä nykyiset 
nuoret koe semmoista juhlaa. 
Näillä on vain tuo valtatie 
kaikki kaikessa. M eno ja 
pauke ja pärinä. On nahka- 
puserot ja paha pensiinin 
katku ja pois-alta-muut — !

Vilma virkkasi taas. M utta  
äkkiä hänen ajatuksensa py
sähtyivät. Hän melkein säp
sähti huomatessaan jonkun  
nojaavan aitaan ja katselevan 
pitsipensasta. Nuori mies, 
nahkapuseroinen; nojasi ai
taan ja katseli valkoisena 
kuohuvaa sireenipensasta.

Repiäkseen se tietenkin . . . 
Vilma Nokela tuijotti valp
paana ja ärtyneenä. Pahat 
näillä nykynuorilla aina on 
mielessä. M utta  jos se nyt 
tuosta yrittää kahmaista niin 
kyllä minä  — /

Pajutuoli kitisi äkäisesti ja 
aidan takana olija havahtui.

Nuori mies häm m entyi 
huomatessaan ettei ollutkaan 
yksin. Hän näki harmaan tu
kan ja tuikeat silmät.

—  En ole koskaan ennen 
nähnyt yhdenkään sireeni- 
pensaan olevan näin täynnä 
kukkia. Täytyi oikein pysäh
tyä katsomaan.

—  Saa sitä katsoa, vastasi 
Vilma lauhtuen.

—  Ihan on kuin pelkkänä 
kukkana koko pensas!

—  Niin on. Vilma nosti 
virkkauksen helmastaan jat
kaakseen taas ympyräänsä.

—  On siinä pitsin mallia ja 
kaunista onkin!

Pitsin — ■! Vilma Nokela 
ilahtui. Pitsin tietenkin kun 
pensas onkin pitsipensas.

M utta nuori mies kääntyi 
jo lähteäkseen.

Vilma Nokela hätääntyi 
äkkiä. M ielihyvästä, pen
saansa tähden.

—  Niin vain piti kysyäk
seni, sanoi hän, —  onko sitä 
niinkuin odottaja jossa
kin — ?

—  Pitäisi olla! vastasi nuo
ri mies reippaasti ja var
masti.

—  N o sitten — / Vilma 
kiepsahti pajutuolista, —  ju- 
hannuskukkia sille pitää vie
dä, pitsikukkia!

Ja hän taittoi suuren kim 
pun sireenipensaasta ja ojen
si kim pun aidan yli ruskeaan 
käteen.

—  Tästä näin sille — ! Ja, 
ja —  sitten m yöhem m inkin  
vielä pitää antaa kukkia; —  
ihan kuolemaan asti.

A i r a  K o k k i .

O K L
30-vuotias
Elokuun 4 pnä 1929 pidettiin 

Savonlinnassa kokous, jossa pää
tettiin perustaa Osuuskassojen 
Keskusliitto ja siirtää sille osuus- 
kassojen neuvonta-, tarkastus- ja 
koulutustyö, josta siihen mennes
sä oli huolehtinut Osuuskassojen 
Keskuslainarahasto. Perustamis
kirjan allekirjoittaneiden osuus- 
kassojen edustajat valitsivat kes
kusliiton ensimmäisen, 11 miestä 
käsittävän hallintoneuvoston, jo
hon mm. tuli valituksi J. Nyberg 
Koskelta T.l. Hallintoneuvosto 
valitsi puheenjohtajakseen yliti- 
rehtööri Kyöstin Haatajan, ja 
keskusliiton toimitusjohtajaksi va
littiin prof. Hannes Gebhard. H ä
nen kuolemansa jälkeen 1933 
ovat toimitusjohtajan paikalla is
tuneet Onni Karhunen, J. V. 
Rangell, Valde Hyvönen, S. A. 
Koskenoja ja v:sta 1956 alkaen 
Sampsa Mantere.

Niittyjen viljelys- 
keinoja yli sadan 

vuoden takaa 
alm anakan neu
vojen m ukaan
»—  Lapiolla kääntäminen.
Täm ä viljelyslaatu käy sil

lä lailla, että pitkin aivotun 
saran keskeä m äärätään kyy
närää tai 6:tta korttelia leveä 
maan liuska (raita), johon 
ruvetaan molemmilta puolil
ta latelemaan turpeita, kuin 
lapiolla leikataan aivan 
ohuiksi, ja pannaan ruoho- 
puolin alaspäin. Turpeiden 
päälle luodaan sitten multaa, 
varaa myöden, aina 8 tai 8 
tuum an paksulle. Niihin 2 ja 
3:kin korttelia leveihin ja 9 
tai 10:kin peukaloa (tuu
maa) syviin vakoihin jotka 
näin tulevat molemmin puo
lin keskustaa, pannaan sitten 
taas uusi turvekerta, jonka 
päälle luodaan multaa, ja 
näin tehden, saadaan kum
mallakin puolella sarkaa, sit
tenkuin se on kokonansa 
käännetty, tyhjät paikat, joi
hin ojat kaivetaan. Edut täs
tä  viljelyskeinosta eivät ole 
vähät. M aa kelpaa kohta 
käyttää vanhan pellon veros
ta, ja kasvaa paljon enämmin 
kuin kuokittuna tai auralla 
käännettynä. Jos niityssä on 
hyvä kasvinvoima, taitaa 
pellavia hyvällä voitolla vil
jellä näin muokatussa m aas
sa. Jotka ovat oikein tottu
neet tähän viljelyskeinoon, 
pitävät sitä tasaisella niityllä, 
erinomattain jos ruohokam a- 
ra on paksu ja  sitkeä, kaik
kein huokeinna. M ultaa luo
massa taitaa pitää vaimo tai 
muu vähäväkisempi ihminen, 
ja yksi mies saapi, tällaisen 
apuihmisen kanssa 1 ja  kak
sikin kapanalaa lapiolla 
käännetyksi. Täm än laatui
sissa tiloissa on siis täm ä 
keino yhtä etuisa kuin kuok- 
kiminenkin, ja ainoastansa 
viljelys kääntöauralla taitaa 
tulla sen rinnalle. Olletikkin 
(varsinkin) on lapiolla kään
täminen sovelias vähempäin 
maatilusten viljelijöille, torp
pareille, mäkitupain asujille
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Y li 200 v u o tta  
v a n h a  r a a m a ttu  

K oskella

Kuten aikaisemmissa Kos
kelaisissa kerroimme, on 
Koskelta löytynyt raamattuja, 
jotka olivat kym m enettä  ja 
yhdeltätoista painosta ja hie
man yli 100 vuotta vanhoja.

N yt meille on näytetty 
raamatun painos, joka on 
»prändätty Turusa Direcfeu- 
rildä ja Guningalliselda Kir- 
janpräntäjäldä Suuren Ruh- 
tinan =  Maasa Suomesa Ja
cob MerckelUildä 1758» ja 
on siis 201 vuotta vanha. Tä
m ä raamattu »tulee suome 
kielellä kolmannen kerran 
präntistä ulos» kuten kirjan 
alkulehdillä sanotaan.

Kirjan kansilehdillä on 
useampiakin omistuskirjoi
tuksia, ja niillä sanotaan mm: 
»tämän kirjan oikia omistaja 
on Johan Wallenjus Patakos- 
kelda se 9 päivä Lokakuuta  
(vuosiluku kulunut pois) 
M atti Heikinpoika Sarja». 
Toisessa kohdassa mainitaan 
Johan Wallenjus Pata Kos
ken Sarjalta. A nnettu  Tam 
mikuussa 1859.»

Kirja on nykyisin Uuno 
Kaskisen perikunnan omis
tuksessa.

ILOINEN UUTINEN 
TALLETTAJILLE

Veronhuojennustilit vihdoinkin käytäntöön

Pettymysten ja  pitkällisen odotuksen jälkeen voivat tal
lettajat lopultakin saada huojennusta veroihinsa. Veron- 
huojennustilille tehdyn talletuksen vähentäm istä verotuk
sessa koskeva laki hyväksyttiin näet eduskunnassa kulu
van vuoden huhtikuun 21 pnä ja  tasavallan presidentti 
vahvisti lain kesäkuun 2 pnä 1959. Tämän lehtisen tarkoi
tuksena on tutustuttaa asiakkaitamme veronhuojennustilin 
suomiin etuihin täm än ja ensi vuoden aikana.

K o i v u k y l ä n  M äkitalon 
em äntä Helmi Tammi esit
teli meille vanhan raam atun 
jolla on ikää lähes 150 vuot
ta, kuten teksti kertoo.

»Biblia eli Pyhä R aam attu 
painettu Turusa Frenckelin 
kirjapräntisä» Uusi Testa
mentti v. 1816 ja Vanha Tes
tamentti v. 1817. Kirjassa oli 
mm. seuraava omistuskirjoi
tus.

ja muille, joilla kyllä on vähä 
niittyä ja m uutamia lampaita 
ja lehmiä, m utta ei juhtia, 
taikka näm ät niin huonoja, 
etteivät jaksa oikein täyttää 
tätä raskasta kedon kääntö- 
työtä auralla — .»

Kuka voi tallettaa veronhuo- 
jennustilille?

Lain mukaan vuosilta 1959 ja 
1960 toimitettavissa tulo- ja 
omaisuusverotuksissa sekä kun
nallisverotuksissa on luonnolli
sella henkilöllä ja jakamattomal
la kuolinpesällä oikeus vähentää 
tulostaan sen jälkeen, kun muut

»Karl Juhan Poika Koivu- 
kylän Haukalta on oikia 
omistaja Tälle kirjalle.

27 
18 —  78.

1

Tämä pyhä kirja on ollu 
kauan minulta näkemätä.» 
»Suomen Biblia-Seuralda toi
mitettu. M yydään sidottuna 4 
rup. 50 kop.»

Lisäksi löytyi noin 100 
vuoden vanhoja Uusia Testa
mentteja, joista eräs oli to
dennäköisesti edellä mainitun 
Karl Juhan Pojan ripille 
päästessään saama »liiton 
uudistusjuhlan muistoksi 
1858 3 p. lokakuuta.»

Meillä osuuskassassa ei 
ole mahdollisuuksia ryhtyä 
kerääm ään ja säilyttämään 
kertoilemiamme vanhoja raa
m attuja eikä m uitakaan kir
joja, niin mielenkiintoisia 
kun ne sinänsä ovatkin. Toi
vomme tällä esittelyllä saa
vamme kuitenkin aikaan sen, 
että nuo jo ehkä unohtuneet
kin vanhat kirjat etsitään kä
sille ja talletetaan paikkaan, 
jossa ne säilyvät kenties ai
kanaan museoon kerättäviksi 
—  sitten kun kotiseutuyhdis- 
tyksemme on herännyt —  tai 
ainakin oman kodin muisto
esineinä. Kenties niitä tulisi 
joskus luetuksikin.

lain sallimat vähennykset on teh
ty, rahalaitokseen erityiselle ve- 
ronhuojennustilille verovuonna 
tallettamansa määrä.

Kuinka suuria veronhuojennus- 
talletuksia voidaan tehdä?

Veronhuojennustilille ei voida 
tallettaa vv. 1959— 60 kumpana
kaan vuonna enempää kuin
80.000 markkaa. Talletukset ve
ronhuojennustilille on tehtävä 
täysin tuhansin.

Merkitäänkö veronhuojennus- 
talletus säästökirjaan?

Ei merkitä, vaan rahalaitos an
taa tallettajalle erityisen vastakir
jan, johon tilitapahtumat merki
tään. Sitä paitsi rahalaitos antaa 
jokaisesta tilillepanosta valtion
varainministeriön vahvistamalla

lomakkeella veronhuojennusto- 
distuksen.

Saako veronhuojennustalletuk- 
sen sitoa indeksiin?

Ei saa.
Kuinka veronhuojennus saa

daan?
Saadakseen verotuksessa hy

väkseen laissa säädetyn veron
huojennuksen verovelvollisen on 
liitettävä rahalaitokselta saaman
sa veronhuojennustodistus asian
omaiselta vuodelta annettavaan 
veroilmoitukseensa.

Kuinka pitkäksi ajaksi veron
huojennustilille talletetut varat 
on sidottu?

Jos veronhuojennustililtä nos
tetaan varoja ennen kuin kolme 
vuotta on kulunut tallettamispäi
västä, nostettu määrä luetaan ti
linomistajan veronalaiseksi tulok
si sikäli kuin se on täm än lain 
mukaan vähennetty hänen tulos
taan. Nostetusta määrästä on ra
halaitoksen lain mukaan pidätet
tävä veroennakkoa 20 % tai, jos 
nostettu määrä on suurempi kuin
10.000 mk, 30 %. Veronalaisek
si tuloksi luetaan tällöin myös 
nostetuille varoille niiden tallet- 
tamisajalta laskettu korko.

Koska veronhuojennustalletuk- 
sia voidaan tehdä?

Veronhuojennustalletuksia ote
taan vastaan mm. kaikissa maan 
osuuskassoissa kesäkuun 15 p:stä 
-59 lähtien. Veronhuojennustalle- 
tusten vastaanotto jatkuu tämän 
mukaan vuoden 1960 loppuun 
saakka.

V E R O N H U O JE N N U K SE N  SU U R U U S

Tallettajalle edellä selostetun lain muodossa m yönnetty  
veronhuojennus ei ole aivan vaatimatonta luokkaa. Sen 
suuruus riippuu kuitenkin m m . kunnallisen ja kirkollisen 
veroäyrin suuruudesta, joten täysin yleispätevää laskel
maa ei voida laatia. Seuraava taulukko perustuu 12 mar
kan veroäyriin, joten lukija voi siitä ainakin suunnilleen 
päätellä omalle kohdalleen tulevan veronhuojennuksen.

V E R O N H U O JE N N U S ERI V E R O L U O K ISSA  
80.000 M A R K A N  S U U R U IS E S T A  

T A L L E T U K SE ST A

I veroluokka II veroluokka III veroluokka
V e ro te ttav a  tu lo  

v a ltio n v ero 
tuksessa  (mk)

T a lle tuksen  
a ih eu ttam a  v e ro n 
h u o jen n u s  (mk)

T a lle tu k sen  
■ a ih eu ttam a  v e ro n - 

huo j ennus (mk)

T a lle tuksen  
a ih eu ttam a  v e ro n 
h u o jen n u s  (mk)

200.000 11.600 9.600 9.600
300.000 17.900 14.600 10.100
400.000 20.800 18.400 17.200
500.000 23.200 20.800 18.400
600.000 23.200 20.800 18.400
700.000 24.800 23.200 20.000
800.000 24.800 23.200 20.000
900.000 26.400 24.400 22.400

Yllä laskettuihin veronhuojennuksiin sisältyy 12 mar
kan veroäyrin hinnan mukaan laskettu kunnan ja seura
kunnan verojen vähennys, joka on kaikissa tulo- ja vero
luokissa sama, 9.600 m k. Loppuosa huojennuksesta joh
tuu valtion tuloveron vähentymisestä.

H uom ! Veronhuojennuksen lisäksi talletus tuottaa nor
maalin talletuskoron —  nykyisin 4 Z2 prosenttia vuodessa.
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Itävallan  osuustoim innasta  ja 
osu u sk asso ista

sa jo vuodesta 1873, ja ny
kyisin lasketaan jokaisen 
maanviljelijän kuuluvan kes
kimäärin kahteen ja  puoleen 
osuuskuntaan. Ylivoimaisesti

Euroopan maanviljelys- 
väestöä yhdistää eräs aate, 
joka tänä vuonna meidän 
maassamme täyttää 60 vuot
ta, osuustoiminta. Ei ole 
maata, missä ei osuustoimin
nalla olisi juuriansa ja missä 
se ei toimisi maanviljelijä- 
väestön hyväksi. Tutustues
saan Euroopassa eri maiden 
osuustoimintaan saa huom a
ta, että se on kaikkialla 
maanviljelijöiden oikea käsi. 
Eräs kuuluisista osuustoimin- 
tamaista on tietysti Tanska, 
m utta eräs mielenkiintoisim
mista Itävalta, jonka osuus
toiminnasta voitaisiin sanoa, 
että se on kehittynyt luon
nonolosuhteiden mukaan. 
Itävaltahan on osaksi alppi- 
maastoa, jossa vain alppikar- 
jataloudet menestyvät. Kor
keilta alppirinteiltä, minne 
karja ajetaan kesäksi, leviää 
osuustoiminta alaville vilje- 
lyslakeuksille, jotka huolehti
vat Itävallan om avaraisuu
desta. Itävaltahan on m aata
loustuotteisiinsa nähden 90 
%:sesti omavarainen, ja  tä 
mä panee suomalaisen hel
posti ajattelemaan meidän 40 
% :n viljaomavaraisuuttam- 
me, sitäkin suuremmalla 
syyllä kun Itävallan pinta- 
ala on vain neljännes Suo
mesta ja asukkaita on seitse
män miljoonaa. Itävalta on 
pienviljelysvaltainen niin 
kuin Suomikin, sillä 85 % 
kaikista tiloista on alle 20

hehtaarin. Mielenkiintoista 
on myös, että se on Euroo
pan kolmanneksi suurin puu- 
tavaraviejäm aa Suomen ja 
Ruotsin jälkeen.

Itävaltalaisten kuulee ta 
van takaa kiittelevän osuus
toimintaansa. Epäilem ättä 
sillä on ollut suuri tehtävänsä 
maan jälleenrakennuksessa 
sodan jälkeen ja varsinkin 
sitten, kun miehitysvalta siel-

si miltei täydellinen elintar
vikkeiden omavaraisuus, 
myös m aataloudessa tapah
tunut työn tuottavuuden nou
su. Se on noussut enemmän 
kuin muissa elinkeinoissa, 
jopa kolmanneksella sotaa 
edeltäneeseen tasoon verrat
tuna.

M aatalouden »jaloillaan 
pysyminen» olisikin itävalta
laisten mielestä ollut m ahdo-

Pitäjäosuuskassa Itävallassa

lä loppui. Jo miehityksen ai
kana ja sen jälkeen alkoi il
m etä nuorison maaltapakoa. 
Nyt on laskettu, että maassa 
on maatalouselinkeinosta ela
tuksensa saavaa väestöä vain 
20 % . Jos halutaan laskea 
maatalouden osuutta brutto- 
kansantuotoksesta, on sekin 
jatkuvasti vähentynyt. Viime 
vuonna sen laskettiin olevan 
enää 13 % , m utta maatalous 
on joka tapauksessa pysynyt 
jaloillaan, jota todistaa pait

T oin en  u u si tilim u oto:

K O R K E A K O R K O IN E N  T A L L E T U ST IL I

Huhtikuun alusta lukien on tallettajalla ollut tilaisuus 
käyttää hyväkseen myös toista uutta tilimuotoa sijoittaes
saan säästöjään rahalaitokseen. M ainittuna päivänä otet
tiin näet käytäntöön ns. korkeakorkoinen talletustili, jon
ka ehdot ovat pääasiassa seuraavat:

Korkeakorkoisella talletustilillä tarkoitetaan 12 kuukaudeksi 
tehtyä talletusta, jolle maksetaan 5 % korko, eli Vi % enemmän 
kuin tavallisella talletustilillä.

Näillä tileillä ei käytetä lainkaan säästökirjaa, vaan tallettajalle 
annetaan jokaisesta säästöönpanosta erikseen ns. talletustodistus.

Korkeakorkoiselle talletustilille ei sallita tehdä 10.000 mk pie
nempää talletusta. Talletusten suuruuden ylärajaa sen sijaan ei ole 
millään tavalla rajoitettu.

Korkeakorkoiselle talletustilille tehdyt talletukset ovat verova
paita.

Osuuskassa ei paljon poikkea meikäläisestä sisustukseltaan. Ristiinnau
litun kuva kuuluu katolisessa maassa paitsi kodin myös osuuskassan

seinälle.

tonta ilman osuustoimintaa. 
Kun sielläkin on tapahtunut 
suuria konjunktuurivaihtelui- 
ta ja maataloudelle vasta nyt 
puuhataan maataloustulola
kia, on osuustoiminnalla to
dellakin ollut tärkeä tehtä
vänsä maatalouden hintapo
litiikassa. Varsinainen osuus- 
toimintalaki on ollut olemas-

eniten osuustoiminnallisista 
liikkeistä on osuuskassoja eli 
1757, joista ensimmäinen pe
rustettiin 1886. Seuraavana 
tulee kirjava kokoelma m ui
ta  osuuskuntia. Vuoristoseu
duilla on karjanjalostus, kar- 
janmyynti-, alppilaidunosuus- 
kunnat, ja  alaville maille 
m entäessä lisääntyy luku
m äärä kone-, mylly-, tuho
laistorjunta-, saha-, kauppa-, 
meijeri-, viininviljelys-, jne. 
osuuskunnilla. Koko osuus
toimintaliike kantaa nimeä 
Raiffeisen osuuskassajärjes- 
tön perustajan, saksalaisen 
Wilhelm Raiffeisenin m u
kaan. Ja  niin kuin Saksassa 
papit olivat aikoinaan innok
kaimpia osuustoiminnan le
vittäjiä ja maatalousväestön 
ystäviä, samoin ovat Itäval
lassa osuustoiminnan vete
raanit kuuluisia prelaatteja. 
Sivuhuomautuksena kai voi
daan sanoa, että meilläkin 
osuustoimintamme isät koet
tivat saada papit mukaan 
osuustoimintaa levittämään, 
m utta epäonnistuivat.

Pitäjien osuuskassat ovat 
maakunnallisten keskuspank
kien alaisia, jotka taas vuo
rostaan ovat liittyneet Wie
nissä sijaitsevaan Osuuskas
sojen Keskuspankkiin. M ei
käläisiin osuuskassoihin ver-
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Museoista ja pitäjä-
kirjallisuudesta

rattuna itävaltalaiset poik
keavat siinä, että siellä pitä
jät ovat melko pieniä ja 
osuuskassoja on siis hyvin ti
heässä. Niiden rakennukset 
ovat pieniä usein kansalliseen 
tyyliin rakennettuja taloja, 
joiden päätyjä koristavat 
puuleikkaukset ja riippuvat 
punaiset pelargonit. Useilla 
osuuskassoilla on oikeus pi
tää konttoriaan auki myös 
sunnuntaisin. Täm än on 
osaksi käytäntö sanellut vuo
ristoseuduilla, m utta muualla 
sama käytäntö on osoittanut, 
että isännät tarvitsevat sun
nuntaisin rahaa oluttuvissaan 
istuessaan.

O suuskassat myöntävät 
lam oja vain jäsenille, m utta 
jäseninä ovat maanviljelijöi
den ohella myös kaupan ja 
teollisuuden edustajat. Eni
ten myönnetään lainoja kui
tenkin maatalouden hyväksi. 
Maanviljelijät lainaavat rahaa 
eri tavalla seudusta riippuen. 
Alppiseutujen osuuskassan- 
johtajat kertovat, että sääs
teliäät alppitalonpojat koetta
vat kaikin keinoin välttää 
lainanottoa, m utta tuovat si
tä  ahkerammin pieniä raho
jaan säästöön. M uualla sen 
sijaan ovat maanviljelijät 
käyttäneet hyväkseen raken
tamiseen, koneiden ostoon ja 
karjanjalostukseen myönnet
tyjä halpakorkoisia lainoja. 
Näiden ansiosta lasketaankin 
joka neljännellä maanviljeli
jällä olevan leikkuupuimurin. 
Maanviljelijöiden rahatulot 
osuusmeijeristä ja  -teurasta
mosta kulkevat kuten meillä
kin osuuskassojen kautta.

Osuuskassojen syntyaikoi
na kassat olivat myös myyn
ti- ja osto-osuuskuntia, ja 
vieläkin alppiseuduilla näkee 
tällaisia »sekoitettuja» osuus- 
kassoja. Osuusliikkeitä on 
kuitenkin runsaasti ja  niiden 
välityksellä mm. on myyty 
3 /4  maanviljelijöiden tarvit
semista väkilannoitteista. 
Liikkeet ovat myös rakenta
neet suuria konehalleja, mis
sä maanviljelijät saavat käy
dä kokeilemassa eri traktori- 
ja puimurimerkkejä. Kaikissa 
osuusliikkeissä on myös vil
janlajittelijat ja osuuskuivu- 
rit alkavat yleistyä.

Entisessä »emäpitäjässäm
me» .o n  juhlittu. M ukaan 
läksi monta koskelaista, vaik
ka lehdissä ei kylläkään ollut 
tiedotuksia, että entiset kap- 
pelilaiset olisivat edes kenttä- 
juhlaan tervetulleita. M utta 
täm ä seikka pidettiin itses
tään selvänä. Ja  ne, jotka 
menivät mukaan, olivat kuu
lemaansa ja näkem äänsä tyy
tyväisiä.

Pitäjänmuseokin M arttilas
sa avattiin 550-vuotisjuhlien 
yhteydessä. On kunnioituk
sesta nostettava lakkia naa- 
puripitäjäläisten saavutuk
selle. Paljon oli »vanhaa ja 
katoavaa» talletettu kahteen 
avaraan pitäjämakasiiniin 
Tiipilän nummella. Sitä pait
si pieni kirkkomuseokin oli 
tavallaan uusittu. Meille kos
kelaisille tuli mieleen, että 
missä on se mies (tai nai
nen?) kuten M arttilassa, joka 
panee museohankkeen käyn
tiin. Vanhoja esineitä on kyl
lä talletettuna vaikka minkä 
verran, kunhan vain sanot
taisiin, milloin ne saa lahjoit
taa museolle. Tosiaankin oli
si tässä asiassa pantava töpi
näksi. Synnynnäisistä koske
laisista ei tule tässä asiassa te
kijää, joten toivokaamme, et
tä muualta tulleet ja  koske-

Oman lukunsa saisi Itäval
lan muistakin osuuskunnista, 
kuten maan 31 metsäosuus- 
kunnan toiminnasta, mutta 
riittää kun mainitsee, että 
Itävallan osuustoiminta on 
saanut laajemmat tehtävät 
sen jälkeen kun Euroopan 
kuusi yhteismarkkinamaata 
ovat alkaneet toimia. Itäval
talaiset ovat Sveitsin rinnalla 
omasta tahdostaan jääneet si
vuun, m utta he tietävät, että 
kummankin maan m aatalou
det joutuvat kilpailemaan yh- 
teismarkkinamaiden kanssa. 
Itävallan osuustoimintamie- 
het ennustavatkin, että koko 
osuustoimintaliikkeellä Itä- 
vallassa on edessään suuret 
tehtävät.

K. K-lä.

laisiksi asettuneet ottaisivat 
tämän asian omakseen, ku
ten ovat ottaneet eräät m uut
kin epäkohtamme. Nuoriso
seuratalokin nousee päivä 
päivältä. Sen nousua katsel
lessa tulee mieleen tohtori 
R autavaaran puhe meijerim- 
me 50-vuotisjuhlilla. H än sa
noi, että kun 50 vuoden ku
luttua saavumme juhlimaan 
Kosken satavuotista osuus
meijeriä, niin toivottavasti pi
täjässä on silloin uusi, avara 
ja lämmin seuratalo, että juh- 
lavieraitten ei tarvitse palel
l a . .  .

M iten ylpeiksi mahdamme 
tullakaan täm än talon valmis
tuttua, sillä olemmehan osan
neet ylpeillä yhteiskoulunkin 
ihanasta yhdistetystä voimis
telu- ja juhlasalista.

Niin, ensi keväänä valmis
tuvat ensimmäiset ylioppi
laatkin kotoisessa leipomos
samme, joten eteenpäin on 
menty ja  m ennään jatkuvasti. 
Ehkäpä se museokin saadaan 
aikanaan Liipola-museota 
vastapäätä. Silloin viimeksi- 
mainittuakin kannattaa mai
nostaa tähänastista enem
män.

Oikeastaan vielä tänä ke
sänä pitäisi Hämeentielle 
saada mainoskilpiä, joissa il
moitettaisiin, missä Liipola- 
museo sijaitsee. Linja-auto
asemalle pitäisi saada kilpi, 
jossa sanottaisiin, että sieltä 
on niin ja niin m onta metriä 
Liipola-museolle. Samanlai
nen kilpi pitäisi saada sitten 
tienviereen myöskin Kosken 
pellolle ja paloaseman edus
talle. Kummassakin kilvessä 
sanottaisiin, että on sata m et
riä m atkaa Liipola-museoon. 
Tällöin matkailijat tietäisivät 
pysäyttää autonsa. Sitä paitsi 
siunauskappeli voitaisiin yk
sin tein esitellä samoin kuin 
Harlin— Piimäsen vanha ta
pulikin, joka Heikki Kleme
tin m ukaan on Euroopan 
kauneimpia kansanomaisia 
rakennusluomuksia. Sitä pait
si hautausm aakin on näin ke
sällä nähtävyys sinänsä. Se

on hoidettu niin mallikelpoi
sesti, että sen voi kyllä pie
nellä ylpeydellä näyttää mat
kustajille.

Jo tkut ovat puhuneet sel
laistakin, että pitäisi aikaan
saada jonkinlainen Koskea 
esittävä »pitäjäaapinen», jota 
olisi myytävänä kaupoissa 
sekä Liipola-museossa. Sel
lainen tuskin korvaisi kuluja, 
joten kunnan pitäisi se yksin 
kustantaa. Kansa nimittäin 
pelkää kirjallisuutta kuin rut
toa. Liipola-museon opaskin, 
joka on melko paksu vihko
nen ja m aksaa vain 50 m ark
kaa, saa maata varastossa, 
sillä sitä ei raaskita ostaa, ra
hat tarvitaan jäätelöihin ja 
muuhun »jalompaan» tava
raan. Saattaa käydä 40 hen
gen retkikuntia, jotka ostavat 
yhden ainoan oppaan. No, 
sitä ei tarvitse ihmetellä, sillä 
lainasivathan monet varak
kaatkin kansalaiset »Tunte
m attoman sotilaan» lainakir
jastosta, vaikka sen kansan
painoksen saa ostaa 300 
markalla.

M uuten marttilalaisia on 
onniteltava upeasta pitäjän- 
historiasta, jonka on kirjoit
tanut tohtori Aulis Oja. Kyllä 
sen sivuilta selviää moni kos- 
kelaisiakin koskeva asia. 
Rahkion niityn vaiheetkin esi
merkiksi selitetään tarkoin.

Niin, Rahkio niittynä on 
mennyttä elämää. Tohtori 
Oja sanoo, että vanha kansa 
muistelee kaihoten Rahkion 
heinähuutokauppoja ja hei- 
näviikkojen elämää tällä ran
nattom alla niityllä. Siinä hän 
osuu aivan oikeaan. Kyllä se 
vanhan kansan heinäaika oli 
rom anttista, kuten elonleik
kuunkin aika, m utta voi nii
tä  raskaita riihiviikkoja! Ei 
nykyinen nuoriso, joka kat
selee leikkuupuimurien rymi
nää pelloillamme, aavista al
kuunkaan, kuinka kovan 
takana entiseen aikaan joka
päiväinen leipä oli.

Vanha koskelainen.

AURASEN K IR JA P A IN O  
F orssa  1959


