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Osuusmeijeri — koskelaisten "Sampo”
Kun kuuntelee vanhojen kos

kelaisten puheita vanhan kellota
pulin piirissä, saa useasti kor
viinsa sanat: —  Tuosta meijeristä 
on tullut kuin pieni kaupunki. . .

Tosi onkin, että rakennus on 
liittynyt rakennukseen vuosikym
menien kuluessa. Sitä paitsi mei
jeritoiminta muutenkin on kasva
mistaan kasvanut. K un meijeri- 
osuuskunta vuosisadan alussa pe
rustettiin ja se aloitti toimintansa 
vuokralla Kosken kartanon meije
rissä, ei kukaan olisi osannut 
uneksia sen puolessa vuosisadas
sa muodostuvan seutukunnalle 
todelliseksi Sammoksi. M itä olisi
kaan koskelaisten elämä ilman 
osuusmeijeriä. Muistettakoon 
vain, että esimerkiksi viime vuon
na maksettiin lähes 700 maidon
lähettäjälle 200 milj. mk. Se on 
»pitkä penni», jos syventyy ajat
telemaan, että tuo raham äärä oli
si jäänyt paikkakunnan hyödyk
si jakamatta.

Pistäysimme tässä eräänä syys
päivänä meijerillä, jolloin isän
nöitsijä Kaarlo Luoto  kysyi, 
olemmeko tutustuneet meijeriin 
sen koneiston uusimisen jälkeen?

Vastasimme, että emme ole 
pyörineet moneen vuoteen meije
rin piirissä.

Juustolasta, ylen siististä juus
tolasta, se kiertokäynti aloitet

tiin. Isännöitsijä kertoi, että ke
väisin kun maitoa on runsaasti, 
valmistetaan päivittäin kuusi 
juustoa, joihin kuhunkin menee 
900 litraa maitoa. Vuoteen 1956 
asti voitiin päivittäin valmistaa 
vain neljä juustoa, joten laajen
nus oli välttämätön, vaikka se 
kysyikin kustannuksia. Jäsenten 
kuoritun maidon tarpeesta riip
puu, kuinka paljon kulloinkin 
käytetään juustonvalmistukseen 
maitoa. Korkeimmillaan on päi
vittäinen maitomäärä ollut 25.000 
litraa, jolloin on ollut varaa pan
na juustolassa »täysi teho pääl
le», mutta silti on jäänyt maitoa 
vielä voinvalmistukseenkin. Vii
me vuonna käytettiin maitoa 
juustonvalmistukseen 1.107.210 1.

Isännöitsijä Luoto esitteli meil
le ajanmukaiset juustokellarit ja 
kertoi tarkoin juustonvalmistuk- 
sen eri »prosessit». Tässä kerron
nan toistaminen veisi liian paljon 
tilaa, mutta oppaamme painosti 
erityisesti, että hyvä raaka-aine 
on hyvän juuston ensimmäinen 
ehto. (Suuren synnin tekee siis 
koko osuuskuntaa kohtaan se 
maidontuottaja, joka salaa tai 
unohtaa penisilliinilääkityksestä 
ilmoittamisen). Sitten mainitsee 
isännöitsijä Luoto, että juustokel- 
larien jäähdytys ja ilmastointi vai
kuttavat ratkaisevasti juuston laa

tuun. Näin ollen suurista kustan
nuksista huolimatta oli hankittava 
uudet automaattisesti toimivat 
jäähdytyskoneet. Ne ovat saksa
laista varmaa valmistetta ja säh
kölaitteet tanskalaista valmistet
ta. Tähän uudistukseen uhratut 
kustannukset kyllä aikaa myöten 
tulevat korvatuiksi. M utta juus- 
toalalla ihminen sittenkin on ko
neitakin tärkeämpi tekijä. Juusto- 
mestari apulaisineen työskentelee 
nykyaikana tiedemiesmäisellä 
tarkkuudella. Heidän työnsä ky
syy suurta huolellisuutta ja pit
källe kehitettyä ammattitaitoa. 
Oppaamme mielestä juustomesta
rin työ on kutsumustyötä, sillä 
tällä alalla pitää jatkuvasti opis
kella. Valmisteilla olevia juustoja 
on hoidettava yhtä huolellisesti 
kuin pieniä lapsia. Niitä harja
taan ja »paijataan» ja pannaan 
»aina kuivaa alle», muuten kolo- 
muodostus ei onnistu.

Suurissa kellareissa oli eri kyp- 
symisvaiheissa kauniita juustoja 
ja niistä voi sanoa: -— Mihin sil
mä ihastuu, siitä kielikin riemas
tuu. Valmiit eli kypsät juustot 
viedään Valiolle Helsinkiin. 
Kuormavaunuun (5000 kg) lasta
taan kerralla noin 60 juustotah- 
koa. Isännöitsijä tai juustomesta
ri matkustavat kuorman mukana 
kauppa-arvostelua suorittamaan.

Kosken meijerin juusto menee 
pääasiassa vientiin, mikä on ym
märrettävääkin, sillä esim. viime 
vuonna juustoista oli ensiluok
kaista 93,9 prosenttia. Yhteensä 
myytiin viime vuonna juustoa n. 
120.000 kiloa, mistä saatiin tu
loja lähes 38 milj. mk.

Nyt siirrymme meijerin »voi- 
puolelle». Sielläkin on kaikki hil
jattain siistitty. Ennen riitti sei
nien kalkitseminen, nyt kaiken 
pitää kiiltää öljymaalissa. Op
paamme iloitsi, että tuli jo v. 
1956 hankituksi uusi, ruostumat
tomasta teräksestä valmistettu 
moderni kirnu, joka silloin mak
soi 1,7 milj. mk. Nyt sellainen 
maksaisi yli 2 milj. mk. Se on 
tekniikan viimeistä huutoa, var
ma ja helppokäyttöinen. Uusi 
3000 litran kermasäiliö hankittiin 
1958. Nyt voidaan päivän kerma- 
tuotanto selvittää yhdellä kirnua- 
misella. Siihen pystytään Suo
messa toistaiseksi harvoilla mei
jereillä. Kun tänä vuonna saatiin 
lisäksi uusi kätevä voivaaka, käy 
voin pakkaaminen siististi ja no
peasti. M utta kuoritun maidon 
varasto pitää vielä uusia, että tä 
män päivän »joppi» säilyy hyvä
nä huomispäivän jakelua varten.

Isännöitsijä Luoto mainitsi 
»voipuolella» saman, mitä hän

»Tuosta meijeristä on tullut kuin pieni kaupunki.»



2 K O S K E L A I N E N N:o 3 — Lokakuu 1959

M I T E N  T A L L E T A N  
O S U U S K A S S A A N

Viime vuosien aikana on rahalaitoksissa otettu käyttöön 
useita uusia talletustilimuotoja, joista osuuskassankin asiak
kaat voivat valita käyttöönsä parhaiten soveltuvat. Näin voi
vat he saada talletuksistaan parhaan mahdollisen hyödyn.

Esittelemme lyhyesti eri tilimuodot:
Säästötili on jokaisen tallettajan vanha tuttu tilimuoto. 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän säästötili on verova
paa. Osuuskassan säästökirjan omistaja voi nostaa tai tallet
taa varoja kaikissa maan osuuskassoissa. Säästötililtä saa 
nostaa enintään 200.000 markkaa kuukaudessa, ja korkoa 
hyvitetään 4 Vi prosenttia. Tämä on eniten käytetty talle
tustili.

Shekkitili on vielä joustavampi tilimuoto, sillä tältä tililtä 
saa nostaa niin paljon varoja kuin niitä tilille on talletettuna. 
Varoja voi nostaa myöskin shekkiä käyttäen. Korkoa hyvi
tetään 1 /2  prosenttia. Käyttötilinä shekkitili on erittäin jous
tava.

Indeksitilejä oli aikaisemmin käytössä kahtakin lajia, mut
ta nyt voi avata ainoastaan verovapaan B-indeksitilin, joka 
korvaa puolet indeksin noususta. Indeksitilille sijoitetut varat 
ovat sidottuja tilille 1 vuoden ajaksi. Korkoa hyvitetään 
3 Vi prosenttia. Tämä tili turvaa tallettajalleen inflaatiome- 
netykset.

Korkeakorkoinen talletustili on jotenkin verrattavissa in- 
deksitiliin, sillä sille talletetut varat ovat myöskin sidotut 1 
vuoden ajaksi. Tätä tiliä ei kuitenkaan voida sitoa indeksiin, 
mutta sillä oleville varoille hyvitetään 5 prosentin korko. 
Kysymyksessä on siis hyvän tuoton antava tili.

Veronhuojennustili on uusin tulokas. Veronhuojennustal- 
letus vähennetään aina 80.000 markan määrään asti vero
velvollisen tuloista sekä kunnan —  että valtionverotuksessa. 
Talletuksen voi tehdä useammassakin erässä. Veronhuojen- 
nustilille sijoitetut varat on sidottu 3 vuoden ajaksi siten, et
tä jos niitä sitä ennen nostetaan, suoritetaan nostosta veron- 
pidätys. Korkoa hyvitetään tällä tilillä sama kuin säästötilil- 
läkin eli 4 Vi prosenttia. Veronhuojennustili on erittäin 
ajankohtainen, sillä kuluvan vuoden aikana tehdyt talletuk
set saa vähentää tulevassa verotuksessa. Osuuskassassa avat
tu veronhuojennustili on siis järkevää taloudenhoitoa.

M iksi yleensä säilytätte liikeneviä varoja kotona silloin, 
kun näinkin monipuoliset tilit ovat käytettävissänne?

Mielihyvin annamme asiakkaillemme lisätietoja näistä tal- 
letusasioista.

sanoi »ihmisen merkityksestä» 
juustopuolella. Hyvät välineet 
ovat välttämättömät, m utta niitä 
käyttämässä pitää olla työhönsä 
innostuneita taitajia. Kosken mei
jerin voi on näyttelyissä ja Valion 
arvosteluissa aina arvostettu kor
kealle. Se seikka, että meijeri on 
neljä kertaa peräkkäin päässyt 
voillaan Valion kunniamainin
taan, puhuu parasta kieltä teki- 
jäinsä ja osaksi myöskin raaka- 
aineen tuottajain kunniaksi. Vii
memainitut saavat kunnian lisäk
si hyvästä voista myöskin aineel
lisen hyödyn paremman hinnan 
välityksellä. Neljännesmiljoonasta 
voikilosta saatiin viime vuonna 
tuloja n. 107 milj. mk. Voinval- 
mistukseen käytettiin tällöin mai
toa yli 4 milj. litraa.

SÄÄSTÄVÄISYYS-

PÄIVÄN

MERKEISSÄ

tarjoamme kaavit
p e r j a n f a i n a  3 0. 1 0. 1 9 5 9  

T E R V E T U L O A !

K o s k e n  Tl .  O s u u s k a s s a

Isännöitsijä Luoto mainitsi, et
tä kaikki meijerillä tehdyt uudis
tukset ovat tähdänneet kustan
nusten alentamiseen. Uusilla ko
neilla esim. on pyritty kerma 
kuorimaan maidosta mahdollisim
man tarkoin. Keskirasvan korkeu
desta (viime vuonna 4.18) ja huo
lellisesta käsittelystä johtuen vii
me vuonna meni voikiloon keski
määrin 19.24 litraa maitoa, vas
taavan m äärän ollessa vuotta ai
kaisemmin 19.38 1.

Kun liikekustannuksissa mai
don kuljetus aina on muodosta
nut suurimman erän, on ollut 
pakko siirtyä pääasiassa maidon 
autokuljetukseen, m utta siitä huo
limatta kuljetuskustannukset mai
tolitraa kohden ovat noin 130 
penniä.

Liikekustannusten supistusta 
silmällä pitäen on uusittu meije
rin konehuonekin. Erityisellä yl
peydellä kertoi oppaamme näistä 
uudistuksista. Purupolttimo on 
vuodelta 1956 ja uusi kuumavesi- 
säiliö saatiin 1958. Purua kan
nattaa noutaa Loimaan sahoilta 
asti, niin suuren säästön sen 
käyttö aiheuttaa. Halkoja tarvi
taan nyt vain sytykkeenä. Ellei 
olisi siirrytty purujen käyttöön, 
olisi pitänyt siirtyä koksin käyt
töön, sillä Koskelta tarjotut ha
lot eivät riittäisi »puoliin pieliin».

Sitten tutustuimme 1952 perus
tettuun pesulaan. Se oli emäntien 
yleinen »toivemylly» ja innostus 
sitä kohtaan oli aluksi erinomai
nen, mutta lähinnä huonot kemi
kaliot muodostuivat kompastuski
veksi. Tottuneesta työvoimastakin 
oli puute. M utta »se pyörii sitten
kin». Viime vuonna oli liikevaih
to noin 1,3 milj. mk.

Sitten tuli sikala puheeksi. 
Isännöitsijä Luoto mainitsi, että 
siitä käytiin melkein yhtä ankara 
ennakkokeskustelu kuin juusto
lankin perustamisesta. Ennakko
luuloja oli paljon ja niiden häl
ventämisessä on vähitellen onnis
tuttu. Viime vuonna saatiin myy
dyistä sioista n. 21 milj. mk, tul
len keskihinnaksi kilolta 238:55. 
Isännöitsijä sanoi, että sikojen 
maksamaa 54 pennin korvausta 
heralitralta ei voi pitää korkeana, 
se myönnettäköön, mutta paikka
kunnan porsaantuottajille sikala 
kyllä on tehnyt palveluksen. H ä
nen mielestään sikalakin kyllä 
korvaa ne rakennuspääomat, mi
tä se aikoinaan aiheutti.

Kierroksen jälkeen kysyimme, 
että mitähän tällainen »pikkukau
punki» maksaisi, jos se tulisi 
myytäväksi?

Oppaamme sanoi, että kysy
mykseen on mahdotonta vastata 
muuten kuin viittaamalla palova-

kuutusarvoihin. Koko »kaupunki» 
on vakuutettu yli 65 miljoonasta 
markasta, joista asuin- ja hallin
torakennukset 14,3 milj. mark
kaa. Viimeksi valmistunutta mo
dernia saunaa voidaan laskuttaa 
»sosiaalimenoihin» kuuluvana. Se 
rakennettiin halvalla, mutta silti 
hyvin. (Löylyt siellä olivat todel
la makoisat ja  laitteet erinomai
set). Näin siis mielihyvällä todet
takoon, että henkilökunnankin 
mielialasta pidetään huolta. Se 
onkin välttämätöntä, sillä teknii
kan edistyessä liian usein unoh
detaan ihminen. Ja ihmisten pal
velijaksi tämäkin »Sampo» on 
perustettu, siis tuottam aan syötä
viä ja myötäviä eli palvelemaan 
koko seutukunnan elinkeinoelä
mää. Saunavieras.

—  Jouluus saakka piika ja nau
ris hyvin pyssyy.

—  K ättä myärev vaan! sano 
Jolkki kon yällä renkis tyä- 
höön ajo.

—  Kyl vuas ain evvääs vie.
—  Paremp syänyt syättää kun 

kuollut virvottaa.
—  Syäkä leipää vaan, kyl särvint 

jääräkki saa, sanos emäntä 
eloväel.

— N ätit nährä muttei syärä, sa
noi sälli silakoi.

—  Loppus se viiminenki lysti, 
sano trenkipoika ko syämäst 
pääsi.

—  Miksis mää siit tulen et verän 
toisen saran toisem pääl, sa
no Ylijoki-vainaa kun saven 
ajoon neuvottii.

—  Hyttysvuas hyvä vuas, parma- 
vuas viel parrein.

—  Huanost riihimiähest mää 
ratsastan hajavareisin kuaren 
nokas suu naurus kolmen 
kynnyksen ylitte olklattoon 
(sanoo kaura ylitettyään rii
hen, luvan ja olkiladon).
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TLarua ja  iö iia
^Ral)kiodia

M e t s ä r a h o i s t a  
p u h e e n o l l e n  -

puun hinta on nousussa! —  
O lip a  kysymyksessä pysty- 
tai hankintakauppo — mää
rätkää maksut osuuskassaani

OSUUSKASSAMME
tukee yksityismetsätaloutta ja pal
velee välittömästi paikkakuntaansa, 

j.k. Veronhuojennustilimme 
suo Teille mahdollisuuden 
vähentää itse verojanne!

Nuori koskelaispolvi ei tiedä 
paljoakaan Rahkiosta. M utta van
halle koskelaispolvelle tämä niit
ty merkitsi ihmeellisiä elämyksiä.

Kukapa ei muistaisi tarinoita 
Hevonlinnan herrasta, jonka kar
jaa laidunnettiin suurella Rah- 
kion niityllä. Paimentytön nimi 
oli Kaarin ja iltasin ennen aurin
gonlaskua Hevonlinnan herra 
huusi: Kaarin, aja karja kotiin.

M utta kerran huusi paimentyt- 
tö itkien herralleen vastaukseksi: 
—  Kaarin ei voi ajaa karjaa ko
tiin, karja on lumottu!

Hevonlinnan herra kävi itse 
karjatytölle apuun, mutta Sorvas- 
ton miehet olivat saaneet kätke
tyksi yhden lehmän lepikköön. 
Sen he veivät riemusaatossa ko
tiin. Kun se lypsettiin, tuli kolme 
suurta puukiulullista maitoa. 
Enempää ei yritettykään. M yö
hemmin muuan tietäjä moitti: —  
Miksi keskeytitte lypsämisen, sil
lä kokonaisen ammeellisen olisi 
lehmä lypsänyt. Vielä tietäjä 
moitti: Pilasitte hyvän lehmän!

Tästä Hevonlinnan herran leh
mästä saivat sorvastaloiset sitten 
hyviä vasikoita. Viimeksi Van- 
hassa-Mäkilässä tiedettiin olleen 
näitä mustia ja romuluisia leh
miä.

Kun Hevonlinnan herra kaatoi 
heinää Rahkion niityllä, oli hä
nellä perässään yhdeksän luoko- 
ämmää, jotka eivät kuitenkaan 
pysyneet niittäjän jäljillä, sillä 
heinä kaatui aina niin kaukaa 
kuin viikatteen terän kahaus kuu
lui. Joku neuvoi luokoämmille, 
että jos naiset laskevat suolave- 
tensä jättiläisen hiousroppeeseen, 
kaatuu heinä vain niin pitkältä 
kuin terä ulottuu. Siten sitten 
tehtiinkin ja lumous viikatteesta 
hävisi. Tällöin jättiläinen eli He
vonlinnan herra kirosi ja sanoi, 
että ikänä maailmassa Rahkion 
heinää ei kaikkia niitetä.

Tässä lehdessä on jo kerrottu, 
mitenkä Lapin akka tuulispään 
kautta kokosi Rahkiosta heinää. 
Tällöin Urmaan Jaakko heitti ho- 
peahelaisen puukkonsa tuulispää- 
hän, joka asettui. Myöhemmin 
Jaakko haki Lapista puukkonsa, 
joka oli osunut Lapin emännän 
reiteen. Oli jouluaatto ja Jaakon 
tuli ikävä kotiin. Lapin noita sa
noi, että jos hän saa talon suu
rimman härän palkakseen, kus
kaa hän isännän lentämällä ko
tiin. Jaakko asettui hajareisin jy
kevän lankun päälle ja Lapin 
noita luki loitsunsa. Se oli lentoa, 
kirkkojen kohdalla vain tuntui

töyssäyksiä, kun lankku sattui ris- 
teihin. Päästyään sisään tupaan, 
missä väki oli jouluaaton aterial
la, sanoi Jaakko, että käykääpäs 
irroittamassa suuri musta härkä 
kahleistaan, koska se on luvattu 
Lapin noidalle. Miehet menivät 
ulos, mutta siellä härkä jo ratsas
ti samalla Jaakon lankulla ilmo
jen kautta Lappiin.

Paljonhan niitä olisi tarinoita 
Rahkiosta. M utta menkäämme 
nyt toki taruista tosiasioihin. Tri 
Aulis Oja on kirjoittanut Rah
kiosta sekä Karinaisten että M art
tilan historioissa. Hän on ilmoit
tanut, että nuo historiat ovat va
paasti »Koskelaisen» käytettävis
sä. Niinpä siis katsomme, mitä 
tämä historioitsija kertoo Rah
kiosta Karinaisten historiassa:

»Tiettävästi vanhin jälkimaail
malle säilynyt asiakirjatieto tuos
ta niittyalueesta on vuodelta 
1505, jolloin eräs M arttilan Hir- 
vaksen kylän talollinen myi omis
tamansa Rahkionjoenperän niityn 
eräälle M arttilan Krouvin kylän 
talolliselle. Seuraavan kerran tu
lee Rahkiosta puhe vuonna 1538, 
jolloin Etelä-Suomen laamanni 
Eerik Fleming ja Turun linnan
vouti Tuomas Juhananpoika 
eräässä antamassaan todistuk
sessa ilmoittivat olleensa »Mart
tilan pitäjässä jakamassa pitäjän 
yhteismaata, jonka jakoa koko 
pitäjä jo kauan oli pyytänyt». 
Jakotoimituksen päätulokset käy
vät selville Turun linnaläänin 
vuoden 1540 maakirjasta, jossa 
mainitaan, että Rahkionsuoksi 
kutsutusta M arttilan pitäjän yh
teismaasta maksoi veroa Ylista
ron verokunta 40 äyriä ja 
Alastaron verokunta 46 äyriä 
2 äyrityistä. Miten suurista sum
mista itse asiassa oli kysymys, il
menee, kun mainitsemme, että 
verokunnan varsinaisista kotiti- 
luksistaan maksama veroäyrimää
rä oli sekä Ylistaron että Alasta
ron verokunnassa 608.

Vuonna 1538 toimitettuun ja
koon eivät kuitenkaan olleet tyy
tyväisiä M arttilan nimismiespitä- 
jään kuuluneen Vaskion verokun
nan asukkaat, vaan myös he ru
pesivat vaatimaan osuutta Rah- 
kionsuohon, koska kerran sen pi
ti olla koko pitäjän yhteinen. Tä
män johdosta Eerik Fleming 
vuonna 1544 jakoi Rahkionsuon 
uudelleen kaikkien Ylistaron, 
Alastaron ja Vaskion verokun- 
tien talojen kesken sekä määräsi 
samalla alueen rajapaikoiksi 
Siurtilan ja Koivukylän takamai-

K O S K E N

ta  vastaan Vuohenvirpi ja Hevon- 
linnanotsa nimiset maastokohdat. 
Palkkioksi toimituksesta pitäjä
läiset lahjoittivat Flemingille 
Rahkionsuon laidasta erillisen 
niittypalstan, jota sitten hänen 
mukaansa ruvettiin kutsumaan 
»Herra Eerik Flemingin lohkok
si» taikka lyhyesti vain Eerikin- 
lohkoksi. Flemingin kuoltua tä 
mä niittypalsta joutui eräiden 
hänen vaskiolaisten talojensa 
mukana Uskelan Kärkän karta
nolle, jonka hallussa se sitten oli 
1800-luvulle asti.

Vuoden 1544 jakokaan ei ollut 
kaikkien pitäjäläisten mieleinen. 
Ylistaron verokunnan asukkaat, 
ennen muita Koivukylän talolli
set, yrittivät 1500-luvulta 1600- 
luvulle saakka kaikin tavoin kar- 
koittaa vaskiolaisia pois Rahkion- 
suolta. Riita päättyi vasta vuon
na 1666, jolloin vaskiolaiset myi
vät osuutensa Kosken kartanolle. 
Aikaa myöten unohtuivat vuoden 
1544 jaossa määrätyt niitynrajat 
muutenkin. Niinpä M arttilan kih
lakunnanoikeus määräsikin vuon
na 1670 pitäjän nimismiehen ja 
Ylistaron verokunnan pyynnöstä 
lautakunnan jakamaan Rahkion
suon sarkajakoon kaikkien sen 
osakkaiden kesken heidän vero- 
lukujensa mukaan, koska kukaan 
ei enää tiennyt osuuksiensa sijain
tia, vaan kukin niitti siitä, mihin 
ensimmäisenä oli ehtinyt.

Niinkuin edellä kerrotusta käy 
selville, ainoa Rahkion pitäjänii- 
tyn piirirajoista, joka 1500-luvun 
asiakirjoissa mainitaan, on alueen 
kaakkoisraja Siurtilan ja Koivu- 
kylän takamaita vastaan eli linja 
Vuohenvirvestä Hevonlinnanot- 
saan. Myöhempien asiakirjojen 
perusteella kuitenkin tiedetään, 
että Rahkion eteläraja Hirvaksen 
ja Ollilan kyliä vastaan kulki 
Vuohenvirvestä Impparinlähtee- 
seen, lounaisraja Kyrön kylää 
vastaan Impparinlähteestä Risti- 
mäkeen, luoteisraja Pöytyän Kau- 
lanperän kylää vastaan Risti- 
mäestä Karhunkuljuun, pohjois
raja Kyrön kylän Rahkiontaustan 
ulkopalstaa vastaan Karhunkul- 
justa Partavahaan (Parravahaan) 
sekä koillisraja Loimaan Isonpe-

Tl. O S U U S K A S S A

rän kylää vastaan Partavahasta 
Hevonlinnanotsaan.

N äyttää siltä, että Rahkion pi- 
täjäniityn ja Kyrön jakokunnan 
välinen raja on alunperin aina
kin paikoitellen kulkenut lähem
pänä Kyrön kylää kuin isonjaon 
aikana, jolloin se noudatteli lin
jaa Impparinlähde— Ristimäki. 
Tähän viittaavat eräät Kyrön 
alueella sanotun linjan lounais
puolella olleet vanhat niittyomis- 
tukset ja paikannimet. Vielä ison
jaon aikaan näet heti Ristimäen 
rajapaikan länsipuolella sijaitsi 
kaksi vieraan kylän niitty? ni
mittäin Euran kylän Pauna ja Ju
van kartanon Paju eli Vaipansuo. 
Niistä etelään päin oli taas sellai
sia niittyjä, jotka tosin jo silloin 
olivat Kyrön talojen hallussa, 
mutta joiden nimet Junninniittu, 
Tuorinsuo ja Ulvinoja puhuvat 
sen puolesta, että ne alkuaan ovat 
kuuluneet M äentaan Junnilan ta 
lolle, Tuorilan kylälle ja Rusko- 
laisten Uivin talolle. Ilmeisesti ne 
ovat jolloinkin keskiajalta 1700- 
luvulle tultaessa joko oston tai 
maanvaihdon kautta siirtyneet 
noilta alkuperäisiltä omistajata- 
loiltaan Kyrön talojen haltuun. 
M itä äsken mainittuun Paunan 
niittyyn tulee, sitä varmaan tar
koittaa muuan vuoden 1657 kä
räjillä esitetty syyte, jonka mu
kaan Kyrön kylän karja oli teh
nyt vahinkoa Euran kyläläisten 
heinäsuoville.

Ainoa vuotta 1657 edeltäneel
tä ajalta peräisin oleva asiakirja- 
tieto, joka koskee Karinaisten 
seudun talojen niittyomistuksia 
Rahkionsuossa, on muuan M art
tilan käräjillä vuonna 1623 teh
ty sopimus. Sen mukaan eräs 
Pöytyän Kumilan talollinen si
toutui lunastamaan Suutarlan 
Perttu M artinpojalta takaisin nii
tyn, jonka hänen isoisänsä aikoi
naan oli antanut miestapon sovi
tuksena eräälle naantalilaiselle, 
mutta jonka tuo naantalilainen 
sitten oli 2 Vi viljatynnyristä 
myynyt edelleen sanotun Suutar
lan Pertun esivanhemmille.

Lopuksi mainittakoon, että 
vuoden 1589 verollepanossa se 

Jatk. siv. 6.
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Varsinais-Suomen osiVarsinais-Suomen Osuuskasso
jen Liitto järjesti kesäkuun vii
meisellä viikolla retkeilyn Lenin
gradiin. Retki kesti kuusi päivää 
ja tehtiin se linjavaunuilla. Retki 
oli 80-päiselle osanottajajoukolle 
mielenkiintoinen ja vaihteleva 
ehkä yllätyksellinenkin. Näistä 
retken vaiheista saanen tässä ker
toilla sellaisina kun muistini ja 
muistilehtiöni ne mieliini palaut
taa.

Erinomaisesti tehtävänsä taita
va ja kielenkin varsin hyvin hal
litseva oppaamme rouva Soja 
Teslenko esitteli asioita niin run
saasti, että muistiini ja lehtiööni 
on saattanut tulla virheellisiäkin 
tietoja, mutta toivokaamme ettei 
näin olisi käynyt. Tuo oppaamme 
muuten, hän oli Wlalivostokista 
kotoisin, siis 10.000 kilometrin 
päästä Leningradista. Hän oli 
Leningradin yliopistossa opiskel
lessaan hankkinut suomenkielen 
taidon.

Kesäkuun 23. päivänä 1959 n. 
klo 12.00 saavuimme aina rajan 
pintaan asti viljeltyjen peltojen 
reunustamaa tietä Virolahden 
Vaalimaan raja-asemalle. Siellä 
nousi vaunuumme suomalainen 
tullimies ja kertoili, että Neuvos
toliitosta saa tuoda tavaraa 180 
ruplan arvosta ja että sitä ja  sitä 
tavaraa saa tuoda enintään niin 
ja  niin paljon. Kun rajalla ole
vasta kioskista tuli tupakkavaras- 
tokin täydennettyä, nousi puomi 
ja  automme siirtyi yli rajan.

KUN RAJA OLI YLITETTY . . .

Tällä kertaa nousi autoon N eu
vostoliittolainen upseeri, joka ke
räsi jokaiselta henkilöllisyystodis
tukset vieläpä verraten, että siinä 
oleva valokuva kävi yksiin todis
tuksen antajan kanssa. Sitten jat

kui matka upseerin opastamana 
noin kahden kilometrin päässä 
olevalle tulliasemalle. Siellä tar
kastettiin kaikki matkatavarat 
melko tarkoin ja täytettiin myös
kin jokaisen kohdalta kaavake. 
Tarkastus oli kuitenkin asiallinen 
ja kukin sai matkatavaransa mu
kaansa, (vaikka mukana ollut lau
lukirja joutuikin melko perusteel
lisesti tutkituksi).

Jo Suomen puolella rajaa oli 
ilmoitettu, että valokuvaaminen 
on kiellettyä. Tulliasemalta au
toon tullut ja  jo edellä kerrottu 
opas täydensi tätä tietoa siten, että 
Viipuriin asti oli valokuvaaminen 
kokonaan kiellettyä ja senkään 
jälkeen ei ollut hyvä valokuvata 
raunioita eikä sotilaallisia laittei
ta. Tulliaseman läheisyydessä 
muuten oli vielä pari suomalais
ta taloa pystyssä ja hieman edem
pänä oli omakotitalojen muodos
tama alue sinisine taloineen.

Kun tavarat ja autot oli tar
kastettu, alkoi m atka kohden 
Viipuria. Tie jota kuljimme — 
niinkuin kaikki muutkin tiet ret
kemme aikana oli kestopäällys- 
tetty ja hyväkuntoinen. Näimme 
Säkkijärven kirkon rauniot ja pi
täjän metsittyneet pellot. Tiehaa- 
ran mylly oli vielä raunioina, 
mutta Viipurin linna näytti aina
kin päälisin puolin ehjältä.

Varsinaisessa kaupungissakin 
näkyi raunioita ja eräitä vaurioi
tuneita taloja parhaillaan korjat
tiin.

M ILTÄ VIIPURISSA NÄYTTI.

Automme pysäköi asema-au
kion laitaan uusitun asemaraken
nuksen viereen. Aseman vaiheilla 
oli kohtalaisesti liikettä. Siinä 
muuan opettaja kuljetti nuorta 
koululuokkaansa ja pojat ajelivat 
potkulaudoillaan. Sotilashenkilöl
tä näkyi runsaasti ja penkillä is
tuskeli työvaatteissa olevia miehiä 
ja naisia omiin ajatuksiinsa va
jonneina. Muutamien huomiota 
ei kiinnittänyt edes suuri retke- 
läisjoukkommekaan. Minulle, jo
ka en ole ennen Viipurissa käy
nyt, ei ollut vertailukohtia enti
seen, mutta kävelin kuitenkin 
pienen kierroksen ja jouduin Pu
naisen Lähteen torille. Siellä tun
tui olevan liikettä enemmänkin 
kun aseman vaiheilla. Erilaisia 
liikkeitä oli katujen varsilla ja 
ihmiset jonottivat astioineen kal
jaa, jota myytiin kadun vierellä 
pyörillä olevasta säiliöstä.

Asemarakennuksen toisessa 
kerroksessa oli rahan vaihtopaikka 
jossa matkashekkimme vaihdet
tiin rupliksi sellaiseen kurssiin, 
että ruplan hinnaksi tuli noin 38 
markkaa. Ja toisessa päässä ase
marakennusta oli ravintola jossa 
pääsi jo vaikka kokeilemaan rup
lan ostovoimaa. Retkeläisille si
sältyi »luontoisetuihin» ruokailu, 
jonka ruokalajit olivat osittain 
vieraita. Tarjoiltu liemiruoka ei 
kaikille maittanut vaikka se epäi
lemättä oli hyvää, mutta pihvi

retke
tuntui maistuvan ja palanpainik
keeksi oli kivennäisvettä.

OHITAM M E SUMMAN TAIS
TELUMAASTON.

Viipurista jatkui matkamme hal
ki Summan taistelualueiden, jois
ta  jotkut olivat vielä löytävinään 
tuttujakin paikkoja, vaikka luon
to olikin tehnyt parhaansa taiste
lun jälkien tasoittamisessa. Ta
kaisin tultaessa pysähdyimme 
muistomerkille, jonka Neuvosto
liitto on pystyttänyt Summan 
taisteluissa kaatuneiden veljes- 
haudalle.

Kaukjärven ja Uudenkirkon 
kautta saavuttiin vihdoin Teri
joelle. Terijoki on nykyisin Le
ningradilaisten lomanviettopaikka 
ja tunnelmakin on sen mu
kainen. Keskustasta johti koh
tisuora katu Suomenlahden ran
taan ja kadun kahden puolen oli 
käsittääksemme elokuvateatterit 
sekä aukio suihkukaivoineen ja 
penkkeineen sekä puolikaaren 
muotoon asetetut nykyisten joh
tajien suurikokoiset kuvataulut. 
Alueella oli kioskikin, jonka suo
menkieltä taitava myyjätär tar
joili olutta ja muita virvokkeita. 
Kolmella ruplalla ja 30 kopee
kalla sai pullollisen olutta.

MAJOITUM M E HOTELLI 
EUROPAAN.

Ilta oli ehtinyt jo  varsin pit
källe, kun automme pysähtyi 
hotelli Europan eteen ja majoit
tuminen alkoi. Satuimme saa
maan 5 hengen huoneen, johon 
marttilalaiset maanviljelijät Kal
le Peltola ja Arvo Tamminen sekä 
osuuskassanjohtaja Tauno Juntti
la asettuivat. Lisäksi osuuskassan
johtaja Paavo Ylitalo Oripäästä 
ja allekirjoittanut majoittuivat tä
hän huoneeseen. Kun oli saatu 
vatsalle vahvistusta ja »kotiudut
tu alustavasti» lähdimme vielä 
tutustumaan Leningradin katulii
kenteeseen. Menimme tietysti 
pääkadulle Nevski Prospec'lle, 
joka 5.5 kilometrin pituisena ja 
varsin leveänä väylänä halkoo 
tätä 3.8 miljoonan asukkaan 
suurkaupunkia. (Moskovan Pros- 
pec kuuluu olevan 14 kilometrin 
mittainen katu).

Kadulla oli vilkas ihmisliiken- 
ne, mutta autoliikenne oli melko 
hiljaista. Hotellimme kohdalla ei 
kulkenut raitiovaunuja vaan trol
leybussit välittivät liikennettä. 
Kadulta puuttuivat meillä yleiset»Siinä muuan opettaja kuljetti nuorta koululuokkaansa . . .»
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saväki Leningradissa 
ssä

mainosvalot, sillä vain joitakin 
huvitilaisuuksia mainostettiin ka
tolle asetetulla valomainoksella.

Kun tarkemmin katseli tuota 
ihmisvirtaa, totesi sen melko hy
vin pukeutuneeksi ja välittömästi 
esiintyväksi sekä vilkkaasti kes
kustelevaksi joukoksi. Tosin pu- 
kimien muoti oli toiselta ajalta 
kun meillä.

»KAVERI SUOMI: MYY
TÄVÄÄ!»

Pitkälle emme ehtineet kävellä 
kun takkimme hihasta nykäistiin 
ja vierellemme kävellyt nuori 
mies kysyi heikolla suomenkielen 
taidollaan. »Kaveri Suomi: Myy
tävää»! Siitä se kaupanteko sitten 
alkoi. Näyttelemällä selvisi hel
posti oliko myytävänä paitaa, pu
kua, kelloa jne. Ostajista ei myö- 
hemmässäkään vaiheessa ollut 
puutetta enemmän kadulla kuin 
hotellihuoneessakaan. Pääasiassa 
kaupantekijät olivat nuoria poi
kia. Hinnasta taas sai parhaiten 
selvän kun kirjoitti numerot pa
perilapulle. Täm ä kaupankäynti 
tarjosi oman piristävän ohjelma
numeronsa, vaikkei kauppoja oli
si tehnytkään.

Peltolan Kallella oli vielä 
muistissa venäjänkielisiä sanoja, 
jotka hän kertoi oppineensa Tu
run torilla pikkupoikana. Näillä 
sanoillaan hän hankki monta 
ymmärtäväistä hymyä, milloin 
keneltäkin.

Seuraavana päivänä sitten al
koikin kolme päivää kestänyt tu
tustumiskierros kaupungin nähtä
vyyksiin. Oppaamme kertoi, että 
Leningradia, entistä Pietaria alet
tiin rakentaa Nevajoen suulla ole
valle Jänissaarelle. Aluksi raken
nettiin Pietari Paavalin linnoitus, 
joka sittemmin on ollut monien 
neuvostoliittolaisten tunnettujen 
henkilöiden poliittinen vankila.

Nykyisin on saarella yleinen 
uimaranta, jolta auringon palvo
jia ei puuttunut. Sittemmin ra
kennettiin Vasilisaaret ja kaupun
ki alkoi levitä mantereelle päin.

viiteen eri osastoon. Sieltä löytyi 
Rembrandin teoksia 25 kappalet
ta ja Rubensin teoksia vuosilta 
1577— 1640. Vanhimpia olivat 
1300 luvulta säilyneet ranskalais
ta taidetta esittävät teokset. Alek
santerin salissa oli Aleksanteri I 
muotokuva sekä kaikkien niiden 
kenraalien muotokuvat, jotka 
osallistuivat Napoleonin sotaan. 
Salista löytyi se Kaarle XII: n sa
tulakin, joka kuninkaalta jäi Pul
tavan taistelussa venäläisten hal
tuun.

Suurin Talvipalatsin huoneista 
on Nikolain sali, jonka pinta-ala 
on yli 1000 neliömetriä. Sieltä 
löytyy myöskin se huone, josta 
Kerenskin hallitus vangittiin ja 
toimitettiin Pietari Paavalin lin
noitukseen. Nevalle oli ankkuroi
tuna Auroora —  laiva josta Tal
vipalatsiin ammuttu laukaus oli 
vallankumouksen alkamisen
merkki.

»RAKENNETAAN KUIN 
IISAKIN KIRKKOA»

Talvipalatsia vastapäätä on 
yli 500 metriä pitkä kaareva ra
kennus, joka on rakennettu N a
poleonista saavutetun voiton mer
kiksi. Läheltä löytyy myöskin 
Iisakin kirkko, josta on lähtöisin 
sanonta, että »rakennetaan kuin 
Iisakin kirkkoa». Tätä kirkkoa 
rakennettiin 1818— 1858, eli 40 
vuotta. M utta niinpä tuohon kirk
koon pitäisikin m ahtua 14.000 
ihmistä. Mahtavien pylväiden

kannattamien kupolien kultauk- 
seen kerrotaan käytetyn 400 ki
loa oikeata kultaa.

Muuten opas kertoi Leningra
dista löytyvän 16 kreikkalaiskato
lista ja yksi roomalaiskatolinen 
kirkko sekä yksi moskeija ja yk
si babtistikirkko. Kirkkoja on ol
lut enemmän, mutta niitä on sul
jettu. Iisakin kirkon vierellä on 
kaupungin perustajan Pietari Suu
ren patsas jonka K atariina II on 
pystyttänyt.

Omalla tavallaan mielenkiin
toinen on myöskin Smolnan pa
latsi, entinen tyttökoulu, jonka 
eräässä sivurakennuksessa Lenin 
v. 1918 allekirjoitti Suomen itse
näisyysjulistuksen.

,  MUITA HISTORIALLISIA 
NÄHTÄVYYKSIÄ.

Vanhojen historiallisten nähtä
vyyksien joukkoon kuului myös
kin Pietarhovin kaupungissa, n. 
30 kilometrin päässä Leningra
dista, sijaitseva hallitsijain kesä- 
palatsi 102 hehtaaria käsittävine 
puutarhoineen. Alueella on 130 
erilaista suihkukaivoa ja lukuisas
ti veistoksia sekä erilaisia raken
nuksia, joita eri hallitsijat ovat 
alueelle rakennuttaneet omiin ja 
seuralaistensa tarpeisiin.

Leningradin keskustassa on 
pääasiassa vanhoja rakennuksia, 
mutta Pietarhoviin mennessä nä
kyi alue, jonne rakennettiin uusia 
asuintaloja. Saman matkan varrel
la näkyi vielä jonkin verran so

dan jättäm iä raunioitakin, joita 
Leningradissa ei näkynyt. M utta 
vaikka rakennukset ovatkin van
hoja, saa kaupungista varsin 
viihtyisän ja avaran kuvan levei
ne katuineen ja lukuisine puistoi
neen. Kaupungin alueelta kerrot
tiin löytyvän 48 jokea ja kana
vaa, 101 saarta ja 650 siltaa.

Ehdimme jo kaipailla oppaal
tamme »jotain uudempaakin näh
tävää», jolloin meidät vietiin 
Suomenlahden rannalla olevalle 
Kirovin Stadionille, joka valmis
tui v. 1952. Stadion on rakennettu 
siten, että meren pohjasta on nos
tettu yli 6 milj. m3 maata, josta 
muodostuu katsomon penkereet 
joita myöden voi ulkopuolelta 
ajaa linjavaunullakin aina stadio
nin ylimpien penkkirivien tasolle 
asti. Stadionille mahtuu 120.000 
katsojaa.

TUTUSTUM M E TIETYSTI 
MYÖS METROON.

Toinen uudemman ajan nähtä
vyyksiä oli maanalainen rautatie 
Metro, joka rakennettiin vuosina 
1948— 1955. Se on 14.6 kilomet
riä pitkä ja sille on yhteys kym
meneltä maanpäälliseltä asemalta. 
Noin 120 metriä pitkät liukupor
taat veivät matkustajat m aan
alaisille asemille, jotka on raken
nettu pääasiassa marmorista ja 
mosaiikista ja kukin asema on 
erilainen. M utta erilaisia olivat ne 
matkustajatkin, jotka eri asemilta 
junaan tulivat. Se kuvasteli eri 
kaupunginosia. Ajoimme radan 
miltei päästä päähän poiketen 
välillä eri asemilla, m utta matka 
joutui näinkin, sillä joka kolmen 
minuutin päästä lähtee asemalta 
sähköjuna kohden seuraavaa ase
maa. Erään maanalaisen aseman 
koko päätyä hallitsi Stalinin 
muotokuva mosaiikista tehtynä.

TUTUSTUM M E TALVI- 
PALATSIIN.

Kaupungin keskustasta löytyy 
1762 valmistunut hallitsijain Tal
vipalatsi 1050 huonetta käsittä
vänä. Sen katolle on sijoitettu 
100 veistosta. Palatsin suojissa 
toimii nykyisin kuuluisa Ermita- 
gen taidemuseo johon on 2.5 mil
joonaa taideteosta sijoitettuna Iisakin kirkko rakennettiin 1818— 1858.
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VALTIONPANKKI NÄYTTE
LEE PAIKKOJAAN.

Fonttankajoen rannalla sijaitse
va valtionpankin Leningradin 
konttori oli eräs tutustumiskohde. 
Aluksi pankin johtajat selostivat 
pankkinsa toimintaa mainiten 
sillä olevan seuraavat kolme pää
tehtävää: Suoritusten välittämi
nen, luottojen antaminen ja toi
miminen rahakassojen keskukse
na.

Pankki rahoittaa pääasiassa 
liikkeitä ja tehdaslaitoksia niiden 
koneisto- ja raaka-ainehankinnois- 
sa ja samalla se toimii näiden 
laitosten valvojana niin, että 
luottojakin myönnetään vain sitä 
mukaan kun normit täyttyvät.

Tavallisia tallettajia varten on 
valtionpankille alistettuja säästö- 
kassoja jotka toiminevat huolto 
kassojen tapaan. Koricoa valtion
pankki maksaa juoksevalla tilillä 
oleville varoille 1/2 pros. ja  tal
letustilillä 2 pros. paitsi pitkäai
kaisista talletuksista 3 prosenttia. 
Lainauskorko on 2 prosenttia. 
Pankilla on noin 1000 virkailijaa 
joiden palkka on 900 ruplaa 
kuukaudessa. Korkeimman virka
miehen palkka on 2.500 ruplaa.

HELM ITAULUT TÄRKEIM 
PINÄ TYÖVÄLINEINÄ

Virkailijain pöydiltä emme ta
vanneet laisinkaan meillä välttä
mättömiä laskukoneita vaan ti
lalla oli helmitaulu, joka muuten 
löytyi kaikkien liikkeittenkin ja 
toimistojen pöydiltä. Johtajat se
littivät ettei pientä laskukonetta 
tarvita kun on varsinainen lasku- 
koneosasto jossa reikäkorttiko- 
neet suorittavat laskemisenkin. 
Ehkä se niinkin on, silloin kun 
kaikki on kovin suurta.

Retkemme erääksi kohteeksi oli 
pyydetty kolhoosia, mutta valitet
tavasti ei näytettäväksi sopivaa 
ollut kuitenkaan löytynyt, joten 
maatalous jäi kokonaan näke
mättä, ellei oteta huomioon niitä 
viljelyksiä ja karjalaumoja joita 
Pietarhovin tien varrella nähtiin. 
Tällä suunnalla olivat saksalais
ten rintamalinjat viime sodan ai
kana aivan kaupungin rajalla ja 
miltei kokonaan piiritetyssä kau
pungissa menehtyi tällöin miljoo
na ihmistä.

»TERVEISIÄ KOSKELTA» 
VIEMÄSSÄ.

Allekirjoittaneella oli vietävä
nä myöskin terveiset eräälle le
ningradilaiselle, jonka omaisia on 
täällä. Erään päivän iltana, kun 
päivän ohjelma oli päätöksessä, 
päätimme kolmisin lähteä etsi
mään tätä perhettä jonka osoite 
oli tiedossamme, mutta jonne op- 
paammekaan ei ollut halukas

Summan taisteluissa kaatuneiden veljeshaudalle pystytetty 
muistomerkki.

meitä opastamaan. Paperille kir
joitettua osoitetta näytimme tak- 
simiehille ja tuota pikaa istuim
me Popedassa jonka ovet pyrki
vät aukeilemaan eikä sitä muu
tenkaan olisi meikäläinen katsas- 
tusmies hyväksynyt. M utta matka 
silläkin joutui.

Emme päästäneet kuljetta- 
jaamma kadulla karkuun vaan 
pyysimme häntä opastamaan 
meidät haluamaamme osoittee
seen. Siitä se etsintä alkoi. Kier
simme kortteiia ympäri ja välillä 
kuljimme portaita ja käytäviä 
mutta tuloksetta. Ei sentään ai
van, sillä tulimme näin näke
mään näitä asuintaloja. Kuljetta
jamme kysyi jokaiselta vastaan
tulevalta etsimiemme asuntoa ja 
kysyttiin sitä välillä poliisiltakin, 
mutta kun sekään ei auttanut niin 
olimme lopettaa jo koko etsinnän. 
Kun kuitenkin ymmärsimme kul
jettajamme viittoilusta, että osoit
teessa oli toinenkin mahdollisuus 
niin viittasimme hänen ajamaan 
sinne.

Nyt olimmekin oikeassa pai
kassa ja oikea ovikin löytyi koh
ta. Isäntä itse tuli avaamaan ja 
oli yllättynyt saatuaan kuulla 
terveisemme Koskelta. Maksoim
me taksimiehelle ja menimme si
sälle asuntoon jossa etsimämme 
yhdessä vaimonsa kanssa asuu. 
Isännän hyvän suomenkielen tu r
vin kyselimme ja kerroimme kuu
lumisia.

KYSELIMME KUULUMISIA.

Mies kertoi olevansa töissä 
Leningradin »maitotehtaassa» au
tonkuljettajana tai asentajana. 
Tänne meijeriä vastaavaan laitok
seen tuodaan maito 300 kilomet
rin säteeltä kaupungin ympäris
töstä. Palkkaa hän kertoi saavan
sa n. 1.100 ruplaa kuukaudessa, 
ja  siitä menee veroa n. 100 rup
laa ja asunnon vuokraa 35 r. kk. 
Lomalla hän kertoi juuri hiljat
tain olleensa, muistaakseni Tal

linnassa. Hänen vaimonsa tekee 
ompelutyötä kotona. Asuntona 
heillä oli yksi hyvin pieni huone 
200 vuotta vanhan kivitalon 
alimmassa kerroksessa. Asunnon 
ainoa ikkuna oli kadun tasalla. 
Kaasuhellalla varustettu yhteis
keittiö oli seinän takana.

Isäntämme kertoi anoneensa 
lupaa päästä käymään Suomessa 
omaisiaan tapaamassa, mutta 
toistaiseksi ei anomukseen ole 
suostuttu. Hän lupasi kuitenkin 
edelleen yrittää. Suomalaisia sa
nomalehtiä heillä luetaan sikäli 
kuin niitä on saatavissa, mutta 
valittavissa ei ole saatavissa kuin 
yhtä »merkkiä».

TUTUSTUM M E TAVARA
TALOIHIN JA H INTOI

HIN

Liikkeet olivat Leningradissa 
avoinna niiden laadusta riippuen 
klo 9— 24.00 asti. Ruokata- 
varamyymälät olivat kauimmin 
ja votkakauppaankin pääsi klo 
23.00 asti. Hotellimme läheisyy
dessä oli kolmekin suurempaa 
tavarataloa joiden hintojakin tar
kastelimme. Totesimme naisten 
puvun maksavan 200— 500 rup
laa, alushameen 99 ruplaa ja yö
paidan peräti 250 ruplaa. Se lie
nee nailonia. Kenkien hinta vaih- 
teli 200— 300 ruplaan, olkihattu 
50 ruplaa ja Moskvitsi 25.000 
ruplaa.

Palvelu ja kohtelu kaikkialla 
hotelleissa ja liikkeissä oli ystä
vällistä ja joustavaa. Varsinkin 
ruokailua pidimme asiallisena ja 
kotoisena vaikka seura olikin 
kansainvälistä. Tuo kotoisuus 
johtui siitä, ettei tarjoilua oltu 
turhanaikaisella hienostelulla pi
lattu vaan se oli sopivan kohte
liasta ja nopeaa. Kun ensimmäi
senä iltana olimme kokoontunei
na ruokailuun hotellin ruokasaliin 
soitti viihdeorkesteri meille »Ko
timaani ompi Suomi» ja »Säkki
järven polkan».

SYDÄMELLISTÄ
KOHTELUA.

Vierasmaalaisia kohtaan oltiin 
yleensä kaikkialla huomaavaisia, 
kuten hotelli Metropolitan vahti
mestarin käytöskin osoittaa. Kun 
näet eräs neuvostoliittolainen ho
tellivieras oli jostain sydämmis- 
tyneenä poislähtiessään heristänyt 
nyrkkiä suomalaiselle hotellivie
raalle, käännytti vahtimestari hä
net ovelta ympäri ja vaati pyytä
mään anteeksi uhkauksensa koh
teelta. Niin tuli sekin erimielisyys 
sovitettua.

Edellä kerrotun pariskunnan 
luona vieraillessamme ojensi naa
purin rouva eräälle meistä ulkoa 
poimimansa suuren kukkapuketin. 
Toisaalta jäi mieltä askarrutta
maan sen inkeriläisen kohtalo, 
joka kohta suomalaisen puvun 
saatuaan tuli valittamaan että 
miliisi vei sen häneltä. Toivotta
vasti hän sai myöhemmin oman
sa takaisin.

Vaikka Leningrad retkeilykoh- 
teena oli erittäin mielenkiintoi
nen ja vaihteleva, niin mukavalle 
kuitenkin tuntui lauantaiaamuna, 
kun retkiauton nokka käännettiin 
kohden kotimaata. Näinkin ly
hyen poissaolon jälkeen tuntui 
kotimaa entistä kodikkaammalle.

Erkki Rautalin.

T A R U A  . . . Jatk. siv. 3
Lopuksi mainittakoon, että 

vuoden 1589 verollepanossa se 
vero, joka M arttilan pitäjän oli 
yhteisesti suoritettava Rahkion- 
suosta, korotettiin 10 markaksi 
rahaa, 2 Vi panniksi rukiita, 2 Vi 
panniksi ohria ja 2 Vi leiviskäksi 
voita.

Näin kertoo tri Oja Karinais
ten historiassa. Muuten tuossa 
historiassa mainitaan Rahkio 17 
eri paikassa. Sivuilla 136— 138 
kerrotaan tarkkaan niityn myö
hemmät omistusvaiheet, jolloin 
samalla mainitaan, että Rahkion 
ikikuulut heinähuutokaupat sai
vat alkunsa jo 1600-luvun loppu
puolella, mutta niihinkin kylläs
tyttiin ja  suuri niitty myytiin 1750 
luvulla Daniel Gadolinille, joka 
1759 osti lakeuteen perintöoikeu
den 106 hopeataalarin ja 19 äy
rin hinnasta. M utta Gadolinin 
jälkeen omistus siirtyi jälleen 
eräille ympäristön talollisille.

Heinahuutokaupat eivät Gado
linin aikanakaan keskeytyneet. 
Ne jatkuivat aina 1930-luvulle 
asti, jolloin Rahkion jako vilje
lystiloiksi sai erittäin nopean 
vauhdin. Nyt ovat Rahkiosta hei
näniittyinä vain romanttiset muis
tot jäljellä. Aivan oikein sanoo 
tri Oja M arttilan historiassa, että 
vanha kansa muistelee kaiholla 
niitä heinäkuun viikkoja, jolloin 
tehtiin heinää rannattomassa 
Rahkiossa.
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K O S K E N
kuulumisia

M u sku lam äen

Elokuun 17 päivänä suuntau
tui Koskelta monen matka Tur
kuun M artinkirkon juurelle. Be- 
taniankatu 10:ssä liehui Suomen 
siniristilippu merkkinä siitä, että 
talossa juhlittiin. Siellä vietettiin 
Verneri Kaatialan 70-vuotispäi- 
vää. Kosken mieskuoro kävi jo 
juhlan aattona laulutervehdyk
sellä, jolloin tietysti pidettiin 
kuoron pitkäaikaiselle jäsenelle 
puheita ja ojennettiin puketteja. 
Juhla jatkui sitten koko seuraa- 
van päivän vastaanotolla, jolloin 
niin Kosken kuin koko m aakun
nankin osuuskassaväki juhli Ver
neri Kaatialan elämäntyötä. Eräät 
lehdet kyllä tiesivät kertoa, että 
Kaatiala oli ikänsä vaikuttanut 
vain Kosken Elokuva Oy:n toi
mitusjohtajana, mutta eivät leh
det ensi kerran liioitelleet. M ah
toiko Elokuva Oy. olla edustet
tuna onnittelijain jonossa, emme 
tiedä, mutta kun yhtiö nyt saa 
uuden talon, on aihetta Kaatiala 
kutsua ylimmäksi vieraaksi vih- 
kiäisiin.

Muuten Verneri oli pirteässä 
kunnossa, joten viiden vuoden 
päästä jälleen kurkut kuntoon ja 
puketit paketteihin.

*

Professori Yrjö Liipola ja hä
nen M ara-rouvansa ovat vuok
ranneet Leposaaren huvilan Kos
ken keskuksesta ja he asettuvat 
sinne ensi keväänä »taloksi». 
Tervetuloa »Koskelaisenkin» puo
lesta! M eranosta saapuville voim
me tuliaisiksi laulaa: »Kotiseutu 
kullan kallis, meille arm ah in ...»

Muuten Urpo Lehtilä kertoi, 
että kesän kuluessa kävi Liipolan 
taidekokoelmiin tutustumassa yli 
500 henkilöä. Se ei ole paljon, 
kun ottaa huomioon kokoelman 
erikoisuuden ja arvokkuuden. 
Tuntuu siltä, että kotiseutuyhdis
tys pitäisi panna toimimaan ja 
sen tehtäviin kuuluisi tämän ai
nutlaatuisen taidemuseon mainos
taminen. Voitaisiin ajatella esi
merkiksi erityisen »Kosken päi
vän» järjestämistä, jolloin Nuor- 
tentuvalla järjestettäisiin naapuri
pitäjien koululaisille juhla sekä 
museossa käynti. Myöskin nuo
risoseura voisi kutsua naapuripitä
jien seurat vieraikseen museoon 
tutustumaan. M uut järjestöt voi
sivat tehdä samoin. Pääasia on, 
että tämä arvokas nähtävyys tulisi 
suuren yleisön tietoisuuteen.

*

Kosken kartano on maanan
taina lokakuun 12 päivänä 1959 
tehdyllä kauppakirjalla siirtynyt

karjoineen ja ulkoirtaimistoineen 
seinäjokelaisen liikemiehen Arvid 
Isosaaren omistukseen.

Kuten tunnettua, oli unkarilais
syntyinen Hennig Grass siirtynyt 
Ruotsin kuninkaan palvelukseen 
1604 ja kohosi vähitellen evers
tiksi sekä Räävelin (Tallinnan) 
linnanpäälliköksi. Tämä varakas 
mies oli lainannut paljon rahaa 
Ruotsin valtiolle, joka ajan tavan 
mukaan palkittiin läänityksillä. 
Niinpä jo 1619 myönnettiin hä
nelle melkoisia läänityksiä M art
tilan pitäjästä. Edelleen kunin
gas Kustaa II Adolf Tukholmas
sa kesäkuun 26 päivänä 1624 
päivätyllä lahjakirjalla luovutti 
eversti Grassille palkinnoksi »siitä 
hyväntahtoisesta lainasta, minkä 
hän sota-asiain toimittamiseen oli 
antanut», läänityksiksi Ison- ja 
Vähän-Sorvaston kylät »nautitta
vaksi Norrköpingin päätöksen eh
doilla». Vihdoin sama kuningas 
Räävelissä helmikuun 16 päivänä 
1626 allekirjoitetulla asiakirjalla 
antoi Grassille samoilla ehdoilla 
koko Kosken kylän ja »tästä sil
loin syntyi Kosken säterikartano».

Kun Grassilla oli hallussaan 
monia muita kartanoita Suomessa, 
on ihmetelty, miksi hän ryhtyi ra
kentamaan kokonaan uutta kar
tanoa Koskelle. Selitykseksi on ar
veltu, että kartanon rakentami
seen on ollut osuutensa Grassin 
puolisolla Anna Juhanantytär
Brummerilla, joka ilmeisesti on 
halunnut päästä asumaan m ah
dollisimman lähelle Turkua. Joka 
tapauksessa mainittu eversti avioi
tui melko myöhään, sillä hänen 
toinen poikansa, Turun hovioi
keuden varapresidentti ja Pohjan
maan maaherra, vapaaherralli
seen säätyyn korotettu Kustaa 
Grass oli suuren veljessarjan toi
nen poika. H än syntyi 25. 11. 
1626 ilmeisesti Räävelissä, mutta 
siirtyi sieltä vanhempainsa muka
na Suomeen, missä Grass »alkoi 
säterin rakentamisen Kosken ky
lään 1628». Kartanon rakenta
misen jälkeen alkoi Grass puuha
ta Kosken kappelia. Aluksi saivat 
papit M arttilasta tulla pitämään 
jumalanpalveluksia Kosken karta
noon, m utta tarmokas eversti ryh
tyi rakennuttamaan sorvastolais- 
ten tukemana kirkkoa kartanon 
vierelle. Se valmistui 1647 ja oli 
Grass ensimmäinen henkilö, joka 
sai uuden kirkon lattian alla hau
tansa.

Mainittu vapaaherra Kustaa 
Grass sai vuodesta 1647 alkaen 

Jatk. siv. 8.

faarin
p ra a k k a u k sii

K U N  F RISK I M IÄ S LÖ YSI FRISKEM PÄS . . .

K y l se on simmonen juttu tääl mailmas, et vaikka toi voimakin on 
poikaa, ni ky l konsteil tääl sentään ain pärjää paremmin, sano M u- 
kulamäen faari ja meinas pätkästä tän miättees päälä mahtavan hen- 
kisauhun piipustas, m ut ei siit nyt tullu kun pihaus, kas kun sam- 
munu oli piipunkolho, pakana. Faari tuhautti nokkaas, kraapasi uuren 
valkkian piippus ja jatko: Vaikka tiättystäs se ols kaikkein m ukavem
paa, et yhres kropas ols molempii, järkee ja voimaa, m ut tavallisest 
se on niin, et vaan toinen näist on tehny pesäs yhteen pönttöön.

Täst mun miäleeni muistuu yks tapaus, kun sattus sihen aikaan, 
kun mää olin tosa ijäs, et muu jo sanottiin nuareks miäheks. Mää 
olin trenki sihen aikaan, vaikkei se mittään kuulu tähän. Se juttu  
alko sil taval, et kun Mäihän tolloon meinattiin pykätä uus pihatto 
ja sitä varten veistettiin jo erellisel suvel hirsii kuivaamaan, ni jos
tain ilmestys niit piilukirveen kans kolhimaan yks tavallisen friski 
miäs. Noo, se oli kyl ihan oikeenkin, voimaa tommoses tyäsä kyl 
tarvituinkin, kun piti keikutella suurii hirsii. M ut nyt käve niin, et 
se äijä, kun ei henkiselt pualeltas ollu juur eturivin miähii, alko ka- 
malast kehhuu niit voimiis, ja väitti, ettei koko täst kappelist löyry 
simmost miästä et piisais hänel.

N iin mar, ja se oli kaikkein kurjempaa, et hän oli ihan oikkias. 
Simmost miästä ei löytyny lähiseuruilt, kyl niit friskei miähii kans 
oli, m uttei mittään voimamiähii. Se miäs ols ottanu kenen tahtos 
itteskans voimankoitokseen, ja muutamat sen kans kraistokin, m ut 
e i . .  . hävesivät hei, ei siin mikkään auttanu. Ja se äijä tuli ain vaan 
miäsmäisemmäks, jokasel kun vastaan tuli se kehu voimiis, ja vir
nuili seurun miästein heikkoo kuntoo. K yl se ruakattomast korpes 
meittii, m ut ei sil kehrattu sentään yhreskän selkään antaa, kun se 
muuton oli ihan siivostas ja oli kova miäs töihiis. M ut jollain uulan- 
til taval toi kauhia kehuminen olis saatava loppumaan, se oli jokasen 
miäspualisen hunteerauksena siin kyläs.

Imppu, muu pari vuatta vanhempi kylän konsmaakari, sit lopultas 
kekses, m il taval tämä äijä mahrollisest saarais piänentämmään sitä 
leipäläppees sen kehumisen pualest. Kerran pyhäehtopualel hän me
ni sen souvarin kortteeriin, oli mahrottoman hyvvää pattaa sen kans, 
kehu sen voimii, ja tarjos plootusest taskumatist sil piänet plörökkin. 
Äijä kallisti miäliis, kas ei simmost souvariäijää olkan, ettei hiukan 
ryyppäis. Sit piänen ajan päästä Im ppu sano kun vahinkos: »M ut 
tual Törösen torpas vast on ruakattoman friski poika, ky l m ul on 
simmonen aanaus, et sää hävveisit sil kraistelus.» »M itä ..?» möläyt- 
ti se äijä ihmeesäs, »älä sää nyt tom mottii valhettele . . .» Im ppu oli 
ottavannaas nokkaas. »Emmää valhettele koskaan,» hän sano. »K yl 
se vaan on simmonen miäs, etten mää oi toista nähny . . » Äijä plot- 
tas reuhkan päähääs ja sano,» . .  . pliut, se mun tars nährä. Eiks läh- 
retä koittamaan k o h t . . .» »No, mennään vaan mun pualestain, jos 
sul on niin hinku h ä vv ii. . .»

Niin heis sit lähtivät, ja äijäl oli kova kiiru, kun hän ols miälelläs 
äkkiin nähny simmosen miähen, kun väitettiin hänt vahvemmaks. Ei 
sinne torppaan mittään pitkää matkaa ollu, m ut Im ppu kiärteli kai- 
kenmailman kiartoteitä, niin et vast ehtohämäris heit kerkes sen tor
pan pihal.

»Jos sää varrot vähä, ni mää katon, onks se poika koton,» sano 
Imppu ja meni sisäl tönnöön. Hiukan aikaa kulus, sit äkkiin ovi 
potkaestiin auki, sisält kuulus »vais sää julmettunnu», ja siin samas 
Imppu lensi kontit harallas pehvalles trapun etteen. »Heittiks se sun 
ulos?» ihmetteli se pihal orottelija. »Noo, ei se ollu hän,» sano Im p
pu ja kömpes pystyyn. »Hänen vanha äitimuaris vaan kimpaantus, 
kun mää väitin hänen vanhentunneen . .  .»

Äijä rupes jo hiukan ajattelemaan, et kummonen se miäs itte 
mahro ollakkan, kun hänen äitimuariskin tommottoon miähii pais- 
keli. » T o ta . . . oliks hän koton?» kysy hän ja kraappes päätäs. »Ei 
ollu ny, m ut kyl hän pian tullee, hän on vaan lähteny kantamaan 
lehmii kotti la itum elt. .» »No ei sunkaan kantamaan, ajamaan tiät- 
tyst sentään,» meinas se äijä. »Ei, kyl hän ne kantaa pruukaa, kaks 
niit vaan onkin, niin et ne soppii mukavast kummatkin olkapäätä,
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siin neet tullee hänen miälestäs mukavammin, kun vitan kans aja
mat,,» selitti Imppu totisena.

Äijä käänteli jo hermostunneest päätös ja meinas jottain sannook- 
kin, m ut silloin rupes jostain kuulumaan aika jytinää. »Jaa, siält se 
poika jo kuuluukin tulevan,» sano Imppu, ja siin samas ilmestyskin 
pihaton ja vajan välisest konkist mahrottoman suuri äijä. Oli jo niin 
pimjä, ettei sitä tarkkaan erottannu, m ut jossain lähel kolmee mer- 
rii sen pää keikkus, ja pään alla oli niin levjät hartiat, kun laron 
ovet suoraan erestkin katottuna.

»Hei Kusti, täsä on simmonen miäs, kun on luvannu päihittää 
sun,'» rupes Imppu klaaraamaan sei tulijat. »Jassoo. . .» mörähti se 
hirmu karmeal äänel. »No, sitä koitetaan s i t . .» Hän otti jo aske
leen sitä miästä päin, m ut siin samas tämä krääkäsi: »Emmää sen
tään tairakkan . . .» ja lykkäs pakkoon läheisemmän puskan takan. 
»No hei, mihes sää ny menit?» huusi Im ppu ihmeesäs. »Tota . . . 
mennääs kotti vaan j o . ..»  kuulus puskan takkaalt surkkiastas. 
Imppu hytkys naurusi, m ut sit hän koitti saara ittes totiseks, ja mei
naten, et öksyy se miäs tänne outoon mettään hämäris, hän lähti sen 
perrään. M ut hiljanen se miäs oli koko kotoreisun ajan; ei puhunu  
mittään, muutakun käveli pletkas Im pun peräs, eikä huamannu sitä
kään, et matka oli nyt paljon lyhheempi kun tulles. Ja niin hän siit 
syrämelläs otti, ettei ennää vahinkoskan voimiis kehunu koko sil 
ajal, kun viäl seurul oli.

Jaa, et oliks siäl torpas sit torestas niin mahrottoman suur äijä? 
Niin mar, kyl mun täytyy saunoo, et siin pelattiin piäntä jekkuu. 
Nähkäs, siin oli kaks miästä yhres persoonas; toinen istus toisen 
olkapäillä, ja hänen niskasas oli poikittain airaksenpätkä, ja sen yli 
oli heitetty hevosloimi, mikä peitti koko teelmyksen. Hämärä kun  
oli, ni ei äijä sitä huamannu, kummonen se oikeen tarkkaan kaltoin 
ols olin. Kas, Imppu oli sopinu meitin loistein poikain kans koko 
juanest, ja vallan miälihalul mei hänt autettiinkin, ja niitäkin, kun ei 
tarvittu itte näytelmäs, oli pilan lystii, kun heis sitä kattelivat kuka 
mistäkin loukost. Ja niinkun mää sanoin, ni konsteil tääl mailmas 
ain jöötä pittää ja varsinkin silloin, kun voima sattuu loppumaan 
kesken.

M atti Heinonen

K O SK E N  . . . Jatk. ed. siv. 
pitää kartanoa isänsä ehdoilla, 
vaikka hän kuului itse siihen ko
missioon, joka ankarasti peruutti 
valtiolle aatelisille lahjoitettuja ti
loja. Kustaa Grassin kuoltua 23. 
3. 1694 hänen leskensä Marga- 
reeta de la Motte sai oikeuden 
vuodesta 1695 viljellä kartanoa 
säteriratsutilana, jollaisena se py
syi aina vuoteen 1799, jolloin se 
ostettiin perintötilaksi ja vapau
tettiin siis ratsusotamiehen yllä
pidosta. Näin muodostuu Kosken 
kartanon omistajain luettelo Hen
ning ja Kustaa Grassin jälkeen 
seuraavanlaiseksi:

V apaaherra Kustaa Grassin 
vävy, kihlakunnantuomari Johan 
Wallensten 1699— 1728, kaptee
niluutnantti Kristoffer Armfelt 
1729— 1773, edellämainitun leski 
Elisabet —  1777, everstiluutnantti 
Karl Fredrik Armfelt 1778— 
1787, hänen veljensä Gustaf 
Armfelt 1788— 1818 ja tämän 
leski Helena —  1834 sekä peril
liset —  1837 luutnantti Clas de 
Pont 1838— 75, tilanomistaja 
Clas de Pont 1876— 1890 ja tä
män perilliset — 1912, maanvilje
lysneuvos Johannes Nyberg 1913 
-—1930, tilanomistaja Torsten N y
berg ja hänen vaimonsa Tuulikki 
(o.s. Koskinen) 1931— 1959 ja 
liikemies Arvid Isosaari 1960— .

Muuten Kosken kartano käsitti 
mailtaan aluksi vain Kosken ky
län, jota paitsi Iso-Sorvasto ja 
Vähä-Sorvasto maksoivat ensim

mäiselle kartanon omistajalle ve
ronsa. Gustav Armfel sai »neu
votelluksi» Vähä-Sorvaston N ok
kalan tilan 1805 kartanon lam
puodiksi, kunnes tila yhdistettiin 
kartanoon 1819. Sen jälkeen nieli 
kartano 1841 Mikolan augment- 
titilan yhteyteensä ja vihdoin 
1860 luvulla Haalin ja Nakin 
augmenttitilat. Edelleen sai Kos
ken kartano oston kautta vaskio- 
laisilta v. 1666 omistukseensa 
melkoisen läpäreen Rahkion niit
tyä »Hevonlinnan puoleisesta 
päästä».

Kun Johannes Nyberg sai 
1912 huutokaupan kautta os
taa haltuunsa Kosken karta
non 310.000 kultamarkasta, kii
rehti hän siitä myymään Vähä- 
Sorvaston tiloja ja  muitakin alu
eita. Suomen Maatilat-teoksen 
mukaan (ilmestynyt 1932) erotet
tiin kartanosta 23 tilaa, joista 14 
entistä torppaa eli maata yhteen
sä 944 ha. Kartanoon jäi tällöin 
m aata 507 ha, josta peltoa 175 
ha. M utta pika-asutuslaki ja 
maanhankintalaki veivät jälleen 
osuutensa, joten nykyisen omista
jan Isosaaren omistukseen tuli 
m aata 275 ha, josta ensiluokkais
ta peltoa 120 ha, (mistä melkoi
nen osa ensiluokan tonttimaata). 
Tämä sulkeissa mainittu seikka 
kai parhaiten selittää sen, että 
kartanon hinta lienee ollut 200 
kertaa se summa, minkä kartano 
kokonaisena maksoi 1910-luvulla.

\  Maitorahat meijeristä,
teuraskarjatilitykset

ja muut maatilan tulot on pa
rasta osoittaa menemään suo
raan tilille osuuskassaan. Sääs
tätte aikaa, askeleita ja rahaa, 
kun keskitätte raha-asioittenne 
hoidon paikkakuntanne omaan 
osuuskassaan.

Maamiesten säästöt maatalouden
hyväksi osuuskassan kautta!

KOSKEN Tl. OSUUSKASSA

TA PALA TI ETÄ 
NÄYTTÄÄ

Opettaja Rautio Tapalasta ker
too: Tapalan koulun oppilaat ovat 
keränneet kodeistaan vanhoja esi
neitä ja kirjoja koulun kokoel
miin. Näin on saatu kootuksi 
pieni »museo» johon voidaan tar
peen tullen opetusmielessä tutus
tua. Etenkin vanhojen kirjojen 
lukemista on harrastettu ja to 
dettu se mielenkiintoiseksi opiske
luksi.

Opettaja Rautio toi koulun ko
koelmista nähtäväksemme lähes 
kaksisataa vuotta vanhan kirjan 
nimeltä »Lasten Paras Tavara». 
Kirjassa on seuraavat kuusi eri 
osaa: »I ABC Kirja, II Katechis- 
mus, III Kysymykset, IV P. Raa
matun erinomaiset Opetus-Sanat, 
V  Uthanasiuren Uscon Tunnus
tus ja VI Seitsemän K. Davidin 
Katumus-Psalmia». Kirja on pai
nettu Kuninkaallisessa suomalai
sessa painossa vuonna 1765. Kirja

lienee peräisin Tapalan Leppävaa
rasta, josta monia muitakin kir
joja on lahjoitettu koulun koko
elmiin.

Koulut opettajineen ja oppilai- 
neen voisivatkin varmaan tehdä 
paljon vanhan ja katoavan ke
räämisessä sekä tallettamisessa 
kaivattua pitäjänmuseota odotel
taessa. Tapalan koulu on siis 
näyttänyt tietä.

Toivoisimme, että Tapalan kou
lulla järjestettäisiin kirjoituskil
pailu tästä heidän museoharras- 
tuksestaan. Olemme valmiit pal
kitsemaan parhaat kirjoitukset ja 
julkaisemaan tässä »Koskelaises
sa» ainakin ensimmäiseksi sijoit
tuneen oppilaan kirjoituksen ja 
kuvan. Toivottavasti tapaamme 
ensi vuoden ensimmäisessä nu
merossa.

E. R.

K O SK ELAISIA
SA N A N L A SK U JA

Lähinnä Eelis Kesälää saamme 
kiittää siitä, että Nirvin ja  Haku
lisen toimittamaan »Suomen kan
san sananparsikirjaan» on tullut 
melkoinen määrä koskelaisia sa
nanlaskuja. Hän nimittäin lähetti 
niitä Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran arkistoon Koskelta enem
män kuin kukaan muu.

Poimimme »Koskelaiseen» näyt
teeksi noita sananparsia:
—  Olem mää kauneempi sinuu 

enempi kun sää sikkaa.
—  Syltä silmäiv vällii ja  tuulen 

kuivaama nenä pääsä.
—  Tyäläs on paljaspäätä tukus- 

taa.
—  Vies sika Saksaan, tuas sika 

Saksast, ain sika sikana on.
—  Pääs pittää muutakin oleman 

ko hiuksii.

—  Ei olem muuta sivistystä saa- 
num mukko rokotuksen.

—  Veti kiik ko tauti Jokelan 
suun.

—  Mitäs jalka surree (puutuu) 
kun toinen liki o.

—  Mitäs askelteen nätteyrest, 
kun tuls munta (monta) vaa.

—  Ehtoon maata ja aamul ylös 
niinko Vanhaslinnaski.

—  Tääl maatav vaa, sano Ker- 
kolan äijä kon silakkarasiaan 
kato.

— Ylös kaikki kon täi pual kirk
komaan aeran on, sano isän
tä ko väkkee herätti.

—  Milläs kankkia keikistää kun- 
nei ittees taipumaan saa.

—  On niin kankkia ku hakohär- 
kä.

A u rasen  K irjap a in o , F orssa  1959


