
3 — M a r ra s k u u  1 9 6 0

KOSKELAINEN
Va staava : E. R a  u t a I i n

Kosken T.l. Osuuskassa Koski T.l. Puhelin  Koski T.l. 89. P o stis iirto tili 15 297. H a llin to n e u vo s to n  p j. Toivo Urmas,

jo h toku n n a n  p j. A a d i Ka tte lus, jo h ta ja  Erkki R auta lin .

60 vuotta työtä maa
talouden hyväksi

Osuuskuntien tervehdys maamiesseuralle

M ailm as on kau tt aikatte jo vissin p ruukattu  sem m ost tappa, 
et m ukula tuleva onnittelem a m erkk päivätäs viettävä pappa, 
ja kom ä luule et m un käsityksen on siin suhtes oikki, 
e t paikallise osuustoim innallise liikke ova kaikk m aam iesseuran poikki, 
ni m eijän kon täsä ny edusteta Vako, meijeri ja  osuuskassa, 
näitte  liikketten pualest juhliva »papat» onnitella passa.
E i sem m onenkan tiato  tu l täm ä juhliva isä m ainet a inaka m ustam a, 
et se jo  kahde vuade vanhan rupes vanhim ppa poikka, osuusmeijeri, 

rustam a,
ja  sam oihi aikoihi jo ale tti yhtesil ostoil tavari hankki, 
ja  jokku  jäsenist puuhasiva osuuskassat eli niinko sanottiin  »kööhätten  

pankki».
K aupp ja  kassa saiva kum m inki syntym ätäs odotta  viäl viitisentoist 

vuatta,
ennenkö ne toim innallas alova kans pa ikkakunnal hyvinvointi tuatta. 
M aam iesseorväki huam as osuustoim innas piilevä voim a jo  varha, 
ja  nykypolv voi vaan todeta, ete siin suhtes tää läkä  oi m entty  harha. 
Jos a ja tella  esim eikiks om a osuusm eijeti eli n iinkö sanota  >maitomyliy> 
ni ei sillekän koskelaiste sovi selkätäs k ään ttä  taik  n äy ttä  pylly, 
sill et jos kaik  m aito lähetetäis m uual tää lt, n i siin olis sem m onenki ero 
e t jokane m eist sais m aksa ainaki 50 penni äyri kohde enem ä vero. 
Om a osuuskaup on  pualestas tuatteitte  m yyni ja  tarvikkeitte  saanin 

turvannu
ja  m one sada ja  tuhane ova tyytyväisin ajopelis V ako e tten  kurvannu. 
Osuuskassa sit taas on  pualelles m ont m aam iässeuralaistaki voittanu 
ko oo an tanu  tarpeellissi lainoi ja m uukki raha-asia hoittanu.
M ikä onka se suurarvosem p lahja  vuasias juhlival isäll’, 
ko nähdä et po ja  ova m enestynny ja  päässy kunnolles omis tehtävisäsä 

sisäl
ja  niinko varm aste jokane m aam iässeoralaine oo m erkil pannu, 
niin kyll näit K osken M aam iässeoran poikkiki voida hyviks sannu. 
M ut ete tä tä  po ikkatton  kiitollisuut issä kohden koh t unohdetais 
ja  e t m aam iässeuran  työ osuustoim inna hyväks edes piäne tunnustukse

sais,
m eil on  tarkotus jä ttä  seurall pikkasen m uiston täm m öse puheenjoh

tajan  nuija,
sill toivotuksen et seuran  toim int yh t tu losrikkan ja  hedelm ällisen 

etippäin luija. K aarlo Luoto

Sokerijuurikkaan viljelijöille

Viime elokuussa vietettiin p i

täjäm m e m aam iesseuran 60-vuo- 

tisjuhlaa. K osken Osuuskassa on 

tahtonut tähän  »Koskelaiseen» 

tallettaa jälkipolville ne sanat, 

jotka juhlassa m aam iesseuran p it

kältä taipaleelta kerrottiin.

M aam iesseuratoim innasta on 

meillä tu llu t »kansanliike». Se 

edustaa m eillä vanhinta ja  laa

jinta am m atillis-teknillistä neu- 

vontam uotoa. Kosken m aam ies

seura on  yksi m aam m e 2280 m aa

m iesseurasta ja sen naisosasto yksi 

m aan 1570 m aatalousnaisosastos- 

ta. Jos pysähdym m e tarkastele

m aan m itä m aam iesseuratoim inta 

koko m aassa on olem assaolonsa 

aikana saanut aikaan, saisimme 

lukea valtavia tilastonum eroita 

sen työstä. Sen koko to im inta 

suurin piirtein  toistuu m eidän 

m aam iesseurassam m e. Jokainen 

sen tilakohtaisessa neuvonnassa 

m ukana ollut m aanviljelijä voi 

itse arvostella m aam iesseuran h ä 

nelle tuottam an hyödyn. M aata- 

lousam m atin harjo ittam inen pe

rustuu m oniin tekijöihin, joilla 

kaikilla on vaikutuksensa elinkei

nossa menestym iseen. T ärkein 

näistä tekijöistä on viljelijä itse. 

Kosken m aam iesseura opastaa  jo

kaista, joka opastusta haluaa.

T äm ä sietäisi m uistaa näin m ar

raskuussa, jolloin on  tu llu t ta 

vaksi koko m aassa v iettää m aa- 

m iesseuraviikkoa. T äm ä ajankoh

ta on lähtöm erkki m yös tulevan 

talvikauden toim innalle.

Edellisessä »Koskelaisessa» oli 

valokuvattuna m aam iesseuram m e 

perustam ispöytäkirjan ensim m äi

nen sivu. Pykäliä tuli tässä koko

uksessa, sam oin kuin kaikissa 

muissakin alkuvuosikym m enien 

kokouksissa, pöytäkirjaan  paljon. 

Ne piirrettiin  ajan ja vaivan kans

sa jälkipolvien luettaviksi. Myös 

kokousten osanotta jam äärä  nousi 

m oniin kym m eniin. N y t täm än 

lehden palstoilla valitetaan, että 

koskelaiset eivät käy m aam ies

seuran tilaisuuksissa, vaikka m aa

m iesseuralla on om a talo. Liekö 

syy tuvan nurkkaan  tuodussa te

levisiossa, vai liekö viljelijä itse 

jo tarpeeksi viisas? O nhan hän tä  

kuuden vuosikym m enen ajan k ah 

dessa sukupolvessa neuvottu. T ätä  

sopii kysyä. Sam alla voi vain to i

voa, että  m aam iesseura edelleen

kin saisi k ä y t ä n n ö n  k e n 

t ä l l ä  aikaan yhtä paljon kuin 

tähänkin asti. Sen toim innan an 

siosta Koski tunnetaan  m aakun

nan m aatalouspiireissä »hyvän p i

täjän» nimellä.

Lännen Sokerin hallin toneu
vosto on päättäny t, että  m ikäli 
sokerijuurikkaan viljelijä uu tta  
viljelyssopimusta tehdessään ta r
vitsee väkilannoiteluottoa, m enee 
tehdas takaukseen sellaisten vil
jelijöiden puolesta, jotka kahden 
vuoden ajan  ovat viljelleet soke
rijuurikasta. Osuuskassa on aikai
sem m inkin m yöntänyt väkilannoi- 
teluottoja sokerijuurikkaiden vil
jelijöille, m u tta  tällä  k ertaa  vain 
ensikertalaiset ja yhden vuoden

sokerijuurikasta viljelleet tarv it
sevat erikoissopim uksen osuuskas
san kanssa. Jos viljelijä viljelys- 
sopim usta tehdessään ilm oittaa 
tarvitsevansa luottoa, lähetetään 
hänelle tehtaalta  takaussitoum us, 
jonka viljelijä viljelyssopimuksen 
kanssa tuo osuuskassaan. Tehdas 
takaa viljelijälleen väkilannoite- 
luottoa  enin tään 40 000 m k sopi
m usalan ha kohden. Osuuskassa 
perii a ikanaan luoton viljelijän 
sokerijuurikastililtä. E. R .
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50 mmk:n

talletuslisäys 

Kosken Osuus- 

kassalla

Kulum assa oleva toim intavuosi, 
joka Kosken T.l. O suuskassan 
kohdalla on 42., on kolm en en
sim mäisen vuosineljänneksen ai
kana ollut m yönteisen kehityksen 
tie. Suuntaus on ollu t sam a kuin 
m aam m e talouseläm än kehityk
sessä yleensäkin. K oska kuluva 
satovuosikin on o llu t viljelijäväes
tölle suopeam pi kuin m ihin se 
viime vuosina on saanut to t
tua, uskallam m e toivoa, e ttä  suo
tu isan  kehityksen edellytykset tu 
lisivat jatkum aan. Seuraavassa ta r 
kastelem m e lyhyesti osuuskassam 
me to im intaa kuluvan toim inta
kauden syyskuun loppuun m en
nessä.

O suuskassan entisestään laajen
tuneen to im innan on tehnyt m ah
dolliseksi se suotuisa kehitys, jo 
ka osuuskassan talletustoim innas- 
sa on kuluvan vuoden aikana ta 
pahtunut. K ertom usvuoden viiden 
ensim m äisen kuukauden aikana 
oli talletusten lisäys tasaista, kes
kim äärin 5 m iljoonan m arkan 
kuukausivauhtia. Keskikesän kuu
kaudet olivat tässä suhteessa h il
jaisem pia, kuten  tavallisesti, ja  
tapahtuipa kesäkuun aikana las
kuakin. M utta syyskesästä kääntyi 
kehitys jälleen suotuisaan suun
taan. T äm än kehityksen tuloksena 
voimm ekin todeta, että  osuuskas
san talletukset olivat viime syys
kuun lopussa 330 m iljoonaa 
m arkkaa, kun ne viime vuoden
vaihteessa olivat 280 m iljoonaa. 
Lisäys on ollut kunnioite ttavat 50 
m iljoonaa, eli kaksinkertainen 
edellisen vuoden vastaavaan lisä
ykseen verra ttuna. Osuuskassan 
talletukset ylittivät 300 m iljoonan 
ra jan  touko-kesäkuun vaihteessa 
ja seuraavaa sadan m iljoonan ra 
jaa kohden on jo hyvän m atkaa 
edetty. V arsinais-Suom en Osuus- 
kassojen liiton tilastossa on K os
ken T.l. Osuuskassa nyt suuruus
järjestyksessä kym m enennellä si
jalla, joten olym piavuoden k u n 
niaksi on jälleen yksi »kilpailija» 
sivuutettu.

Koska osuuskassan m aksuval
mius on ollut kuluvan vuoden 
ajan hyvä, on runsas lainantarve 
voitu hoitaa sekä asiakaskuntaa 
että osuuskassaa tyydyttävällä ta 
valla. K un koko viime vuoden ai
kana nostettiin osuuskassasta lai-

35 pros. kunnan äänioikeutetuista
nukkui

Pellonperä, Saarinen ja Virtanen äänten kärkipäässä

Lokakuun 2— 3 päivinä 1960 pidetyissä kunnallisvaaleissa kunnanvaltuustoon valitut ja hei
dän saamansa äänim äärät äänestysalueittain.

T a lo la n H o n g is to n  H a rm a a n S o rv a s to n O te - Y h t. V a a li l i i t to je n

Maalaisliiton vaaliliitto.
M artti Virtanen .....................

ä ä n .-
a lu e .

46

ä ä n .-
a lu e

10

ä ä n .-
a lu e

9

ä ä n .-
a lu e

5

ä ä n e t

70

s a a m a t ä ä n i 
m ä ä rä t.

Väinö Simola .......................... 4 — 53 — --- 57
Väinö Tuominen 6 l 41 7 --- 55
Lauri Simola ........................ 8 — 1 45 --- 54
Tauno Tuominen ..................... 11 27 14 — --- 52
Uljas Puukka .......................... 13 24 11 3 --- 51
Kaarlo Luoto ........................ 25 16 1 6 l 49
Kai Tuomola .......................... 36 5 2 3 — 46
M auno M äntynen ................ 5 29 9 1 — 44
Lauri A h o la ............................... 36 1 —- 3 — 40 872+ 4
Paavo Rasimus ..................... 10 3 1 23 — 37 oteääntä
Allan Kattelus .......................... — — 1 36 — 37 =  876

Työväen ja pienviljelijäin vaaliliitto. 
Pauli Pellonperä ..........................  22 9 10 48 89
M atti Saarinen .......................... 46 15 1 10 — 72
Uuno Kaskinen ..................... 8 4 2 26 — 40 384+1
Arvo A a lto n e n .......................... 6 25 7 — — 38 oteääni
E inari S u o m e la .......................... 8 20 — 1 — 29 =  385

Säästäväinen kunnalliselämä. 
M artti Urmas .......................... 24 10 3 24 61
Tuomo H onkala ..................... 10 11 31 5 — 57 288+ 5
Olavi Mulo ............................... 29 5 6 6 5 51 oteääntä
Olli Koivunen .......................... 13 6 2 17 — 38 =  293

Sosialidemokraattisen puolueen vaaliliitto.
69+1

oteääni
=  70

Yht. .624

Äänioikeutettujen m äärä oli 2508, joista äänioikeuttaan käytti 1624, eli 65

noja 52 m iljoonaa m arkkaa, on 
kuluvan vuoden yhdeksän ensim 
m äisen kuukauden aikana nostet
tujen lainojen m äärä  noussut 71 
m iljoonaan m arkkaan. V astaavat 
luvut vekseleiden kohdalta  ovat 
v. -59 103 m iljoonaa m arkkaa ja 
kuluvan vuoden a ikana 128 m il
joonaa m arkkaa. Tyydytyksellä on 
edelleen todettava se m yönteinen 
kokemus, joka viim e vuonna a l
kaneesta m aankäyttölainoitukses- 
ta on tähän  m ennessä saatu. K u
luvan vuoden syyskuun loppuun 
mennessä on osuuskassan kautta  
haetuista m aankäyttö lainoista  tu l
lut hyväksytyksi 22 lainaa, yhteis
m äärältään  yli 9 m iljoonaa m ark
kaa. N iistä kuluvan vuoden ai

kana 17 lainaa, m äärältään  7,4 
m iljoonaa m arkkaa. E tenkin lai- 
nantarvitsijoiden kohdalta  on tä 
mä kehitys ollut m erkityksellinen. 
M utta m yöskin osuuskassan m ak
suvalm iuteen on näin  saatu 
tuntuva kevennys.

Osuuskassan liikevaihdossa on 
kau ttaaltaan  todettavissa lisäystä. 
Syyskuun loppuun m ennessä on 
tilitapahtum ista kertynyt 22.000 
tositetta. L isäksi tulevat ne ve
rojen, sähkölaskujen, vakuutus- 
ym. m aksujen suoritukset, joita 
osuuskassan k au tta  on runsain 
m äärin  hoidettu.

Edellä kerro tun  jälkeen onkin 
osuuskassan hallintoelim illä täysi 
syy lausua parhaim m at kiitoksen

sanat osuuskassan asiakaskunnal
le siitä luottam uksesta, jo ta  ne 
ovat om aa rahalaitostaan  kohtaan 
osoittaneet. T ietoisina luo ttam uk
sen m ukanaan tuom asta entises
tään lisääntyvästä vastuusta py
rim m e edelleenkin johtam aan 
Kosken T.l. O suuskassan toim in
taa asiakaskunnan ja  kotiseudun 
parhaaksi.

TO IV O  U R M A S
H allintoneuv.
puheenjoht.

A A  D I K A T T E L U S
Johtokunnan
puheenjoht.

E R K K I R A U T A L IN  
O suuskassanjohtaja.
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Johtaja V Kaatialan ha n ta us tila is uus
Koskella

Osuuskassan edustajat laskevat seppeleen johtaja Verner Kaatialan arkulle. M uistosanat lausui 
hallintoneuvoston pj. Toivo Urmas mainiten, että rikkaan eläm äntyön suorittaneen osuuskassanjoh- 

tajan m uisto tulee säilym ään koskelaisten mielissä kauan.

Syyskuun 24 pnä siunattiin 
Kosken T.l. kirkossa haudan 
lepoon johtaja Heikki Verner 
K a a t i a l a n  maallinen to
mumaja. Siunauksen suoritti 
rovasti Erkki Normaja. H ä
nen puheensa aiheena olivat 
Raam atun sanat: »Tomu pa
lajaa maahan, josta se on tul
lutkin, ja henki palajaa Jum a
lan tykö, joka sen on antanut
kin». Kosken Mieslaulajat 
lauloivat »Käyn aina kohti 
kuolemaa» kantt. O. Metsä- 
mäen johdolla ja kanttori 
M. Hannukselan säestäessä 
uruilla.

Omaisten ja ystävien kuk
kien lisäksi laskettiin vainajan 
arkun äärelle suuri m äärä eri 
järjestöjen ja yhdistysten sekä 
liikelaitosten seppeleitä. Vai
najan muistoa olivat näin 
kunnioittaneet mm. Kosken 
Osuuskassa, Varsinais-Suo- 
men Osuuskassojen Liitto, 
naapuripaikkakuntien osuus- 
kassat, Kosken seurakunta, 
Kosken M ieslaulajat, Kosken 
Säästöpankki, Kosken E rän
kävijät, eri reserviupseeriyh-

distykset, Turun M artin seu
rakunnan kirkkokuoro ja 
Kauppakunta Vako.

Surumarssin soidessa kan
nettiin vainajan arkku kirkos
ta hautausmaalle. Haudalle 
laskettiin Vapaussodan huol
tosäätiön havuseppele, ja

Yli viidenkym m enen vuoden 
takaiset kuntakokousten  pöy tä
kirjat kertovat m iltei joka ko 
kouksessa käsitellyn kansakoulu- 
asiaa jossain m uodossa. V uonna 
1898 oli T alo lan  koulu jo to im in
nassa, m utta  Sorvaston kansa
koulua koskevat päätökset on k ir
joitettu  pöytäkirjan  sivuille vasta 
niihin aikoihin. Pöytäkirjaa lu 
kiessa jää  käsitys, ettei tehty a i
noastaan  päätöksiä, vaan m yös
kin toim ittiin  asian eteenpäin vie
miseksi.

Pöytäkirja joulukuun 19 päi
vältä 1898 kertoo kuntakokouk
sesta, jossa Johannes N yberg johti 
puhetta  ja  p iti m yöskin pöy täk ir
jaa. T älle kokoukselle olivat Sor
vaston kyläläiset esittäneet pyyn
nön, »saada kansakoulu vuokra
huoneissa jo ensi syksynä a lka
vaksi.» A sian alusti kokoukselle

mieskuoro lauloi »Oi kallis 
Suomenmaa». —  Hautauksen 
jälkeen kokoonnuttiin muis
totilaisuuteen Kosken T.l. yh
teiskoululle, jossa puhuivat 
rov. Norm aja ja  op. Saima 
Yli-Kaatiala. Lisäksi kuultiin 
musiikkiohjelmaa.

herra  M. G rönfors vedoten siihen, 
että kouluiässä olevien lasten lu 
kum äärä  Sorvastolla on hyvin 
suuri. K untakokous hyväksyikin 
ehdotuksen yksimielisesti ja asetti 
asiaa hoitam aan  valiokunnan, jo 
hon tu livat Juho H yhkö, K aarle 
M attari, M. G rönfors ja  Evert 
M äkinen ja  heidän tehtävänsä oli 
an taa ehdotuksensa vuokraehdois
ta, kustannuksista j.n.e. kun tako
koukselle. M aaliskuun 28 päivänä 
1899 pidettyyn kuntakokoukseen 
olikin kansakoulun johtokunta, 
täydennettynä edelläm ainituilla 
jäsenillä, tehnyt om an ehdotuk
sensa. T äm ä valm isteleva elin oli 
a lo ittanut työnsä yksimielisellä 
päätöksellä: »kysymyksessä oleva 
korkeam pi kansakoulu  olisi jo 
ensi syksynä vuokra huoneissa 
alo ittava toim intansa, ja  että  kou
luun otettaisiin, jos m ahdollista

on, täydellisen sem inaarioppim ää- 
rän suorittanut naisopettaja.»

Sitten olikin tehtävänä laatia 
kustannusarvio koulua varten  ja 
etsiä sille huonetilat. K alle K oi
vunen tarjosi huonetiloja 150 
m arkan vuosivuokrasta, m utta 
koska m uitakin tarjokkaita  il
m aantui, päätettiin  asia tutkia 
T arkoitusta varten asetettiin kat- 
selm ustoim ikunta, joka totesi, että 
M attarilta  saatavien huonetilojen 
kuntoon saattam inen m aksaisi 72 
m arkkaa, Y li-H yhköllä 157 m ark 
kaa ja V anhassa M äkilässä 180 
m arkkaa. V uosivuokra olisi M at- 
tarilla  150 m arkkaa, ja  toisilla 
100 m arkkaa. H uom ioonottaen  
lasten ja opettajan  viihtyisyyden, 
päätti valiokunta esittää koulun 
paikaksi M attaria , jonka koulu- 
sali oli tosin pienem pi kuin to i
sissa paikoissa, m utta  joka  katsot
tiin kuitenkin riittävän suureksi. 
Valiokunta ehdotti edelleen, että 
Sorvaston koulua varten valittai
siin om a johtokuntansa. T äm än 
jälkeen on pöytäkirjassa uuden 
koulun m enoarvio, joka osoittaa, 
että ensim m äisen vuoden m enot 
olisivat 1879 m arkkaa, sekä li
säksi valtion  osuus opettajan pa lk 
kaukseen 600 m arkkaa. Seuraa- 
vien vuosien ku lu t tulisivat k u n 
nan kohdalta  o lem aan 800 m ark
kaa vuotta  kohden.

Edelläm ainitussa kokouksessa 
hyväksyi kuntakokous valiokun
nan ehdotuksen pienin m uutoksin 
joihinkin ehdotuksen kohtiin. Sa
m alla valittiin koululle kuusijäse
ninen johtokunta, johon tulivat 
pastori L. N ikander, maanvilj. 
M. G rönfors, talolliset E. M äki
nen, J. H yhkö, vuokraaja K. 
M attari (Koivunen) ja  torppari 
A. Sillanpää. N iin oli siis p ää 
tetty, »että koulu aloittaisi to i
m intansa ensi tulevana syksynä».

Sam an vuoden heinäkuun 10 
päivänä pidetyn kuntakokouksen 
pöytäkirja kuitenkin kertoo, ettei 
asia niin yksinkertainen ollutkaan. 
K ansakoulun tarkastaja lta  tu llu t 
kirje ilm oitti, ettei valtionapua 
saada ennen kuin kuntakokous on 
tehnyt varsinaisen opettajan  ja 
käsityönopettajan palkkauksesta 
tarkem m an päätöksen. N iinpä sit
ten paikatu inkin  entistä päätöstä  
sikäli, että opettajalle päätettiin  
m aksaa palkkaa kunnan puolesta 
300 m arkkaa vuodessa, puolet op
pilaiden sisäänkirjoitusm aksuista, 
vapaat huoneet, po ltinpuut ja  öl- 
jyvalo. Poikaoppilaiden käsityön
opettajalle päätettiin  m aksaa 100 
m arkkaa vuodessa.

Sam an vuoden syyskuun 25 
päivänä palattiin  jälleen Sorvas- 
Vaikka valiokunta oli arvioinut 
M attarilta  vuokratu t tilat koulun 
tarpeisiin riittäviksi, todettiin  ne 
ton koulua koskevaan asiaan, 
heti koulua aloitettaessa liian p ie
niksi. K okoukselle luettiin koulun 
johtokunnan kokouksen pöytä- 

jatk. s. 8

SORVASTON KOULUN 
SYNTYVAIHEISTA
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"Kosken maamiesseura on routavuosien lapsi...”
Toimittaja Urho K itt ilä n  juhlapuhe maamiesseuran 60-vuotisjuhlassa 

elokuun 21 päivänä 1960

K ukapa m eistä ei muistaisi kou
lussa lukeneensa Suom en histo
riasta  ns. hyödyn aikakaudesta. 
T äm än  aikakauden alkulähteeet 
virtasivat luonnollisesti Ruotsissa, 
silloisessa em äm aassam m e, m utta  
niiden vaikutus ulo ttu i m yöskin 
Suom een. H allitusvallan  edustajat, 
yliopistom iehet ja säätyläiset tu n 
sivat m ielenkiintoa talouseläm än 
kehittäm iseen ja täm än virtauksen 
tuloksena oli K uninkaallisen Suo
m en T alousseuran perustam inen 
1797. Se yritti vaiku ttaa  »Suom en 
talonpoikaisen kansan  yritteliäi
syyden ja  työhengen herättäm i
seksi», m utta  sillä ei ollut hallus
saan sopivia keinoja. Sanom aleh
distö oli silloin m itätön  ja suo
menkielisiä lehtiä ei ilm estynyt ol
lenkaan. N äin  ollen alm anakka 
kirkkokuulutusten  ohella oli ai
noa väline, jonka avulla voitiin le 
vittää m aataloustietoutta . Tällö in  
Ilm ajoen säätyläiset tekivät h a 
vainnon, että  parhaiten  voitiin 
uudem paa m aataloustie toutta  le
vittää yhden pitäjän  alueen käsit
tävän seuran puitteissa. N äin  pe 
rustettiin  11. 12. 1803 m aam m e 
ensim m äinen m aam iesseura Ilm a
joelle.

IL M A JO ELLE PE R U STE T A A N  
M A A M IESSEU R A

Seuran tarkoitusperä  luon
nehdittiin seuraavasti: »K ieltä
m ättä  on  K uninkaallisen Suom en 
T alousseuran kunniaksi luettava 
ylin ansio Suom en talonpoikaisen 
kansan yritteliäisyys- ja työhen
gen herättäm isestä. Se henki, jota 
m ainittu  Seura on levittänyt Suo
men m aakuntiin , on m yöskin jo h 
tanut e räitä  isänm aallisia kaiken- 
säätyisiä kansalaisia tässä m aa
kunnassa yhtym ään Ilm ajoen 
M aam iesseura nimiseksi seuraksi, 
jonka päätarkoituksena on p ie
nem m ässä piirissä vaikuttaa sa
m aan suuntaan, nim ittäin  koota 
m aataloudellisia tietoja ja käyttää  
niitä om an kokem uksen saavutta
miseksi; kiinnittää huom iota ta- 
loudenhoitotavan puutteellisuuk
siin om alla kotiseudullaan ja  tu t
kia sekä esittää koeteltuja keinoja 
niiden auttam iseksi; todellisilla ko
keilla tehdä havaintoja uusien 
keksintöjen ja  tietojen luo te tta 
vuudesta ja soveltuvuudesta tälle 
paikkakunnalle, ja  lopuksi olla 
itse esikuvana m aam iehillensä.»

M uuten Ilm ajoen m aam iesseu
ran jäseneksi ei otettu  ollenkaan 
talonpoikia, koska oltiin  sitä m iel
tä, että  m aataloudellinen valistus
kin on levitettävissä vain »ylhääl

tä  päin». M utta  Ilm ajoen k irkko
herra , teologian ja filosofian to h 
tori K aarle  R udolf Forsm an 
m ursi v. 1861 säätyraja t ja  kutsui 
seuran jäseniksi 12 talonpoikaa. 
Ansio tästä  vapaam ielisestä teosta 
tulee lähinnä hänen  pojalleen Y rjö 
Koskiselle, joka sanoi isälleen, e t
tä  kansan kau tta  voidaan p arhai
ten tehdä työtä  kansan hyväksi.

H E L M IK U U N  M A N IFE ST I
SY N N Y TTÄ Ä  M A A M IES

SEU R O JA

Ilm ajoen esim erkki tarttu i h i
taasti, sillä vasta 1870-luvulla pe
rustettiin  neljä uu tta  m aam iesseu
raa. Jos lasketaan  yhteen ne m aa
m iesseurat, jo tka perustettiin  en
nen Pellervo-Seuran perustam ista, 
päästään vain lukuun 60. M utta  
m ainittuna helm ikuun m anifestin 
vuotena 1899 perustettiin  eri puo
lille m aata  45 seuraa ja sitä seu- 
raavana  vuotena 1900 kokonaista 
92 m aam iesseuraa. N äiden m uka
na oli ny t juhliva K osken T.l. 
m aam iesseura.

Jälkim aailm alle on jäänyt ti
lasto v. 1900 toim ineiden m aa
m iesseurojen puheenjohtajista. Se 
osoittaa, että  talollisia oli puheen
johtajina kaikkiaan 99 seurassa. 
Seuraavana tilastossa olivat 17 ag
ronom ia, 14 pappia ja  9 kansa
koulunopettajaa. K artanonom ista
jia  tilastossa oli 8, kauppiaita  7, 
nim ism iehiä 5 ja  lukkareita  5. Y h
dessä ainoassa seurassa oli pu 
heenjohtajana to rppari ja  yksi 
m aam iesseura oli uskaltanu t nai
selle an taa  puheenjohtajan  nui
jan. M ikä vahinko, että tuon u ran 
uurtajanaisen nimi ei ole säilynyt 
jälkim aailm alle.

M aam iesseurojen jäsenten lu
kum äärä  kohosi 1900 kolm inker
taiseksi eli 12.669:ään. Silloin ei 
osattu  edes uneksia, e ttä  jäsen
m äärä joskus kohoaisi lähelle 
300.000:tta ja että m aam iesseura- 
järjestön palkattujen työntekijäin 
m äärä nousisi joskus yli 1.500:n.

M utta m aam iesseura-aate sai 
jalat alleen lähinnä siksi, että 
1897 ilm estyi erityiskom itean m ie
tintö, jossa tehtiin ehdotus m aa
talousseurojen edustuslaitoksen 
perustam isesta. M aaliskuulla 1898 
kokoontuikin tuollainen edusta
jisto viideksi päiväksi m aan p ää 
kaupunkiin. Sen työ oli m onessa 
suhteessa perustavaa laatua. T äl
löin tehtiin mm. päätös m äärä
ajoin kokoontum isesta ja  pa lka t
tiin ensim m äinen am m attisihteeri. 
V. 1907 oltiin sitten valm iit rekis
terö im ään Suom en M aatalousseu

rojen Keskusliitto. Sen ym pärille 
keskittyivät sitten m aakunnalliset 
m aanviljelys- ja talousseurat.

VA RSIN A IS-SU O M EN  M A A N 
V ILJELY SSEU R A  
PE R U STE T A A N

Kosken m aam iesseura toim i 
aluksi T urun  talousseuran ala i
sena, kunnes 1904 perustettiin  
Varsinais-Suom en m aanviljelys
seura. Se on  K ajaanin  ja  L a
pin m aanviljelysseurojen ohella 
m aam m e nuorim pia m aanviljelys
seuroja.

Tässä yhteydessä on paikallaan  
m ainita, että m aanviljelysseurojen 
ja niiden jäsenm aam iesseurojen 
naisjäsenet m uodostavat järjestön 
sisäisen toim intalinjan, joka käy t
tää järjestönim eä M aatalousnai- 
set. M aatalousnaisten  toim intaa 
varten on kunkin m aatalousjär
jestön elimeen asetettu  naisjäsen
ten valitsem a johtoelin, josta  käy
tetään  m aam iesseurassa nim eä 
m aatalousnaisten  johtokunta, 
m aanviljelysseurassa —  m aata
lousnaisten piirijohtokunta ja 
M aatalousseurojen Keskusliitossa 
— m aatalousnaisten keskusjohto
kunta. T äten  organisoitu toim inta 
alkoi v. 1912.

T äm ä riittäköön lyhyenä esit
telynä siitä orkanisatiosta, m ihin 
nyt juhliva m aam iesseuram m ekin 
kuuluu.

KA ARLO PE N T T IN E N  IN 
N O K K A IN  PE R U ST A JA 

JÄ SEN

M itä tulee m aam iesseuram m e 
perustam iseen niin lausui m aan
viljelijä Elis K esälä meille aikoi
naan käsityksenään, että  keskei
sintä osaa perustam ishankkeessa 
näytteli kauppiaan poika K aarlo  
Penttinen, joka silloiseen pöy tä
kirjaan on m erkinnyt toim ekseen 
kaupanhoitaja. H än valoi uskoa 
pitäjän  isäntiin, joskin hänen tu 
kenaan on ollut pari agronom ia, 
arvovaltainen kartanonvuokraaja  
ja sukulaisopettaja. M utta  kun lu 
kee tarkoin  juhlivan seuran en
sim mäiset pöytäkirjat, voi todeta, 
että m aam iesseura-aate on aivan 
erikoisesti k iinnostanut K aarlo  
Penttistä. H iip ivästä  keuhkotau
dista huolim atta  jaksoi hän olla 
m ukana seuran  ja sen joh tokun
nan pitkissä kokouksissa. K uinka 
paljon hän lieneekään kärsinyt, 
kun tauti sitoi hänet vuoteeseen 
ja  m aam iesseuran kirjurin  toimi 
oli kesken vaalikauden jätettävä 
toisiin käsiin.

Kun tutustuu m aam iesseurojen 
ja niiden m aakuntajärjestö jen  sekä 
valtakunnallisen järjestön h istori
aan, voi todeta, että  ne suuntasi- 
vat to im intansa m uillekin kuin 
am m attialoille. N iinpä Pellervon 
päivillä v. 1902 agronom i U no 
B rander alleviivasi alustuksessaan 
erityisesti, e ttä  papeilla, kansakou
lujen opettajilla  ja  kansan p a l
velijoina toim ivilla virkam iehillä 
tulee olla suuri m erkitys seurojen 
työssä. Edelleen B rander p iti seu
rojen yhteistyötä nuorisoseurojen 
ja kansanopistojen kanssa vä lttä 
m ättöm änä, koska to im inta am 
m attisivistyksen hyväksi edellyttää 
yleissivistyksenkin syventäm istä.

H A N N ES G E B H A R D  H A H -
M O IT T E L E E  M A A M IE S

SE U R O JE N  TY Ö TÄ

Sam aa seikkaa tero tti jatkuvasti 
kirjoituksissaan m yöskin H annes 
G ebhard. N iinpä m ainitsi hän, et
tä T anskan kansa oli 1860-luvulla 
lyöty m asennukseen ja  epätoi
voon, m utta  onneksi nousi ro h 
keita m iehiä, jo tka ryhtyivät vala
m aan kansaan toivoa. H eidän 
aseinaan olivat sivistys ja  osuus
toim inta. L ähinnä kansanopistojen 
kautta  kohotettiin  talonpoikais- 
väestön sivistystä. K ansanopiston 
kasvatit puolestaan  soveltivat 
osuustoim innan kansaa taloudelli
sesti kohottam aan. N iin oli Geb- 
h ard in  m ielestä tehtävä Suom es
sakin, »sillä keksittäköönpä kuin
ka hyviä au ro ja  tahansa, sittenkin 
maanviljelyksen m enestym inen 
riippuu enem m än kyntäjästä  kuin 
aurasta.»

Edelleen G ebhard  m aam iesseu
rojen toim intaa hahm oitellessaan 
kysyi: »Pitääkö kansanopetuksen 
olla niin järjestettynä, e ttä  se vie
ro ittaa m aanviljelijäin lapset pois 
heidän isiensä am m atista  —  ja  —• 
eikö valtion tule entistä enem 
m än ruveta kansanopetuksen kus
tannuksiin o ttam aan  osaa?»

KO SKEN M A A M IESSEU R A
M YÖS Y L E IN E N  SIVISTYS

JÄ R JESTÖ

T ältä  pohjalta  on  siis varsin 
ym m ärrettävää, että Kosken m aa
m iesseurankin työn suunnittelijat 
käsittivät äsken perustetun seuran 
myöskin yleiseksi sivistysjärjes
töksi. Siksipä seuran innokas sih
teeri, opettaja  B lom -Saraja alusti- 
kin keskustelukysym yksen kotien 
viihtyisyyden parantam isesta. T äs
sä alustuksessa kiinnitettiin huo
mio m yöskin palkolliskysym yk-
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P UU K A UP P A  vaatii 
miehistä harkintaa...

Harkintaa vaatii myös metsä- 
rahojen sijoitus. Järkevä met- 
sänmyyjä ajattelee oman elin
keinonsa ja paikkakuntansa 
etua, siksi —  m e tsä ra h a t  ja 
o su u sk a s sa  k u u lu v a t  yhteen .  

M e rk it se  jo m y y n t iso p im u k 
seen t il it y s p a ik a k s i  o suus-  
k a s sa !

seen. A lustajan m ielestä palvelijat 
oli o tettava perhepiiriin ja erityi
sesti heidän vapaa-aikojensa viet
toon oli kiinnitettävä huom iota.

Sam a hum aaninen suhtautum i
nen palvelusväkeen kävi ilmi 
m yöskin m aataloustyöväen työai
kaa koskevasta alustuksesta ja 
keskustelusta. Erityisesti Kosken 
kartanon silloinen vuokraaja Jo 
hannes Nyberg sekä agronom i 
Selim Liipola suosittelivat työ
päivän lyhentäm istä, että  työn
tekijöille jäi aikaa »hengen vil
jelyyn».

M ainitun »hengen viljelyn» 
tärkeyteen pala ttiin  sittem m in lu 
kuisissa alustuksissa ja  keskuste
luissa. M yöskin tu lkoon tässä yh 
teydessä m ainituksi pöytäkirjan 
huhtikuun 12. päivältä  1908 ker
tovan, e ttä  »varsinaissuom alainen 
ylioppilasosakunta toim eenpanee 
ensi syksynä arpajaiset kansanva
listustyön hyväksi ja voittoja näitä 
arpajaisia varten kerääm ään  v a 
littiin talollinen K. N aum i.»

N aisten saamiseksi m ukaan  seu
ran to im intaan  on kokouksessa 
tam m ikuun 16. päivänä 1910 teh 
ty aloite om peluseurojen järjes
tämiseksi m aam iesseuran piiriin. 
H anke ei kuitenkaan johtanut tu 
loksiin, m ikä johtui ilm eisesti sii
tä, e ttä  ns. japanilähetys-om pelu- 
seurat olivat pitäjässä saaneet 
yleisen kannatuksen.

M A A M IESSEU RA  P U U T A R 
H A H A R R A ST U STE N  

E LV Y T TÄ JÄ N Ä

Opettaja Sarajan toiveet kotien 
ym päristöjen kaunistam isesta to 
teutuivat nekin aikanaan. O pet
taja K aislan sih teerikautena tila t
tiin ja  saatiin Suom en N aisyhdis
tykseltä seuran palvelukseen puu- 
tarhaneuvoja. Pöytäkirjaan  on 
vuodelta 1913 tu llu t seuraava py
kälä:

»Puutarhaneuvoja neiti Pirkko 
Turunen pyysi saada avustusta 
pyörän ostoon Smk 75:—  ehdolla, 
että jäsenten kyyditsemisvelvolli- 
suus toim ituspaikasta toiseen sit
ten loppuu. Pyyntöön suostuttiin.»

Suom ussalm elta kotoisin ollut 
puutarhaneuvoja T urunen oli työ
hönsä erittäin  innostunut. H än 
sai puutarhainnostuksen v iriäm ään 
pitäjässä k iitettävällä tavalla. H e
delm äpuita ja  m arjapensaita  tilat

tiin ja  istutettiin  lukem attom ien 
kotien pihapiireihin. K oristekas
veja niinikään tilattiin  ja  pensas
aitoja istutettiin. Ilm aantuipa m o
nien kotien p ihapiiriin  nurm ikent
tiäkin santakäytävineen. Sitä paitsi 
neuvoja T urunen järjesti ruoan- 
laittokursseja, joissa opetettiin val
m istam aan kasvisruokia. Sienien 
keruuseen ja  ruoaksi valm istam i- 
seenkin innostutti täm ä neuvoja 
paikkakunnan tyttäriä.

Puutarhaneuvoja T urusen koh
dalla tulkoon vielä m ainituksi, että 
hän istutti puu tarhainnostusta  
myös koulunuorisoon. Pöytäkir
jaan  on asiasta näet tu llu t seu- 
raava m aininta:

»K oulukasvitarhat olivat ka i
kissa kunnan kansakouluissa neu
voja neiti P. T urusen johdolla, 
ja  osanotto  oppilaiden puolelta  oli 
runsas».

Täm ä oli sen ajan m aatalous- 
kerhotoim intaa, jo ten  silloin jo oi
vallettiin, että  »nuoresta on  vitsa 
väännettävä».

O SU U SM EIJER I T Ä R K E IN  
A IK A A N SA A N N O S

M utta älkääm m e eksykö sivu- 
poluille, vaan todetkaam m e, että 
ehdottom asti suurin ja vaikutuk
siltaan kauaskantoisin  m aam ies
seuran aloite oli osuusm eijerin 
perustam inen. Sen ohella on to
dettava karjantarkkailuyhdistyk- 
sen perustam inen, m inkä teh tä
vän m aam iesseura suoritti k ah 
desti. Toisella kertaa saatiin kont- 
rolliasistentiksi om an pitäjän po i
ka, nykyinen pankinjohtaja Arvid 
Puras, joka toim ensa ohella toimi 
isäntien ja em äntien, poikien ja 
tyttärien sekä karjanhoitajienkin 
yleisneuvojana. H än  oli erään la i
nen valistuskonsulentti, joka opet
ti k ierroksillaan jopa viulunsoiton 
alkeita. H än sai isännät vakuut
tuneiksi siitä, e ttä karjan  »tyhjänä 
käynti» ei kannata. T uotannot 
nousivat, jos nousivat väkirehu- 
laskutkin.

V äkirehut m uuten hankittiin  sil
loin yhteisostoilla. Aluksi yhteis
ostoista huolehti m aam iesseura, 
m utta m yöhem m in osuusmeijeri.

M utta osuuskauppaa sen p a 
rem m in kuin osuuskassaakaan ei 
m aam iesseura kyennyt vuosisadan 
alkuvuosikym m enillä saam aan ai
kaan. Sen sijaan turvepehkuosuus-

kunnan perustam isesta kantaa 
m aam iesseuram m e kiitoksen. Sen 
vaikutus ulottui laajalti työm ene
telm ien tunnetuksi tekijänä.

U nohtaa  ei m yöskään voi seu
ran ansioita juurikasviviljelyn 
yleistymisessä. Edelleen Kosken 
peltojen kesantojen korkea kunto 
johtui m aam iesseuran k ilpailutoi
m innasta.

P IE N V IL JE L IJÄ IN  A M M A TTI-
N E U V O N T A  T Ä R K E IN T Ä

M onille m uille aloille u lottui 
seuran  neuvontatoim inta, joskin 
om an m aatalousneuvojan puute 
asetti toim innalle rajoituksia. T ä 
hän  neuvojakysym ykseen seuran 
pöytäkirjoissa useasti palataankin. 
N iinpä pöytäkirja  tam m ikuun 1 
päivältä  1912 kertoo:

»O ttaen huom ioon sen erikoi
sen asem an, m ihin Kosken kunta 
on jou tunut pienviljelijäin yhä 
lisääntyvään lukuun nähden, ka t
soi kokous, että  m aam iesseura on 
velvollinen voim iensa ja  kykynsä 
m ukaan  toim im aan näiden talou 
dellisen asem an parantam iseksi. 
Parhaim m aksi keinoksi täm än 
asian eteen arveltiin olevan saada 
seuran  palvelukseen asiaan innos
tunut ja kykenevä k iertävä m aa
talousneuvoja . . .»

Pykälän loppuosassa kerro taan , 
e ttä  p itäjässä kaipaa neuvontaa 
ainakin 150 pienviljelijää, »joi
den neuvom inen ja kohottam inen 
kysyy erikoisen kykenevää ja ko 
kenutta  miestä».

K osken kohdalta  p itää  liiankin 
hyvin paikkansa H annes G ebhar- 
din vuosisatam m e alussa usein 
toistam a väite, että ennen ei m aa
m iesseurojen to im inta pääse kun
nolliseen käyntiin  kuin niiden tu 
kena on useita m aataloudellisia 
osuuskuntia. ' K un K oskella m ai
nitut osuuskunnat pääsivät jalo il
leen, voivat ne au ttaa  m aam ies
seuraa yleisneuvojan palkkaam i
sessa.

M A A M IESSEU RA  K A N A T A 
L O U D E N  E LV Y T TÄ JÄ N Ä

K un täm ä esitys ei ole tarko i
tettu m iksikään historialliseksi k a t
saukseksi, jääköön  enem pi esit
tely seuram m e aikaansaannoksis
ta. M utta  unohtaa  ei voi, e ttä  seu
ra lla  on o llu t onnea sikäli, että 
sen työhön on osallistunut kauko
näköisiä henkilöitä, joilla on ollut 
näkijän kykyjä. N iinpä Johannes 
Nyberg jo varhain todisteli seu
ran kokouksissa, e ttä  lypsykar- 
janhoito  ei yksinään tuo pienvil
jelijöille riittävästi tuloja, joten 
on etsittävä kananhoidosta apua. 
T äm än »kuningasajatuksensa» is
tutti N yberg sitten K aislaan, joka 
otti asian todellakin omakseen. 
Pöytäkirja vuodelta 1913 elo
kuun 20. päivältä  näet kertoo 
H ongiston koululla keskustellun 
kanatalouden kehittäm isestä paik
kakunnalla. Päätettiin  »pyytää

Suom en Siipikarjanhoitoyhdistyk- 
seltä konsulenttia p itäm ään  esitel
m iä siipikarjanhoidosta kunnan 
eri osissa».

M yöhem m in pöytäkirjasta  il
menee, että  siipikarjanhoitoyhdis- 
tyksen neuvoja H ilja H enriksson 
olikin saapunut esitelm öim ään sii
p ikarjataloudesta. Esitelm ätilai
suudet järjestettiin  H ongiston, 
Sorvaston ja  H arm aan  kouluille, 
jolloin opettaja  Kaisla m yöskin 
alusti kysym yksen m unanm yynti- 
osuuskunnan perustam isesta. V uo
sikertom uksessa todetaan  lyhyesti: 
»N äiden kokousten johdosta pe
rustettiin Koskelle m unanm yynti- 
osuuskunta».

T äm ä osuuskunta vaikutti siksi, 
kunnes osuuskauppa o tti m una- 
kaupan haltuunsa. Sivum ennen sa
noen olen jälestäpäin  suuresti ih 
m etellyt sitä auttam istahtoa ja in 
nostusta, m ikä ilm eni Nybergissä 
ja Kaislassa uu tta  osuuskuntaa 
kohtaan. K aisla näet antoi m i
nulle kurssin kirjanpidossa, että 
voin p itää osuuskunnan kirjanpi
don ja  N yberg toim itti osuuskun
nan pankkiasiat. U jolle nuorukai
selle toistuvat m atkat H ongiston 
koululle ja  Kosken kartanoon  
m uodostuivat m iellyttäviksi elä
myksiksi, sillä joka m atkalla  sai 
oppia aina jo ta in  uu tta  ja  e ri
koista.

M utta kun m unatilityksessä 
otettiin gram m atkin huom ioon a i
heutti se yhteenlaskussa ääre ttö 
m än paljon vaivaa, sillä laskuko
neita silloin ei vielä ollut. U ni 
pyrki vieraaksi, jo ten  mielihyvin 
jätin  pa ikkakunnalta  poissiir- 
tymisen vuoksi osuuskunnan tilit 
R auha Tausan huolelliseen ho i
toon.

M  U N  A N  M Y Y N TIO SU U S- 
K U N T A  MYÖS K A U PPIA A N A

U nohtaa ei sovi, e ttä  m unan- 
m yyntiosuuskunta välitti m yös
kin siirtom aatavaroita . K äy tän 
nössä m onien kohdalla  kävikin 
niin, että  m unatilit vaihtuivat 
kahviin ja  m uihin tavaroihin. P i
täjän  kauppiaat eivät suinkaan 
tuollaista osuustoim innallista kah- 
vikauppaa katselleet suopein sil
min.

M utta  näm ä välähdykset seuran 
alkuvuosikym m eniltä riittäköön. 
M itä tulee viime vuosikym m enien 
toim intaan, ovat naisosasto ja 
nuoriso-osastot tuoneet paljon si
sältöä seuran toim intaan. Jos joku 
olisi ennen ensim m äistä m aail
m ansotaa ennustanut, että  K os
ken m aam iesseuralla olisi om a ta 
lonsa ja  että  sillä olisi varaa  m er
kitä osakkeita uusista sokeriteh
taista, olisi hänelle varm aankin  
naurettu.

M uuten siihen aikaan, kun 
Penttisen veljekset johtivat valis- 
tusrientoja pitäjässäm m e, oli Pen t
tisen perikunnan om istam an Sät- 
tärin  tilan suuren navetan vintti
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Emil Heikkilä:

Maamiesseuran toiminnasta 1945-1960

Edellisessä »Koskelaisen» 
numerossa kertoiltiin Kosken 
T.l. maamiesseuran varhai
semman ajan toiminnasta. 
Tässä on tarkoitus lyhyesti 
käsitellä seuran toimintaa vii
meisen 15 vuoden ajalta.

Vuodesta 1945 voidaan 
katsoa alkaneen uuden jak
son seuran toiminnassa. Seu
ran toiminta oli jo muutamia 
vuosia ollut hiljaisenlaista. 
Johtokunta oli miettinyt kei
noja miten seuran toiminta 
saataisiin ripeämmäksi. Syys
kokouksessa m ainittuna vuon
na tehtiin johtokuntaan muu
toksia valitsemalla siihen 
useita uusia nuorempia jäse
niä. Paikkakunnalle oli m uut
tanut M arttilasta Yliliipolaan 
toimekas mies, M artti Joki
nen. H än tuli valituksi mm. 
seuran johtokuntaan. Samana 
päivänä pidetyssä johtokun
nan kokouksessa hänet valit

tiin myös johtokunnan pu
heenjohtajaksi maanviljelys
seuran edustajien, agronomi 
E. Penttilän ja m aataloustek
nikko E. Heikkilän läsnäol
lessa. Seuralle laadittiin toi
mintasuunnitelma seuraavak- 
si vuodeksi. Sihteerin tehtäviä 
hoitam aan valittiin maanvilje
lijä Aadi Kattelus ja rahaston
hoitajaksi maanviljelijä Tuure 
Posti. Toimintasuunnitelmaan 
otettiin lannanhoito- ja juuri- 
kasvien harvennuskilpailut. 
Päätettiin pitää mehiläishoito- 
kurssit. Rahavarojen kartu t
tamiseksi oli suunnitelmassa 
ohjelmallisten iltamien pito ja 
syysjuhlat. Vuosikertom uk

sesta selviää tehdyn suunni
telman täydellinen toteutumi
nen.

NAISOSASTO PERU STE
TAAN

Seuraavassa johtokunnan 
kokouksessa 24. 3. 1945 kes
kusteltiin naisten mukaan saa
misesta seuran toimintaan ja 
päätettiin myötävaikuttaa
naisosaston perustamiseen
seuran yhteyteen. Päätettiin 
pyytää rouva Elvi Heikkilän 
myötävaikutusta asian eteen
päin viemiseksi.

Toimenpidettä ei tarvin
nutkaan kauan odottaa, sillä

yleinen iltam ien ja  juhlien p ito 
paikka. Sättärillä  m yöskin järjes
tettiin aikoinaan M arttilan  piirin  
kunnallisseuran toim esta jonkin
lainen m aatalousnäyttely  ja elo- 
juhla. M ainittu  nimismies Sjö
m anin perustam a ja  johtam a seura 
oli tohtori O jan m aininnan m u
kaan ainutlaatu inen siinä suhtees
sa, e ttä  »se näet yh tää ltä  vastasi 
m aam iesseuraa, yh täältä  sivistys- 
seuraa, yh tää ltä  kuntien keskinäis
tä taloudellista neuvotteluelintä, 
yh tää ltä  palokuntaa  sekä kaiken 
lisäksi vielä M arttilan  paloapuyh- 
distyksen, M arttilan  säästöpankin 
ja M arttilan  torv isoittokunnan 
kannatusyhdistystä». K un K os
kelle ja  m uihinkin M arttilan  kap 
peleihin perustettiin  om at m aa
m iesseurat, lopetettiin  v. 1903 tä 
m än v. 1887 perustetun a inu tlaa
tuisen kunnallisseuran  toim inta.

Sananlasku sanoo: »Joka ei
vanhaa tunne, hän  ei uu ttakaan  
ym m ärrä». T ältä  tausta lta  katsoen 
on paikallaan , e ttä  on järjestetty  
täm ä yhdessäolotilaisuus.

M A A ILM A  O N  M U U T T U N U T ,
M U T T A  M A A TA  V IL JE L 

L Ä Ä N  IK U ISESTI

M aailm a on paljon  60 vuodes
sa kehittynyt ja  edistynyt, m utta 
m aatalouden kehittym inenkään ei 
suinkaan poista  neuvonnan ta r 
vetta, vaan päinvastoin sitä lisää.

N iinpä juuri kehittyneim m issä 
m aatalousm aissa m aataloudelli

sella neuvonnalla  on tärkeä ja  a r
vostettu asema. T äm ä joh tuu  sii
tä, että  kiristyvä kansainvälinen 
kilpailu kehoittaa kiirehtim ään 
m aatalouden kehittäm istä ja  sitä, 
e ttä  yksityistaloudelliset kysym yk
set tulevat myös m aataloudessa 
entistä enem m än esille. M aam ies
seuroja siis tästäkin syystä yhä 
tarvitaan.

M utta niitä tarv itaan  m yöskin 
m aauskon lujittajina, m aahengen 
ja talonpoikaisväestön yhteishen
gen vaalijoina.

N ykyisin puhu taan  ja kirjoi
tetaan  paljon m aaltapaosta  ja  teo l
listam isesta, m utta  m uuttuipa 
m aailm a kuinka paljon hyvänsä, 
joka kevät kaikki kynnetyt pel
lot siem ennetään ja  joka syksy 
myös ko rja taan  sato yhä lisään
tyvän ihm iskunnan tarpeiksi. M aa 
on ikuinen ja  sen m ukaisesti m aa
talous on  ikuinen am m atti. Siksi 
on to ivottavaa, e ttä  täm än am 
m atin harjo itta ja t puhaltavat yh 
teen h iileen varsinkin, kun meillä 
on voim akas lehdistö, joka ka i
kissa tilanteissa lietsoo m aatavil- 
jelevää väestöä koh taan  kateu tta  
ja kaunaa.

M A A M IESSEU R A  KANSA- 
LA ISSO V IN TO A  
EDISTÄM ÄSSÄ

K un opetta ja  A. V. Saraja laati 
kirjurikautenaan kertom uksen 
vuoden 1903 toim innasta, valitti 
hän, että  routavuosille om inainen

rakkauden puute  lähim m äisten 
kesken vaikeutti seuran toim intaa. 
Opettaja Sarajan  testam entti oli, 
e ttä on etsittävä ja  edistettävä sel
laisia asioita, jo tka  ovat om iaan 
ihm isiä yhdistäm ään.

O m an versionsa tästä  testam en
tista kirjoitti K ustaa V irtanen- 
Seppä v. 1907 to im intakertom uk
seen. Siinä hän  valitti, e ttä  k an 
salaiset ero ttaa  toisistaan puolue- 
viha. »Puolueasian vuoksi ovat 
m onet hyvät hankkeet yhteistoi
m innan edistäm iseksi sam m u
neet», sanoo hän  ja  väittää tässä 
m ennyn niin p itkälle, »ettei sovita 
enää sam an katon  alle asioita 
pohtim aan».

K ustaa V irtanen viittaa silloin 
vireillä oleviin venäläistyttäm istoi- 
m enpiteisiin ja  huom auttaa , että 
»täm ä ulkoapäin tuleva vaara  ei 
ole ollenkaan niin vaarallinen 
kuin kansan sisäinen riitaisuus», 
joten hän kehoittaa  karko ittam aan  
puoluevihan ja o ttam aan  e läm än
ohjeeksi sananlaskun: »A rvaa
om a tilasi, anna  arvo toisellekin».

T U L EV A ISU U D E N
SU U N T A U K SIA

N äm ä ajatukset ovat ajankoh
taisia nykyhetkelläkin, sillä koko 
m aailm a vapisee kolm annen m aa
ilm ansodan pelossa. T äm ä sota 
tu llaan  käym ään, jos se syttyy, 
atom ipom m eilla, kauko-ohjuksilla 
ja m uilla sellaisilla hirm uvälineil-

lä, joista ei vielä ole tietoakaan. 
Syrjäinen Suomi ei m aailm an m e
nolle m itään  voi, m utta  mikäli 
m eidän sallitaan elää, niin om an 
tiemme voimm e viitoittaa kansa- 
laissovinrion pohjalle. Sakari T o
pelius kirjoitti ankarana nälkävuo
tena 1867:

»M e taistelem m e nyt aineel
lista hätää  vastaan. M eidän lap
semme kai saanevat taistella to i
sia vaaroja  vastaan. Suom i ta r
vitsee paljon valoa, m utta  myös 
paljon läm pöä —  m utta  ennen 
kaikkea terästä  tahtoihin! ■—- —  
Me, jo tka  emm e saa ta  olem us
tam m e raken taa  ulkonaiseen voi
m aan, me tarvitsem m e sitä enem 
m än sisäisten voim ien tukea, ja 
sinä päivänä, jolloin ne pettävät, 
me kukistum m e.»

Kosken m aam iesseura on rou 
tavuosien lapsi. Se syntyi silloin, 
kun kuului kehoitus käydä kan
sam m e »juuria hoitam aan». Se 
täytti osaltaan  kunnialla  täm än 
tehtävän, joten kunniaa niille jo 
riveistäm m e poistuneille ja  samoin 
vielä keskuudessam m e vaikuttavil
le, jo tka  täm än  seuran piirissä 
ovat epäitsekkäästi yhteiseksi hy
väksi työtä  tehneet. T älle työlle 
kelpaa niin nykypolven kuin tu
levien polvienkin raken taa  tun
nuksin: »Joka saa kaksi kortta 
kasvam aan siinä, m issä ennen kas- 
voi vain  yksi, hän  on tehnyt suu
ren  ja jalon  työn.»
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huhtikuun 15 päivänä oli rou
va Heikkilä kutsunut naisia 
ja miehiä koolle naisosaston 
perustamiseksi, jonka kokous 
yksimielisesti tekikin. Kokous 
valitsi myös ensimmäiset vir
kailijat,. puheenjohtajaksi Elvi 
Heikkilän, sihteeriksi Aino 
Jokisen ja rahastonhoitajaksi 
Sylvi Postin. Naisosasto toi 
uutta ripeyttä seuran toimin
taan täydentäen huom atta
vasti maamiesseuran työtä.

Toimintasuunnitelmassa ol
lut syysjuhla vietettiin syys
kuussa. Yhteisymmärryksen 
aikaansaamiseksi kutsuttiin 
muidenkin maatalousjärjestö
jen edustajat juhlan järjestä
jiksi. Juhlat onnistuivat hy
vin. Halikkolan Pietilän pel
lolla suoritettiin hevoskyntö- 
ja ojanluontikilpailut. Päättä- 
jäisjuhla oli Nuortentuvassa 
monipuolisella ohjelmalla.

V:n 1956 toiminnassa ja t
kettiin lannanhoitokilpailua, 
pidettiin juurikasvinharven- 
nuskurssit ja -kilpailut sen 
yhteydessä. Pidettiin uudel
leen mehiläishoitokurssit, teh
tiin kotiseuturetki lähiympä
ristöön ja toinen retki autolla 
Hämeeseen, järjestettiin sa
mantapainen syysjuhla kuin 
edellisenäkin vuonna. Juhla 
onnistui erittäin hyvin. Juh
lan yhteydessä oli arvokas 
käsityönäyttely Talolan kou
lussa. Juhlassa jaettiin useita 
kymmeniä palkintoja. Pidet
tiin hevoshoitokurssit. Vuosi
kokouksen yhteydessä oli 
isäntä- ja emäntäpäivät Nuor
tentuvassa. Maamiesseuravii- 
kolla järjestettiin yhdessä 
Kauppakunta Vaon kanssa 
maamiesiltoja eri puolilla pi
täjää. Hevoskasvatuksen edis
tämiseksi pidettiin ravikilpai- 
lut Liipolan järvellä. Näitä 
kilpailuja pidettiin kolmena 
talvena peräkkäin. Kun pitä
jään perustettiin hevoskasva- 
tusyhdistys, luopui maamies
seura kilpailujen järjestäm i
sestä. Samana vuonna pal
kattiin yhdessä naisosaston 
kanssa kotitalous- ja puutar- 
haneuvoja. Tässä kumminkin 
epäonnistuttiin ja toimi oli 
lopetettava kesken toimi
kautta.

NU O RISO TO IM IN TA A

Nuorisotoimintaan kiinni
tettiin erikoista huomiota. 
Maanviljelysseuran nuoriso- 
ohjaajan avustamana järjes
tettiin kahdet nuorisokurssit, 
Tapalassa ja Patakoskella. 
Kurssilla saadun innostuksen 
vaikutuksesta perustettiin 
nuoriso-osastot kumpaisenkin 
kylän alueelle. Seuraavana 
vuonna perustettiin nuoriso- 
osasto myös Sorvaston Palo- 
joelle. Nuoriso-osastot toimi
vat erittäin vilkkaasti näihin 
vuosiin saakka. Nuorison vä
hennyttyä paikkakunnalta 
pois siirtymisen takia on osas
tojen toiminta jäänyt varttu- 
neimpien vastuulle ja toimin
ta sen mukaisesti varsinaisen 
maamiesseuratoiminnan luon
toiseksi.

V. 1947 olivat edelliset toi
mintamuodot ohjelmassa ja 
niiden lisäksi järjestettiin sie- 
mennäyttely, useita iltamia ja 
syysjuhlat näyttelyineen oli
vat entisiä suuremmat. Syk
syllä järjestettiin myös järjes
tön 150-vuotisjuhla. Juhla 
muodostui erittäin kohotta
vaksi. Juhlassa jaettiin van
hoille työntekijöille ja muille 
ansioituneille jäsenille ansio
merkkejä ja  muistorahoja. 
M aamiesseuran kunniajäse
niksi kutsuttiin maamiesseu
ran perustajajäsenet agrono
mi M. Grönfors, Kustaa Vir
tanen ja Kalle Virtanen. M aa
miesseura pani toimeen tänä 
vuonna osastojensa avusta
mana 10.000 kpkeen arpajai
set juhlineen. Arpajaiset pa
ransivat huomattavasti seuran 
taloudellista asemaa. On vielä 
mainittava sihteerin vaihdos. 
Aadi Kattelus oli pyytänyt 
vapautta sihteerin tehtävistä 
ja tilalle valittiin Emil Heik
kilä. Uusi sihteeri otti toimen 
vastaan v. 1947 alussa.

V. 1948 oli monipuolisen 
toiminnan aikaa. Uudelleen 
oli palkattu kotitalous- ja 
puutarhaneuvoja, joka järjesti 
useita kursseja ja antoi hen
kilökohtaista opastusta. Me
hiläishoitokurssit pidettiin 
edelleen Aliliipolassa. Toi
meenpantiin monipuolinen 
syysjuhla näyttelyineen ja 
kilpailuineen, kuten traktori-

ja hevoskyntökilpailut. E ri
koisesti toimittiin silmälläpi
täen seuran 50-vuotisjuhlaa, 
jonka tiedettiin olevan v. 
1950. Järjestettiin eri puolilla 
pitäjää 10 maatalouspäivää. 
Pidettiin kahdet iltam at ja 
tehtiin kolme retkeilyä.

OM A M AATALOUS- 
N Ä Y TTELY

V. 1949 muodostui erikoi
seksi maatalousväen voiman 
ponnistukseksi. Seura oli 
päättänyt toimeenpanna V. 
1950 seuran täyttäessä 50 
vuotta maatalousnäyttelyn. 
Kumminkin saatiin kuulla 
Varsinais-Suomen maanvilje
lysseuran suunnittelevan 8 pi
täjää käsittävää näyttelyä 
Turkuun. Oli luonnollista, et
tä Kosken maamiesseuran oli 
luovuttava tänä vuonna näyt
telyn järjestämisestä. Asiaa 
harkittuaan johtokunta päätti 
järjestää näyttelynsä vuotta 
aikaisemmin. Tuli kova kiire, 
sillä valmistusaikaa oli vähän. 
Johtokunta piti nopeasti neu
vottelukokouksen, jossa pää
tettiin pyytää muita m aata
lous- ja kotitalousjärjestöjä 
mukaan, useimmat ilmoitti- 
vatkin tulevansa järjestelyyn 
mukaan, m utta harvat uskal
tautuivat taloudelliseen vas
tuuseen. Pidettiin yhteinen 
neuvottelukokous, jossa va
littiin toimikunta. Toimikun
taan tulivat: puh.joht:si M art
ti Virtanen, varapuh.joht:si 
Hugo Siikarla ja sihteeriksi 
E. Heikkilä. Jäseniksi: Saima 
Uotila, Toini Laine, Sylvi 
Posti, Inga Selänne, Erkki 
Normaja, M artti Jokinen, Al
bin M äkelä, Kai Tuomola, 
Torsten Nyberg, Lauri Aho
la, M artti M ikkola, Aarne 
Miller, Väinö Selimaa.

Näyttelystä muodostui 
odotettua laajempi, sillä ul
kopuoliset liikkeet olivat huo
mioineet näyttelyn ilmoitta
malla tuotteitaan näytteille 
runsaasti. Niinpä ei alunperin 
suunniteltu N uortentuvan ym
päristö riittänyt alkuunkaan 
näyttelykentäksi, vaan oli kii
reessä vuokrattava maantien 
toiselta puolelta U rm aan pe- 
rik. omistama pelto lisäksi. 
Onneksi pelto sattui olemaan

heinällä, jonka korjaamiseen 
oli kiireesti ryhdyttävä. Vuok
ratulle pellolle saatiin sijoite
tuksi koneet ja muut 'k a r 
keammat esineet. Käytettävä
nä olivat Talolan kansakou
lun molemmat rakennukset. 
Sisätiloja näytti olevan riittä
västi. Näyttely oli kaksipäi
väinen. Ensimmäisenä näytte- 
lypäivänä lauantaina suoritet
tiin työkilpailut ja näytökset 
Kosken kartanon pellolla. 
Sunnuntai oli varsinainen 
näyttelypäivä arvokkaine juh
lineen. M aksavia kävijöitä oli 
näyttelyssä 15.000. Kirkon
kylä oli väkeä täynnä. Näin 
suurta joukkoa ei varm aan 
pitäjässä ennen oltu yhtäaikaa 
nähty. Oman pitäjän väki oli 
innolla mukana järjestelyteh- 
tävissä. Talkoohenki oli kii
tettävää, monet yksityiset te
kivät taloudellisia uhrauksia 
monessa muodossa. Niinpä 
taloudellinen lopputulos m uo
dostuikin hyväksi. Kosken
onnistuneesta näyttelystä kuu
lee m aakunnassa vieläkin
mainittavan. Suuri voimain-
näytös toi maamiesseurallem
me »hyvän maamiesseuran» 
nimen, joka nimi edelleen
velvoittaa.

V. 1950, varsinainen seu
ran juhlavuosi jäikin toimin
naltaan hieman edellistä hil
jaisemmaksi. Luonnollisesti 
edellisen vuoden ponnistelu 
väsytti. Tavanmukaiset maa- 
miesillat pidettiin ja kokouk
sissa tehtiin uusiakin aloittei
ta. Helmikuun kokouksessa 
Yliliipolassa keskusteltiin toi
menpiteistä, millä saataisiin 
sokerijuurikkaan viljely li
sääntymään paikkakunnalla. 
50-vuotisjuhlan viettoa ruvet
tiin jo vuoden alussa suunnit
telemaan. Ohjelma suunnitel
tiin arvokkaaksi.

Juhlapäivänä pidetyssä 
julakokouksessa päätti m aa
miesseura kutsua kunniajäse
niksi ansioituneet toimihenki
löt: toimitusjohtaja F. H.
Kaislan ja pankinjohtaja A r
vid Puraksen. Juhlaa vietet
tiin Nuortentuvassa arvok
kaalla ohjelmalla. Juhlan jäl
keen oli kutsuvieraat kutsuttu 
Yliliipolaan, seuran puheen
johtajan kotiin päivälliselle;, 
jossa vapaansanan aikana
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vielä onniteltiin juhlivaa seu
raa.

Vuosikymmen oli vaihtu
nut. M aamiesseurankin osalta 
monivaiheinen toimintarikas 
kausi oli siirtynyt historiaan. 
Usein vuosikymmenien vaih
tuessa tapahtuu muutoksia
kin. M aamiesseuran toimin
nassakin näyttäytyi tällainen 
ilmiö. Ripeästi kehittyvä aika 
vaatii myös tehokkaita toi
menpiteitä. V. 1951 laadit
tuun toimintasuunnitelmaan 
otettiin enemmän ohjaavaan 
neuvontaan tähtäävää toimin
taa. M aamiesseura teki aloit
teen toisille maataloudellisil
le järjestöille, tulisivatko nä
m ä m ukaan yhteisen m aata
lousneuvojan palkkaamiseksi 
paikkakunnalle. Aloite johti
kin tulokseen. N iinpä huhti
kuussa valittiin yhteiseksi 
neuvojaksi maatalousteknik
ko M artti Tirkkonen, jonka 
aulista apua olivat saaneet 
hyväkseen käyttää kaikki kosT 
kelaiset viljelijät ja muutkin. 
Tästä toimenpiteestä alkoi 
uusi vaihe maamiesseurankin 
toiminnassa. M aamiesseura 
on saanut hyväkseen käyttää 
ammattimiehen apua. Seuran 
jäsenillä on ollut tilaisuus 
kääntyä monenlaisissa pul
missa omassa pitäjässä asu
van ammattimiehen puoleen.

Maamiesseura on vuodesta 
toiseen laatinut oman toimin
taohjelmansa. Neuvoja on ol
lut johtokunnan apuna suun
nitelmaa toteuttamassa. M aa
miesseura on kiinnittänyt vii
meaikaisessa toiminnassaan 
suurta huomiota tehostettuun 
neuvontaan. On järjestetty lu
kuisia konehuolto- ja trakto- 
rikursseja. Konehoitokilpailu 
on  ollut ohjelmassa usean 
vuoden ajan. Voimakkaasti 
on edistetty kasvinsuojelun te
hostamista ja  rikkaruohojen 
hävittämistä. Seura on pan
nut toimeen useita kursseja 
tässä mielessä. M aamiesseu
ralla on omia koneellisia ja 
käsiVoimaisia ruiskuja ja pö- 
lyttimiä, jotka ovat olleet jä
senien ja muittenkin käytet
tävissä. Puutarhaviljelyyn on 
seura jatkuvasti kiinnittänyt 
huomiota järjestäm ällä puu- 
tarhakursseja ja -päiviä. Seu

ran varoilla on lähetetty m uu
tamia nuoria miehiä ns. puun- 
hoitajakursseille. Koulutuk
sen saaneita puunhoitajia on 
ollut puutarhojen omistajien 
käytettävissä.

Maamiesseura oli mukana 
toimeenpanemassa 8 pitäjän 
maatalousnäyttelyä v. 1953 
Kyrössä.

V. 1952 pyysi sihteeri E. 
Heikkilä vapautusta tehtäväs
tään. Sihteeriksi valittiin Tuu
re Posti.

Maamiesseuran toiminta 
on jatkunut tasaisesti vuodes
ta toiseen.

OM A TALO

V. 1956 tuli johtokunnassa 
esille oman talon hankkimi
nen seuralle. Kun yhteiskou
lun kannatusyhdistyksen hal
litus oli ilmoittanut myyvänsä 
omistamansa Honkam äen ta
lon, päätti maamiesseuran 
johtokunta ryhtyä neuvottele
maan kaupasta. Neuvottelut 
johtivatkin kaupan päättäm i
seen. Seura sai nyt oman tu
van ja  om an luvan. Seuran 
valistustoiminta m uutti nyt 
luonnettaan sikäli, että maa- 
miesillat ja  m uut yleisötilai
suudet on pidetty omalla ta
lolla. Talon rahoittamisessa 
on ollut seuran naisosasto ja 
kyläosastot m ukana, joten 
talo on laajan maatalousväen 
rahoittam a ja tukema. M aa
miesseura tunteekin suurta 
kiitollisuutta kaikkia osasto- 
jaan kohtaan. Jäsenet vaan 
voisivat enemmän käydä 
omalla talolla järjestettävissä 
tilaisuuksissa.

Taloa on jatkuvasti kun
nostettu ja hoidettu yhteisvoi
min. Talkootoim inta on ollut 
kiitettävää. Johtokunnan jäse
net, naiset ja miehet ovat suo
rittaneet lukem attom ia työiil- 
toja talolla. Niinpä talo onkin 
sisältäkin siisti ja kodikas. 
Seuran 60-vuotisjuhla voitiin- 
kin pitää oman talon suojissa. 
Paikkakunnalta poissiirtynyt 
M artti Yliliipola kutsuttiin 
60-vuotisjuhlassa maamies
seuran kunniajäseneksi. H än 
oli toiminut seuran puheen
johtajana yhtämittaisesti 13 
vuotta. V. 1958 valittiin pu
heenjohtajaksi Tuure Posti,

sihteeriksi Eino Tuominen ja 
rahastonhoitajaksi M atti L e
vonen. Sihteeri vaihtui kum 
minkin samana vuonna sai
rauden takia. Uudeksi sihtee
riksi tuli M artti Tirkkonen.

M aamiesseura muistaa kii
tollisuudella alaosastojaan hy
västä yhteistyöstä ja tuesta, 
mitä ne ovat antaneet seuran 
toiminnalle. Yhteisvoimin on 
saatu enemmän aikaan hiljai
sessa aherruksessa. Ratkaise
va on ollut naisten osuus 
oman talon hankinnassa ja 
kunnostamisessa.

Naisosasto on toiminut 15 
vuotta. Samat alussa valitut 
toimihenkilöt ovat edelleen
kin toimessa, lukuunottam at
ta Aino Yliliipolaa, joka on 
siirtynyt pois paikkakunnalta. 
Puheenjohtajana on ollut ko
ko ajan Elvi Heikkilä ja va
rapuheenjohtajana Ida Pietilä. 
Sylvi Posti hoitaa edelleen ra 
hastonhoitajan tehtäviä. Sih
teerin tehtäviä hän hoiti us
kollisesti vuoteen 1959. Ny
kyisin sihteerinä on Pirkko 
Urmas.

Naisosaston toim inta on 
kohdistunut etupäässä erilais
ten kurssien pitoon. On jär
jestetty erilaisia kotitalous-, 
kutom a-, ompelu-, askartelu- 
ym. kursseja. Naiset ovat 
huolehtineet talon sisustuksen 
kunnostamisesta ja  kaunista
misesta hankkimalla ikkuna
verhoja ja tarjoilukalustoa. 
M uukin talon kalusto on suu
relta osaltaan naisten hankki
maa.

Nykyisenäkin aikana näyt
tää maamiesseuralla olevan 
tehtäviä. A jan m ukana vaati
mukset yhä kasvavat. A rvok
kaita perinteitään seuraten 
pyrkii Kosken M aam iesseura 
eri toimintamuodoin työsken
telemään jäsenistönsä ja  ko
ko paikkakunnan parhaaksi. 
Tässä pyrkimyksessään se 
toivoo »Koskelaisen» lukijoi
den myötätuntoa.

U U SI JÄ SEN

K osken Osuuskassan syyskoko
uksessa valittiin uutena jäsenenä 
hallintoneuvostoon A rvo Isosaari. 
T ilintarkastajiksi valittiin K aarlo  
L uoto ja  M ikko N urm i.

A u ra s e n  K ir ja p a in o , F o rs s a  1960

S O R V A S T O N ... (jatk. s. 3)

kirja, jossa todettiin: »—  ensim 
mäiselle osastolle pyrkivä oppi
lasm äärä —  luvultaan 35 lasta  — 
on niin suuri että koulu  jo ensi 
tulevana lukuvuonna on liian 
pieni.» T arkastajan  ehdotuksen 
m ukaisesti ehdottaa johtokunta 
kuntakokoukselle, että ryhdyttäi
siin toim iin om an koulutalon  ai
kaansaam iseksi niin, että  kahden 
vuoden kuluttua, eli e lokuun 1 
pnä 1901 voitaisiin koulu aloittaa 
omissa suojissa. K untakokous hy- 
väksyikin tehdyn ehdotuksen ja 
m ääräsi johtokunnan laatim aan 
kustannusarvion, hankkim aan 
pohjapiirustuksen ja  selvityksen 
varojen saannista, esitettäväksi ne 
joulukuussa kuntakokoukselle.

K oulutoim innan rahoittam inen 
tuotti kuntakokoukselle päänvai
vaa m arraskuun  6 päivänä 1899 
pidetyssä kokouksessa. Tällöin 
päätettiin  esittää »L äänin H erra  
Kuvernöörille», että kunnan oh- 
rajyvästö saataisiin m yydä ja  näin 
kertyneet varat yhdistää uusien 
koulujen rakennusrahastoon. 
M yöhem m ässä kokouksessa to 
dettiinkin, ettei ohrien m yymiseen 
lupaa  tarv itakaan, joten ne va
ra t lienee käytetty koulun raken
tam iseen.

Vuonna 1900, tam m ikuun 9 
p n ä  pitäm ässään kokouksessa otti 
“kuntakokous käsiteltäväksi kou
lu n  rakentam ista koskevan m aini
tu n  rakennusto im ikunnan (johto
kunnan) ehdotuksen. Päätös oli 
pääpiirte iltään  seuraava:

1. K oulun paikaksi lunastetaan 
Ali-Vesalan tila lta  n. 2 tynnyrin
alaa käsittävä alue 1.500 m arkan 
h innasta  ja  10 m arkan vuosive- 
ro a  vastaan.

2. H yväksyttiin toim ikunnan 
tekem ä pohjapiirros pienin m uu
toksin .

3. H yväksyttiin m uurari K. 
F redrikson 'in  tarjous koulun kivi

ja la n  ja kella rin  teosta.
4. H yväksyttiin  koulun kustan- 

inusarvio.
Sam alla annettiin  rakennustoi

m ikunnalle  varsin laajat toim ival
tu u d et koulun  rakennuttam iseksi, 
teh d ä  päre- tai peltikatto , jopa 
y littää kustannusarviokin ja aloit
taa  työ t heti kokouksen valitus- 
ajasta huolim atta.

M yydyistä ohrista  saadut varat 
eivät ku itenkaan riittäneet koulun 
rakentam iseen, sillä 3. 9. 1900 
päätti kuntakokous tiedustella 
k irkonkokoukselta  olisiko m ahdol
lisuus saada lainaa uuden kirkon 
rakennusrahastosta velkakirjaa ja 
korkoa vastaan. Joulukuun  9 päi
vänä 1901 pidetyssä kokouksessa 
pala taan  sam aan asiaan ja  pää
tetään pyytää lainaa 1000 m ark
kaa. Sam assa kokouksessa pääte
tään  Sorvaston koulun lopullisesta 
valm istam isesta, koska oppilas
m äärä  on suuresti lisääntynyt. Sa
m alla päätettiin  raken taa  sauna ja 
pesutupa. E. R.


