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Joulukuisia
ajatuksia
»Herra Sebaot laittaa 
kaikille kansoille tällä 
vuorella pidot.»

Jes. 25: 6.

Kun minulta pyydettiin tä
tä joulukirjoitusta, niin jäin 
miettimään sitä Jesajan nä
kyä, josta oheinen raam atun- 
paikka puhuu: H erra valmis
taa juhlan kaikille kansoille! 
Sehän juuri on joulunkin sa
noma. x Lii oiKeammin, joulun 
sanoma on vakuutus siitä, et
tä lupaus on jo täyttynyt. 
Suonio laulaa tutussa virres
sään:

»On pidot meille valmistet
tu salihin Isän ylhäisen, on 
taivaan herkut varustettu, ne 
ovat lahja Jeesuksen.»

Kovin tuttu ja monille ra
kas on myös H erran om a pi- 
tokutsu: »Tulkaa, sillä kaikki 
on valmiina!» Jum ala on lä
hettänyt oman Poikansa m aa
ilmaan avaamaan tietä ihmis
ten kuljettavaksi ja raivaa
maan esteet pois. Tästähän 
kaikesta juuri joulun evanke
liumi ilosanomana kertoo.

M utta merkillistä! Ajatuk- 
siini nousi toinenkin kuva 
erään toisen myös ihanan ja 
rakkaan virren kantamana:

»Minä katselen taivaalle 
idän, jos kointähti koittaa jo 
vois, minä kuuntelen, vaaria 
pidän, jos taivaiset harput jo 
sois.»

Niin siinä sanat olivat. Pu
huttiin odottamisesta, puhut
tiin adventin ajatuksia. Sillä 
sana adventti merkitsee juuri 
odottamista. Eivätkä varmaan 
nämäkään odottavan ihmisen 
mielialat ole seurakunnan ko
deissa outoja! Juhlat ovat val
miit ja kutsut lähetetyt, m ut
ta olenko minä ollenkaan 
matkalla niihin juhliin? Niin 
ihminen kysyy. »Mahtavasti,

maahan asti taivaan joukon 
kiitos soi. M iks’ en siitä myös 
mä kiitä? M iks’ en riemuita 
m ä voi? Näin kysellään vir
ren veisaaj an tavoin monen ih
misen taholta myös tänä jou
luna. Ei kaiketi niin, ettei tai
vaaseen olisi monella vieläkin 
ikävä. M utta m atkanteko on 
vaikeata ja uuvuttaa. Se on 
kulkemista uskossa, ei näke
misessä. On esteitä tiellä yhä
kin. On luihin tlam ääii liitty
viä vaikeuksia ja  on hengel
listä laatua olevia vaikeuksia. 
Ihminen meissä kyselee: M itä 
juhlam atkaa täm ä tällainen 
on?

Katselen kuolleitten luette
loa tältä vuodelta. Siinä on 
nyt neljänkymmenenkuuden 
seurakuntalaisen nimet. Luku 
on vain kahta pienempi kuin 
syntyneitten luettelossa! Sil- 
mäilen m uuttaneitten kirjaa: 
tulleita on tuskin puoltakaan 
siitä, mikä on poismenneitten 
määrä! Num erot antaisivat ai
hetta laajaan pohdintaan, jon
ka paikka ei kuitenkaan ole 
tässä. M utta tahdon lähettää 
erityisen sydämellisen ajatuk
sen kaikkiin koteihin, joissa 
tänä jouluna on tyhjä paikka, 
kun rakas lähtijä on mennyt. 
Ja  niihin myös, joissa kipu
jen vuoteitten äärellä itketään 
ja ehkä peläten odotetaan. 
M utta en voi mitään liioin sil
le, että sydän itkee sen nuo
ren ja terveen elämän tähden, 
jonka on täytynyt jättää ko
tinsa ja kotiseutunsa elatuk
sensa saamisen tähden ja  tulla 
niinkuin nuori puu reväistyksi 
kasvupaikastaan tullakseen is
tutetuksi aivan uuteen m aa
perään ja uuteen ympäris
töön. M onet vaikeudet ja 
myös vaarat, joita emme ehkä 
ole ajatelleetkaan, vaanivat 
siellä nuorta elämää. Kuka

Jum alan edessä heitä muistaa 
ja heidän edestänsä rukoilee!

Vaikeuksia on muitakin ja 
toisenlaisia. Ja  syytä todella
kin näkyy olevan kysyä, mitä 
juhlam atkaa täm ä tällainen 
on? Eräs edeltäjäni tässä vi
rassa lieneekin aikanaan ih
miselon vaikeuksia tarkoitta
en sanonut: »se on sellaista 
rähjäämistä.» Niin onkin. 
Parhaimmillaankin se on tus
ka ja vaiva. Ja sittenkin se on 
kulkemista kohden suurta 
juhlaa! Sanotaanhan meille 
kuin matkasääntönä: »Ne
kuuluvat asiaan. Jo Israel 
pyysi muinoin lupaa mennäk
seen viettämään H erran juh
laa erämaassa. M atka oli kor- 
pimatka ja monen vaivan tie. 
M utta se päättyi luvattuun 
maahan. Samoin marttyyrien 
silmiin heijasti heidän viimei
sinä hetkinänsä kirkas Kristus 
ja avoimet taivaat. Samoin 
ovat monet meidänkin rak

kaistamme jättäneet tämän 
maan!

M urheet loppuvat. Niin
kuin ilommekin tässä maail
massa loppuvat. Tärkeätä on 
se, mikä on iankaikkista. Tä
nä joulunakin on tärkeintä se, 
että juuri meitä Golgatan 
vuorella täytetyn lunastustyön 
tähden odottavat Jumalan 
laittam at pidot eikä ainoas
taan meitä, vaan myös kaik
kia ihmisiä, joille meidän Ju 
malan tahdon mukaisesti on 
täm ä ilosanoma vietävä. Kun 
odotus jatkuu vielä, olkoon 
rukouksenamme raam atun 
viimeinen huokaus: »Tule,
Herra Jeesus!»

Perillä ovat Karitsan hää
juhlat!

M atkaatekevän kansan ko
teihin lähetän Jum alan seura
kunnasta sydämelliset hyvän 
joulun tervehdykset!

E rkki Normaja
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Pahankin
päivän
varalle

Professori Y r j ö  L i i p o l a :

Suomalainen jouluilta Firenzessä
Koskelaiset ovat tunnetusti 

säästäväistä väkeä päätellen 
jo siitäkin,, että paikkakun
nan rahalaitosten ja  säästö- 
kassojen talletusten yhteis
m äärä on nykyisin noin 700 
miljoonaa m arkkaa. Kaksi 
isäntämiestä sitä kerran las
keskeli ja ihmetteli, että mis
sä se sellainen m äärä rahaa 
oikeen m ahtaa olla. Lopulta 
toinen sitten oivalsikin, että 
toinen puoli pitäjää oli niin 
paljon velkaa. M utta palatak
semme siihen koskelaisten 
säästäväisyyteen. Viime kun
nallisvaalien aikaan eräs 
äänestäjä arvioi kaikki val
tuustoehdokkaatkin saman ar
voisiksi »säästäväisiksi». 
»Nuukia koskelaisia ne kaik
ki on». Yli-Mattilan Paavo 
tuolta naapuripitäjästä M artti
lasta taas arvosteli kerran 
koskelaisia niin kovin vanhan
aikaisiksi. H än perusteli ar
vostelunsa siihen, että kun 
rahalaitosten talletukset silloi
sina huonoina talletusvuosina 
yleisesti laskivat tai pysyivät 
paikallaan, niin Koskella ne 
»sen kun vaan lisääntyvät». Ei 
osattu seurata aikaa.

Ei kuitenkaan liene pahit
teeksi, vaikka vielä korostai
simme tuota säästäväisyyden 
merkitystä, sillä ilman säästä
mistä emme pysty mitään 
uutta luomaan. Viljelijät ovat 
saaneet runsaan sadon, joka 
ei kuitenkaan saisi houkutella 
ajattelemattomiin uhrauksiin, 
sillä hyviä vuosia ei ole ollut 
kovin usein. M aatalouskin 
on jo nykyisin liiketoimintaa, 
joka vaatii sen harjoittajalta 
melkoisen liikepääoman. L ä
heskään kaikki maanviljelijät 
eivät ole saaneet kerätyksi 
tätä liikepääomaa, joka olisi 
heille välttämätön. Tai sitten 
se on jouduttu kiinnittämään 
konehankintoihin ja raken
nuskustannuksiin. Joudutaan 
elämään kädestä suuhun tai 
syömään jo etukäteenkin. 
Lannoitteista ja muista tar
vikkeista he joutuvat m aksa
maan kalleimman mukaan ja 
tuottam ansa sadon he joutu
vat markkinoim aan usein hal
vemmin hinnoin. Yritetäänpäs 
yhdessä osuuskassan kanssa, 
jos saataisiin kertymään tuota 
liikepääomaa, kun tuo vuosi
kin oli edeltäjiään antoisampi.

Osuuskassan kehityksen 
kannalta voidaan kuluvaan 
vuoteen olla tyytyväisiä. Tal- 
letustoiminta on kehittynyt 
suotuisasti ja lainoitustoimin-

N yky in en  vuosisata oli vasta 
lopettamaisillaan ensimmäisen  
vuotensa ja valm istui viettämään  
ensim m äistä joulua. Sekavin tun
tein odotti nuorten suomalaisten  
taiteilijain jo u kko  etelän joulua  
Firenzessä. E i o llu t m inkäänlaista  
joulun tunnelmaa. Työpäivän jäl
keen istuskelim m e tavallisesti Fra
telli Reininghausin kahvilassa il
taam m e viettämässä. Paikka oli 
tyypillinen italialainen kahvila, sil
lä erotuksella vain, että suuri osa 
vieraista oli ulkomaalaisia, taitei
lijoita ja kirjailijoita. Siellä val
litsi täydellinen Baabelin kielten  
sekoitus ja m elu oli väliin sanoin 
kuvaam aton, ottaen huom ioon et
tä Italiassa m elutaan kaikkialla. 
Ensi alussa istuim m e säädyllisen 
hiljaisesti pöytäm m e ääressä, m u t
ta kun siinä melussa tuskin  ku u 
lim m e toistem m e ääntä, opim m e  
m ekin  puhum aan huutam alla eikä 
suinkaan kenelläkään olisi ollut 
syytä  valittaa että o lim m e hiljaisia.

K u n  elettiin juuri joulun etu- 
päiviä, neuvoteltiin siitä m itenkä  
voisim m e yhdessä viettää oikean  
suom alaisen jouluillan kotimaisi- 
ne juhlaruokineen. Kalle, p itkä  
pohjalainen maalari ehdotti, että  
m enisim m e ka ikki hänen atelie- 
riinsa ja hänen johdollaan valm is
taisim me jou luherku t siellä. Hän  
piti itseään hyvänä keittäjänä, 
vaikka m e toiset sitä epäilimme, 
sillä o lim m e jo kerran olleet hä
nen kalaaseissaan ja saaneet mais
taa hänen keitoksiaan. H än väitti 
aikaisem m an epäonnistum isen  
syyksi silloisen huonon kamina- 
hellan. N y t  on  uusi hella, jolla 
keittäm inen on nautinto.

Päätettiin siis viettää jouluilta  
hänen luonaan ja neuvoteltiin, m i
tä kaikkea olisi ostettava. Jokai
selle määrättiin m itä hänen on  
hankittava ja jokainen voi lisäksi 
vielä ostaa om an m akunsa m u
kaista.

ta on voitu hoitaa kysyntää 
vastaavasti. Vieläpä osuus- 
kassan maksuvalmiuttakin on 
voitu parantaa. Emme me 
iloitse talletusten lisäyksestä 
vain sen vuoksi, että meillä 
on esitettävänä entistä suu
rempia num eroita osoittamas
sa liikkeen kehitystä. Tärkeä
tä olisi se, että osuuskassakin 
voisi saada kerätyksi varoja, 
joilla se voisi tukea asiakas
kuntansa rahoitusta niinä 
huonoinakin vuosina, jotka 
aina ovat seuranneet hyvien 
vuosien jälkeen.

E. R.

Jouluaatto vaikeni. M ikään ei 
osoittanut, että oli jouluaatto. Ei 
m itään tungosta ja kohinaa liik
keissä eikä kaduilla. Saim m e rau
hassa hankkia ostoksem m e ja sit
ten kuorm inem m e Kallen atelie- 
riin, jossa voim m e huom ata huo
neessa olevan hirveän epäjärjes
tyksen osoittavan jouluvalm istus- 
ten olevan täydessä vauhdissa. 
Suurem pia ja p ienem piä pakette
ja oli kasoittain lattialla ja jokai
nen availi pakettejaan. K allelta oli 
h iki hatussa yrittäessään järjes
tellä niitä: »Herrajestas m itä ka ik
kea täällä onkaan, m itä tässä on?»
—  »K inkkua, —  kuului vastaus.
—  »Entäs tässä?» —  hän osoitti 
suurta kantam usta, —  »polttopui
tako, klapia?» —  »Ei ne klapia 
ole. Lipeäkalojahan siinä, suurella 
hakemisella löysin ne. E i joulu  ole 
joulu ilm an lipeäkalaa!» »M itä  
tuossa on?» »Hanhi». »O nko se 
edes kynitty?» »Ei, m utta  pian 
se on tehty». Sitten ilm estyi pa
keteista juustoa, voita, leipää, li
haa, jauhoja, perunoita, porkka
noita, punajuuria, merenhajuisia  
tuoreita kaloja, säilykerzsioita, 
suuria punaviinipulloja ja ka iken
laista ruokatavaraa, joita em m e  
edes tunteneetkaan. Kalle a lkoi jo 
herm ostua ja voivotteli ku inka  
kelvottom ia apulaisia hänellä on
kaan. H än hyppeli pitkine jalkoi- 
neen ym päri huoneita ja anto i oh
jeita joka  puolelle. L ipeäkala oli 
niin kovaa, ettei sitä voitu paloi
tella m uuten kuin  sahaamalla. 
Y ksi huoneen nurkka  oli annettu  
hanhen kynijän ja kalanperkaajan  
haltuun. Siellä oli ilma täynnä 
untuvia ja kalan suom ukset lensi
vät kipinöinä. Lopulta  kalat sai
vatkin untuvapeitteen ja su o m u k
set peittivä t hanhen kyn ity t kyljet.

V aikka olikin aikaa vielä pal
jon iltaan asti, oli yleinen herm os
tum inen vallannut jokaisen. Hää- 
rättiinhän siinä kuuden m iehen  
voim alla eikä m itään valm ista
tahtonut tulla. K alle  kyllä  jakeli 
ohjeita ja hyppeli paikasta toi
seen, m utta  kun hän itsekin tun
tui hyvin epävarmalta, teim m e
paljon om an pääm m e m ukaan ja 
annoim m e palttua hänen m ää
räyksilleen. Lisäsim m e ruokiin
kaikenlaista kysym ättä  häneltä
mitään.

Tulella oli- yhtaikaa kaksi ka t
tilaa, suurem m assa porisi lipeä- 
kalakeitto, joka  oli suurin m ur
heem m e, sillä pelkäsim m e että 
kalakauppias oli antanut meille 
vallan kalan luita huomatessaan  
kuinka vähän asiantuntem usta os
tajat omasivat. Kalle oli erittäin

huolestuneen näköinen ja nosteli 
tavan takaa kastrullin kantta. E i 
pehm ene, ei pehm ene. »Onhan 
sulia siinä liivatin lehtiäkin, m ik
set pane sekaan? Luulisin sen 
pehm entävän vaikka mitä, huo
m autti joku». Kalle oli jo  niin 
sekaisin päästään, että vaikka  
epäilikin, kahm asi aika kasan lii- 
vatinlehtiä kattilaan. Joku  huo
m autti jälleen, että lipeäkala on  
tavallisesti valkoista ja n y t ne 
ovat kuin lahoa puuta. »Se on 
pian autettu  —  huom autti eräs 
maalareista, —  pannaan valkoista  
joukkoon  kuten  maalatessakin» ja 
samalla heitti hän K allen varas
tosta perunajauhoja m uutam an  
kauhallisen keittoon. K alle antoi 
sen tapahtua, sillä hän oli jo val
lan pyörällä päästään ja nyt sitä
paitsi ei hän enää ollut yksin  vas
tuussa kun toisetkin sorkkivat 
mukaan. H ellan tulta p iti kiireesti 
vähentää, sillä liem i p yrk i ylös 
kattilasta.

N y t  tarkastettiin ka ikki yhdessä  
m itä se oli vaikuttanut. K eitto  oli 
kyllä  tu llu t valkoiseksi, m utta  ka
lan palaset yh tä  tum m ia kuin  
ennenkin. H etken taas neuvotel
tuam m e päätettiin panna keitto  
seisontaan iltaan asti ja toivottiin, 
että se siksi pehm enee ja vaike
nee. Voidaanhan se sitten ennen  
syöm istä läm m ittää uudestaan. Se 
oli m ielestäm m e hyvin viisas pää
tös.

Sitten tuli hanhenpaistin ja rii
sipuuron vuoro. H anhi oli kynitty . 
M utta  kuinka? Sen pinta oli täyn
nä piikkejä  ja untuvia ja ihm eel
listä kyllä, se oli kalan suom us
ten peittäm ä niin että  se kiilsi 
kuin lahnan kylki. Seurasi ankara 
neuvottelu  m itä olisi tehtävä. Jo
ku  sanoi, että p iik it ja suom ukset 
pitäisi poistaa polttam alla, mutta  
kun tuli ei m illään konstilla  po lt
tanut hanhen kosteita kylkiä, 
sieppasi Kalle kiukuissaan ben- 
siinipullon kaapista ja vainaja kas
tettiin kauttaaltaan sillä. S itten  sy
tytti hän sen tulitikulla  ja hanhi 
oli yh tenä  tuliroihuna. K un  liekki 
poltti Kallen kulm akarvatkin, 
heitti hän sen kiukuissaan atelie- 
rin nurkkaan, jossa se kiviperm an- 
nolla paloi edelleen nokisena ja 
täytti ko ko  huoneen pahalla kä
ryllä. Vasta nyt huom attiin  ettei 
kukaan o llu t sitä leikannut auki 
eikä puhdistanut sisältä. K alle ko- 
m enteli poikia puhdistam aan sitä 
m utta kun kukaan ei osannut sitä 
tehdä, jäi se nurkkaan käryämään.

E ntä riisipuuro? Y ksi pojista 
määrättiin sitä keittäm ään ja toi-
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Kunnan lainoitustoiminnasta V I L J A V U U S T U T K I M U S

60 vuotta sitten J O K A  T ILALLE

Kuusikymmentä vuotta sit
ten ei Koskella ollut vielä 
omia rahalaitoksia hoitamas
sa lainoitustoimintaa, kuten 
nyt, m utta lainan tarvetta oli 
varmasti silloinkin. Vuosisa
dan aikaiset kunnan pöytäkir
jat kertovat maanviljelysra- 
hastosta, josta on myönnetty 
lainoja niitä tarvitseville. Kun
nallislautakunnan valitsemat 
katselmusmiehet ovat vuosit
tain käyneet tarkastuksilla lai
noja saaneiden luona ja anta
neet käynneistään lausunnon. 
Kunnallislautakunnan pöytä
kirja huhtikuun 9 päivältä 
1900 kertoo tällaiseen katsel
mustoimitukseen valittujen 
maanviljelijöiden, talollisten 
Juha Tuomolan Patakoskelta 
ja  torppari A ntti Tammisen 
Talolasta käyneen kuuden eri 
lainanottajan viljelyksiä ta r
kastamassa. Lausunnossaan 
he toteavat, ettei ole syytä 
mihinkään muistutuksiin. Sa
malla todetaan, että korko- 
rahat on jotakuinkin säännöl
lisesti maksettu, »ja osoitti ti
linpäätös rahastossa rahaa 
olevan 689 m arkkaa 68 pen
niä josta on tänään tilattu 
200 m arkan laina.»

set lähtivät kiireesti kaupungille 
ostamaan joulukuusta, joka  oli 
täysin unohtunut. K iersim m e laa
jalti kaupunkia, m utta  em m e löy
täneet m inkäänlaista kuusta, sillä 
sielläpäin maailmaa ei tunnettu  
edes sitä tapaa. Sypressipuun o k 
sia vaan löydettiin, joita yhteen  
sitomalla to ivoim m e saavamm e  
jonkinlaisen joulukuusen. Oli jo 
ilta käsissä kun viim einkin saa
vu im m e takaisin. Puuronkeittäjä  
otti m eidät onnettom ana vastaan 
kun lähtökiireessä ei kukaan an
tanut hänelle puuronkeitto-ohjei- 
ta eikä hänellä o llu t aavistusta
kaan sen keittämisestä. H än oli 
pannut vettä kattilaan ja tyhjentä
nyt siihen koko  riisiryynipussin. 
Vähitellen sekoitus a lkoi tulla sa
keam m aksi, m utta  ei valkoiseksi 
niin kuin  sen tulisi olla. Hänelle  
tuli m ieleen että kalakeittoakin  
valkaistiin perunajauhoilla ja kaa
toi runsaasti perunajauhoja se
kaan. Sitten hän m uisti hämärästi 
että Kalle oli pannut soppaan jo 
tain salaperäistä liivatinlehteä, joi
ta hänkin pani sitten puuroon. Jos 
ei nyt tule hyvää, niin ei kos
kaan, ■—  tuum i hän itsekseen.

K alle oli kauhuissaan. —  »M is
sä m aito on ?» —  Se oli kokonaan  
unohdettu  ostaa. R iisipuuro näyt
ti m ahdottom alta, m utta  Kalle

Samoihin aikoihin löytyy 
pöytäkirjoista merkintöjä toi
sestakin kunnan välitettäväksi 
tarkoitetusta lainoitusmuo- 
dosta. V. 1899 marraskuun 
9 päivänä pidetyn kuntakoko
uksen pöytäkirjan 5. pykälä 
kertoo: »Tilattoman väestön 
tilan parantamiseksi päätet
tiin mainittua väestöä varten 
m äärätyistä varoista pyytää 
20.000 mk. lainaa. Pyynnön 
asianomaiseen paikkaan toi
m ittaa kunnallislautakunta.» 
Seuraavan vuoden syyskuus
sa pidetyssä kuntakokoukses
sa tehtiin asiasta uusi päätös 
kuvernöörinviraston antamien 
lähempien ohjeiden mukaan, 
»että kunta omalla vastuul
la on lainan ottava.» Saman 
vuoden joulukuussa, jälleen 
kuvernöörin vaatimuksesta, 
valittiin toimikunta edellä
m ainitun rahaston sääntöjä 
laatimaan. Toimikuntaan va
littiin J. Nyberg, M. Grönfors, 
K. Penttinen, O. Puras ja K. 
Paltta. V. 1901 huhtikuun 
kuntakokous hyväksyikin 
sääntöehdotuksen ja  päätti 
sille hakea kuvernöörin vah
vistuksen. Sääntöehdotus kä
sitti kaikkiaan 15 asiasisäl-

lohdutti sillä, että syödään sitä 
enem m än kalasoppaa. N iin , se 
herkullinen kalakeitto, meidän li
peäkalam m e! K alle haki kattilan 
esille. Se oli jo jääh tynyt ja jäh
m ettynyt. Tuskin voi painaa kau
haa pohjaan. Kallen p iti ruveta  
sitä läm m ittäm ään, m utta  huo
masi sitten sen olevan turhaa. H ä 
nen pohjalainen luontonsa ku o 
hahti y li äyräitten. H ukkaan  oli 
m ennyt k o ko  hom m a. Ja kasvot 
kiukusta  mustana heitti hän koko  
kattilan kum olleen lattialle nurk
kaan. Sen sisältö pysyi yh tenä  
m öhkäleenä. Siinä se ihana kala- 
soppa nyt kö kö tti valkoisena kuin  
lum inen kivikasa, jossa kevätau
rinko oli sula ttanut k ivet näky
ville. Siinä oli sen herkun loppu 
eikä kukaan yrittänyt jou lupuu
roakaan maistella.

Haikealla m ielellä katselim m e  
herkkujam m e, joista oli niin pal
jon puhuttu . Joulu kotimaisine  
herkkuineen oli siis saavuttam at
tomissa, m utta olihan m eille jää
n y t yh tä  ja toista ruokatavaraa, 
jo tka  me hyvällä  ruokahalulla 
söim m e, ja hyvää punaviiniä  
päälle. M utta  Kallen keittotaidosta  
ei m eille jäänyt mitään erikoisen 
hyvää m ielipidettä. M oittia  em m e  
kuitenkaan voineet kun o lim m e  
ka ikki yhteisessä hommassa.

Kosken T.l. m aam iesseuran 
ja m aatalousneuvontatoim ikun- 
nan ensi vuoden toim intasuunni
telm aan m erkittiin  syyskokouk
sissa, e ttä  viljavuustutkim usta py
ritään  entisestään tehostam aan. Se 
tietää sitä, että peltojen viljavuus
tutkim us olisi saatava jokaiselle 
tilalle. M itä hyötyä on viljavuus
tutkim uksesta? Lyhyesti sanoen 
viljavuustutkim us selvittää mm. 
seuraavaa: M aan  pH -kartta  ilm oit
taa  m aan happam uuden. H appa
m uusaste vaikuttaa ratkaisevasti 
ravinteiden liukoisuuteen. Elleivät 
m aan  happam uus ja  kalkkipitoi
suus ole ainakin tyydyttäviä, ei 
runsaskaan fosfaattilannoitus juuri 
nosta liukoisen fosforin  m äärää  
ja satotuloksia. K alkk ikartta  il
m oittaa, kuinka paljon m aassa on 
ennestään kalkkia ja  onko sitä 
ehkä syytä lisätä, jo tta  vaihtuvan 
kalkin m äärä  pysyisi riittävänä. 
K alikartasta  nähdään  kuinka p a l
jon pellossa on kasveille käyttö
kelpoista kalia. On kyllä huom at
tava, että vaikka pellon kalipitoi- 
suus olisikin alhainen, ei sitä ke r
ra lla  voi käyttää runsaita  m ääriä, 
koska kasvit eivät siedä äkillisiä 
kalim äärien m uutoksia. Lisäksi on 
huom attava, että happam illa  m ail
la runsaat kalim äärät edistävät

töistä pykälää, joista kävi ilmi 
seuraavaa! Jo aikaisemmin 
mainitusta 20.000 m arkan lai
nasta myönnetään edelleen 
lainoja työhön kykeneville, 
tunnetuille ja toimeliaille ti
lattom aan luokkaan kuuluvil
le tonttipaikkojen tai pienem
pien maatilojen ostamiseen ja 
rakennusten rakentamiseen. 
R ahastoa hoitaa kuntakoko
uksen valitsema 4-miehinen 
johtokunta, joka valitaan nel
jäksi vuodeksi kerrallaan ja 
joista yksi on aina vuosittain 
erovuorossa. Täm ä johtokun
ta on tilivelvollinen kunnalle 
ja selostus lainojen käytöstä 
on lähetettävä kuvernöörille. 
Lainaa annetaan edellämai- 
nittuihin tarkoituksiin enin
tään 3.000 m arkkaa yhdelle 
henkilölle, ja pitää lainaajan 
antaa vakuudeksi takaus tai 
muu hyväksyttävä vakuus. 
Lainaa hakevan on annettava 
kirjallinen suunnitelma miten 
hän aikoo rahoja käyttää. Lai
nasta suoritetaan vuosittain 
keisarillisen senaatin m äärää
mä vuotuinen korko ja  kuole
tus sekä yhden prosentin hoi
tomaksu kunnalle. Ellei kor
koa aikanaan suoriteta, peri
tään kunnalle 6 prosentin kor
ko, josta kuitenkin on oikeus 
kuntakokoukselle valittaa.

myös fosforin sitoutum ista vai
kealiukoiseen m uotoon. Fosfori- 
kartta  ilm oittaa helppoliukoisen 
fosforin  m äärän  ja m itä fosfori- 
lannoitetta  olisi edullisinta käy t
tää. Lisäksi viljavuuskartoista n äh 
dään  m aalaji ja m ultavuusaste, 
jo tka ovat nekin huom ionarvoisia 
tekijöitä.

M itä se »lysti» sitten m aksaa? 
Jos hehtaarille  sijoitetaan yksi 
näyte, jonka osanäytteet on  kes
kim äärin otettu  viidestä eri pa i
kasta, on tutkim usm aksu 285 m k / 
ha. O ikea lannoitus ja siitä jo h 
tuen parem m at satotulokset an ta 
vat p iankin tutkim ukseen u h ra tu t 
varat takaisin. T alviaikana näy t
teiden o tto  on  yleensä hankalaa. 
T äm än kirjoituksen tarkoituksena 
onkin vain valm istaa »m aaperää» 
tulevan kesän toim innalle, jotta  
työ saataisiin ripeästi ja tarpeeksi 
tehokkaasti viedyksi to ivottuun tu 
lokseen. N e tilat, joilla ei ole vil- 
jelyskarttoja, voisivat jo nyt ta l
vella ilm oittaa asiasta m aatalous
neuvojalle, joka voisi ne valm istaa 
ilm akuvista. E i jäisi sekään työ 
kevätkiireissä suoritettavaksi. T o i
vom me, että  ensi kesänä vilja
vuustutkim us saataisiin m ahdolli
sim man monelle tilalle.

Sääntöehdotuksen suhteen 
on M. Grönfors esittänyt eriä
vän mielipiteensä kahdesta 
seikasta. H än ehdottaa lainan 
enimmäismääräksi 2.000 
m arkkaa sekä poistettavaksi 
maksujen viivästymisestä joh
tuvan 6 prosentin korkoa kos
kevan kohdan säännöistä. 
Kuntakokous hyväksyi kui
tenkin sääntöehdotuksen al
kuperäisenä. Vuonna 1903 
elokuussa pidetyssä kuntako
kouksessa tiedusteltiin miksi 
ei k.o. lainaa ole valtiolta vie
läkään saatu. Asiaa edelleen 
hoitam aan valittu asiamies 
antoi selostuksen toimenpi
teistään, ja rahoja päätettiin 
jäädä edelleen odottamaan.

Vuoden kuluttua edellises
tä valittiin tilattoman väestön 
lainarahastolle johtokunta, jo
hon tulivat M. Grönfors, K. 
Virtanen-Seppä, E. Kesälä ja 
J. E. Nurmi. Vuoden 1904 
lokakuussa todetaan, ettei 
sääntöehdotus olekaan saanut 
kuvernöörin vahvistusta, ja 
valitaan uusi toim ikunta laati
maan uudet säännöt. Saman 
vuoden m arraskuussa hyväk
syttiin entinen sääntöehdotus 
uudelleen muuten, m utta sen 
3. pykälään oli tehty m uutos
ehdotus, että lainaa voidaan 
antaa rakennusten rakentami-
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Vanhat valokuvat kertovat
K un »Koskelaisen» ohjelm aan 

kuuluu m yöskin kotiseutum uisto
jen vaalim inen, aloitam m e tässä 
lehdessä sarjan: »V anhat valoku
vat kertovat». T ällä  kerra lla  esi
tellään rouva K aariria M äkelän 
lähettäm ä häävalokuva ja ent. 
kunnankätilö  H elm a M äkisen lai
naam a perhekuva.

*

K un V ehm aalla 11. 5. 1870 
syntynyt opettaja  Blom (Saraja) 
tuli Koskelle T alo lan  koulun opet
tajaksi, oli hän  poikam ies. Om an 
talouden hän silti perusti ja  sitä 
hoitivat vuoroin Olga-sisko tai 
M aria-äiti. T ällö in  nuoren  opet
tajan isä luonnollisesti sai kodin 
myöskin poikansa luota.

K ansakoulun oppilaiden jo u 
kossa oli 25. 3. 1882 syntynyt 
Sorvaston M äkilän kaunis ty tär 
H ilm a K atariina  M äkinen, johon 
opettaja  kiintyi siinä m äärin, että 
nuoresta H ilm asta tuli koululle 
em äntä. H iljaiset vihkiäiset järjes
tettiin 23. 9. 1899 ja  sulhasen veli 
o tti häihin m ukaansa myös vai
m onsa veljen, turkulaisen valo
kuvaajan Otto Bodinin. N äin on

seen myöskin vuokramaalle, 
mikäli vuokrasopimus on kir
jallinen ja vähintään 25 vuo
deksi tehty, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, ettei omalle 
maalle rakentavia lainan tar
vitsijoita ilmaannu. Täm äkään 
sääntöehdotus ei saanut hy
väksymistä, ja  niinpä 1905 
tammikuun 31 päivänä päät
ti kuntakokous, että sään
nöistä poistetaan edellämai
nittu ehto, ja näinollen oli lai
naa mahdollisuus saada vuok
ramaalle rakentamista varten 
tasaveroisesti omalle maalle 
rakentavien kanssa.

Viimein vuonna 1905 tou
kokuun 15 päivänä saattoi 
kuntakokous todeta »Keisaril
lisen Senaatin Kamaritoimi- 
tuskunnan vahvistaneen Kos
ken T.l. tilattom an väestön 
rahaston säännöt.» Samalla 
todettiin, että aikaisemmin 
suoritettu hoitokunnan vaali 
ei ollut täysin laillinen ja täy
dennettiin hoitokuntaa kah
della jäsenellä. Valituiksi tu 
livat puuseppä O skar Tiensuu 
ja  torppari Kalle Laaksonen- 
Sulkalammi. Samalla päätet
tiin, että Oskari Puras oikeu
tetaan nostam aan Valtiokont
torista lainasumman 20.000 
markkaa. Lähes kuusi vuotta 
kestäneet valmistelevat toi
menpiteet oli saatu päätök
seen ja  lainoitustoiminta oli 
mahdollista aloittaa.

E. R.

jälkipolville säilynyt m ielenkiin
toinen valokuva tästä  perhejuh
lasta.

Jos aloitam m e esittelymme 
m orsiam esta, puhuu hänen hun
tunsa sekä m orsiuspukunsa pal
jonkin silloisesta m uodista. M utta 
kuva ei erikoisem m in kerro, että 
m orsian olisi vasta 17-vuotias. 
Avioliitosta tuli erittäin  onnelli
nen. Talonpoikaisissa olosuhteissa 
ehkä herätti liikaakin huom iota se 
palvonta, m itä mies osoitti kotinsa 
valtijattarelle. Jos puolisot jou tu i
vat vaikka vain m uutam iksi päi
viksi erilleen, ikävöivät he pa la 
vasti toisiaan. Suurin toivein ra 
kensivat he koulun lähelle huvi
lan  vanhuudenpäiviä varten. He- 
delm äpuutarhan  suojaksi istu te t
tiin kuusiaita. M utta  »kun talo  oli 
valmis, tuli kuolem a». Opettaja 
Saraja oli innokas pyöräilijä. H än 
tunsi tarkoin  liikennesäännöt ja 
opetti ne huolella oppilailleenkin. 
M utta jostakin syystä hän ylitti 
Kosken kirkkosillan väärältä  p u o 
lelta  ja  jäi au ton alle. T aju tto 
m ana vietiin hänet T urun sa iraa
laan . . .

Tapaus koski puolisoon, H ilm a 
Sarajaan, siinä m äärin, että hän 
sairastui vaikeasti ja kuoli m uu ta
m ien vaikeiden päivien jälkeen 
18. 9. 1937. Opettaja Saraja ei 
tu llu t tietoiseksi vaim onsa kuole
m asta. H änen eläm änsä sam mui 
21. 11. 1937.

M orsiam en oikealla puolella is
tuvat sulhasen vanhem m at, en ti
nen tarkka-am puja Sam uel Blom, 
joka oli syntynyt U udenkirkon 
T.l. (K alannin) p itäjässä 24. 4. 
1828. T äm ä »koulun pappa» oli

järjestyksen mies ja m ainio »ta- 
rinaniskijä». H än  ontui toista ja l
kaansa. Siihen oli vihollinen am 
punut itäm aisen eli K rim in  sodan 
kahakoissa. Blom oli silloin kuu
lunut rannikon puolustajiin. M eil
lä  koulupojilla oli sellainen käsi
tys, että  Blom oli osallistunut 
»Turkin sotaan» ihan Turkin  
m aalla.

»K oulun pappa» kertoi myös 
m onesti, m iten hän ansaitsi to r
passaan V ehm aalla  »sum m a ra 
hat» p iparjuurta  viljelem ällä. K o u 
lun p u u tarha  olikin vanhuksen 
harrastuksen kohteena ja rak k au 
den puutarhatyöhön  jätti hän lap- 
silleenkin perinnöksi. Blom kuoli 
poikansa, Jalasjärven k irkkoher
ran N ikolai Blomin luona 21. 4. 
1914, siis hiem an ennen ensim 
m äisen m aailm ansodan alkam ista. 
Paria  kuukautta  aikaisem m in (5. 2. 
1914) kuoli hänen puolisonsa M a
ria  Kristiina, joka oli syntynyt 
Eurajoella  13. 1. 1826. »K oulun 
m am m an» tyttönim i oli Sjövall ja 
kerto i hän  m ielellään niistä ajois
ta, kun hän »vietti flikkuuden 
päiviä Eurajoella.»

Sulhasen vasem m alla puolella 
istuva, V ehm aalla  29. 12. 1861 
syntynyt N ikolai Blom lähetettiin 
T urun  ruotsalaiseen lukioon täy 
sin »suom alaispoikana», m utta  
hän oppi nopeasti ruotsin  kielen 
ja  valm istui ylioppilaaksi 12. 6. 
1881. Jo  kouluunlähtö  tapahtui 
sillä edellytyksellä, että pojasta 
tulee pappi. Papiksi vihkim inen 
tapahtui 18. 6. 1885 ja toim i hän 
aluksi pappina Iniössä ja Pern i
össä, kunnes tuli 1896 R ym ätty
län kappalaiseksi sekä k irkkoher

raksi 1903. T äältä  siirtyi hän Ja 
lasjärven kirkkoherraksi 1908, 
missä vaikutti kuolem aansa saak
ka 22. 3. 1948. Niin rym ättylä- 
läiset kuin jalasjärveläisetkin ker
tovat jatkuvasti esim erkkejä Blo
m in hyvästä m uistista: H än  m uisti 
ulkoa lukem attom ien seurakunta- 
laistensa syntym äajat.

Rovasti Blom oli avioliitossa 
oululaissyntyisen m aalarin  Jaakko 
Bodinin ty ttären  Ida  G ustavan 
kanssa, joka oli syntynyt K ajaa
nissa 5. 12. 1867 ja kuoli Ry- 
m ättylässä 31. 12. 1904. Tästä 
avioliitosta syntyi neljä poikaa ja 
kolme tyttöä. (Valokuvassa ovat 
m ukana Kosti Koivukoski, tuleva 
rautatievirkam ies ja Y rjö  Koivu- 
koski, joka vaikuttaa Parkanon  
kirkkoherrana). Toisen avioliiton 
solmi Blom vaim onsa sisaren H il
ma Bodinin kanssa 27. 9. 1906 
ja tästä  avioliitosta syntyi kaksi 
poikaa. T unnettu  turkulainen va
lokuvaaja O tto Bodin oli Blomin 
rouvien veli. T ästä sukulaisuus
suhteesta johtui, että täm ä valo
kuvaaja nähtiin  useasti Koskella. 
Oheinen kuva opettaja  Sarajan ko 
dista vuosisadan alkupuolelta on 
paras todistus siitä, e ttä  O tto Bo
din oli innostunut ja  syventynyt 
am m attiinsa. (Kuka lienee ottanut 
kauppias Penttisen p ihalla hääku- 
van, kun Bodin on siinä sijoit
tau tunu t Penttisen veljesten vä
liin?).

E turivissä tässä kuvassa istuu 
vielä sulhasen sisar, diakonissa 
Olga Blom, joka oli aina Talolan 
koululle tervetulleena vastaanotet
tu sukulainen niin kesä- kuin jou
lulom ienkin aikana.
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L APS I LISÄMAKSUT
lasten omille 

tileille
Ajatelkaa lastenne tulevaisuutta 
— sijoittakaa jo nyt lapsilisä- 
rahanne lasten omille tileille 
osuuskassaan! Näin turvaatte 
heille mahdollisuuden päästä 
hyvään alkuun elämässä. Osuus- 
kassa hoitaa nostot postista 
puolestanne valtakirjallanne.

s

NE TIENVARSI- 
M ETSÄT

K un katselem m e hääkuvan tois
ta riviä (vasem m alta oikealle) 
näem m e M aria Penttisen (o.s. 
M äkinen) tarm okkaat piirteet. 
H än oli niitä ihmisiä, joille vai
keudet ovat sitä varten, että  ne 
voitetaan. V aikka hän  jäi ve rra 
ten nuorena leskeksi, jatkui kaup
paliikkeen ja .H a lik k o lan  Sättärin 
tilan viljelem inen suurella  taidolla 
ja tarm olla. Lapsista koulutettiin  
kaksi, V äinö ja  Taim i, ylioppi
laiksi asti.

M aria  Penttisen vierellä on 
Koskellakin kappalaisena (1891—  
97) vaikuttanut H enrik  August 
M äkinen ja hänen  vierellään 
puoliso A nna W ialen, joka vasta 
äskettäin  kuoli Loim aalla. Sitten 
riittää  M äkisiä edelleen: M aria, 
A lm a, Suom a ja  H elm a, josta 
viim eksim ainittu elää ja  vietti p ir
teänä äsken 85-vuotispäiviään. 
H än  on suvun kokoava voima, 
huolehtii läheisten ja  kaukaisten 
sukulaisten haudoista  ja  kertoo 
nuorem m ille loputtom asti sukutie- 
toutta.

Sitten nähdään  kuvassa nuore
na ty ttönä Taim i Penttinen, joka 
solm i avioliiton varatuom ari A rvo 
L inturin  kanssa. H eidän poikansa 
Jouko on tunnettu  etevänä suo
m entajana ja  journalistina ja ty tär 
M arja  N iiniluoto toim ii kirjalli
suusarvostelijana. Taim i L inturi 
kuoli 1936. K uvassa oleva nuori 
tyttö on Taim i Penttisen koulu to
veri Suom a Salminen. Rivin pääs
sä on häissä tarjoilijana toim inut 
»passari-M anda».

Sitten tu llaan  yläriviin: Vasem 
m alla on  O skari M äkinen, sitten 
E dvard  Penttinen, joka keskeytti 
koulunkäyntinsä auttaakseen äi
tiään kaupan hoidossa. Sitten on 
valokuvaaja O tto Bodin ja K aarlo  
Penttinen, jonka viim eksim ainitun 
nimi loistaa k irkkaana niin K os
ken nuorisoseuran kuin m aam ies
seurankin historiassa.

Oheisessa salikuvassa kiintyy 
huom io koristeelliseen katossa 
riippuvaan öljylam ppuun, suuriin

kukkiin ja  erikoisiin huonekalui- 
hin. O pettajan vanhem pien kas
voilta kuvastuu suuri rauha ja  ta 
lon rouvalla on Salm e-tyttö sylis
sään. H änen apulaisenaan on sii
hen a ikaan ollut M aria-sisko, joka 
on pukeu tunut koristeelliseen esi
liinaan.

Salme Saraja syntyi 1. 5. 1901 
ja valm istui puu tarhuriksi sekä 
solmi avioliiton paikallispäällikkö 
E ero Salmin kanssa. M olem m at 
kuolivat nuorina ja  lepäävät pe r
hehaudassa Kosken kirkkom aalla, 
m utta kirkonkirjoissa on vain m er
kintä, että  Salme S araja  on o tta 
nut m uuttokirjan M äntsälään 
23. 5. 1932.

Sarajan perheeseen syntyi poika 
Olli Sam uli 19. 5. 1910, m utta  
hän eli vain vähän aikaa, kuollen 
vanhem piensa suureksi suruksi 
13. 11. 1911.

E nnen Olli Sam ulia oli syntynyt 
A ira Tuulikki 23. 4. 1907. H än

Jokaiselle koskelaiselle on tu n 
nettu  tosiasia jo vanhastaan , että 
pääasiallinen toim eentulo hank i
taan  täällä  m aa- ja karjatalouden 
piiristä. M utta  kyllä m eillä m et
sääkin on, p in ta-ala ltaan  suurin 
piirtein sam an verran  kuin m aa
talousm aatakin, joten painavat ne 
m etsätulotkin om alta osaltaan jo 
tain. T arkoitukseni ei ole arvos
tella ketään erikseen, m utta hyvin 
m onien m etsänom istajien pelloilla 
h yrräävät m etsästä saaduilla va
roilla hankitu t m aatalouskoneet. 
N iiden hankinta ehkä olisi ollut

solmi avioliiton 19. 1. 1902 syn
tyneen m eijerinisännöitsijän V äinö 
Selim aan kanssa 19. 6. 1934. A ira 
Selim aa kuoli 6. 12. 1945 ja V äi
nö Selim aa 5. 2. 1954. N äin koko 
Sarajan suku sam m ui, sillä m o
lem m at ty ttäret kuolivat lapsetto
mina.

M utta  vanhat valokuvat puhu
vat om aa kieltään Sarajan perhe
piiristä vanhoille koskelaisille. 
Vielä on elossa satoja oppilaita, 
jo tka  m uistavat A. V. Sarajan 
huolellisen opetuksen. H änet 
m uistetaan sitä paitsi m ehiläishoi
don ja puu tarhaharrastusten  u ran 
uurtajana sekä innokkaana m aa
m iesseura-, m aanpuolustus- ja 
osuustoim intam iehenä. H äneen so
veltuu Johan  Vilhelm  Snellm anin 
sanonta: —  Joka on täydellisesti 
elänyt om an aikansa hyväksi, hän 
on elänyt kaikkien aikojen hy
väksi.

Vanha koskelainen.

kyseenalaista ilm an m etsän ole
m assaoloa.

V ertailem alla peltojen kun toa ja 
niiden kunnossapitoa vastaavasti 
m etsän kuntoon, toteam m e, että 
kyllä se m etsä taitaa jäädä toi
seksi kuntonsa puolesta. Missä 
on vika, ja  m istä johtuu näin 
jyrkkä ero, vaikka m etsä ja m aa 
täällä  E telä-Suom essa yhdessä 
m uodostavat n.s. m aatilatalouden? 
Ehkä yhtenä tekijänä on työvoi
m an puute. Toisena tekijänä on 
se, että kun m etsä on luonnostaan 
»pitkänlinjan» taloushaara  —  sa
m alta alueelta saadaan tulo ja suh
teellisen p itkän ajan kuluttua, niin 
kunnossapitotyötkin siirtyvät aina 
tuonnem m aksi, kun pellosta vas
taavasti voidaan korjata  sato joka 
vuosi. Kolm as, ja ehkä suurin te 
kijä on siinä, että  me ihmiset 
vaikka eläm m ekin m uuten atom i- 
aikaa, niin metsäasioissa olemme 
vielä siinä ajassa ja  sillä aika
kaudella »kun isä lam pun osti». 
Toisin sanoen, me emm e osaa p a 
neutua vielä m etsäasiaan niin sy
vällisesti kuin on tarpeellista.

Jokaisessa asiassa alkuunpääse- 
m inen on aina hankalaa , m utta 
sen jälkeen jo jälki näy ttää  tu 
lokset. Me ihmiset olem m e myös 
luonteeltam m e enem m än tai vä
hem m än arvostelevia. N äin  ollen 
meidän jokaisen aikaansaannoksia 
myös arvostellaan. K un m atkaam 
me om asta pitäjästä  kauem m aksi, 
niin silloin me helpoim m in ja 
parhaiten  huom aam m e toisten ai
kaansaannokset.

M uistuu m ieleeni kesällä 1956 
retkeily Keski-Suomeen. Siellä oli
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Koulunuoriso vaalii 
m useoaatetta

A ik a isem m in  olem m e kertoneet, että  T apalan  kan sak ou lun  
opp ilaat o v a t o p etta jien sa  jo h d o lla  k erän n eet m ielen k iin to isen  
kou lum useon . In n ostaak seen  opp ila ita  rakastam aan v an h aa  ja  
katoavaa , opetta ja t an to iv a t o p p ila ille  teh tä v ä k si k ir jo ittaa  
k otia in een  kou lun  m useosta . E nn en  on  ju lk a istu  A rto Jo h a n s
son in , Jukka T uom isen , A n ja  Jok e la n  ja  Irm a T uom isen  
aineet. N y t ja tkam m e a in e id en  ju lk a isem ista  sam asta  a ih eesta  
yh ty m ä llä  P ek ka L in d en in  a in eessa  lausu ttuu n  to ivom ukseen: 
» E m m e  n y t  v o i  k u i n  o d o t t a a  v a i n ,  e t t ä  
m u s e o a a t e  e i  j ä i s i  y k s i n  m e i d ä n  k o u 
l u m m e  a a t t e e k s i ,  v a a n  e t t ä  s e  l e v i ä i s i  
k a i k k i a l l e  j a  t o t e u t t a i s i  m e i d ä n  t o i -

s u u r i  y l p e y s  m e i l l e

Varsinais-Suomen Osuusmeijeriliiton järjestämässä voi- ja juusto- 
näyttelyssä saavutti K osken  T.l. Osuusmeijerin m eijerikkö Paula 
H  a I m  a r i ensimmäisen sijan ja kiertopalkinnon parhaasta näyt- 
telyvoista sekä juustom estari M artti T o i v o n e n  sam oin ensim 
mäisen sijan ja kiertopalkinnon parhaasta näyttely  juustosta. Kuvassa  
onnelliset voittajat palkintoineen meijerinisännöitsijä Kaarlo Luodon  

(oik.) seurassa.

/

v e e m m e ,  j o k a  o l i s i  
k a i  k i 1 1 e».

Pientä pakinaa koulum m e  
museosta

K oulullam m e on eräs erikoi
suus, jo ta  ei tiettävästi ole m uilla 
Kosken kouluilla. Se on  museo. 
Sen pani alulle koulum m e ensim 
m äinen opettaja, jo ta  harrastusta  
nykyinenkin opettajam m e on suu
rella  innolla  jatkanut. K aikki esi
neet ovat oppilaiden kerääm iä se
kä kodeistaan e ttä  naapureistaan. 
Ja  niin on kertynyt esineitä jo 
alun toistasataa, ja lisää kertyy, 
kun  vain  jokainen vaivautuu u l
lakkonsa ja  aittansa perusteelli
sesti penkom aan. N iinhän vanha

hyvin laajoilla alueilla tienvarsi- 
m etsät kunnostettu  erittäin  hyvin. 
Totesim m e silloin kaikki yksim ie
lisesti, että hyvin oli työ tehty ja 
jälki oli kaunista katsella. M utta 
kuinka m oni on tähän  m ennessä 
yrittänyt soveltaa silloin näke
m äänsä kotikonnuillaan? M oni 
kyllä silloin lausui: »Noin sitä 
pitää».

A sian voi vieläkin korjata, ja 
m itä pikem m in, sitä parem pi jo 
kaiselle itselleen. Kyllä rikkaruo
hoista kitketty sarka aina p arem 
m an sadon an taa, oli sitten kysy
myksessä m ikä kasvi tahansa. Ei 
tarv ita  kuin toim een tarttum ista  
vain ja  »perästä kuuluu», sanoi 
torven tekijä.

K eskittäm ällä esim. kotitarve- 
puun  hakkaukset tienvarsim etsiin 
ja raivaam alla pienem m ät roska- 
puu t kasvatettavan puuston alta 
pois, saadaan  kaunis näkym ä ja 
alue tulee m etsänhoidollisesti tuo t
tavaan kuntoon.

Nyt, kun lähestym m e vuoden ja 
vuosikym m enen vaihdetta, o tta 
koon jokainen m etsänom istaja ta 
voitteeksi tienvarsim etsien kunnos
tuksen, olipa sitten kysymys ky
lätien tai pikatien varresta.

N äin  toim ien m etsäsaralla  me 
saam m e myös oikeat arvostelut 
osaksem me. E m m e me ole »Pek
kaa pahem pia», vaan näytäm m e, 
että kyllä sopii myös vieraan sil
m ää lepuuttaa  Kosken halki m at
katessa.

V. R.

sananlaskukin sanoo: »Kunnioita 
isiesi perintöä.»

Katsellessani esineitä koulum 
me m useossa, voin nähdä tap ah 
tum at niiltä ajoilta, jolloin ne 
ovat olleet käytössä. M ukava on 
katsella äm m änlänkiä ja  korentoa 
näin vesijohtojen aikaan. Silloin 
piiat kan to ivat talvipakkasillakin 
suurille karjoille vedet saaveissa 
korennolla  pitkien m atkojen 
päästä.

Sam oin vanhaa tallilyhtyä ka t
sellessani näen silmissäni vaarin  
aam upim eässä astelevan lyhty k ä 
dessä talliin hevosille apetta  an 
tam aan talikynttilän tu len  lepat
taessa lyhdyn sisässä. Piim äleili 
tuo mieleen entisaikojen heinä- 
niityt. Silloin väki lähti viikko
kausiksi heinään. Piim ä pantiin 
puuleileihin, jotka kuljetettiin  se
lässä. Voi pantiin  tuohirasiaan  ja 
m uut eväät tuohikonttiin, joka 
myös on m useossamme.

N äin  voisi jatkaa  aivan kuin 
kirjaa lukem alla.

O m an lukunsa m uodostavat 
vanhat kirjat, m uutam at jo peräi
sin 1700-luvulta. N iiden teksti 
e roaa suuresti nykyajan tekstistä. 
V ielä tahdon  m ainita e rään , jo 
m onin paikoin m useoon joutavan 
esineen, käsivarstaim en, jolla  h a 
kattiin jyvät irti tähkistä. M u
seossamme sitä ei ole, m utta  ko
tonani sellainen on ollu t joka 
syksy käytössä. Riihessä on kui
vattu  ruis ja varstaim ella kalku
tettu  jyvät irti. O npas vain  joku 
naapurik in  käynyt rukiinsa näin 
puimassa. Jokaisen, joka on syö
nyt riihirukiista tehtyä leipää tai 
puuroa  on tunnustettava, että  se 
on hyvää. K aksi toivom usta m i
nulla  vain olisi. Ensinnäkin  to i
voisin, e ttä  m uutkin  koulu t alot- 
taisivat m useotavarakeräilyn, sii
hen  kyllä innostuvat niin opetta
jat kuin oppilaatkin. Toinen to i
vom ukseni on se, e ttä  Koskelle 
perustettaisiin  kotiseutum useo. 
Sinne varm asti kertyisi paljon  ta 
varaa, kun kysym yksessä olisi 
koko pitäjä.

Pirjo Linden  V I lk. 12 v.

Piimälasku.

E nnen vanhaan käytettiin  K ar
jalassa piim äastiana laskua. Se oli 
tehty puusta  pyöreäksi sekä aivan 
um pinaiseksi. A inoastaan  noin 5 
sm :n läpim ittainen re ikä tehtiin 
yhteen laitaan, ja näin oli sitten 
m ainio laskua selässäkin kuljettaa 
kun se pieni reikä oli helppo tu k 
kia. T ällaisella astialla kuljetettiin

piim ää esimerkiksi heinäniitylle. 
Se ripustettiin täysinäisenä jonkun 
lähtijän selkään. M ukavasti se sii
nä täysinäisenä plom pki ihmisen 
kävellessä, sillä eihän siihen ai
kaan tiedetty oikein pyörästäkään, 
ja  jos jo llakulla  olisi sellainen o l
lutkin, niin eihän sitä sellaisille 
asioille m ukaan otettu. E ikä noilla 
teillä olisi pyörällä  m ihinkään 
päässytkään. V aan kun sitten näin 
selässä kantaen tuollainen piim ä- 
astia vietiin niitylle, laitettiin se 
ladon seinustalle pilvistöön sellai
seen paikkaan, johon ei päivä 
paistanut. E ikä sitä joka ilta ko 
tiin tuotu. Se sai olla siellä niin 
kauan kun siinä piim ää riitti.

P iim ää oli vähän  sitä m ukaa, 
m iten talossa oli m iehiä. Piimä- 
laskuja saatto i olla sam assa ta 
lossa m onta eri kokoa. K un piim ä 
alkoi sitten vähetä, saatettiin  sitä 
jatkaa vedelläkin, e ttä  saatiin riit
täm ään  useam m aksi päiväksi. Se 
olikin hyvää juo tavaa kuum alla, 
kun se oli siinä oikein hapannut. 
K un sitten tuo piim ä viimein lop
pui, lasku vietiin kotiin, jolloin se 
pestiin h iekan kanssa, ja niin se 
taas oli puhdas u lkoa ja  sisältä, ja 
siihen voi taas la ittaa  uu tta  pii
m ää niitylle vietäväksi. M inun esi- 
isieni p iim äläskut jäivät sinne 
K arjalan  aittaan. M inä toivoisin, 
e ttä  ne rak k aa t esineet saisivat 
o ikean säilytyspaikan.

Saara K alenius  IV  lk. 10 v.

M enneitä  m iettien

»V ierään vaan tonne vinttiin 
talleen, kyll’ n iitt’ kym m enen 
vuoren perästä  tarvitaa.»  Tällaista  
sanontaa  käytti Perkolan  vaari ai
koinaan viedessään jonkun van
han tarvekalun ullakolle. N äin 
m oni m uukin vanhanajan  ihm inen 
ajatteli tallettaessaan vanhoja esi
neitä. V arm aan  täm ä  talletus jo h 
tui m yöskin kiintym yksestä käy t
täm äänsä esinettä kohtaan. M oni 
esine näin unohtu i u llakolle tai 
a itan  orsille. Sieltä me nykyajan 
lapset niitä löydäm m e ja kyse
lem m e vanhem m iltam m e, m itä 
sellaisilla on tehty  ja m itä sellai
set ovat.

A ikanaan, kun vanhat raken
nukset häviävät, joutuvat näm ä 
vanhanajan  tarve-esineet hunnin
golle. N äiden esineiden säilyttä
m istä varten  on perustettu  koti
seutum useoita. M eidän opetta- 
jam m ekin asiaan innostuneina 
ovat perustaneet tänne koululle 
museon. Jokainen m eistä on sit
ten koettanut hankkia m useoom 
me esineitä. M inäkin vein sinne 
kurikan eli kartun. V anhem m ilta 
ihm isiltä kyselin täm än esineen 
historiaa. Sain kuulla  heiltä, että 
pyykki pestiin ennenvanhaan suu
rem m issa erissä, ja  kevättulvien 
aikana suuri kevätpyykki. Naiset 
hakkasivat paksuja kotikutoisia 
pellavavaatteita lau taa  vasten tä l
laisella kurikalla. T alvella keh rä 
tyt rohdinlangat myös käsiteltiin 
tällä  kurikalla. T uo työ oli ras
kasta ja  epäterveellistäkin, koska 
vesi oli kylm ää, ja  sitä roiskui 
naisten päälle. Paljon oli tätäk in  
kurikkaa käytetty, koska se oli 
hyvin ku lunut ja m enossa halki.

M useossa on myös korento. 
E nnen vanhaan  kannettiin  tällai
sen kanssa vesi sisään, saunaan ja 
kotieläimille.

K irjatk in  olivat ennenvanhaan 
hyvin harvinaisia. M elkein kaikki 
olivat uskonnollisia hartauskirjoja. 
O lem m e saaneet m useoom m e 
myös arvokkaan A BC-kirjan. On
pa m useossam m e käsikivetkin. 
Tällaisilla naiset ennen jauhoivat 
viljaa. Täm äkin  työ oli hyvin ras
kasta ja  vaivalloista.

Esivanhem paim m e työ oli ko 
vaa ja eläm ä karua. A hertaen 
kukonlaulusta m yöhäiseen iltaan 
asti tehtävissään ja vakaasti luo t
taen Jum alaan  he näin  selviytyi
vät vaikeassakin eläm ässä tyyty
väisinä. L uottavaisina he sanoi
vatkin:

»Jum alall’ on onnen ohjat,
Luojalla  lykyn avaim et.»

Pirkko Toivonen  IV  lk. 10 v.

M eidän m useom m e jo suuri 
haaveem m e

»K unnioita isiesi perintöä». Ta 
hän tapaan  sanotaan jo vanhassa 
sananparressa. N iinpä  on  m ei
dänkin koulullam m e entisen opet
tajam m e aikeesta v irinnyt museo-
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Kosken T.l. Osuuskassa Koski T.l. Puhelin Koski T.l. 69  289. Postisiirtotili 15 297. Hallintoneuvoston p j. Toivo Urmas,

johtokunnan p j. A a d i Kattelus, joh ta ja  Erkki Rautalin.

Toteutumista odottavia tehtäviä
Siihen aikaan kun Kosken 

kappeliseurakunta alkoi ir- 
roittautua M arttilasta, kes
kusteltiin paljon itsenäistyvän 
seurakunnan nimestä. Kirkos
sa pidetyssä kokouksessa eräs 
opettaja käytti asian johdosta 
pitkän puheenvuoron, missä 
hän luonehti nimenvalinnan 
vaikeutta, esittäm ättä kuiten
kaan itse m itään nimiehdo
tusta. Tällöin muuan hum o
ristina tunnettu is'äntämies eh
dotti välittömästi, että uuden 
seurakunnan nimeksi otettai
siin —  Patakoski. Siihen toi
set huom auttivat, että parem 
minkin sopisi uudeksi nimek
si Karjakoski, mikä on Kos
ken kylän kosken nimi.

Nimi jäi silloin m uuttam at
ta, m itä on pidettävä vahin
kona sikäli, että lukem atto
mat kirjeet, paketit ja m uut
kin lähetykset ovat menneet 
Koskelle H.l. tai Perniöön 
Kosken asemalle. Viimeksi
mainittua yhä vielä yleisesti 
luullaan T.l:n Koskeksi, joten 
sotavuosina sinne lähetettiin 
koskelaiset sankarivainajat
kin. Moni linja-automatkusta- 
ja myöskin on suunnannut 
matkansa Kosken asemalle, 
vaikka m atkan pääm ääränä 
on ollut H äm een härkätien 
varrella oleva Koski.

M utta näm ä erehdykset 
voidaan poistaa vain siten, 
että Koski T.l. tehdään niin 
tunnetuksi, että kansakoulu- 
lapsista alkaen kaikki ovat 
selvillä sen sijainnista.

Täm ä edellyttää tietysti ja t
kuvaa propagandaa.

M itkä tehtävät meitä kos
kelaisia tässä suhteessa lähin
nä  odottavat?

Ensiksikin meidän on saa
tava uusi linja-autoasema siis- 
teine ravintoloineen ja ajan- 
mukaisine mukavuuslaitoksi- 
neen. Näin siksi, että juuri 
pitäjämme kautta kulkevat 
kiitolinjamatkustajat lähinnä 
esiintyvät »kauas kuuluvine 
pahoine kelloineen.» Sitten on 
matkailuliikennettä silmällä 
pitäen saatava Liipola-museo 
siihen vaiheeseen, että sen 
aarteet ovat aina niistä kiin
nostuneiden nähtävissä. Edel
leen on saatava vanhoja työ
kaluja ja esineitä esittelevä 
museo, jota varten nuoriso
seura on jo suorittanut luet
teloinnin. Sitten kolmanneksi 
on aikaansaatava pitäjää esit
televä »aapinen», joka voisi 
olla yhteinen M arttilan, T ar
vasjoen ja Karinaisten kanssa.

Historiamme valottamisek
si olisi saatava aikaan Kosken 
kunnan historia, kuten M art
tilalla ja kohta myöskin Tar- 
vasjoella jo on. (Tohtori Oja 
tiettävästi onkin edellämainit
tuja historioita kootessaan 
huomioinut myöskin pitä
jäämme koskevan aineiston). 
Ennen tätä uutta historiaa 
olisi saatava kunnallemme 
oma vaakunansa, sillä tällä 
alalla on viime vuosina jo sii
nä määrin edistytty, ettei mi
tään puolivalmiita ehdotuksia 
tarvitse toteuttaa.

M arttilassa on muistomerk
ki Kaarle herttuan ja kunin
gas Sigismundin välisen valta
taistelun päätökseksi v. 1599 
käydyistä taisteluista. Akseli 
Kurki puolustautui ruotsalai
sia takaa-ajajiaan vastaan 
M arttilassakin, m utta katke- 
rimmat lopputaistelut lienee 
käyty Santion nummella, mis
tä  Kurjen joukot pakenivat 
kohti Helsinkiä sekä Ypäjän 
(Perttulan) että Someron 
kautta. Sorvaston tienhaaras
sa on sopiva tila historiallista 
muistomerkkiä varten.

Edelleen olisi syytä kiin
nittää m uistolaatat professo
rien Yrjö Toivosen ja Yrjö 
Liipolan syntymäkotien sei
niin. Hevonlinnan kukkula ja 
järvi olisi rantoineen julistet
tava luonnonsuojelualueiksi, 
jota paitsi olisi luetteloitava 
ja valokuvattava vanhat kan
sanomaiset rakennukset m ah
dollista ulkoilmamuseota sil
mällä pitäen.

Työm aa siis olisi laaja, 
kunhan löytyisi vain työnteki
jöitä.

Eikö kotiseutuyhdistys olisi 
herätettävä toimimaan? Ja  ei
kö sen säännöt olisi kirjoitet
tava niin, että yhdistyksen jä
seneksi ovat tervetulleita kaik
ki, joiden pyrkimyksenä on 
kotiseutunsa —  Kosken T.l:n 
—  kaikinpuolinen kehittämi
nen, siis sen entisyyden ja tu 
levaisuuden vaaliminen tun
nuksin: »Sitä kuusta kuulemi
nen, jonka juurella asunto».

V A PPU LA U L A JA ISE T
N U O R T E N T U V A L L A

Kosken T.l. M ieslaulajat ovat 
kuluneenakin talvena harjoitelleet 
ahkerasti ja tunnollisesti. V aikka 
kuorolla  on o llu t paikkakunnalta  
poissiirtym isien vuoksi laulajien 
m enetyksiä, on se to isaalta saanut 
riveihinsä uu tta  laulaja-ainesta. 
T oim inta on jatkunut vireänä, ja 
vapunpäivänä klo 13 on m eillä 
kullakin tilaisuus Kosken T.l. 
N uorten tuvalla  kuulla  kuoron 
esittävän talvikauden harjo itusten
sa tulokset. E ikä yksin kuulla, 
vaan m yöskin nähdä m uuta  vap- 
puohjelm aa, kuten »Akkojen tans
si» j.n.e. V appuna sitten tavataan  
N uortentuvalla .

K A N SA K O U LU LA IST EN
PIIR U ST U SK IL PA IL U

Osuuskassa järjesti syysluku
kaudella  osuuskassaviikolla k an 
sakoululaisten piirustuskilpailun. 
K uten aikaisem m in olem m e ker
toneet, oli parhailla  piirtäjillä  
m ahdollisuus päästä  lentokoneesta 
käsin tu tustum aan T urkuun ja sen 
ym päristöön.

M ainitulle lentom atkalle, joka 
tapahtunee vapun aikoihin, pääsee 
koskelaisista piirtäjistä  H arm aan  
koulun oppilas Jorm a Lehti sekä 
sam an koulun yksi opettaja. On- 
nittelem m e.

SU O TU ISA A  K E H IT Y STÄ  
E D E L L E E N

K osken T.l. O suuskassan kehi
tys on jatkunut suotuisana ku lu 
vankin vuoden aikana. K olm en 
ensim m äisen kuukauden talletus- 
lisäys on noin 28 milj. m arkkaa, 
joten 400 m iljoonan talletusraja 
lähestyy hyvää vauhtia. M yöskin 
tainoitustoim inta on o llu t runsasta 
sekä om ista varoista, että  m aan- 
käyttölainavaroista, sillä m aan- 
käyttölainojakin on  kuluvan vuo
den aikana jo välitetty  4 milj. 
m arkkaa ja  useita  hakem uksia on 
eri portaissa odottam assa hyväk
symistään.
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Tähdenvälejä K osken T.l. kunnan  
pöytäkirjoista  v. 1900.

»V uonna 1900 tam m ikuun 3 
päivänä kokoontui kuntakokouk
sessa sitä varten valittu  kom itea 
H ongiston Purhaalle  tekem ään 
ääntö- ja veroitusluetteloa täksi 
vuodeksi, jossa toim ituksessa alle
kirjoittanut kunnallislautakunnan 
puheenjohtaja m erkitsi veroäyrit 
sekä johti kokousta.

§ 1.
Toim ituksen perusteeksi o tet

tiin kunnalliskokouksen m ääräyk
sen m ukaan seuraavat ehdot:

Joka m anttaalille laskettiin 100 
veroäyriä ja varallisuudesta niin- 
hyvin tilallisille kuin tilattom ille
kin siten että 100 m arkan tulosta 
l:si ja siittä ylöspäin joka 20 
m arkasta l:si veroäyri.

Palvellusväelle laskettiin vai- 
vaism aksuja varten veroäyrejä 
erityisessä sarjassa ääntölistan pe
rään  sam oilla perusteilla kun edel
lisinä vuosina sam anlaisesta to i
m ituksesta tehdyissä pöytäkirjo is
sa tarkem m in on se lite tty  .»

*

Edellisen vuoden verotusta kos
kevassa vastaavassa pöytäkirjassa 
on selitetty palkollisten veroäy
rien m äärääm inen tarkem m in:

västyttää lainan nostamista
kin.

M aankäyttölainahakemus- 
ten käsittely eri portaissa on 
vienyt aikaa yhteensä 2— 3 
kuukautta. Kuluvan vuoden 
lopulla ovat hakemukset kui
tenkin tuntuneet viivästyvän 
ja  se johtunee siitä, että kulu
van vuoden m äärärahat alka
vat olla loppuun käytetyt.

Valtion ensi vuoden meno
arvio ei ole vielä loppuun kä
sitelty eduskunnassa eikä tar
koitukseen varatuista m äärä
rahoista ole vielä varmuutta. 
Asioita seuranneiden taholta 
on kuitenkin mainittu, että se 
saattaa olla pienempi verrat
tuna kuluvan vuoden m äärä
rahaan.

Asunto- ja rakentamislai- 
nahakemuksien käsittelyyn on 
tehty sikäli muutos, että asu
tuslautakunnat käsittelevät 
hakemuksia vain kaksi kertaa 
vuodessa. Lainahakemukset 
hyväksyttyine piirustuksineen 
ja  muine asiakirjoineen on jä
tettävä osuuskassalle ennen 
helmikuun ja toukokuun 1. 
päivää. M ikäli rakentaminen 
on tarkoitus suorittaa tai 
aloittaakin ensi vuoden aika
na, on varminta jättää laina- 
hakem ukset sisälle jo ennen 
helmikuun 1 päivää, koska  
tällöin jaetaan pääosa tarkoi
tukseen varatuista varoista. 
M uita maankäyttölainahake- 
muksia käsittelee asutuslauta
kunta pitkin vuotta.

»- - - eli niin, että  palkollinen 
joka saa vapaan ylöspidon, vuo- 
sivaatteet ja  50 m arkan  rahapal
kan, otettiin vastaam aan 200 m ar
kan vuosituloa josta laskettiin l:si 
veroäyri ja siittä ylöspäin joka 
20 m arkasta  l:si veroäysi. T ä 
m än vaivaism aksun kannosta ja 
m äärästä ehdotti kokous sam aa 
kuin ennenkin käytetty on, eli e ttä 
veroäyri m äärättäisi sam aan h in
taan kuin kunnallisveroäyritkin ja 
kannettavaksi myös niiden yhtey
dessä.»

*
K unnalislautakunnan laatim as

sa tilastollisessa kertom uksessa v. 
1900 m ainitaan, että ylitalven 
elätettyjen eläinten lukum äärät 
olivat seuraavat:

Hevosia 504, varsoja 75, h ä r
kiä ja  sonneja 106, lehm iä 1570, 
n uortakarjaa  735, lam paita  1528, 
sikoja 240, kanoja 924 ja h an 
hia 3.

Sam an kertom uksen kohdassa 
n:o 28 on seuraava tilinpäätös. 
(Tuloja)
»T akseerattua Smk 6.707:10 
A renttia korkoa yra 936:08 
M uita tuloja 692:50

8.335:68
(M enoja)
K unnallishallinto Smk 495:—  
Koulutoim i 2.876:88
Kyyditykseen kestik.

m aantie .....................  42:44
Terveys ja sairaanhoito  955:84
M uita m e n o ja .................... 3.818:40

8.188:56
M aksam aton velka 31 p. joulu
kuuta 1900, 4000 m k (m aanvil- 
jelysrahasto)

❖
V uonna 1900 huhtikuun 23 päi

vänä pidetyssä kuntakokouksessa 
käsiteltiin kunnan eri tilit, joista 
tilin tarkastajat olivat antaneet seu- 
raavan lausunnon:

»Tarkastettuam m e kuntam m e 
kunnalliset ja  kansakoulujen tilit 
vuodelta 1899 saam m e me alle
k irjoittaneet lausua seuraavaa: 
Kaikki m uut tilit ovat oikein ja 
ilman m uistuksen syytä tehdyt 
paitsi V iljelyslainarahaston tili, 
jossa K. V ähäkokin  k o ro t 100 
m arkan lainasta on m erkitty  1 
m arkaksi 80 penniksi kun pitäisi 
olla 3 m arkkaa 60 penniä, joten 
tuloihin on o tettava 1 m arkan 80 
pennin lisäys.

V aivaisrahaston tilissä on M iina 
H akala m erkitty  saaneeksi 125 
m arkkaa, m utta välikirjan m u
kaan on hän saanut ainoastaan 75 
m arkkaa, m inkä tähden m enot 
ovat vähennettävät 50 m arkalla. 
Tässä tilissä kaipaam m e m uuten 
useasta m enoerästä vahvikkeita, 
eikä tästä  puutteellisuudesta ole 
kaikki m uutkaan tilit aivan va
paat. V aivaisruisrahaston ylös- 
kantokirjan  m ukaan on ylöskan- 
nettava sum m a laskettu 124,72 
hl. kun pitäisi olla 124,82 hl., siis

on todella kannettu  10 litraa 
enem m än kun m itä tiliin on m er
kitty.

K un korkokanta  rahastoissa ylei
sesti uloslainatuille rahoille viime 
vuoden aikana on nostettu  5:stä 
6:teen prosenttiin , tahdom m e kun
takokoukselle huom auttaa , eikö 
olisi syytä nostaa m yöskin k u n 
tam m e eri rahastoista  velkakir
joja vastaan lainatuista  rahoista  
—• yhteensä 9.111 m arkkaa 10 
penniä —  korko  6:teen p rosen t
tiin.

Rahastonhoitajalle saam m e 
m uuten ehdottaa  täydellistä tilin- 
edesvastuuvapautta. K oskella h u h 
tikuun 21 päivänä 1900.

M agnus G rönfors
Edv. Penttinen».

2 . §
»Kysymyksen johdosta, tah too 

ko Kosken kunta edesauttaa tele
foonijohdon aikaansaam ista k u n 
nanlääkärille  ja m illä sum m alla? 
päätti kuntakokous, että  kunhan 
varoista tähän  tarkoitukseen luo
vutetaan 150 m arkkaa, kuitenkin 
sillä ehdolla, että  telefoonilla  joka 
aika vuorokaudesta voi päästä lää
kärille. s.t.s pääsyn telefoonikes- 
kuksien k au tta  tulee olla vapaa 
yölläkin.

M yönnettävä rah am äärä  on 
kuitenkin vähennettävä sillä sum 
m alla, joka K oskella ennen on 
koottu telefoonin aikaansaam i
seksi M arttilan  kätilölle, koska 
telefoonijohdon asettam inen m ai
nitun kätilön  asuntoon ei enää ole 
tarpeellinen.»

*
Joulukuun 27 pnä  1900 pide

tyssä kuntakokouksessa vahvistet
tiin kunnalislautakunnan tekem ä 
talousarvio vuodelle 1901, ja  oli 
se seuraavanlainen:

M e n o j a .
K unnallistoim i ............
Kansakoulujen poltin-

puut ...............................
K ätilön ja rokottajan

p alkat ..........................
Kansakoulujen opetta

jain p a lka t ................
K ansakoulujen hyyryt

y.m. t a r p e e t .................
K unnanlääkärin  palkka 
K ihlakunnanoikeuden 
lautam iesten palkat 
K utsuntatoim iston jäse

nille ..........................
K unnan lainakirjastoon

Vankien kuljettajalle 60:—
V aivaishoitoa varten  . 1.500:—
K ansakoulujen rakennus

rahastoon 1.000:—
R ahastonhoitajan  saa

tavan peittäm iseksi 1.300:—
Arvioitu kustannus T a 

id a n  koulun u lko ra
kennusta varten 700:—

Satunnaisia m enoja va r
ten ............................... 237:70

Y hteen 8.687:70

T u l o i k s i .  

Seitsem änkym m entä 
(70) penniä 12411:sta 
veroäyriltä  tekee 8.687:70

K unnallislautakunnan tekem ä 
tulo- ja  m enoarvio hyväksyttiin 
sellaisenaan yksimielisesti ja p ää 
tettiin niin ollen ensi vuoden ylös- 
kannossa kannettavaksi seitsem än
kym m entä (70) penniä kultakin 
veroäyriltä.

KANSAKOULULAISTEN
PIIRUSTUSKILPAILU.

Yhteistoiminnassa Kosken 
kansakoulujen opettajakun
tien kanssa järjestettiin osuus- 
kassaviikolla kansakoululais
ten piirustuskilpailu. Osanot
to kilpailuun oli runsas ja  tu 
lokset yllättävän hyviä. A i
heiksi olivat seuraavat: Pai
menpoika, Syysmyrsky, Peik
ko ja keijukainen, Tavoitteet 
korkealle sekä kukka- tai leh- 
tiaihe. Kustakin koulusta lä
hetettiin osuuskassaan viisi 
parasta piirustusta, joista kol
mijäseninen palkintolauta
kunta valitsi kolme parasta 
edustam aan Koskea koko 
Varsinais-Suomen Osuuskas
sojen Liiton käsittävään kil
pailuun. Tässä kilpailussa par
haiten sijoittuneille on palkin
tona lentom atka Turun ympä
ristössä. Pidämme peukkua 
pystyssä, Pirjo Kanasuon Sa- 
topäästä ja  A rja Katteluksen 
ja Jorm a Lehden Harm aalta, 
puolesta, jotka pääsivät m u
kaan loppukilpailuun. Kunkin 
koulun parhaille jaamme pal
kinnot ensi vuoden puolella.

Osuuskassa pyytää kiittää 
kaikkia kilpailussa mukana 
olleita oppilaita, heidän opet
tajiaan ja palkintotuomareita.

A urasen  K irjap a in o , F orssa  1960
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