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Toteutumista odottavia tehtäviä
Siihen aikaan kun Kosken 

kappeliseurakunta alkoi ir- 
roittautua Marttilasta, kes
kusteltiin paljon itsenäistyvän  
seurakunnan nimestä. Kirkos
sa pidetyssä kokouksessa eräs 
opettaja käytti asian johdosta 
pitkän puheenvuoron, niissä 
hän luonehti nimenvalinnan 
vaikeutta, esittämättä kuiten
kaan itse mitään nimiehdo
tusta. Tällöin muuan humo
ristina tunnettu is'äntämies eh
dotti välittömästi, että uuden 
seurakunnan nimeksi otettai
siin —  Patakoski. Siihen toi
set huomauttivat, että parem
minkin sopisi uudeksi nimek
si Karjakoski, mikä on Kos
ken kylän kosken nimi.

Nim i jäi silloin muuttamat
ta, mitä on pidettävä vahin
kona sikäli, että lukematto
mat kirjeet, paketit ja muut
kin lähetykset ovat menneet 
Koskelle H.l. tai Perniöön 
Kosken asemalle. V iim eksi
mainittua yhä vielä yleisesti 
luullaan T.l:n K oskeksi, joten 
sotavuosina sinne lähetettiin 
koskelaiset sankarivainajat
kin. M oni linja-automatkusta- 
ja myöskin on suunnannut 
matkansa Kosken asemalle, 
vaikka matkan päämääränä 
on ollut Hämeen härkätien 
varrella oleva Koski.

Mutta nämä erehdykset 
voidaan poistaa vain siten, 
että Koski T.l. tehdään niin 
tunnetuksi, että kansakoulu- 
lapsista alkaen kaikki ovat 
selvillä sen sijainnista.

Tämä edellyttää tietysti jat
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-m useo 
siihen vaiheeseen, että sen 
aarteet ovat aina niistä kiin
nostuneiden nähtävissä. Edel
leen on saatava vanhoja työ
kaluja ja esineitä esittelevä 
m useo, jota varten nuoriso
seura on jo suorittanut luet
teloinnin. Sitten kolmanneksi 
on aikaansaatava pitäjää esit
televä »aapinen», joka voisi 
olla yhteinen Marttilan, Tar
vasjoen ja Karmaisten kanssa.

Historiamme valottamisek
si olisi saatava aikaan Kosken  
kunnan historia, kuten Mart
tilalla ja kohta m yöskin 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 
om a vaakunansa, sillä tällä 
alalla on viime vuosina jo sii
nä määrin edistytty, ettei mi
tään puolivalmiita ehdotuksia 
tarvitse toteuttaa.

Marttilassa 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 
Marttilassakin, mutta katke- 
rimmat lopputaistelut lienee 
käyty Santion nummella, m is
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 muistolaatat 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 mah
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».

VAPPUL AUL A J AISET 
NUORTENTUVALLA

Kosken T.l. Mieslaulajat ovat 
kuluneenakin talvena harjoitelleet 
ahkerasti ja tunnollisesti. Vaikka 
kuorolla on ollut paikkakunnalta 
poissiirtymisien vuoksi laulajien 
menetyksiä, on se toisaalta saanut 
riveihinsä uutta laulaja-ainesta. 
Toiminta on jatkunut vireänä, ja 
vapunpäivänä klo 13 on meillä 
kullakin tilaisuus Kosken T.l. 
Nuortentuvalla kuulla kuoron 
esittävän talvikauden harjoitusten
sa tulokset. Eikä yksin kuulla, 
vaan myöskin nähdä muuta vap- 
puohjelmaa, kuten »Akkojen tans
si» j.n.e. Vappuna sitten tavataan 
Nuortentuvalla.

KANSAKOULULAISTEN
PIIRUSTUSKILPAILU

Osuuskassa järjesti syysluku
kaudella osuuskassaviikolla kan
sakoululaisten piirustuskilpailun. 
Kuten aikaisemmin olemme ker
toneet, oli parhailla piirtäjillä 
mahdollisuus päästä lentokoneesta 
käsin tutustumaan Turkuun ja sen 
ympäristöön.

Mainitulle lentomatkalle, joka 
tapahtunee vapun aikoihin, pääsee 
koskelaisista piirtäjistä Harmaan 
koulun oppilas Jorm a Lehti sekä 
saman koulun yksi opettaja. On- 
nittelemme.

SUOTUISAA KEHITYSTÄ 
EDELLEEN

Kosken T.l. Osuuskassan kehi
tys on jatkunut suotuisana kulu
vankin vuoden aikana. Kolmen 
ensimmäisen kuukauden talletus- 
lisäys on noin 28 milj. markkaa, 
joten 400 miljoonan talletusraja 
lähestyy hyvää vauhtia. Myöskin 
lainoitustoiminta on ollut runsasta 
sekä omista varoista, että maan- 
käyttölainavaroista, sillä maan- 
käyttölainojakin on kuluvan vuo
den aikana jo välitetty 4 milj. 
markkaa ja useita hakemuksia on 
eri portaissa odottamassa hyväk
symistään.
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Ville Alitalo  —  vanhan Kosken merkkimies
Syksyllä 1928 julkaisi Turun- 

maa-lehti erittäin sisältörikkaan 
Kosken numeron, missä Eelis K e
sällä kertoi muistojaan isästään 
Ville Alitalosta. Kun yli 30 vuo
dessa on Koskelle ylennyt koko
naan uusi sukupolvi, olemme sen 
iloksi —  Kesälän omaisten lu
valla —  lainanneet Koskelaiseen 
Eelis Kesälän muistiinpanot isäs
tään.

»Ville Alitalo oli yksi aikansa 
—  sanoisinko luonnonurheilija ja 
-voimailija. Hän polveutui koske
laisesta Paavolan metsästäjäsu- 
vusta. Isänsä oli Joonas Antin
poika (Susi-Joonas, Paavolan poi
ka ja omisti Alitalon tilan Katte- 
luksella), jonka tilan Ville van
himpana poikana isältään peri.

Villellä oli siis jo syntyessään 
suonissaan vahva annos »metsän- 
verta», joten lankesi luonnostaan, 
että metsä veti hänetkin jo aivan 
nuorena helmaansa. Isänsä opas
tamana ja synnynnäisten viestien 
innoittamana Villestä jo pikku 
poikana varttui etevä ampuja ja 
karski metsän samoilija. Ja kun 
hän muuten omasi vielä kook
kaan ruumiin ja harvinaisen lujat 
voimat sekä uupumattoman tah
donvoiman, tuli hänestä pian ym
päristönsä merkkimies.

Alitalon metsästysalaan kuului 
sekä turkiseläimet: sudet, ilvekset, 
ketut, näädät ja saukot että riis
talinnut.

Alitalolle oli kehittynyt harvi
naisen tarkaksi sekä luonnon- että 
riistaeläinten tuntemus —  siksi 
hän harvoin epäonnistui pyynti- 
reisuillaan. Luonnon merkeistä 
sekä korppien ja varisten äänistä 
kerrottiin hänen eroittavan ja tie
tävän milloin tuli susia tai koska 
tuli kettuja paikkakunnalle. Siksi 
tuli kiireesti panna pyyntineuvot 
kuntoon ja vahtisaunaan lämmin
tä. »Alitalo menee vain 'ottamaan’ 
kun tavallisesti tarttee mennä 
'pyytämään’ otusta» —  sanoivat 
hänen aikalaisensa.

M utta ettei se otuksen pyynti 
hänellekään aina noin vaan »ot
tamista» ollut, kerrottakoon to
distukseksi pari näädän pyynti- 
retkeä, mitkä Alitalo suoritti il
man koiria —  muuten oli paras 
näädän metsästysaika syystalven 
ensilumilla.

Alitalo näki kotimetsässään 
tuoreet näädän jäljet —  ei muuta 
kuin heti samoamaan jälkiä! Ei 
aikaakaan, kun näätä nousee puu
hun ja alkaa tunnettuun tapaansa 
salaman vikkelästi hypellä puusta 
puuhun, tehden toisinaan häm 

mästyttävän pitkiäkin hyppyjä. 
Alitalo vähentää vaatteitaan ja 
ravaa vikkelästi jäljessä —  pyssy 
valmiina kun »holleille» passaa, 
antamaan silmänräpäyksessä kuo- 
linnapsauksen. M utta näätä on 
»metsän» lempilapsi; se tuntee 
vainoojansa, hiipii virstakaupalla 
näkymättömänä tiheässä ja kor
kealla metsän latvistossa. M utta 
pienoinen kaarnan tai naavan il
masta alas leijaileminen sekä ok
salta pudonneen lumen erikois- 
jälki viti lumessa on tarpeeksi 
suomalaiselle intiaanille jo kau
kaa osoittamaan, mistä tie kulkee 
metsän villille pojalle. Näin jat
kuu »murtomaan» kilpajuoksu —  
samotaan salot, kaarretaan korvet, 
hypellään hetteiset rämeet ja kui
vat kankaat Koskelta Kuusijoen 
puolelle ja sieltä yhä edemmäksi 
Kanunkin suuriin metsiin aina 
Kiikalan rajan taakse! Täällä al
kaa metsä harveta ja tuli eteen 
isompi aukeama. N äätä kurkiste- 
lee, silmät punaisena hehkuen, vii
meisen puun äärimmäisellä ok
salla —  näin hetkinen heiluen 
korkealla oksalla. M utta samassa 
jo saapui hellittämätön metsästäjä 
märkänä ja alusvaatteissaan »hol
lille». Valtava pamaus vaan ja 
komeassa kaaressa syöksyy verta
vuotavana kuoleva näätä valkealle 
lumelle.

Alitalo »otti» nyt näädän kai
naloonsa ja tallusteli lähimpään 
kylään. —  Tämä »murtomaa»- 
taival on suoraa tietäkin mitattuna 
hyvällinen maratonmatka.

Kylässä otettiin sitkeä metsäs
täjä ihmetyksin ja ihailun tuntein 
vastaan —  »syötettiin ja juotet
tiin» ja vasta kolmantena päivänä 
laskettiin mies kotimatkalle.

Toisella kerralla sattui saman
lainen näädän metsästys. Löydet
tyään jäljet taaskin omasta met
sästään, alkoi tuima kaksinkamp
pailu pitkin metsiä ja saloja aina 
Vaskion puolelle Halikon pitäjää. 
Vanha ovela näätä teki monenlai
set »konstit ja  koukut»: Eräänkin 
eteen tulleen paljaaksi hakatun 
aukeaman reunalla se hypähti 
alas puusta ryömien pitkin maata 
lumen alla koko aukeaman toi
selle puolelle kasvavaan metsään 
sekä nousi taas puuhun —  näin 
jälkiä tekemättä. M utta tämäkään 
ovela temppu ei jäänyt Alitalolta 
huomaamatta. Hän näki vilauksen 
ja selvän reijän lumessa. Samosi 
vain kiireesti halki aukeaman ja 
näki parahiksi, kun näätä nousi 
puuhun. Viimein näätä pujahti 
maahan kaadettuun kelohaapaan, 
eräästä tikan tekemästä reijästä 
puun onttoon sydämeen. Puussa 
näkyi olevan useitakin tikan rei
kiä. Nyt otti Alitalo lakkinsa ja

tukki pääreijän, toisen reijän tuk
keeksi riisuttiin liivi, kolmanteen 
saatiin jalasta sukka jne., kunnes 
kaikki reijät oli huolellisesti tu
kittu. Sitten vähennettiin pyssystä 
kutia, vain jokunen hauli jätettiin 
—  puukolla koverrettiin tyvipuo- 
len lahoa sydäntä, kunnes saatiin 
pieni reikä onttoon sydämeen. 
Reikään sovitti Alitalo nyt pyssyn 
piipun, pitkin puun pituussuuntaa 
ja laukasi. Ilman paineesta »lensi
vät lakit ja sukat ja kuolevat nää
dät ulos lumelle».

Kerran ajoi Alitalo eräänä tal- 
visunnuntaina hevosellaan Ilonie
men pruukista —  missä hän oli 
ollut halkokauppoja tekemässä. 
Kotimatkallaan ajoi hän Liipolan 
metsän kautta, missä näki näädän 
jäljet. Näitä tarkastellessaan huo
masi hän ne nousseen ylös kelo 
haapaan tikan reijästä sisälle. Mi
käs nyt neuvoksi kun —  harvi
naista kylläkin —  ei sattunutkaan 
olemaan pyssyä mukana! Alitalo 
katkoo veitsellään pisimmän räi- 
pän, riisuu sitten yltään liivin, 
josta käärii pitkulaisen käärön. 
Tämän hän pisti halkaisemansa 
räipän nenään ja nosti sen nää
dän reikään lujaksi tukkeeksi. Ajoi 
sitten rauhallisesti kotiin. M aa
nantaiaamulla pisti hän kirveen 
ja pyssyn rekeen ja karahutti nää
dän vankilaa tarkastamaan —  liivi 
näkyi olevan aivan samassa asen
nossa eikä muutakaan uloskäy- 
tävää oltu tehty. Nyt laski Alitalo 
»muutaman tuiman täräyksen» 
reijästä alaspäin hauraan haavan 
pinnasta lävitse, kunnes arveli 
näädän saaneen surmansa. Kaatoi 
sitten kirveellä haavan ja otti nää
dän ulos.

Saukon metsästys kysyi myös
kin suurta tarkkuutta ja nopeata 
neuvokkuutta —  saukko kun vai
noojansa vainottuaan sukeltaa no
peaan pitkät matkat veden alla ja 
sekunnin ajaksi jossakin kaukaa 
kohottaa hienon turpansa vesira
jaan ilmaa vetäisten —  sitten taas 
kadoten. Juuri sillä silmänräpäyk
sellä pitää huomata tuo kaukai
nen »piikki» veden pinnalla ja en
nen seuraavaa silmänräpäystä pi
tää laukaista.

Oli lämmin heinänteon aika. 
Alitalo saapui iltamyöhään kotiin 
Takamaan niityltä heinästä. Väki 
istui väsyneenä penkillä illallisen 
syötyään, mutta isännän silmät 
tähyävät ikkunasta ulos, missä 
joen kalvo rasvatyynenä välkkyy 
laskevan auringon hohteessa. 
M utta veden pinnalla eroittaa ai
van hienon vireen, mikä liikkuu 
alaspäin. Enempää ei tarvittu. 
»Sauko»! huudahtaa Alitalo ja 
syöksyy kamariin. Tulee sieltä kä
dessä kaksi ladattua pyssyä, joista

toisen tyrkkää renkinsä kouraan 
virkkoen: »Käy Partelan puolta 
rantaan, ettei se ui ruohistoon pii
loon, minä kuljen omaa rantaa!» 
Sitten he juoksivat kiireesti joelle. 
Saukko läksi sukeltamaan alas
päin vain joskus se kohotti »piik- 
kinsä» mutta heti taas sukelsi. 
Kulkivat näin virstan verran, kun 
taas etäällä kohosi hieno »piikki» 
pinnalle, mutta samassa myös pa
mahti varmasti tähdätty laukaus. 
Alitalo virkkoi, taivasta tarkas
tellen: »Ei toi lähde sieltä enää 
nyt; kolmantena päivänä tulee sa
de ja koko kotoniittu on hajalla 
(heinät)». Kokosivat seuraavana 
päivänä heinät sateen alta ja sit
ten meni Alitalo ja haravoi ko
mean saukon ylös joesta.

Varsinainen ja tuottoisin met
sästys Alitalolle oli susien ja ket
tujen pyynti. Näitä hän pyydysti 
sekä syötti-raudoilla että myrkyllä 
kuin myös kopista vahtimalla. 
Varsinkin viimemainittu tapa ei 
pahasti ruumista rääkännyt kun 
vain silmät pysyivät virkeinä. Ja 
kyllä uni kaikkosi, kun keskiyön 
kuutamossa tulla hiiviskeli suuri 
harmaaturkkinen susi —  väliin 
useampikin —  haaskalle, josta sen 
varmasti tähdätty surmankuula 
tavotti.

Kerran tappoi susi Alitalon kar
jasta parhaimman hiehon. Alitalo 
noitu sydämessään kostoa »vino- 
silmille». Kätki hiehon raadon 
syvälle saveen josta vasta talven 
tullen sen kaivoi vahtikoppinsa 
taakse syötiksi. Talvella ampui 
Alitalo yksin siitä haaskalta 2 
sutta ja  9 kettua —  saaden näin 
ainakin kymmenkertaisen hinnan 
hiehostaan.

Toisella kerralla tappoivat su
det varsan. Alitalo menetteli sa
malla tavalla ja pisti talven tul
len 14 kapselia varsan jäännök
siin. Tuli susilauma ja pistivät 
poskiinsa haaskat ja kapselit. Pari 
kolme sutta löysi Alitalo heti lä
histöltä, mutta toiset olivat pääs
seet juoksemaan kauas metsiin, 
joista niitä vasta keväällä ja ke
sällä löydettiin.

Kävi toisinaan Alitalolle nolos- 
tikin: TauselaSta —  naapurikyläs
tä —  oli eräästä talosta isännän 
ilmoituksen mukaan karhu tappa
nut lehmän kaukana takamaalla 
ja kätkenyt ruhon sammaliin. Va
hingon kärsinyt isäntä tuli asiasta 
Alitalolle puhumaan. Lähtivät 
tappopaikalle molemmat miehet 
pyssyin ja kirvein varustettuna. Ja 
aivan oikein. Siellä suossa löytyi 
pahasti raadeltu lehmänruho kät
kettynä. Tekivät ylös puun oksien 
varaan vahtilavan ja nousivat il
lan tullen sinne vahtimaan. Jän
nittävä ja hämärtävä yö kait ru
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Vanhan valokuvan kertom aa

pesi Tausalan isäntää —• tottu
maton kun oli tämmöisiin hom 
miin —  hieman peloittamaan, 
koskapa helpotti pyssystään jä- 
reän karhunkutin metsään, jotta 
oksat sinkoilivat ja erämaa raikui.

»Noh —  minkäs työn sä nyt 
teit?» huudahtaa suuttunut Ali
talo.

»Emme suinkaan täällä muuten 
nukkua uskalla; tulee vielä karhu 
ja pistää kaupan päälliseksi mo
lemmat äijät poskiis!» puolustelee 
Tausalan mies. Silloin tarttui rai
vostunut Alitalo naapuriaan »krai- 
suista» huudahtaen: »Tahdotkos 
että heitän sinut — kelvottoman 
—  tuonne haaskasi päälle kun pi
lasit koko pyyntihankkeet» —  ja 
hirmuinen rytinä syntyi ylhäällä 
lavalla. »Velikultaa» huutamalla 
sai Tausalan mies kiihtyneen 
metsästäjän helpoittamaan otteen
sa. M utta hukkaan menivät näin 
hyvät humalat: ei sieltä tullut kar
hua eikä sutta seuraavinakaan 
öinä.

Tulisi pitkäveteiseksi kertoella 
niistä monista metsästysseikkai- 
luista, joita Alitalo oli kokenut 
ja joita hän useasti —  leikkisä ja 
puhelias kun oli luonteeltaan — 
kertoi.

Miten tarkka oli Alitalo ampu
maan ja miten kauaskantoisia 
pyssyjä hänellä oli, kerrotaan hä
nen useasti ampuneen kaukana 
kiitävän ketun, toisinaan taas pu
dottaneen korkealla »lumiauras- 
sa» leijailevan kurjen alas. —  
Mutta kylläpä ne pyssyt pidettiin 
ja hoidettiin kuin silmäterät!

Useasti käytiin häntä pyytä
mään susi- ja ilvesjahteihin —  tuli 
metsästäjiä Salosta ja Pikkiöstäkin 
asti.

Yli 50 vuotta sitten pidettiin 
Iso-Sorvaston Ali-Kärrillä 2-viik- 
koiset karjanhoitokurssit, joilla 
opeteltiin karjanhoitoa sekä luen
tojen että käytännön harjoitusten 
avulla.

Silloin kursseilla mukana ollut
nykyinen Kuuselan vanhaemäntä 
on luovuttanut oheisen kuvan 
Koskelaisen käyttöön ja kertoilee 
kuvaan ryhmittyneistä kurssilai
sista tai muuten paikalle osuneista 
henkilöistä seuraavasti:

Hänen harvinaiset voimansa 
olivat tunnetut myös hyvinkin 
etäällä. Kun »Ylimanu» miehet 
Hämeen pellavapitäjistä kävivät 
Turun markkinoille ja saapuivat 
ikivanhalle markkinapaikalleen 
Jättälään , lähettivät he oitis 
»haasteen» Alitalolle puolusta
maan mainettaan jonkun heidän 
seurassaan olevan voimamiehen 
kanssa. »Ystävyysottelussa» — 
mikä tavallisesti oli väkikapulan 
vetoa —  pysyi Alitalon »ahteri» 
aina »plassisas». Pari kertaa oli 
hämäläisten sakissa ollut mies, jo
ka oli tasaväkinen ja ottelu jäi 
ratkaisematta.

Alitalo harrasti myös lämpi
mästi yhteiskunnallisia ja varsin
kin valistuspyrintöjä. H än oli yksi 
niistä 5— 6 isännästä, jotka heras
tuomari I. Hembergin alotteesta 
yksityisesti perustivat Kosken (Ta
iotan) ensimmäisen kansakoulun 
1870-luvun alkuvuosina.

Syyskuun 25 päivän iltana 1878 
päättyi Ville Alitalon elämä. Hän 
hukkui kotinsa lähellä Paimion- 
jokeen ollessaan paluumatkalla 
Kosken lainajyvästön hoitokun
nan kokouksesta.»

Pöydän takana istumassa va
semmalla on kurssin ohjaaja, Vih
tori Juusela, Huittisista. Hänen 
vierellään, samoin istumassa, on 
kurssitalon silloinen isäntä, kaup
pias M atti Walden (Valanne), 
joka Koskelta muutti Prunkka- 
laan eli nykyiseen Auran pitäjään.

Toisessa rivissä vasemmalta al
kaen on ensimmäisenä seisomassa 
Väli-Urmaan ainoa tytär Helmi, 
myöhemmin saman talon emäntä, 
solmittuaan avioliiton Arvid Pur- 
haan kanssa.

Edelleen oikealle päin mentäes
sä on istumassa Yli-Urmaan ai
noa tytär Lahja, josta tuli Knuu
tilan emäntä Humppilaan. H ä
nestä seuraavana on istumassa 
Vanhan-Mäkilän silloinen emäntä 
Anna Vanha-Mäkilä. H än oli Pit- 
käjärveltä Kökön tyttäriä.

Seuraavina ovat Yli-Mattilan 
silloinen isäntä Juho, kotoisin So
merolta ja vierellään vaimonsa 
Aina, o.s. Jakala. Viimeisenä is
tumassa on »M attarin mamma», 
Miina Koivunen.

Takarivissä vasemmalta alkaen 
on ensimmäisenä Sorvaston kou
lun pitkäaikainen opettaja Frans 
Kokkinen, joka oli syntyisin Ta- 
palan Vähä-Kokilta.

Seuraavana on kurssitalon ty
tär Saima Walden, joka nykyisin 
pitää kesäsiirtolaa Yläneen Hauk- 
kavuoressa. Takana seisomassa on 
Hyhkön isäntä Juho Hyhkö ja 
hänen edessään Sorvaston Kuja
lassa työssä ollut Hilma, joka 
muutti myöhemmin Amerikkaan. 
Viimeksi mainitun rinnalla on 
Ali-Urmaan tytär Lyyli, joka 
solmi avioliiton metsänhoidonneu- 
voja Muntolan kanssa. H än asus
taa nykyisin Turussa. Seuraavana

onkin kertojamme, juuri 80 ikä
vuottaan täyttänyt Elsa Vesala, 
joka solmi avioliiton Juho K ärrin 
kanssa ja suorittanut elämän
työnsä Kuuselan emäntänä. Sitten 
on vuorossa kurssitalon toinen ty
tär Siviä Walden ja hänen vie
rellään Lyydi Lassila, joka solmi 
avioliiton Haapasen kanssa M art
tilasta. Hän on nykyisin Paltan 
vanha emäntä.

Seuraavana on Nahilan Mari 
Nummikulmalta. Hänestä tuli 
Väinö Rantasen emäntä Ypäjälle. 
Sitten nähdään seisomassa Yli- 
Seppälän silloinen isäntä Alfred 
Iso-Manni, joka myöhemmin 
muutti Somerolle.

Ikkunasta katselee Verhon, eli 
Kesälän Elina Kattelukselta, joka 
myöhemmin meni avioliittoon 
Väli-Urmaan leski-isännän kanssa 
ja muutti Piikkiöön.

Mitä tulee Juuselan karjatalo
utta koskevaan opetukseen, kertoi 
Kuuselan vanhaemäntä, että kaik
ki vanha kiellettiin. Karsinat ja 
niissä kuivikkeina käytetyt havut 
esim. tuomittiin ankarasti. Turve- 
pehku oli ajan huuto. Hauteet 
niinikään tuomittiin tarkoitukset
tomina. Rasvaprosentit ja rehuyk- 
siköt olivat uusia ja ihmeellisiä 
sanoja. Lypsää ei saanut enää ve
nyttämällä vaan oli opittava lyp
sämään pusertamalla. Ja Juusela 
luonnollisesti kiitteli kurssilaisia 
opinhalusta sekä innostuksesta.

SALAOJITUSHARRASTUS 
LISÄÄNTYMÄSSÄ 

Isäntien keskusteluja kuunnel
lessa on voinut todeta, että kos- 
kelaisiinkin on alkanut tarttua 
salaojitusharrastus. Liekö siihen 
vaikuttanut edelläkävijöiden hyvä 
esimerkki tai edelleen voimak
kaasti lisääntynyt koneellistami
nen, mutta salaojaputkien han
kinnasta ja muusta asiaan liitty
västä keskustellaan siellä, missä 
useampi isäntä yhteen sattuu.

Osuuskassan taholla on mieli- 
hyvällä todettu etenkin nuorten 
isäntien harrastus asiaan, ja tu
lemme tekemään parhaamme kai
ken sen taloudellisen tuen anta
miseksi, mitä salaojitukseen ryh
tyminen vaatii. Muistanette myös
kin, että valtio tukee varsin huo
mattavassa ’ määrin salaojitustoi- 
mintaa. Joko Sinä olet tilannut 
salaojitussuunnitelman pelloillesi?

TV:t LISÄÄNTYVÄT

Televisiolupia on lunastettu Kos
kella T.l. ja sen naapuripitäjissä
alla oleviin aikoihin mennessä
seuraavasti:

31. 1. -61 30. 6. -60
Koski T.l. 112 63
Kuusjoki 120 65
M arttila 114 45
Mellilä 78 37
Karinainen 124 80
Tarvasjoki 85 40
Pöytyä 124 76

-
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Kertomus Kosken Tl. Osuuskassan toiminnasta 1960
Taloudellinen katsaus

Päättyneenä vuonna vallitsi talouselämässämme korkeasuhdanne, 
jonka ansiosta saavutettiin uudet ennätystulokset useilla elinkeino
elämämme aloilla.

Tälläkin kertaa oli korkeasuhdannetta yllä pitävänä voimana 
suotuisasti kasvanut vienti ja sen ohella vilkas investointitoiminta. 
Vientimme arvo nousi n. 315 mrd. mk:aan, eli 18 % edellisvuotista 
suuremmaksi. Tuonnin arvo oli 340 mrd. mk, eli peräti 25 % 
suurempi kuin edellisenä vuonna. Kun otetaan huomioon rahti 
y.m. tulot, jää maksutaseen vajaukseksi n. 12 mrd. mk.

Ensimmäisen kerran sotien jälkeen Suomi ohitti Ruotsin saha
tavaran viennissä. Suomen viennin määrä 1.100.000 std. Myös
kin paperiteollisuustuotteiden vienti on päättyneenä vuotena 
kasvanut voimakkaasti, joten puu- ja paperiteollisuuden tuotanto 
on ollut lähes 20 % suurempi kuin v. 1959.

Myöskin maatalouden satotulokset olivat tuntuvasti edellisvuo
tisia suuremmat. Leipäviljan sato muodostui 31 % suuremmaksi 
kuin v. 1959, joskin 1/5 sadosta oli ala-arvoista. Rehuviljan ja 
peltoheinän sadossa oli yli 40 % , ja perunan sadossa yli 50 % 
lisäystä edelliseen vuoteen. Sekä viljan että perunan markkinoin
nissa oli melkoisia vaikeuksia. Runsaasta sadosta johtuen vilja- 
omavaraisuutemme nousi 55 % :sta yli 70% :iin  ja samanaikaisesti 
voin vienti kaSvoi.

OTTOLAINAUS

Säästötilit
Tallettajain saatava vuoden a lu s s a .................... 237.861.567:—
Tileille maksettu vuoden aikana 8043 erää . . +  348.489.509:—
Vuoden aikana kasvaneet k o r o t .......................  -j- 12.144.387:—
Tileiltä nostettu vuoden aikana 9.183 erää . . —  278.711.218:—

Säästötileillä 31. 12. 1960 ........................  319.784.245:—

Indeksi-, korkeakorkoiset ja veronhuojennustilit 
Indeksitileillä vuoden alussa 16.235.276:—
Vähennystä vuoden aikana —  9.513.385:—  6.721.891:—
Korkeakork. vuoden alussa 13.642.500:—
Lisäystä vuoden aikana +  404.700:—  14.047.200:—
Veronhuoj.tileillä v:n alussa +  3.227.541:—
Lisäystä vuoden aikana . +  4.141.557:—  7.369.098:—

Tileillä yhteensä 31. 12. 1960 ...............  28.138.189:—

Shekkitilit
Talletukset vuoden alussa .......................... .. 8.336.463:—
Tileille maksettu vuoden a ik a n a ........................  +  353.362.636:—
Vuoden aikana kasvaneet k o r o t ........................  +  35.989:—
Tileiltä nostettu vuoden aikana ........................  —  353.980.496:—

Luotottomilla shekkitileillä 31. 12. 1960 7.754.592:—
Luotollisilla » talletusta . . 202.041:—

Yhteensä talletusta sh-llä 31. 12. 1960 7.956.633:—

Ottolainaus yhteensä
Vuoden alussa kaikilla talletustileillä yhteensä 280.337.826:—
Lisäystä vuoden aikana 26,9 % ........................  +  75.541.241:—

Talletukset yhteensä 31. 12. 1960 . . . .  355.879.067:—

Talletukset tekevät jokaista Koskella T.l. vuonna 1960 hengille- 
kirjoitettua asukasta kohden (4.016) n. 88.600 markkaa.

Talletustilien lukumäärä
Säästötilejä vuoden alussa ................................. 2.115 kpl
Avattu uusia vuoden aikana ............................  +  171 »
Lopetettu vuoden aikana .....................................  •— 72 »

Säästötilejä 31. 12. 1960 ........................  2.214 kpl
Indeksitilejä 31. 12. 1960 .....................................  19 kpl
Korkeakorkoisia talletustilejä 31. 12. 1960 41 »
Veronhuojennustilejä 31. 12. 1960 ...................  93 »

Muita talletustilejä 31. 12. 1960 ........... 153 kpl
Luotottomia shekkitilejä vuoden alussa 154 kpl
Avattu uusia vuoden aikana ............................  -f- 5 »
Lopetettu vuoden a ik a n a .....................................  — 13 »

Luotottomia shekkitilejä 31. 12. 1960 . 146 kpl

Korkeasuhdannetta tavallisesti seuraava hintojen ja kustannusten 
nousu oli viime vuonna vähäinen. Elinkustannusindeksi nousi vain 
2,9 % ja  tukkuhintaindeksi 2,1 % vuoden alusta lukien. Rahan
arvo on siis säilynyt suhteellisen vakaana ja osaksi tästä on joh
tunut, että talletustoiminta on edistynyt erinomaisesti. N iinpä ylei
sön varsinaiset talletukset rahalaitoksissa olivat vuoden lopussa 
534 mrd. mk, jossa lisäystä vuoden aikana n. 80 mrd. mk, mikä 
on 11 mrd. mk enemmän kuin vuonna 1959. Toisaalta on raha
laitosten luotonanto lisääntynyt kuluneen vuoden aikana 115 mrd. 
mk:lla, eli 35 mrd. mk enemmän kuin mitä talletuslisäys oli. 
Rahamarkkinat ovatkin selvästi kiristymään päin.

Osuuskassojen rahatilanne on ollut suhteellisen keveä erinomai
sesti menestyneen talletusliikkeen ansiosta. Osuuskassojen talletuk
set ylittivät alkusyksyllä 100 mrd. mk:n rajan ja olivat vuoden 
päättyessä noin 110 mrd. mk. Talletusten lisäys 20,2 mrd. mk 
viime vuoden aikana on kaikkien aikojen ennätys.

Kulunut toimintavuosi oli osuuskassamme kohdalla 42. Kulu
neessa toimintavuodessa ei ole mitään aikaisemmista toiminta
vuosista erikoisesti poikkeavaa. Kaikilla toiminnan aloilla on kui
tenkin todettavissa suotuisan kehityksen tuloksia ja uusia ennätys- 
lukuja, joista seuraavassa lähemmin.

Luotot OKO.lta
Luotot OKO:lta vuoden alussa ........................ 10.048.040:—
Asuttamislainoja v:n lopussa 3.901.010:— väh. 120.030:—
M aankäyttölainoja » » 7.749.000:— lis. 6.898.000:—
Pienteollisuuslainoja » » 552.000:— väh. 124.000:—
Tuotantolaitoslainoj. » » 5.750.000:— lis. 3.500.000:—
Teollistamisrahast. 1. » » 1.125.000:— väh. 1.125.000:—

Luotot OKO:lta 31. 12. 1960 19.077.010:—

Kertomusvuoden aikana on osuuskassa joutunut myymään 
diskonttaamiaan vekseleitä OKO:lle, m utta vuoden päättyessä 
oli kaikki lunastettu pois.

ANTOLAINAUS

V elkakirjalainat
Velkakirjalainojen määrä vuoden alussa 208.064.719:—
Nostettu uusia vuoden aikana +  105.531.278:—
Maksettu pois vuoden aikana ........................  •— 58.422.750:—

Lainam äärä 31. 12. 1960 ........................  255.173.247:—

Edellisiin velkakirjalainojen määriin sisältyvät myöskin maan- 
käyttölainat, joita on kertomusvuoden aikana saatu seuraavasti:

Maankäyttölainoja nostettuna vuoden alussa 851.000:—
Nostettu vuoden aikana .....................................  7.598.000:—

Maankäyttölainoja nostettu 31. 12. 1960 8.449.000:—

Osuuskassan välittämiä maankäyttölainoja oli OKO:ssa hyväk
sytty 31. 12. 1960 mennessä 23 lainaa, määrältään 9,9 milj. mk. 
Lisäksi on alustavasti hyväksyttyjä lainoja OKO:ssa 3 kpl, mää
rältään 700.000 mk. Kertomusvuoden aikana Koskelle myönne
tyistä maankäyttölainoista välitti osuuskassa n. 92 % ja muut 8 %.

Vekselit
Vekselit vuoden a lu s s a .......................................... 32.146.220:—
Diskontattu vuoden aikana ................................. +  145.784.789:—
Maksettu pois vuoden a ik a n a ............................  —  161.096.009:—

Vekselien määrä 31. 12. 1960 ...............  16.835.000:—

Shekkiluotot
Tienkäyttäjäin velka vuoden alussa ...............  +  7.806.750:—
Tilinkäyttäjäin saatava vuoden alussa —  1.034.479:—
Tileille maksettu vuoden aikana .................... —  462.840.753:—
Tileiltä nostettu vuoden aikana ........................  +  464.019.604:—
Talletuspuolella vuoden lopussa .................... + _____ 202.041:—

Shekkiluottoa nostettuna 31. 12. 1960 . . 8.153.163:—

Shekkiluoton myönnetty m äärä 31. 12. 1960 16.112.000:—
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Antolainaus yhteensä
Vuoden alussa velkak., vekselit ja shekkiluotot 248.017.689:—
Lisäys vuoden aikana n. 12 % ........................ 29.143.721:—

Luottojen määrä 31. 12. 1960 ............... 277.161.410:—

Luottojen lukumäärä
Velkakirjoja vuoden a lu s s a ................................. 607 kpl
Nostettu uusia vuoden a ik a n a ............................ 191 »
Maksettu pois vuoden aikana ............................ 176 kpl

Velkakirjoja 31. 12. 1960 ........................ 622 kpl

Vekseleitä vuoden a lu s s a ..................................... 20 kpl
Diskontattu vuoden aikana ................................. 89 »
Maksettu pois vuoden a ik a n a ............................ 93 »

Vekseleitä 31. 12. 1960 ............................ 16 kpl

Luotollisia shekkitilejä vuoden alussa ........... 15 kpl
Myönnetty uusia vuoden aikana .................... —  »
Lopetettu vuoden a ik a n a ..................................... 2 »

Shekkiluottoja 31. 12. 1960 .................... 13 kpl

Vuoden 1960 aikana nostetut lainat jakautuivat laina-ajan mu
kaan seuraavasti:
Laina-aika alle 1 vuosi ........... 33 lainaa 29.542.000 _

» 1— 3 vuotta ........... 23 4.977.000 ---
» yli 3 vuotta ........... 135 » 71.012.278 —

Yht. 191 kpl 105.531.278:—

Selostus lainojen käytöstä
Uudisraivauksiin ja perusparann. 3 lainaa 1.090.000 _
Maataloustarvikkeiden ostamiseen 16 » 805.000 _
Maatalouskoneiden ostamiseen 24 » 6.785.000 ---
Eläinten ostamiseen ........................ 4 227.000 _
Tilan sähköistämiseen .................... 5 » 375.000 _
Sisarosuuksien lunastamiseen 10 » 9.300.000 ---
Lisämaan ostamiseen .................... 9 » 3.805.000 _
Uudistilan ostoon ja rakentamiseen 2 » 900.000 _
Rakennetun tilan ostoon ............... 14 > 17.655.000 ---
Vanhan tilan rakentamiseen . . . 17 » 3.040.000 _
Maanviljelijäin velkojen järjestelyyn

ja lainojen uusimiseen 41 » 9.602.000 ---
Erilaisille yhtymille ........................ 3 1.253.278 ---
Teollisuudelle ................................. 6 » 25.260.000 ---
Kaupalle .......................................... 3 3.880.000 ---
Liikenteelle ..................................... 8 > 4.550.000 ---
Opiskeluun ..................................... 5 » 590.000 ---
Omakoti- ja  a su n to la in a t............... 9 » 14.350.000 ---
M uut lainat ..................................... 12 » 2.064.000 -

Yht. 191 kpl 105.531.278 —

Korkokanta
Talletus- ja shekkitileillä noudatettiin rahalaitosten keskeistä 

korkosopimusta, ja hyvitettiin seuraavat korot:
Säästötileillä .......................................... 4,50 %
Indeksitileillä .....................................  3,50 »
Shekkitileillä .......................................... 0,50 »
Korkeakorkoisilla talletustileillä . . . .  5,00 »
Veronhuojennustileillä ........................  4,50 »

Lainoista, vekseleistä ja shekkiluotoista perittiin korkoa seuraa
vasti:
Lainat tammi—kesäkuu

heinä—joulukuu 
Vekselit tammi—joulukuu
Shekkiluotot 

liikeasiakkaat » »
muut » »

Indeksikorotukset ja hyvitykset
Indeksitalletuksista maksettiin indeksihyvitystä kertomusvuoden 

aikana 1— 2 % , vaihdellen määrä eri kuukausina.
Luotoista ei kertomusvuoden aikana peritty indeksikorotusta.

Jäsenistö
Osuuskassan jäsenmäärä oli kertomusvuoden alussa 367, vuoden 

aikana liittyi 2 uutta jäsentä joten jäsenmäärä oli vuoden lopussa 
369.

Liikevaihto
Kertomusvuoden liikevaihto lisääntyi kaikilla tileillä huomatta

vasti. Kassatilin liikevaihto oli kertomusvuonna 2.755 milj. mk, 
jossa lisäystä edelliseen vuoteen 448 milj. mk. Kassatilin liike
vaihto tekee n. 9,2 milj. mk jokaista toimiston aukiolopäivää (300) 
kohti.

7.00 %
6,50 »
7,25 »

6.00 +  1,00 % 
7,00 %

Shekkitilien liikevaihto oli kertomusvuonna 1.651 milj. mk, jossa 
lisäystä edelliseen vuoteen 460 milj. mk.

Liikevaihto kaikilla tileillä yhteensä oli 8.282 milj. mk, jossa 
lisäystä edelliseen vuoteen 1.547 milj. mk.

Kertomusvuoden kirjanpidossa kertyi 30.264 tositetta, jossa li
säystä edelliseen vuoteen 3.099 kpl. Lisäksi on kannettu erilaisia 
veroja 6.085 kpl, määrältään 42,5 milj. mk, sähkölaskuja 1.555 
kappaletta, määrältään 7,4 milj. mk ja runsain määrin muita eri
laisia maksuja.

Tarkastukset
Tilien tarkastuksen suorittivat osuuskuntakokouksen valitsemat 

isännöitsijä Kaarlo Luoto ja kauppias Mikko Nurmi. Kuukausi- 
tarkkailua ovat suorittaneet isännöitsijä Kaarlo Luoto ja hallinto
neuvoston valitsemat maanvilj. M artti Virtanen ja Aarne Saari. 
Osuuskassojen Keskusliiton tarkastajat agron. Ilmari Juva ja ekon. 
Tuomo M äkelä suorittivat osuuskassan tarkastuksen 22— 24. päi
vinä maaliskuuta 1960.

Kokoukset
Osuuskuntakokouksia pidettiin vuoden aikana 2 kertaa, 29.4. 

ja 21. 10.60, ja oli niissä 69 osanottajaa.
Hallintoneuvosto on kokoontunut samoin 2 kertaa, 19.4. ja 

21 .10 .60 . Jontokunta on kokoontunut vuoden aikana 17 kertaa 
ja on kokouksista kertynyt pöytäkirjaa 35 sivua ja 153 pykälää.

M uut tilaisuudet

Tammikuussa järjestetyssä Kosken T.l. Maamiesseuran tilaisuu
dessa, joka pidettiin Elokuvatalossa, toimi osuuskassa isäntänä. 
Tilaisuudessa esitelmöivät metsänhoitaja M aunula ja toiminnan
johtaja Ruokonen, ja oli tilaisuudessa yleisöä noin 300 henkeä.

Toukokuussa järjestivät Kosken T.l. Osuusmeijeri, Kauppakunta 
Vako ja Kosken T.l. Osuuskassa yhteisen osuustoiminnallisen illan
vieton Nuortentuvassa, jossa tilaisuudessa oli yleisöä n. 700 henkeä.

Palvelustehtävät
Yhä useampi koskelainen on uskonut maksujensa suorituksen 

osuuskassan huoleksi. Maksupalvelutehtävien lisäksi on hoidettu 
kansaneläkkeiden, lapsilisien y.m. maksujen perimisiä. Monien kos
kelaisten yhteisöjen kirjanpitokin on hoidettu osuuskassassa.

Osuuskassanjohtajan toimesta on edelleen hoidettu kaupanvah- 
vistuksia, kauppakirjain tekoa, perunkirjoituksia, lainhuudatuksia, 
kiinnityksiä ja muita asiakkaiden toimeksiantoja.

Koskelainen, Yhteisvoimin ja Pellervo
»Koskelainen» nimistä lehteä on edelleenkin julkaistu 4 numeroa 

vuodessa. Kutakin numeroa on postitettu n. 1.100 kappaletta nykyi
sille ja  osittain entisillekin koskelaisille, aina Amerikkaan asti. Sa
moin on tilattu koskelaisiin koteihin »Yhteisvoimin» lehteä n. 1.000 
vuosikertaa ja osallistuttu 1/3 koskelaisten »Pellervon» tilausmak
suihin.

HALLINTONEUVOSTO V. 1960.

Puheenjohtaja Toivo Urmas sahanomistaja
Varapuheenjoht. Tuomo Honkala maanviljelijä
Sihteeri M artti Virtanen »
Jäsen Väinö Tuominen »

» Tauno Tuominen »
» Väinö Simola »
» Esko Seppälä »
» Antti Petrimäki »
» M auno Mäntynen »
» Torsten Nyberg »
» Aarne Saari »
» Alpo Yli-Liipola »
» Viljo Karvonen »
» Tuure Posti »
» Lauri Simola »
» Eino Salonen »
» Jaakko Seppä eläinlääkäri
» Reino Raunio sahanomistaja

JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja Aadi Kattelus maanviljelijä
Varapuheenjoht. M artti Urmas »
Jäsen Selim Virtanen »

» Uljas Puukka »
» Veikko Manner »
» Lauri Ahola »

HENKILÖKUNTA

Osuuskassanjohtaja Erkki Rautalin 
Osuuskassavirkailija Sylvi Posti

» Kerttu Kankare
» Irja Kuismanen

Harjoittelija Aila Selimaa

Tilinpäätös
Osuuskassan taloudellinen asema ja kertomusvuoden tulot ja 

menot käyvät selville seuraavista omaisuus- ja tulostaseista:
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♦£* ♦£♦ ♦£» *§*

METSffR AHOJEN
oikea sijoitus

ratkaisee  maa- ja metsätalouden rahoituksenkin. Osuuskassa- 
järjestö on maa- ja metsätaloutemme suurin luotonantaja —  
siksi on osuuskassa sinunkin metsärahojesi oikea talletuspaikka. 
M etsärahojesi lopputilityksetkin  sii* paikkakunnan omaan 
osuuskassaan!

OMAISUUSTASE 31.12.1960
Vastaavaa:
Kassa ja postisiirtotili ..............................................  8.537.859
Sijoitukset OKO:ssa ja muualla ............................  76.034.718
Nostetut shekkiluotot ..............................................  8.153.163
Velkakirjalainat ...........................................................  255.173.247
Vekselit ........................................................................  16.835.000
Oblikaatiot ....................................................................  18.600.000
Osakkeet ........................................................................  970.000
Toimitalo ja kalusto ..................................................  1.129.500
Siirtyvät erät ................................................................ 329.035
Toimeksiannot ...........................................................  178.551

Yht. 385.941.073

Vastattavaa:
Talletukset shekkitileillä 7.956.633

» talletustileillä .......................................... 347.922.434
Pitkäaikaiset lainat OKOrlle .....................................  19.077.010
Luottotappiovaraus ................................................... 1.700.000
Muut arvostuserät ....................................................... 130.000
Siirtyvät erät ................................................................ 462.822
Toimeksiannot ...........................................................  42.727
Rahastot ........................................................................  8.040.518
Tilivuoden voitto 608.929

Yht. 385.941.073

TULOSTASE 31. 12. 1960 

Kulut:
Korkokulut ....................................................................  14.387.613
Palkat, työnantajan ke-la ja eläkemaksut ........... 2.222.212
Muut hoitokulut ....................................................... 1.232.013
Verot .............................................................................  1.013.180
Muut varsinaiset kulut ..............................................  820.633
Luottotappiovaraus ..................................................  700.000
Poistot kalustosta ja rakennuksista ........................  288.517
Lahjoitukset ................................................................ 33.300
Tilivuoden voitto ....................................................... 608.929

Yht. 21.306.397
T uotot:
Korot lainanannosta ..................................................  18.532.944:

» talletuksista, oblig. osakkeista ......................  2.541.934:
Muut tuotot ................................................................ 231.519:

Yht. 21.306.397:

J o h t o k u n t a

A di Kattelus 
Lauri Ahola 
Selim Virtanen

Martti Urmas 
Uljas Puukka 
Veikko Manner 
Erkki Rautalin

TILINTARKASTUSLAUSUNTO

Allekirjoittaneet Kosken T.l. Osuuskassan osuuskuntakokouksen 
lokakuun 29 p:nä 1959 valitsemina tilintarkastajina olemme tänään 
suorittaneet loppuun mainitun osuuskassan hallinnon ja tilien tar
kastuksen tilivuodelta 1960 ja esitämme tarkastuksen tuloksena 
seuraavaa:

1) Kassassa olevat rahat, jotka laskimme vastasivat päivän kas- 
satilin erotusta 8.411.356:— .

2) Tilinavaus perustui edellisen vuoden taseisiin.
3) Kirjanpito, jonka numerotarkastuksen on K. Luoto suorit

tanut, on oikein pidetty.
4) Tilinpäätös on oikein laadittu.
5) Osuuskassan arvopaperit olivat tallessa ja osuuskassan hal

lussa olevat velkakirjat ja  luottosopimukset kunnossa sekä niiden 
vakuudet käsityksemme mukaan riittävät.

6) Kiinteistön ja kaluston palovakuutukset olivat voimassa ja 
arviomme mukaan riittävät.

7) Hallintoneuvosto ja johtokunta ovat osuuskassan asioiden 
hoidossa ja jäsenten etujen valvomisessa noudattaneet lakia, osuus
kunnan sääntöjä ja johtokunnan ohjesääntöä sekä hallintoneuvosto 
on täyttänyt sille sääntöjen määrämät tarkkailuvelvollisuudet.

8) Jäsenten lukumäärä tilivuoden lopussa oli 369. Tilivuonna 
liittyi osuuskassaan 2 uutta jäsentä, joten lisäys oli 2 jäsentä. 
Osuusmaksujen lukumäärä vuoden lopussa oli 369. Tilinpäätökseen 
merkitty osuuspääoma on jäsenluettelon mukainen.

9) Johtokunnan vuosikertomuksessa esittämät tiedot liikkeen ti
lasta ja  tuloksista tilivuoden lopussa ovat oikeat ja ehdotus tili
vuoden voiton 608.929:—  käyttämisestä sääntöihin perustuva, si
sältäen myös säädetyt siirrot vararahastoon.

Edellä olevaan viitaten ja kun aihetta huomautuksiin ei ole il
maantunut, ehdotamme, että osuuskunnan kokous vahvistaisi tilin
päätöksen ja kiitollisuudella myöntäisi hallintoneuvostolle ja johto
kunnalle vastuuvapauden kyseessä olevalta erittäin suotuisalta ja 
tulosrikkaalta tilivuodelta.

Koskella T.l. helmikuun 2 p:nä 1961.
M ikko N urm i Kaarlo Luoto

TILASTOA KOSKEN TL. OSUUSKASSAN TOIMINNASTA V. 1951 -  1960
V uosi Tositteita Talletukset Lisäys Lainasaatav. Nostettu lainoja Nostettu vek- Kassatilin liike

kpl 31.12. mk m k 31. 12. mk kpl m k seleitä mk vaihto mk

1951 12865 107.563.771 17.217.855 92.374.931 114 17.012.000 837.504.223
1952 14529 120.187.220 12.623.449 103.310.638 144 30.787.160 — 945.864.775
1953 15852 130.136.896 9.949.676 120.974.059 113 43.938.379 — 976.202.973
1954 16712 163.404.258 33.267.362 141.070.778 130 31.173.500 — 1.079.015.567
1955 18410 180.770.897 17.366.639 169.988.156 129 53.563.400 — 1.282.510.711
1956 19758 205.089.019 24.318.122 176.192.993 139 32.826.964 — 1.514.763.809
1957 23298 230.356.143 25.267.124 190.041.122 134 52.455.000 — 1.757.411.451
1958 25237 251.354.908 20.998.765 216.927.479 129 32.262.693 86.056.143 2.147.210.233
1959 27047 280.337.826 28.982.918 240.210.939 188 52.423.268 103.613.440 2.306.768.912
1960 30264 355.879.067 75.541.241 272.008.247 191 105.531.278 145.784.789 2.755.383.528
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Tarinaa Tohterin M ikosta
Käsiimme on joutunut konsepti 

vuonna 1925 erääseen nuorisoseu
ran julkaisuun laaditusta Tohterin 
Mikoa selostavasta kirjoituksesta. 
Tästä kuulusta koskelaisesta on tä
män lehden palstoilla ennenkin 
kirjoitettu, mutta paljon hänestä 
on vielä kertomattakin jäänyt. Ja 
jää vielä tämänkin jälkeen.

Tohterin Miko oli syntynyt Tui- 
malan kylän Isontalon vanhim
pana poikana v. 1836 paikkeilla 
ja häntä kutsuttiin nuorena Ison
talon Mikoksi. Kun hän kasvoi 
mieheksi sai hän vanhimpana poi
kana talon haltuunsa.

M utta Mikosta ei ollut talon pi
täjäksi. Hänellä oli liian vilkas 
mielikuvitus, eikä hän jaksanut 
harrastaa raskasta ruumiillista 
työtä. Miko ajeli vain markkinoil
ta  markkinoille. Hän viihtyi par
haiten siellä missä vain oli ylei
söä nauramassa hänen kujeilleen 
ja kuulijakuntaa hänen jutuilleen 
ja lauluilleen. Näistä olisi aikoi
naan voinut koota vaikka suuren 
kirjan.

Miko oli älyltään tavallista lah
jakkaampi. Hän ystävystyi hel
posti niin herrojen kuin narrien
kin kanssa. Niinpä kerrankin oli 
Palikaisten kartanon omistaja, 
kenraali von Wendt matkalla Tur
kuun. Hän matkusti vaunuilla, 
joita oli hevospari vetämässä (niin
kuin suuret herrat siihen aikaan 
yleensä ajelivat). He ajoivat yl
väästi keskitietä ja muut kulkijat 
saivat välttää tien vieriin. Ison
talon Miko oli myöskin matkalla 
Tuimalasta Sorvastolle hevoskit- 
kunsa selässä. Kosken kartanon 
pellon kohdalla he tapasivat. Ken
raalin kuski ei ajatellutkaan vält
tää, vaikka näki ettei vastaantuli
jakaan aikonut sitä tehdä. Kuski 
sivalsi vain piiskallaan vaunuhe- 
vosiaan kovempaan juoksuun Mi
kon lähestyessä. Siinä tulikin sit
ten yhteentörmäys ja Mikon he
vonen joutui vaunuhevosten vä
liin. Kuski hyppäsi alas pukiltaan 
yrittäen selvittää tilannetta, mutta 
ei se niin vain selvinnyt. Silloin 
tuli itse kenraalikin ulos vaunuis
taan ja ärjäisi oikealla kenraalin 
äänellä: —  Mikäs peiiakkaan äijä 
sinä olet kun sillä tavalla ajelet?

Isontalon Miko, jolia kokoonsa 
nähden oli myöskin hyvät ääni- 
varat, vastasi samalla mitalla: 
—  M ää olen kenraali Wentti Pa- 
Iikaisista.

Kenraali suuttui kovin tällaises
ta röyhkeydestä ja ärjäisi: —  K u
kas minä sitten olisin?

Kun kenraali oli sinutellut Mi
koa niin sinutteli hän vastaan ja 
sanoi: —  Ole sinä vaikka Ison
talon Miko Tuimalasta.

Siitä syntyi hetkiseksi kiivas 
keskustelu, mutta kun kenraali to
tesi olevansa tavallista suulaam- 
man ja älykkäämmän äijän kanssa 
tekemisissä, niin täydessä sovussa 
ja ystävyydessä siitä päästiin jat
kamaan matkaa, kenraali Tur
kuun ja Miko Sorvastolle.

Talonpito ei vaan ottanut Mi
kolla menestyäkseen. Kerrankin, 
kun naapurin isäntä tuli vastaan 
peltotiellä, Miko ihmetteli naapu
rin kaunista oraspeltoa, Isontalon 
pellolla kun ei ollut muuta kuin 
mitä se itsestään kasvoi. Naapuri 
huomauttikin, että »oleks mahtan- 
nu muistaa kylvääkään?» Miko 
vastasi: —  Ei se muistamisesta- 
kaan parane, kun ei sattunnu ole
maan, mitä olisi kylvänyt.

Miko lohdutteli kuitenkin itse
ään, että korjuuaikana pääsee hel
pommalla kuin naapuri.

Ja niin siinä sitten kävi, että 
kerran pappilaan mentyään Miko 
jutteli rouvalle, että hän on jou
tunut Kaisan kanssa yhteen lei
pään. (Kaisa oli hänen vaimonsa 
nimi.) Rouva tietysti ihmetteli, sil
lä hänen tietensä olivat Kaisa ja 
Miko jo monet vuodet olleet nai
misissa. Miko selittämään ettei ky
symys ole naimisissa olosta, vaan 
siitä, että Mikon mökillä rikottiin 
aamulla viimeinen leipä.

Mikon talonpito oli näet päät
tynyt aikoinaan vararikkoon. 
M utta ei se hyväntuulista Mikoa 
liikoja huolestuttanut. Vielä van
halla iälläänkin hän kehui ole
vansa uranuurtaja tällä alalla, 
koska oli ensimmäinen talonpoika 
näillä mailla, joka teki rehellisen 
konkurssin. Kun Miko joutui ta
lostaan pois, jättivät vararikkope- 
sän hoitajat Mikolle ja Kaisalle 
pienen tuvan asuttavaksi Isonta
lon maalta. Mökki sijaitsi Pappi
lan tiehaarassa.

Nyt oli Mikon mentävä ansio
töihin. H än kävi tukinuitoissa ja 
muillakin suuremmilla työmailla, 
joilla hän parhaiten menestyikin 
hyvän huumorinsa ja sanavalmiu- 
tensa avulla. Niinpä kerrankin 
keväällä, kun uittomiehet olivat 
ehtineet tukkiensa mukana jo Pai
mioon asti, he joutuivat pahaan 
pulaan. Eräs tukkipojista oli ki
vellä heittänyt läheisen talon pik
kupoikien kesyn variksen hengiltä. 
Talon emäntä suuttui tästä niin, 
että kieltäytyi antamasta uitto- 
miehille ruokaa ja asuntoa. Kun 
lähellä ei ollut muutakaan taloa, 
tuli uittomiehille hätä käteen. Mi
kolle annettiin tehtäväksi emän
nän lepyttäminen. Miko otti pääl
leen arvokkaan ilmeen ja lähti ta 
loon emännän juttusille. Hihojaan 
käärien hän pyysi saada pesuva

din ja lämmintä vettä sekä hioi 
pari kolme eri kokoista veistä 
teräväksi. Emännälle hän uskot- 
teli olevansa muka tohtori, vaikka 
nyt olikin tukkipoikien mukana 
kansan elämää tutkimassa.

Emäntä uskoi Mikon jutut, 
muuttuen kovin kohteliaaksi. Nyt 
ryhtyi Miko juhlallisesti toimit
tamaan variksen ruumiinavausta. 
Sen tehtyään hän selitti, ettei se 
kivi yksin ollut syypää variksen 
kuolemaan, vaan että se oli saanut 
jostakin talon nurkista viinaa ja 
juonut sitä niin paljon, että suo
letkin olivat ihan mustat. Siitä se 
on johtunut pääasiassa variksen 
kuolemakin.

Miko oli nimittäin jostain kier
toteitse saanut tietoonsa, että ta 
lon isännällä oli emännältä salat
tuja viinakätköjä, joista emännäl
läkin oli aavistus. Emäntä oli hy
villään Mikon antamasta lausun
nosta ja varsinkin saamastaan var
muudesta viinakätköjen olemassa
oloon. Uittomiehet saivat ruokaa 
sekä kortteerin ja Isontalon Mi
kosta tuli loppuiäkseen Tohteri - 
Miko.

Tohterin Miko oli hyvä tuttava 
myöskin »Kosken herran» maan
viljelysneuvos Johannes Nybergin 
kanssa. Niinpä kerrankin Nyberg 
oli aamulla menossa hevosella 
Mellilän asemalle. Hänen vanha 
uskollinen tallimiehensä Tähtisen 
Anttoo oli kyyditsemässä. Tuima- 
laan ehdittäessä tuli Nybergille 
mieleen tehdä joku kysymys 
»Tohterille». Mikon tuvan koh
dalle ehdittyä käski hän Anttoon 
pysäyttää hevosen ja mennä Toh- 
terilta kysymään, kuinka pitkä 
matka tästä vielä on Mellilän ase
malle? Nyberg oli kulkenut tämän 
matkan satoja kertoja ja tiesi mat
kan tarkalleen, mutta häntä hu
vitti kuulla minkä vastauksen 
Isontalon Miko antaisi. Kun A nt
too meni sisälle oli Tohteri juuri 
aamiaisella. Kuultuaan Anttoon 
tekemän kysymyksen sanoi hän:
•— Ei minua saisi näin ruoka-ai- 
kana häiritä, mutta »koska on 
kysymyksessä näin hyvä tuttava ja 
tärkeä asia» niin hän lupasi sen 
ilmoittaa syömisensä välilläkin. Ja 
Tohteri ilmoitti, että ennen oli 
Mellilän asemalle 19 kilometriä, 
mutta Isostaperästä on yksi kilo
metripylväs kaatunut, niin ettei 
sinne enään sen jälkeen ole kuin 
18 kilometriä.

Anttoo kiitti saamistaan tiedois
ta ja kiiruhti ne herralleen ilmoit
tamaan.

Nyberg sanoi, että hyvin on vas
tattu. M utta hän epäili tolpan 
kaatumisen todenperäisyyttä. Asia 
päätettiin tarkistaa mennessä, ja

niinpä todettiinkin yhden pylvään 
juuresta lahonneen ja kaatuneen 
ojaan. M utta sitä ei kukaan tiedä, 
oliko Tohteri siitä tietoinen vai 
sattuiko vastaus muuten oikeaan.

Tohterin-Miko oli ainutlaatui
sen etevä myöskin valehtelemisen 
taidossa. Kukaan ei koskaan osan
nut aavistaa koska hän puhui omi
aan. Niinpä Kosken herrakin, joka 
usein nautti Tohterin jutuista, jou
tui joskus itsekin hänen uhrikseen. 
Kerrankin, kun Nyberg oli m at
kalla hevosella Tuimalasta kotiin
sa, tuli Tohterin Miko juosten 
kartanosta päin vastaan. Miko oli 
hiljattain kertonut kai jotain pe
rättömiä, koska Nyberg jo kau
kaa huusi: —  Mihinkä sinulla nyt 
taas on noin kova kiire valehtele
maan?

Tähän Tohteri pysähtymättä 
vastasi: —  Ei tässä nyt ole aikaa 
valehtelemiseen, sillä nyt on suuri 
hätä: Kartanon navetasta on lattia 
pudonnut alla olevaan lantaruu- 
maan ja lehmät ovat kurkuistaan 
kiristyksissä ja kuolemaisillaan. 
Minä juoksen nyt Tuimalasta apua 
hakemaan.

Nyberg ei ottanut tätä ensin 
täydestä, mutta ajoi sentään ta
vallista rivakkaammin kotiin päin. 
Kartanossa oli lehmien eri ruo- 
kintaluokkiin muuttamisen takia 
vaihdettu niiden sijoituspaikkoja, 
josta aina seurasi lehmien kova 
ammunta ja navettatyttöjen raikas 
ääni. Kun Nyberg ns. kaluliiterin 
kohdalle ehdittyään kuuli tämän 
elämän, käänsi hän äkkiä hevo
sensa ympäri ja kiirehti hakemaan 
apuväkeä Tuimalasta. Sitä hän 
löysikin erään talon pihalla me
neillään olevasta huutokauppati- 
laisuudesta. Yleisö lähti kartanoon 
niin tarkkaan, että huutokaupan 
pitokin oli keskeytettävä väen 
puutteen takia. Tämän jälkeen ei 
Miko, ymmärrettävistä syistä, 
näyttäytynyt Kosken herralle pit
kiin aikoihin.

Kielitohtori Ojansuu Helsingis
tä kävi Koskella tutkimassa Var- 
sinais-Suomen ja Hämeen murre- 
rajaa. Tohtori Ojansuu asettui 
asumaan kauppias Penttiselle, 
jonka Edvard-poika tuli pyytä
mään Mikoa Ojansuun haastatel
tavaksi. Miko sai nyt kokonaisen 
viikon istua Penttisen salin keinu
tuolissa, poltella hyviä sikaareja 
ja juoda hyvää kahvia oikein 
»herrojen kerman» kera. Miko sai 
kerrankin tarpeekseen jutella, kie
litohtorin tehdessä muistiinpanoja. 
Mikon sanavarasto loppui hänen 
oman kertomansa mukaan niin 
tarkkaan, että sanomatta jäi vaan 
kolme »ruattalaista sanaa».

E .R .
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E T S Ä S A R A L T A
Metsänhoitoyhdistys on Kos

kelle perustettu v. 1929 ja sen toi
minta on tähän mennessä suuresti 
kasvanut. Varsinaisen leimaustyön 
lisäksi kuuluvat myös kaupallinen 
toiminta ja avunanto metsäneuvo- 
jan tehtäviin. Hi riitä yksin, että 
ammattimies käy leimaamassa ti
lan metsästä kulloinkin hakatta
van puutavaran, vaan metsän
omistajalle on annettava ohjeet 
ja tiedot ajankohtaisista puutava
ran hinnoista. Kun viime syksynä 
Lounais-Suomessa lähdettiin met- 
sänomistajain piirissä perusta
maan yhteismyyntijärjestöä, hyö
kättiin monelta taholta metsänhoi
toyhdistyksiä vastaan. Näillä vas- 
taanhyökkääjillä oli se käsitys, 
että metsänhoitoyhdistysten neu
vojia ei saa sitoa puutavarakau
pan asioihin. Eikö tuottajan pal
veluksessa oleva ammattimies saa 
työnantajaansa valistaa? Jos kau
pallinen valistustoiminta jätetään 
pois, jää neuvojan työ puolitiehen, 
puutavara on leimattu, mutta neu
vojalla ei olisi lupa sanoa isän

nälle tai metsänomistajalle, miten 
hänen on meneteltävä, jotta hän 
saisi tuotteensa edullisemmin 
myydyksi. Jokainen tämän lukija 
saa selvän kuvan siitä, miten 
metsänomistajia yritettiin johtaa 
harhaan puukaupallisella puolella. 
M utta Koskella T.l. ei satuihin ole 
uskottu, vaan yhteismyyntisitou- 
muksia tehtiin yli odotusten ja on 
tehty vielä nytkin, kun valmiita 
paperipuueriä luovutetaan yhteis- 
myynnin kautta myytäväksi. Mi
tään menetettävää ei yhteismyyn- 
nissä ole, vaan jos jotain tulee, 
niin se on voittoa.

Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 
vuoden vaihteessa 322 ja näillä 
oli metsää 7025 ha. Tämä te
kee metsänhoitomaksuvelvollisten 
metsänomistajain lukumäärästä 
71 % ja metsäalasta 86 % . Jä
senmaksua ja liittymismaksua ei 
ole peritty enää 10 v. aikana, jo
ten ne metsänomistajat, jotka ei
vät vielä ole yhdistyksemme jäse
niä, lausutaan täten tervetulleiksi 
omaan yhdistykseen, sillä vanha

Kalle Rantala:

M aa/aiskodin em äntä
Maalaiskodin emäntä, 
yhteiskuntamme peruspylväs, 
rankka raataja.
Katajaisen kansan kasvattaja

sanonta »yhteistyö on voimaa» pi
tää edelleen paikkansa.

Yhdistyksen hallituksessa on 
seuraavat metsänomistajat: M artti 
U r m a s ,  puheenjohtaja, Tauno 
M a n n i ,  varap.j., M artti V i r- 
t a n e n, siht., Tuomo H o n k a -  
1 a, Uuno M i k k o l a ,  Alpo Y 1 i- 
L i i p o 1 a. Varajäseninä ovat 
Reino T e i v o n e n ,  Aarne 
H o k k a ja Olli K o i v u n e n .  
Rahastonhoitajana on Arvid P u- 
r a s, tilintarkastajina Lauri U r- 
m a s ja Selim V i r t a n e n  sekä 
mh. Pentti P e l t t a r i ,  neuvo
jana Valtter R i k k i n e n .

Yhdistyksen varsinaisessa syys
kokouksessa 9. 12. 1960 vahvistet
tiin metsänhoitomaksuksi 3 % 
metsämaan puhtaasta tuotosta. 
Toimitusmaksuja peritään seuraa- 
van taksan mukaan:

Neuvontatyö maksuton
Kotitarvepuun leim. 800:— /pv  
Myyntipuun leim.

pinotavara 1200:— /pv
tukkipuu 2000:— /pv

Metsänhoito- ja käyt-
tösuunnitelmatyöt 100:— /h a  

Hakkuun valvonta
pinotavara 25:— /p m 3
tukkipuu :50/j3

Metsäajon valvonta
pinotavara 25:— /p m 3
tukkipuu 2:50/j3

Tukkien apteeraus
(jakomittaus) 2:— /j3

Tukkien luovutusmitt. :50/j3 
Pinota varan » 10:— /pm 3
Metsätili: kenttätyöt 2500:— /pv  

sisätyöt 1000:— /pv

Taksoihin sisältyy toimituksesta 
aiheutuvat matkakulut. Jos toimi
tusta pyydetään kiireellisenä työ
nä, peritään myös matkakulut. 
Puoli päivää tai vähemmän kes

täneestä toimituksesta veloitetaan 
puolet päivätaksasta. Tukkipuun 
ja pinotavaran sekaleimikoista pe
ritään »liukuvan» taksan mukaan.

Kun jäsenmäärä on näinkin 
suuri, kuten edellä mainittiin, toi
voo hallitus, että syys- ja vuosi
kokouksiin tultaisiin sankoin jou
koin kuulemaan ja päättämään 
yhdistyksen toiminnasta.

Hallituksen ja neuvojan toivo
muksena on, että leimaus- ym. 
työtilaukset jätettäisiin neuvojalle 
mahdollisimman aikaisin, joko ke
väällä tai kesällä, sillä myöhäiset 
tilaukset aikaansaavat työruuhkan 
syksyllä, joten hakkuun alku siir
tyy vastaavasti ehkä kokonaan 
kevääseen, ja silloin saattavat 
puutavaramarkkinat olla jo ohi 
siltä vuodelta.

Kun maa- ja metsätaloustuot
tajain tarkoituksena on lähivuosi
na rakentaa uusia teollisuuslaitok
sia myös Etelä-Suomeen (alueelle 
Kisko - Lohja - Pohja on tarkoi
tus rakentaa Metsäliiton Paperi 
Oy:n tehdas), on Koskellekin an
nettu rakennusrahaston keräysta- 
voite, joka on 10 milj. markkaa. 
Hallitus vetoaa tässäkin asiassa 
metsänomistajiin ja kehoittaa suh
tautumaan asiaan vakavasti, sekä 
merkitsemään asiamiesten keräys- 
listaan oman osuutensa. Vaikka
kaan Koskelta T.l. ei paperipuuta 
vietäisikään tälle uudelle tehtaal
le, niin välillisesti täm ä uusi teol
lisuuslaitos tulee varmasti vai
kuttamaan kantohinnan nousussa 
täälläkin. Siis jokainen, jolla met
sää on, kantakoon kortensa yh
teiseen kekoon. Näin toimien 
saamme paremman otteen puuta- 
varamarkkinoilla ja jätämme tu
leville polville valoisamman tule
vaisuuden —  »Puulla parempiin 
päiviin».

Talon vauraus riippuu emännästä,
Hänen kyvyistään ja luonteesta kestävästä.
Hän aamusta varhain iltaan myöhään 
Tuhattaiturina tekee työtään.

Hän kodin on keskus, hän kaikki huoltaa, 
pitää kaikessa lastensa —  miehensä puolta.
Hän taloon tullessa sen jo tiesi: 
on hoidettava koti, karja ja aviomiesi.

Hän päivänsankari nyt vuosia täyttää 
on saanut ikänsä kaiken maailmalle näyttää 
mitä sitkeä sisu ja tahto saa aikaan;
Se varmasti voimille käydä jo taitaa.

On seitsenpäiväinen työviikkonsa aina 
ja 15 tuntinen työpäivä se harteita painaa.
Ei siihen täällä saa lyhennystä,
kun muut pieneenkin työaikaan kaipaavat vähennystä. 

On elintaso korkea niin kauan
kuin maalaisemännät jaksavat kolmen edestä raataa, 
vaan jos he väsyvät, 
se toistenkin elintason kaataa.

Vaan huolimatta kaikesta tästä, 
työn täyden raskaasta elämästä,
Hän työniloa uhkuu ja nauttii siitä, 
ja iltaisin Herraa hyvää kiittää.

0 s  uuskunta  kokouksia
Allamainittujen osuuskuntien varsinaiset kevätkokoukset pide
tään Kosken T.l. Nuortentuvassa lauantaina huhtikuun 29 päi
vänä 1961 seuraavasti:

Klo 10.00 K O S K E N  T.  L.  O S U U S M E I J E R I  
Käsitellään osuuskunnan sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat sekä päätetään osuusmaksun koro
tuksesta.

Klo 11.30 K O S K E N  T .L . O S U U S K A S S A
Käsitellään osuuskunnan sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat, sekä päätetään osuuskunnan sään
töjen 14 §:n muuttamisesta.

Klo 12.30 K A U P P A K U N T A  V A K O
Käsitellään osuuskunnan sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät ja myymälöissä esillä olevissa ilmoituk
sissa lähemmin mainitut asiat.

Kahvitarjoilu klo 11. Tervetuloa omien osuuskuntien kokouksiin.

KOSKEN T.L. KAUPPAKUNTA VAKO
OSUUSMEIJERI H. S i i k a r l a ,

Hallitus hallintoneuv. pj.

KOSKEN T.L. OSUUSKASSA 
T. U r m a s ,  

hallintoneuv. pj.

A urasen  K irjap a in o , F o rssa  1961


