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t T i . OSU^ V astaava : E. R a u t  a I i n

Kosken T.l. Osuuskassa Koski T.l. Puhelin Koski T.l. 69  289. Postis iirto tili 15 297. H a llin toneuvoston  p j. Toivo Urmas,

joh tokunnan  p j. A a d i Kattelus, jo h ta ja  Erkki Rautalin.

jo u lu n  vcilon tn  tilittä  va n a

Syksyn p im eys on väistymässä jou lun  valom ereen. 
K ylm ä t sä hköva lo t saava t o lla  sam m utettuina ja  e lä vä t 
k y n ttilä t p ä ä sevä t tu ikke e lla a n  p uhutte lem aan  m eitä. 
M iten  kauan p ie n i lapsi m a ltta a ka a n  istua kyn ttilänsä  
ääressä katsellen sen ihm eellistä  lo istoa. Vanhem pik in  
vo i kokea  jo ta k in  sam aa a ja n  pysähtym isestä ja  suuren 
sanom an a jankohta isuudesta . P ieni k y n ttilä  saa ka iken  
huom ion puoleensa. T oivottavasti se saa tä n ä  jou luna  
h iljen tä ä  m eitä  o ike a lla  ta v a lla  pysäh tym ään  va lon  
eteen m iettim ään : »—  p itä ä k ö  a ina  tu lla  p ienem m äksi, 
e ttä  vo i va la is ta  ja  läm m ittää?»

Joulun ed e llä  sy ty te tää n  m onia m u itak in  va lo ja , 
m utta ne v a lo t, jo tka  o va t syttyneet u lkona, k iih d y t
tä v ä t n iiden  ka tse lijo ita  saam aan itsestään ir t i m ah
do llis im m an p a ljon . N e m uistu ttava t työstä  ia touhusta, 
jo ka  on saa tava  valm iiks i ennen jo u lua . Ja nä in  voi 
jou lun  odotus m uuttua luon tee ltaan  a jatukseksi: Tulisipa  
jo u lu , e ttä  saisi syödä ja  nukkua.

Joulu on hyvän ta h do n  ju h la , jo llo in  h a lu ta a n  m uistaa  
lähe is iä  om aisia  ja  ystäviä jo lla k in  la h ja lla . Jou lupukk i 
ta h too  ja k a a  la h jo ja a n , ja  Jeesus, Joulun H e rra , tah too  
a n taa  syn tym ä p ä ivä n ää n  m yöskin la h jo ja . M utta  n ä illä  
a n ta jilla  on suuri ero s iinä, ke ille  he h a lu a va t lah jansa  
a n taa . Jou lupukkihan  a n ta a  lah jansa  va in  k ilte ille  la p 
sille, m utta  Jeesus on valm is an tam a a n  la h jan  jo k a i
selle, jo ka  ha lu aa  tu lla  lah jasta  osalliseksi. R unoilija  
Jaakko  H a a v io  katselee runossaan  »Jeesuslapsen jo u lu 
lah ja t»  e ri h e n k ilö itä , m iten he ka ik k i tu o va t jo ta k in  
lah jaksi jou lun  lapselle . Runon lopussa hän p ä ä ty y  k y 
symykseen:

»M itä  toisin m inä? Ah vähin erin  
olen m yönyt ja  p a n ta n n u t, m itä  perin .
Siks, tähden  suuren kö yhyyten i, 
tuon a u tion  hä lle  sydäm eni».

Juuri tä lla ise lle  ihm iselle soi jä llee n  tänä  jou luna  
jou luevanke lium i: »Ä lkä ä  p e ljä tk ö , s illä  katso, m inä i l 
m oitan  Teille suuren ilo n , joka  on tu leva  ka ike lle  kan 
salle. Teille on syn tynyt V a p a h ta ja .»

M erk illin e n  voim a on näissä sanoissa. N iid e n  tuoreus  
ei koskaan häviä . N e  p u h uva t ka ik ille  a jo ille , ka ik ille  
kansoille . N e  ova t ka iken  jo u lu ilo n  syv im pänä sisältönä. 
P elo ttaa  a ja te lla , m illa inen  kuo lem anvarjon laakso  m aa
ilm a o lis i, e lle i jou luevanke lium ia  olisi koskaan ju listettu . 
Ennen evankelium in  koh taam ista  ihm inen on pelossa. 
Eläm ä ris tir iito ineen  ja  se lv ittäm ättöm ine  arvoituksineen  
on p e lo tta va . Jou luevanke lium i ju lis taa : »Ä lk ä ä  p e ljä tkö , 
m inä ilm o itan  te ille  suuren ilon .»  Jum ala  itse astui kes
kuuteem m e va p a h ta m a a n  m eitä  e läm än pelosta  ja  kuo 
lem an pe losta , p ahan  va llas ta  ja  synnin va llasta .

M utta  kä ykö  e läm ästäm m e ilm i, että  jou lun  ilon  evan
ke lium i on meissä tode llisuu tta . Jum ala  rakkaudessaan  
a n to i m eille  Poikansa. M e id ä n  elämässäm me p itä is i 
m yöskin rakkauden  v a llita . Eräs Raamatussa olevista  
rakkauden  säännöistä kuu luu: »Keskinäisessä ku n n io it
tamisessa o lka a  to is illenne esikuvia.» Tämän käskyn  
unohtam inen saa p a ljo n  pahennusta  a ika a n  ihmisten  
keskuudessa. Meissä ihmisissä on hyvin  y le inen  he ik
kous, e ttä  vaad im m e to is ilta  läh im a in  tä y d e llis y y ttä , 
m utta emme itse ltäm m e läheskään sam aa. Ja va ikka  
lähimmäisessämme olisi m onia  hyviä  p u o lia , muistamme 
usein va in  hänen vikansa, va ikka  n iitä  olis i a inoastaan  
yksi. Usein m oitim m e muissa ju u ri n iitä  v iko ja , jo ita  it 
sessämme on eniten. M e id ä n  tu lis i usein sanoa itse llem 
me: M iltä  n ä y tä n  Jum alan silmissä? Jeesus löysi jo k a i
sesta ihmisestä jo ta k in  hyvää , huonoim m astakin. M e idän  
tu lis i etsiä joka isesta  ihmisestä Jum alan  kuvaa. Emme 
saisi loukka an tu a  ihmisten puu tte is iin , koska meissä it 
sessämme on n iitä  n iin  p a ljo n . M e id ä n  tu lis i a ja te lla : 
tässäkin on luon teenviko jen  ruosteen a lla  k irkas Jum a
lan kuva, kuten m inussakin m inun syntieni ruosteen a lla . 
A ntakaam m e jou luevanke lium in  po is taa  itsestämme lä 
him m äistäm m e ka d e h tiva  ja  p a rja a v a  m ie li ja  tuoda  
t ila lle  läh im m äistä  rakastava  m ieli. N ä in  voim m e a n taa  
to inen to isillem m e pa rh a im m a n  jo u lu la h ja n . Kun lah jaksi 
o le tte  saaneet, n iin  myös lah jaks i a n ta ka a , sanoo Raa
m attu.

Jeesus Kristus tu li tänne m aa ilm a a n , jo tta  kö yh ä t tu 
lis iva t rikka iks i. Ihm eellinen arvo jä rjestys: Va in  se, jo lla  
ei m itään  o le , on hänen silmissään arvokas. M u tta  ju u ri 
hänessä rikastune iden  on tu lta va  avuksi ja  tueksi to is ille  
osattom ille . (

N iin  tek i Kristuskin.

»Tule, Joulun H erra , mun luokseni jä lleen  
tu le  kuuseni k y n ttilä t s iunaam aan.
M inä  puhd is tin , va lm istin  m aallisen m ajan  
ja  ylensin m ie len i lau lam a a n .
Tule keskelle kiire isen a jan
n iin  ta iva is ta  v irttä  jo  a lk a a  mä saan.
Pyhä rauhasi, h ilja inen  Henkesi anna, 
taas tee m inut lapseksi uudestaan, 
että  ta ita is in  ta lle lle  p anna  
sinun lah jas i sielun poh jim p a a n.
S inä, M esta ri, a n n a t sen sa la tun riem un, 
jo ta  tun tien  aavistan autuuden  
ja  n iin  sinun arm osi vie mun 
l ik i ta ivasta  maassa jo  m urheitten.
Tule siunaam aan.»

TELLERVO PAKKANEN
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ennustuksia Ja 
vähän muustakin

Vanhat koskelaiset —  ja var
sinkin ikäloput loim aalaiset —  
tietävät paljon kertoa eräästä 
»Rättäkitti» nimisestä loim aalai
sesta noidasta, joka »siviilihenki- 
lönä» kuului olleen M annisten T e
pon emäntä. H än pääsi juhlapäi
vän öinä lentäm ään ja talvisin 
kuului hänellä olleen sellainen 
kelkka, että se kulki ylösahdetta 
yhtä vinhaan kuin alasahdettakin. 
H änen ennustuksensa toteutui ai
na tarkalleen. N iinpä hän ennus
ti, että Loim aan kirkko palaa uk
kosen valkeassa silloin, kun k ir
joitetaan vuosiluvussa kolme kah
deksan num eroa peräkkäin ja niin 
myös tapahtui. Myöskin Kosken 
asioita täm ä »Rättäkitti» ennusti, 
mainiten että lähellä kirkkoa ta 
pahtuu kolme suurta tulipaloa ja 
niin tapahtuikin, sillä v. 1867 hel- 
mik. 1 p. paloi Kosken kartano, 
missä mm. joutui tulipalon uh 
riksi eräs de Pont suvun jäsen 
nim eltä Reinhold de Pont Sau- 
vosta. Toinen suuri tulipalo ta 
pahtui yöllä vasten 24 päivää 
toukokuuta 1870, jolloin paloi 
Patakosken kylässä kaikki kuuden 
talon huoneustot sekä paljon eläi
miä. Patakoskella oli silloin pal
jon m ajoitettuna venäläistä ru o 
tuväkeä, m itkä palon jälkeen m a
joitettiin Sorvastolle. Oliko kol
mas palo Vingon sahan palo tai 
jokin m uu suuri tulipalo, sitä ei
vät vanhat koskelaiset enää 
muista.

Edelleen ennusti »Rättäkitti», 
että  v. 1777 rakennettu »Piimä- 
sen tapuli» seisoo paikallaan niin 
kauan, että kirjoitetaan ajanlas
kussa kolme yhdeksikköä peräk
käin. Silloin —  siis 1999 —  myös 
pitäjän kivikirkko vaipuu m aan 
alle »väkineen päivineen».

Edelleen ennusti »Rättäkitti», 
että ennenkuin Koskelle valmistuu 
kivikirkko, rakennetaan »K an
kaan korpeen», siis Salpausselän 
harjanteelle kom ea koulu. K an
kaan koulu ehti palaa ja tilalle 
rakennettiin uusi ennen uuden 
kirkon valmistumista.

Vielä ennusti »Rättäkitti», että 
m aailm an viimeinen sota on us

konsota, jolloin Koskella Kosken 
kartanon pellolla soditaan niin 
paljon, että »viissyltäiset tukit ve
res’ uivat». —  Eivät siis vielä, 
»Rättäkitin» m ukaan, ole tuhat
vuotisen valtakunnan ajat likellä. 

❖
T ulkoon m ainituksi, että koske

laiset saivat koko täm än vuosisa
dan alkupuolen kärsiä alem m uu
den tunnetta kirkkonsa vuoksi. 
Siellä ei ollut läm m ityslaitteita 
eikä urkuja, koska sellaisia ylel
lisyyksiä ei vanhaan kirkkoon ha 
luttu hankkia, sillä uusi kirkko oli 
»hankkeissa». K erran  käsiteltiin 
kirkonrakennusasiaa kirkonkoko
uksessa aikana, jolloin ns. H al
leyn pyrstötähti uhkasi pyyhkäistä 
koko m aapallon olemattomiin. 
Sanom alehdet kirjoittivat tästä 
tiedemiesten uskottelem asta vaa
rasta suurin otsikoin, joten eräs 
isäntä käytti leikillään kirkonko
kouksessa puheenvuoron, jonka 
pääpontena oli ajatus:

—  K yllä vanha puukirkko 
vielä täm än lopunaikaa kestää.

Siitä vieri juttu  m aakuntaan, 
joten Varsinaissuom alaisen osa
kunnan sananlaskukirjaankin on 
Laitilasta lähetetty sananlasku:

—  Kyllä se täm än lopun aikaa 
kestää, sanovat koskelaiset puu
kirkostaan.

M utta meilläpä onkin nyt ki
vikirkko ja sellainen kirkko, jonka 
kyllä kehtaa vieraillekin näyttää. 
Nyt sanovat entiset »koskenkap- 
pelilaiset» vuorostaan entisille 
emäpitäjäläisille:

—  M itä sieltä puukirkolta ny
kyisin kuuluu?

M uuten m arttilalaiset kirjailijat 
—  Sjöman ja Ansas —  ovat las
keneet julkisissa painotuotteissa 
leikkiä siitä, että koskelaiset ovat 
hirveästi riidelleet kirkonraken- 
nuspuuhissaan. Onhan sitä, Luoja 
paratkoon riidelty, kun kolmessa 
vuosisadassa on o m i n  v o i -  
m  i n viisi kirkkoa rakennettu. 
Riideltiin sitä M arttilankin nykyi
sen kirkon rakentam isesta, vaikka 
lääni oli suuri, sillä aikakirjat 
kertovat, että »Kosken kappeli- 
laisten tuli ottaa osaa M arttilan 
em äseurakunnan kirkon rakenta

miseen ainoastansa puoliksi siltä 
m äärältä  kuin em äseurakuntalai- 
set (sekä tarvasjokilaiset ja kari- 
naislaiset) sitä rakensivat».

*
M utta »Rättäkitin» ennustuk

siin vielä palataksem m e, kykeni 
hän noitum aan ihmisen sudeksi.

Peräkulm an (Mellilän) Pytyn 
talosta varastettiin tiinullinen li
haa. Pytyn em äntä ajoi M annis
ten Tepolle kysymään, kuka va
rasti lihat. Sanoi samalla: —  Se 
varas pitäisi sudeksi noitua!

—  V aikka olis om a poikas?
Tähän »Rättäkitin» kysymyk

seen vastasi Pytyn emäntä:
—  Vaikka om a poikanikin!
—  Ne lihat varasti sun om a 

poikas, sanoi »Rättäkitti».
-— A ntaa m uuttua sudeksi 

vaan, sanoi Pytyn emäntä.
M utta Pytyn poika oli kuullut, 

että »Rättäkitin» voima ei pysty, 
jos aam ulla herätessään lukee 
»Isämeidän» ja »Herransiunauk- 
sen». H än  teki niin.

»Rättäkitti» oli viisas hänkin. 
Sytytti aam uyöstä pojan sängyn 
oljet tuleen. Poika unohti siunaa
misen ja hän m uuttui siinä sil
m änräpäyksessä sudeksi. U lvahti 
vain m etsään juostessaan.

Jouluaaton yönä tuli susilau
ma ulvom aan Pytyn talon lähel
le. E m äntä meni aittaan, nosti

M arttilan nimismies Edv. Sjö
m an julkaisi v. 1900 »K ertom uk
sen M arttilan piirikunnasta», m is
sä arvosteli »hengellisiä asioita» 
seuraavasti:

»Hengellisellä alalla on yhtei
nen kansa ollut täällä viimeisinä 
aikoina entistä enem m än hereillä. 
M aallikkosaarnaajia ilm aantui 
kuin sieniä sadeyönä. Kaikki ovat 
olevinaan toisiansa viisaampia. 
Repivät raam attua kuin m itäkin 
repaletta ja noukkivat siitä yksi
tyisiä lauseita asiansa selitykseksi, 
sekä ovat oppiinsa hyvin tyytyväi
set, jo ta he eivät kuitenkaan, Ju 
m ala paratkoon, käsitä. Tästä 
syystä onkin papeillamm e ollut 
suuri työ voidaksensa pitää kan 
saa valtion uskossa ja  henkisellä 
alalla oikealla tolalla. M eidän 
rakkaaksi käynyt arkkipiispamme- 
kin G. Johansson m uistutti täällä  
kesäkuussa 1899 tarkastusm at
koilla käydessä kansaa siitä sie
lun vaarasta, johonka väärä  usko 
voi m eidät viedä ja  varoitti kan 
saa kevytmielisesti luopum asta 
niistä yleisistä säännöistä, kun

siankinkun aitan portaille ja sa
noi:

—  Poikaparan tekee mieli jou- 
lupaistia.

Siitä alkaen joka joulu susi
laum a tuli ulvomaan Pytyn talon 
lähelle ja joka joulu aitan po r
taalle pantiin joulukinkku.

M utta »Rättäkitin» tuomiot 
vanhenevat kym menessä vuodes
sa. K un täm ä aika oli kulunut, 
palasi Pytyn poika pahasti par- 
roittuneena, m utta kuitenkin ih 
miseksi m uuttuneena kotiinsa. Pe
räpuoleen oli kuitenkin jäänyt 
hännäntynkä muistoksi »susikau- 
delta».

Poika asettui setämieheksi Py
tyn taloon. H äntä  varten tehtiin 
erityinen tuoli, missä hännäntyn- 
kää varten oli reikä. Tällä tuolilla 
istuen setämies kertoi loputto
masti seikkailujaan »susikaudel- 
ta».

K un m ainittu tuoli kuuluu ole
van vielä Pytyn talossa jälellä, 
sietäisi se saada Kosken kotiseutu
m useoon, j o s sellainen joskus 
saadaan aikaan.

M arttilalaiset »juoksivat k a 
saan» tuollaisen m useon yhfäkkiä 
seurakuntansa 550 vuotisjuhlien 
yhteydessä.

Jääkö koskelaisten museohanke 
vain »hankkeeksi»?

Vanha, koskelainen ■

Luojam me on meille asettanut 
autuuden ja  onnellisuuden saa
vuttamiseksi. Tällä m atkalla oli 
useilla seurakunnan jäsenillä kun
nia ja ilo nähdä piispamme pis
täytyvän m eidän omiin m ataliin 
majoihimme silm äilem ään oloja. 
E ttä  hän täällä ollessaan myös 
kävi isävainaansa syntymätalossa, 
Tuorilan  Vähässätalossa, en luule 
tarvitsevani mainita. H änestä näh
den ei kaikki täällä ollut, niinkuin 
olisi suotava ollut, m ihin on syy
nä ehkä se, että sielunhoito pi
dem m än aikaa on Euran kappe- 
lissä ollut virkaatekevien pappien 
käsissä, miten sitä parhaim m illa 
ponnistuksillakaan ei ole voitu 
pitää tasapainossa m uitten rien
tojen kanssa. Sama on ollut laita 
Kosken kappelissa. Syytähän on 
taasen haettava siitä, e ttä  kappa
laisien palkat kussakin eri seura
kunnassa ovat nykyisiin oloihin 
nähden olleet niin perin niukat, 
etteivät edes vedä vertoja parem 
m an renkivoudin palkkojen kans
sa, m inkä vuoksi ei ole onnistuttu 
saam aan miehiä, jotka pitemmän

Nimismies hengellisiä

asioita punnitsemassa
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Kosken T.l 
seurakuntalaisille

Sahanomistaja 

Toivo Urmas

Kosken T.l. Osuuskassan hallintoneuvoston puheenjohtaja sahan
omistaja Toivo Urmas täyttää kuluvan vuoden jouluaattona 60 vuotta. 
»Koskelainen» pyytää esittää parhaimmat onnittelut Santion isännäl
le, työn ja toiminnan miehelle, toivoen vielä monia toiminnan vuosia.

Osuuskuntakokous

Kosken T.l. Osuuskassan va r

sinainen osuuskuntakokous p i

de ttiin  Kosken T.l. N uorten tu - 

vassa yhdessä m uiden osuus

kuntien kokousten kanssa lo k a 

kuun 27 pä ivä nä  1961.

Osuuskassan ha llin toneuvos

ton p uheen joh ta ja  Toivo Urmas 

avasi kokouksen selostaen sa

m alla  lyhyesti osuuskassan v ii

m eaikaista kehitystä. Kokouk

sen puheen joh ta jaksi v a littiin  

jo h ta ja  Ernst Korve la , sihteeriksi 

osuuskassanjohtaja Erkki Rauta- 

lin ja p ö y tä k ir ja n  ta rk is ta jiks i 

Sven Luhtala ja O rvo  Puola- 

v iita .

Kun kokous o li tode ttu  la il l i

sesti koollekutsutuksi ja p ä ä 

tösvalta iseksi, esitti osuuskas

san johta ja  Erkki Rautalin koko-

aikaa tarm onsa takaa olisivat 
täällä sielunhoitoa pitäneet».

V anhat koskelaiset m uistelivat 
useasti, että arkkipiispa Johansson 
oli »haukkunut» koskelaiset huo
nokuntoisen puukirkkonsa vuok
si, siinä kun ei ollut lämmitys- 
laitteitakaan, ei liioin urkuja.

Myöskin m uistelevat vanhat ih
miset, e ttä silloin piispankäräjillä 
kuulusteltiin kristinopin taitoa, jo
ten tarkastusta odotellessa luettiin 
viikkokaudet ahkeraan »pitkää 
katkismusta».

ukselle selonteon osuuskassan 

to im innasta  ku luvan vuoden 9 

ensimmäisen kuukauden a ja lta . 

Selostuksessaan hän totesi 

osuuskassan suotuisan keh ityk

sen. O lih a n  osuuskassan ta lle 

tukset lisääntyneet kertomus- 

kauden a ika n a  47,5 m iljo o n a lla  

m arka lla  ja o liv a t ku luvan vuo

den syyskuun lopussa 403,3 

m iljoonaa  m arkka a , joten nel- 

jänsadanm iljoonan  m arkan  ra 

ja on y lite tty . V akaasta  rahan 

arvosta  johtuen on indeksita l- 

letusten m äärä  ja tkuvasti vä 

h en tynyt ja korkeakorko is ten 

ta lle tusten m äärä  vastaavasti 

lisääntynyt.

Lainan kysyntä on ede lleen 

kin ja tku nu t varsin runsaana, 

m utta se on vo itu  ty y d y ttä ä . 

Kuluvan vuoden syyskuun lo p 

puun mennessä on la in o ja  nos

tettu  83 m iljoonaa  m arkka a , eli 

12 m iljoonaa  m arkkaa  enem 

män kuin vastaavana  a ikana  

viim e vuonna. Veksele itä  on 

d iskon ta ttu  126 m iljoonaa  

m arkkaa , e li 2 m iljoonaa  m ark

kaa vähem m än kuin vastaavasti 

viim e vuonna. Osuuskassan v ä 

littä m iä  m a a n kä y ttö la in o ja  on 

hyväksytty  OKO:ssa kuluvan 

vuoden a ika n a  17 la in aa , m ää

rä ltä ä n  11.250.000 m arkka a , ja

K osken  T.l. seurakunnan  
kirkkohallin tokunta  esittää 
parhaat kiitoksensa seurakun
talaisille esim erkillisestä hau
tojen hoidosta. On m iellyttä
vää, että niin usein viim e ke 
sän aikana ehditte m uistaa  
omaisianne ja ystäviänne kä y
mällä heidän hautakum pujen- 
sa äärellä. K a ikk i täm ä on 
m yönteistä  ja kiitettävää. 
Hautausm aan kokonaisuuden  
ja sen hoidon kannalta on 
kuitenkin  monenlaisia vaike
uksia. Suurin pu lm am m e on 
vanhan hautausmaan eteläi
nen osa, jossa haudat ovat 
osittain m enneet pois siitä 
suunnitelmasta, jonka arkki
tehti V irkkala on laatinut. 
K un hautausmaan tällä osalla 
on vielä runsaasti hoitam atto
m ia tai vain osittain hoidet

on osuuskassan kau tta  v ä lite tty  

ka ikk ia an  40 m aa n kä y ttö la i- 

naa, m ä ä rä ltä ä n  21 .140.000 

m arkkaa. Osuuskassan la in o i

tuksessa vo id a an  to d e ta  m aa

ta louden  koneellistam isen n ä y t

te levän ede lleenkin  varsin huo

m attavaa  osaa, joskin sisar- 

osuuksien ja  koko tilo jen  ka u p 

po jen la inoitus m uodostaa suu

rim m an ryhm än.

Kuluvan syksyn v ilja ka u p p a  

tu lee tu o tta m a a n  va ikeuksia  

sitä h a rjo itta v ille  liikke ille  sekä 

va rasto tilo jen  e ttä  rahoituksen 

suhteen. Asiasta on keskusteltu 

osuuskassan johtokunnassa ja 

p ä ä te tty  m ahdollisuuksien mu

kaan tukea osuuskassan to im i

a luee lla  v ilja k a u p p a a  h a rjo it

ta v ia  liikke itä , ja tä ten  he lp o it- 

ta a  tila n n e tta  m aa n v ilje lijä in  

koh d a lla .

Osuuskassan sääntö jen 2 

§:ssä m a in itu t osuuskassan ja 

as iakka iden  sitoumusten enim 

m äisra ja t hyväksyttiin  h a llin to 

neuvoston ja joh tokunnan esit

tämässä muodossa.

H allin toneuvoston jäsenten 

kokouspalkk ioksi vuode lle  1962 

p ä ä te ttiin  puhee n jo h ta ja lle  700 

m arkkaa  ja jäsenille  600 m ark

kaa kokoukselta.

tuja hautoja, toivoo kirkko-  
hallintokunta, että seurakun
talaiset huolehtisivat m yös  
näistä hautakum m uista.

H autojen päällysteeksi toi
votaan edelleen nurm ea tai ki- 
vikkokasveja  ja laattakiviä. 
H iekkaa ja sepeliä tulisi vält
tää m ikäli mahdollista. E rit
täin kestäviä ovat kivikkokas-  
vit, joiden joukosta  löytää  
paljon kauniita yksilöitä  hau
doille. N euvontaa saa soitta
malla num eroon 69220  (M . 
Tirkkonen).

T  o ivom m e seurakuntalai
sille edelleen uhrautuvaa  
mieltä m yös tässä arvokkaas
sa pyrkim yksessäm m e!

K osken  T.l. seurakunnan
K irkkohallintokunta.

Laajentuneen asiakaskunnan 

huom ioonottaen  p ä ä te ttiin

osuuskassan ha llin toneuvoston 

jäsenm äärää  ko ro tta a  18:sta 

24:n, ja nä ino llen  v a litt iin  h a l

lin toneuvostoon se u raava t kuusi 

uutta  jäsentä: Sahanasetta ja

Toivo Rinne, ostoaseman ho ita ja  

Osmo Keskita lo, reh to ri Torsten 

S ilvo la , o p e tta ja  M a tti S a a ri

nen, m a a n v ilje lijä t Paavo Tuo

minen (H ovi) ja O la v i A lha is i. 

H allin toneuvoston erovuoro iset 

jäsenet Eino Salonen, Jaakko  

Seppä, A n tti Petrim äki, M auno 

M än tynen , A rv id  Isosaari ja 

A a rne  Saari v a litt iin  ka ikk i 

uudelleen.

T ilin ta rkasta jiks i vuodelle  

1962 v a litt iin  isännöits ijä  K aar

lo Luoto ja kauppias  M ikko  

N urm i, sekä va ra lle  ta rka s ta ja  

A lb in  M ä ke lä , ka n tto ri M a rtti 

Hannuksela ja konstaape li A r 

vo Laine.

Kun v ie lä  oli p ä ä te tty , e ttä  

osuuskassan omaisuus- ja tulos- 

taseet a lle k ir jo it ta v a t joh tokun

ta  kokonaisuudessaan sekä li

säksi ha llin toneuvoston puheen

jo h ta ja , katsoi puheen joh ta ja  

kokouksen pää ttyneeksi, k iittä 

en kokouksen osanotta jia .

E. R.
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cjCukkcin, jo i? a  o li m ijöäLin k ir ja ilija

K osken  kappeliseurakun
nan ensim mäisenä lukkarina  
mainitaan  »joku  tuimalalai- 
nen». Toisena lukkarina oli 
toim inut K lem etti-nim inen  
m ies Isoltasorvostolta. H änen  
jälkeensä on lukkarien luet
telo seuraavanlainen:

3) Juha Pertunpoika (1669  
— 1695), Tuim alan Vingon  
poikia ja ammatiltaan seppä,

4) Eljas Juhanpoika (1695  
— 1731) edellisen poika, 
m yös seppä,

5) Juha Hartiin (1731—  
1739), edellisen poika ja

m yös seppä,
6) A n tti H acm an (1739 —  

1753), joi virkansa ja kuoli 
ruotuvaivaisena (mielisairaa
na),

7) H eikki Stenberg (1753  
— 1770) syn tyny t Koskella.

8) Yrjö  R otberg  (1771 —  

1809), syn tyny t Koskella.
9) Kustaa H  iden (1809 —  

1817), syn tyny t Perttelissä ja 
tuli tänne Uskelasta,

10) Juha Fredrik Forsberg 
(1818 — 1839), syn tynyt T u 
russa ja tuli tänne Halikosta,

11) A ado lf Salmelin, syn
tynyt Perttelissä ja m uutti 
täältä L iedon lukkariksi,

Kello oli viisi aam ulla. Anttila 
oli juuri avannut silmänsä unesta 
ja astunut portaille säätä tarkas
telemaan. Sateiselta ja synkältä 
näytti. Kaakosta nousi synkkä sa
dekuuro. Sentähden hän päätti 
käskeä väkensä täksi päivää pel- 
lavalion tekoon ja itse lähteä kun
nankokoukseen kirkonkylään, jos
sa m uun m uassa on kansakoulu- 
asia ratkaistavana. »Eihän tuosta 
taida ohran leikkuustakaan olla 
näin sateisella ilmalla», mietti 
hän ja  asteli poikki pihan väen 
tupaan, antam aan väelle ohjeita 
ja  m ääräyksiä työn toim ittamises
ta. Sitte hän  palasi jälleen k a 
mariinsa.

Urkuri Joonas Vihtori Leiman.

12) Juha Kristian Rautell 
(1860 — 1886), syn tynyt L o i
maan Piltolassa ja m uu tti tän
ne Kaarinasta. Hänen jäl
keensä hoiti virkaa kaksi 
vuotta väliaikaisena talollinen 
Juha K ittilä H alikkolasta.

Seurakunta teki ko k o u k 
sessaan 1903 päätöksen, että  
lukkarin virka muutetaan  
lukkari-urkurin toim eksi ja 
sitä varten  »ostettiin herra 
Faltinilta H elsingistä »  urku- 
harmooni, joka hevosella

Kansakoulu-asia oli jo kaksi 
kertaa »tapettu»; nyt se vielä 
kolmannen kerran koulun vastus
tajain kauhuksi ja hirm uksi muu- 
tam ain asiaa harrastavain ahke- 
rain  ponnistusten kautta  tulla tö- 
rötteli kunnankokoukseen. K ou
lun kiivaimpia vastustajia oli A nt
tila. Semmoisia kouluja! Hän 
päätti lähteä antam aan viisi nis
kaan semmoisille puuhille. Ja  ava
tessaan kaapin ovea missä oli la t
tea nelikulmainen pullo ja sen 
vieressä kumossa jalaton pikari, 
mutisi hän: »Semmoisia herra- 
kouluja pitäjään! Kaikkia tässä 
nyt vielä! Kuka ne herra t ja röö- 
kinät sitte kaikki ruokkii? Kun 
ma sanonkin, herra t ja rööki-

noudettiin R iihim äen asemal
ta. Lukkari-urkuriksi valittiin 
Längelm äellä 1861 syn tynyt 
Joonas V ihtori Leim an, joka  
oli naimisissa herännäisjohta- 
ja Laguksen Anna-tyttären  
kanssa. H e m uuttiva t K oskel
le Alastarolta ja sai rouva  
L eim an apuopettajan paikan  
Talolan kansakoulusta.

Terveytensä päivinä urkuri 
Leim an toim i m yöskin  postin- 
hoitajana ja kunnan varaesi- 
m iehenä (1890 — 1895) sekä  
kiertokoulun opettajana (Y li-  
kulmalla). K un keuhkotuber
kuloosi kaatoi hänet vuotee
seen toim ivat v.t. lukkareina  
Frans Sam uel K oota (kuoli 
Karinaisten lukkarina), m yl
läri H erm an B jörkm an, Vilho  
Korhonen, Kaarlo Vihtori 
Kallinen ja vuodesta 1897  
A n tti G rönholm , joka m uutti 
suuressa nim enm uutossa  
1906 nim ensä Paasmäeksi. 
Vakinaiseksi lukkariurkuriksi 
valittiin hänet 1905 ja vai
ku tti hän vuoteen 1920. Näin  
ollen v. 1921 lukkari-urku
riksi valittu L eonard Rafael 
H elenius oli seurakunnan  
14:sta kanttori ja nykyinen  
kanttorim m e M artti H annuk- 
sela on viidestoista veisuun- 
johtajamm e.

n ä t . . .» Sitte kaatoi hän pullosta 
viinaa jalattom aan pikariin ja 
ryyppäsi oikein tuim an ryypyn. 
E ikä tuo annos taitanut olla juuri 
huonoim paa laatua, sillä Anttilan 
suu vääristyi hirveän rum aan 
asentoon, kasvonsa rypistyivät, 
silmänsä kävivät vesikaljamalle ja 
siristyivät melkein kiinni, ja koko 
kohtauksen lopuksi kuului käheä 
»ääääh»-ääni. Sitte huiskasi hän 
pikarin pohjaan jääneen tipan la t
tiaan, laski pikarin jälleen ku
m oon pullon viereen ja sulki kaa
pin. K ilkahtivat sitte avaim et hou
sun taskuun ja hän pyyhkäsi suun
sa joutuisasti takkinsa hihalla, sil
lä porstuasta kuului joutuisia ja 
reippaita askelia. Em äntä astui 
huoneeseen.

»Ajettiinko karja H irvikor- 
peen?» sanoi isäntä.

»Sinnehän se ajettiin», vastasi 
emäntä.

»Katsokaahan vaan kauram aa
ta».

Vanhem m at koskelaiset 
m uistavat vielä varsin hyvin  
kanttori - postinhoitaja - kierto- 
koulunopettaja J. V . L eim a
nin ystävällisen olemuksen. 
M utta  harvat tietänevät, että  
hän esiintyi m yöskin  kirjaili
jana. N iinpä julkaisi hän 
K. E . H olm in kustannuksella  
v. 1888 kertom uskokoelm an  
»M ännyn käpyjä. Saloiltam
m e poim ittua.» Sen johtavana  
kertom uksena on  » Valoa 
kansalle!-», m inkä  aiheena on 
ollut K osken  Talolan kansa
koulun perustamisvai kaudet. 
Leim an on kyllä kertom uk
sessaan m ääritellyt tapahtu
m apaikaksi jonkin  Kallave
teen rajoittuvan pitäjän, m ut
ta tämä on tapahtunut naa- 
mioim istarkoituksessa. Kun  
kertom us on päivätty helmik. 
8 päivänä 1888, voi päätellä, 
että L eim an on silloin käynyt 
K oskella tutustum assa tule
vaan virkapaikkaansa ja kuul
lut kuvauksia  Talolan koidun  
perustamisvaiheista. N e  hän 
on sitten tuoreena  » kirjan
n u t» .

Lainaam m e palstoillemme 
tämän Leim anin kertom uk
sen, m istä vanhim m at koske
laiset helposti tuntevat Talo
lan koulun syntyvaiheet.

»Liisa jää paimeneksi».
Sitte pyörähti isäntä ulos, toi

nen käsi taskussa, jossa avaimet 
kilisivät. Ovea kiinni painaessaan 
hän vielä mutisi: »Semmoisia her- 
rakouluja! Kaikkia nyt vielä!» Sit
te asteli hän  tukevasti yli pihan 
rantaportille, avasi sen ja jatkoi 
m atkaansa pitkin rantatietä alas 
rantaan, välitse keltaisten ohra- 
peltojen,' joitten tähkäpäillä yölli
set sadepisarat himmeästi kiilui
vat harm aata taivasta vastaan. 
M ennessään puhui hän: »Leikat
koon jos ilm a ylenee. M inä menen 
kokoukseen ja annan niille vietä
vän koulumiehille vasten naamaa. 
Semmoisia herrakouluja! Kuka ne 
kaikki herrat ruokkii? Kun ma 
sanonkin, herra t ja röökinät». K ä
det pistettyinä housun taskuihin, 
missä avaim et kilahtelivat, asteli 
hän rantaan , jossa miehet jo  oli
vat täydessä työssä, ja ryhtyi itse
kin oikein rivakkaasti työhön. 
Joutaahan sitä vielä hetkeksi työ

Valoa kansalle
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hönkin. Kym m eneltähän se vasta 
kokous alkaa.

Oikein ripeästi siinä heiluttiin. 
H ikeä tipahteli ukon otsalta. Ren
git eivät suinkaan laiskoiksi jou
taneet, kun oli ukko A nttila kin
tereillä. Ja  sitä vartenpa juuri 
ukko usein työssä olikin. »Renki 
lurjukset eivät m uuta tee kun 
torkkuvat ja laiskehtivat, ellei itse 
ole seurassa». —  Noin kyynärän 
syvälle veteen lyötiin seipäitä pys
tyyn toinen toisensa viereen ja 
m uodostettiin niistä suuri nelikul
m ainen karsina. Siihen sitte ladot
tiin pellavapivot som aan pinoon. 
Kim sitte kaikki oli pinottu, pan
tiin pinon päälle m uutam ia lau
toja, joille kannettiin suuria kiviä 
ja iso tiinu, joka amm ennettiin 
vettä täyteen. Vesi oli läm m intä 
ja lahdelm a m elkein tyyni. Joskus 
vaan tuulen henki vienosti leu- 
hahti, joka pani rannan ruovot 
kahisten heilum aan ja heikot aal
lot m uutam an sylen päässä ran 
nasta etenivät kauas pitkälle ja 
kapealle Helmilahdelle. Ristiin 
rastiin näkyi tyveniä sylen levyi
siä teitä lahdelm an pinnalla, ja 
voim attom at vihuripuuskat eivät 
voineet niitä aalloittaa. Niiden 
sanotaan sadetta ennustavan. Jos
kus tyventyi lahti kokonaan, kun
nes taas joku voimaton vihurin 
liehaus seit lepoa häiritsi.

Suuruskello juuri soi, kun en
sim mäinen pellavaliko saatiin val
miiksi. Pilvet kaakon taivaalla 
olivat jo ohentuneet. Ilm a alkoi 
kirkastua ja pilviverhon lävitse a l
koi aurinkokin kum ottaa. Olipa 
jo ukko kahdella päällä, m ennäkö 
kokoukseen vai ei, sillä ilma näyt
ti ylenevän. Saattaahan tulla kelpo 
leikkuupäiväkin. H än pysyi sen
tään päätöksessään, kolisti piip
punsa tyhjäksi vasten kirveen la
petta ja asteli väkensä etunenässä 
ylös rantatietä  kotoa kohden.

»Hyvää huom enta, W älmaa!» 
huusi A nttila naapurilleen, astel
lessaan pyhävaatteisiin puettuna 
alas rantatietä. »Tottahan tulet 
kokoukseen?»

»Huom enta, huom enta, naapu
ri! Enpä taida lähteä. M itäpäs 
siellä olisi tekoa. H ukkaan vaan 
menisi hyvä leikkuupäivä.»

»Tänään ei pitäisi kenenkään, 
jolla vaan suu on, olla poissa ko
kouksesta. T änäänhän siellä taas 
tyrkytetään kansakoulua p itä
jään».

»Vai jo taas koulua puuhataan. 
On m ar ne vaan kummallisia. No 
kaikkia vielä.»

»Käy siis m ukaan; siellä tarvi
taan miehiä».

»En taida lähteä. Vastaa mi
nunkin puolestani, että saavat itse 
maksaa koulunsa. N o aikoihin sitä 
on eletty! Moisia laitoksia pitäjän 
rasitukseksi. M ikä hitto ne kaikki 
kustantaa?»

»Niin, sanoppas sitä, m ikä ne 
kaikki kustantaa».

»Ja kuka riivattu niitä kaikkia 
ajattelee?»

»Kukapa muu kuin herrat, jo t
ka nylkevät nahan selästämme, 
ellemme pidä puoliamme. Jota- 
kinhan sitä päivän pitkään aja t
telee istuessaan keinutuolissa pit
kä piippu hampaissa. Kalliolan 
herra sen täälläkin alkoi ja kirk
koherra kävi siihen kiinni kuin 
takkiainen tervaan.»

»Havum etsän taakse koko Kal- 
liolainen!»

»Vaan minä aion tänään sanoa 
heille selvän totuuden vasten sil
miä. Täällä osataan kyllä kyntää 
ilm an semmoisia koulujakin.»

»Osataan kyllä, hyvin osataan- 
kin. —  Jokos olet kylvänyt?»

»Aivan joka kaistaleen, eilen 
viimeiset. Hyväähän onkin nyt 
maa m uokkaella.»

»Hyvää tosiaankin. Kelpaahan 
siinä siemenen itää ja orastua».

»Kyllä vaan siinä pehmeässä ja 
lämpimässä maassa sopii orastua. 
Jum alan haltuun, naapuri! Minun 
täytyy rientää kirkolle. Luulenpa 
että kello käy jo kymmenettä».

»Haltuun, haltuun! Pidä puole
si. Ä lä laske semmoisia herrapa- 
joja pitäjään».

»Ei siellä tänään kansakoulua 
perusteta. Kyllä minä sanon asiat 
halki että kajahtaa.»

A nttila kiiruhti rantaan ja löi 
melan tyvellä veneen tapin lu
jasti kiinni, jotta kaiku kiiri kau
as tyvenessä ilmassa, leveten ja 
monistuen. Sitte hän sysäsi ve
neen vesille, astui toisen jalkansa 
siihen ja toisella jalallaan potkaisi 
telapuusta, jo tta  vene yhdessä 
vauhdissa kiiti kahahtaen läpi 
ruo’iston väljälle vedelle ja vielä 
hiljaa kulki siinä. Sitte riisui hän 
takkinsa, käänsi sen sievään pal
loon, niin että vuori tuli ulospäin 
ja laski veneen laitaa vasten tuh
dolle. Istui sitte itse samalle tuh
dolle ja kääri ylös verkahousunsa 
lahkeet. Sill’aikaa oli veneen 
vauhti yhä väsynyt m elkein nä
kymättömäksi. Sitte hän asetti ai
rot hankoihin, potkaisi korkonsa 
lujasti veneen kaarta  vasten ja al
koi verkkaisin m utta voimakkain 
ottein soutaa, ja huim aa vauhtia 
liiti keveä vene tyvenellä järvellä 
kohden kirkonkylää.

Oli jo kokoontunut joukko mie
hiä kunnantuvalle kun A nttila sin
ne saapui ja istuivat ryhmissä kor
keilla rappusilla haastellen ja tu
pakoiden. A nttila lausui hyvän 
päivän, tervehti m uutam ia kädes
täkin, nipistäen etusorm ella ja 
peukalolla lakkinsa kiiltävätä lip
pua ja istuutui rappusille. Siinä 
ukot juuri tuum ivat kansakoulu- 
asiaa. Paljon oli vastustajia, puol
tajia tuskin nimeksikään. K aik
kein m ielestä tuo koulu näytti 
olevan ihan joutava laitos.

»No, mitäs tuumitte, Anttila, 
kansakoulu-asiasta?» kysyi eräs.

»M yttyyn vaan kuin Tolosen 
talokauppa! Mitäs niillä joutavilla

herrapesillä pitäjässä», kuului vas
taus.

»Sitähän minäkin! Miehissä siis 
vastaan! Kyllä me puolem m e pi
dämme. Laittakoot, Kalliolainen 
ja kirkkoherra, jos haluttaa, m ut
ta me emme siihen suostu».

»Me emme suostu», sanoi eräs.
»Vastaan yksimielisesti!» sanoi 

toinen.
»Hiiteen kansakoulu!» huusi 

kolmas.
Pitkällä penkillä kokoushuo

neen ovensuisen akkunan edessä 
istui kolme miestä. Hekin haaste
levat ahkeraan ja näyttävät sy
västi miettiväisiltä. Usein siinä 
haastelun ja m iettelyn aikana nysä 
sam muu ja toivoton, vakava kat
se tahtoo väkisin painua perm an
toon.

»Taisipa olla kokouksen p itä 
minen tästä asiasta liian aikaista. 
Se on melkein luultavaa, että 
koulupuuha nyt saa yhtäläiset sa r
vet otsaansa kuin viime kerralla
kin. Asia olisi tarvinnut enem 
män hautom ista», sanoi yksi.

»Kalliola oli liian innokas ja 
hätäinen. K yllähän siitä saamme 
jo olla varm at, että koulupuu- 
ham m e viskataan kolmannen ker
ran pöydän alle, sillä ukot ovat 
oikein miehissä saapuneet koulua 
vastustam aan. Enem m än olisi pi
tänyt rautaa kuum entaa», virkkoi 
toinen.

»M utta saatam m ehan sentään 
toivoa», puhui kolmas. »Kirkko
herra on luvannut p itää asiaa va
laisevan puheen, ehkä sekin jo ta 
kin vaikuttaa. Maisteri Kalliola 
on luvannut opettaa ensimmäisen 
lukukauden ihan ilmaiseksi, pen
niäkään pyytäm ättä. E iköhän se
kin jotakin vaikuta. Ja pysythän 
sinä sanassasi, Toivola?»

»Sanassani pysyn. Huoneet an
nan koulun käytettäväksi ihan 
m aksutta kolmeksi ensimmäiseksi 
vuodeksi».

Silloin kuului kärryjen ratinaa 
pihalta. Seurakunnan kirkkoherra 
ja kunnan esimies Kalliola saa
puivat kokoukseen. Kum painen
kin olivat jo iäkkäitä ukkoja, 
sillä melkein lumivalkeat jo olivat 
kum mankin hiukset. Sukkelasti 
avasi palvelijapoika nahkapeitteen 
napin, ja arvokkaasti astui kirk
koherra kääseistä alas pihalle ko- 
kousmiesten joukkoon ystävälli
sellä kädenlyönnillä tervehtien 
miehiä. Ja syvällä kum arruksella, 
päin lakittom in, vastasivat sanan
kuulijat iäkkään seurakunnan pai
menen tervehdyksiin. Sangen ys
tävällisesti ja lämpimästi myöskin 
K alliola tervehti jokaista pihalla 
olijaa. Sitte astuivat he halki m ies
joukon ylös korkeita rappusia 
porstuaan, missä kunnanhuoneen 
siivoojatar heille avasi ovea. T ä 
täkin k irkkoherra ja Kalliola ys
tävällisesti tervehtivät ja astuivat 
sitte huoneeseen. Sisällä olijoita 
sam oin tervehdittiin syvällä a r
voisuudella, täynnä ystävyyttä.

Alettiin siinä sitte puhua asioita, 
etupäässä oli tietysti kansakoulu- 
kysymys haastelun aiheena ja mie
hissä päätettiin  sen hyväksi voimat 
tänään uhrata.

Pian alkoikin kokous. Oli siinä 
ensin asioita kaikenmoisia, jotka 
koskivat pitäjän lainamakasiinia 
ja vaivaishoitoa, y.m. ja jotka 
kaikki hyvässä yksimielisyydessä 
—  pieniä sanakiistoja lukuun o t
tam atta —  ratkaistiin. Tuli sitte 
viimein esille kansakoulukysymys.

Esimies esitti kysymyksen in
nokkaalla ja läm pim ällä puheella 
ja lopetti sen sillä hartaalla  toi
volla, että kansakoulu-asia nyt jo 
vihdoinkin m onien mutkien ja 
vaikeuksien perästä olisi täyteen 
kypsyyteensä ehtinyt, ja että  niit
ten m onien ponnistusten hedelm ä
nä, joita sen hyväksi turhaan on 
tehty, nyt viimeinkin yksimieli
sesti päätettäisiin perustaa ja, jos 
mahdollista, jo tänä syksynä to i
meen panna pitäjään ylhäisempi 
kansakoulu, yhteinen pojille ja ty
töille.

Sen jälkeen nousi kirkkoherra 
istuimelta ja alkoi selittää kansa
koulun suurta hyötyä ja siunaus
ta. H än puhui kuin mies, läm pi
mästi ja innokkaasti, ja nuorukai
sen innostus paloi hänen vanhuu
desta rypistyneissä kasvoissaan. 
Hän puhui menneistä pimeistä 
ajoista, jolloin kaikki tieto oli 
»herrain» salaisuutena. K ansa ei 
saanut tietoa eikä valoa, sillä ei 
ollut kouluja kansaa varten. Ja 
sentähden kärsi kansa suurta vää
ryyttä. M utta onnellisempi, va
loisampi aika koitti. Tuolta Kalla- 
veden aaltoja pitkin kajahteli voi
makas huuto, kajahteli halki koko 
maamme: valoa kansalle, sivistys
tä kansalle! Sivistys on sen ainoa 
pelastus! Snellman oli tuo huu
taja. Ja  kansa havahtui. Kuten 
lapsi unesta herättyään kaipaa ra
vintoa, niinpä nyt kansakin tunsi 
pistävän nälän syvällä elinjuuris- 
saan, herättyään vuosisatojen pi
meästä unesta. Se oli valon ja 
vapauden nälkä. Kansan sivistys
tä  harrastava esivalta alkoi nyt 
perustaa oppilaitoksia kansaa var
ten. Ne oppilaitokset ovat kansa
kouluja. Sellaista oppilaitosta 
olemme mekin esittäneet perus
tettavaksi keskuuteemme, jne. 
Hän puhui uskonnolliselta kan
nalta. Pakanuuden pimeydessä 
vaelsivat esi-isämme, raakalaisina, 
ilman Jum alaa ja H änen pyhää 
sanaansa. M eillä on tieto Jum a
lasta, m eillä on H änen kallis sa
nansa, me tiedämme, m itä Jum ala 
meiltä vaatii. Sen vuoksi tulee 
meidän niin paljon kuin voimme 
tehdä lapsemme osallisiksi tästä 
sanan siunatusta valosta, meidän 
tulee pienoisillemme kirkastaa Ju 
m ala ja Hänen työnsä. Ja sitähän 
lapsemme saavat oppia koulussa. 
Ihm isen tulee kehittyä ja jalostua, 
hänen tulee käyttää kaikkia niitä 
lahjoja ja keinoja, joita H erra  on
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hänelle suonut. Luojansa kunni
aksi, sielunsa onneksi ja isän
m aansa hyväksi. Semmoinen on 
oikea kansalainen. M illä tavalla 
sellaiseksi tullaan, sitä juuri kou
lussa opetetaan, jne. V ielä puhui 
hän m itä käytännöllistä hyötyä 
kansakoulusta on, esim. kirjoitta
misen ja laskennon taidosta, histo
riasta, m aantieteestä, ym. Ylevästi 
ja läm pimästi hän puhui, ja toivoi 
hänkin lopuksi, e ttä  jo tänä syk
synä voitaisiin avata seurakun
nassa kansakoulu.

Ovensuusta kuului jupinaa. 
M iehet olivat kiihkeän levotto
m uuden vallassa. M uutam at nou
sivat seisoalle ja vuoroin toista ja 
toista saapaskärkeä napsauttelivat 
perm antoon. Toiset istuivat pai
kallaan ja pyörittelivät lakkiaan 
tai soristelivat piippuaan (täällä, 
näette, oli se hyvä tapa voimassa, 
että kokoushuoneessakin tupakoi
tiin). M uutam at istuivat liikahta
m atta  katsellen m aahan. K irkko
herra oli jälleen istuutunut ja 
pyyhki silmälasiansa. Esimies ka t
seli papereitaan ja pyöritteli ky
nää sormiensa välissä. N urinaa ja 
m utinaa kuului miesjoukosta. A l
koi viimein esimies:

»Kosk’ei kukaan vastusta kan 
sakoulun perustam ista, niin saam 
me siis p itää sen olevan päätet
tynä».

Nytpäs hälinä syntyi.
Jokainen olisi tahtonut puhua 

ensiksi. M utta  puheenvuoron m el
kein riisti Anttila, ja lausui:

»Me emme tarvitse semmoisia 
herrakouluja. Me tahdom m e py
syä talonpoikina, emmekä tahdo 
herroja lapsistamme.»

N yt selitti kirkkoherra, ettei 
kansakoulu olekaan aiottu he r
roiksi tekem ään, vaan kehittä
m ään ja kasvattam aan sivistyneitä 
kansalaisia. Tieto ei tee herraksi. 
Jum alan edessä olemme kaikki 
sam anlaisia, joskin toisen ihmisen 
asema ihmiskunnassa on korke
am m alla kuin toisen. Ja  kansa
koulun tietom äärä on tuskin pi
sara tieteitten suuressa meressä. 
Se ei ketään herraksi tee, jne.

»M utta esi-isämme kyllä tulivat 
ilman kouluja toimeen», puhui 
eräs. »Rukkiaan kehrätessä ilta
puhteilla opettivat äidit lapsiansa 
lukem aan. Yksikin ilta siinä tihis- 
tiin, usein saivaristoakin jauhet
tiin, m utta hyvälukijoita tuli ja 
oli niitä yhtä paljon kuin nytkin.

»Entiseen aikaan ei ollut mi
tään kouluja», puhui toinen. »Esi- 
isämme tekivät työnsä kuin m ie
het, lukivat pipliaansa ja nukkui
vat viimein lujassa uskossa kuo
lem aan, eivätkä ensinkään tarvin
neet kouluja. K unpa me vaan 
seuraisimme heidän jälkiänsä.»

»Osaamme me kyntää, kylvää 
ja ojaa kaivaa ilm an semmoisia 
koulujakin», kuului eräs ääni.

»Ja m istä ne rahat kaikkiin 
saadaan?»

»Kukapa ne kaikki kustantaa?»

»Paras kun annam m e olla säi
länsä semmoiset puuhat.»

»Kaikkea m uuta vielä! Vai her
rakouluja tässä nyt laitettaisiin.»

»Ja kuka ne sitte kaikki ruok
kii ne herrat ja rö ö k in ä t. . . kun 
ma sanonkin . . . herra t ja rööki
nät?» sanoi Anttila.

Syntyi nyt yleinen vastaansa- 
nominen, solina ja hämminki. M i
kä sanoi m itäkin. M uutam at löi
vät lakin päähänsä ja lähtivät 
ulos, mutisten joitakin puolisuut- 
tuneita sanoja m ennessään. Esi
mies nyppi nenäänsä. K irkkoherra 
haistoi nuuskaa, hyvästi katsellen 
perm antoon. N uot kolme miestä 
oviakkunan luona istuivat liikah
tam atta, äänettöm inä lattiaan  kat
sellen. Yksi heistä pyöritteli lak
kiansa polviensa välissä. Täm ä 
vihdoin keskeytti kohinan ja lau 
sui:

»M inun sydämmellisin toivoni 
on, että jo tänä syksynä perus
taisimme kansakoulun.»

»Perusta sinä m itä tahdot; si
nusta koulut vähän tietävät», sa
noi Anttila.

»M inä en puhunut Anttilalle».
»Parem pi kun laittaisit kärryt 

itsellesi, ettei niitä aina tarvitsisi 
m eiltä lainata».

»M inä puolestani annan huo
neet ilman m aksutta kolmeksi en
simmäiseksi vuodeksi», sanoi Toi
vola.

»Sinä . . . sinä huoneet herra- 
pesälle! Kanalja! . . . M aksa ensin 
velkasi . . . kun ma sanonkin . . . 
m aksa velkasi! K orotkin jo ovat 
kolm atta vuotta m aksam atta . ..»

»Pysytään asiassa», huom autti 
esimies.

»Vai sinä huoneet a n n a t . .  . 
M oisia rätysköitä kehtaat tarjota- 
kin . . . L aita u u d e t . . .  sinne Lyy- 
mäelle talosi taakse . . .  laita sin
ne . .  .»

»Pysytään asiassa, Anttila. Ä l
kää puhuko tyhmyyksiä».

»Vai sinä h u o n e e t. . .»
»Poikani on luvannut hoitaa 

opetusta ilmaiseksi ensimmäisen 
lukukauden», sanoi esimies.

N yt ei A nttila enää voinut hil
litä suuttum ustaan, vaan alkoi to
dellakin sanoa »asiat halki». R ä
hinää kuului ovensuusta. M uuta
m at m iehistä paiskasivat lakin 
päähänsä ja lähtivät ulos.

»Vai siitä maisteri tehdään. Te 
olettekin kaikki yhdessä juonessa. 
Senhän olen aikaa sanonut, että 
ne ovat herrain konsteja k a ik k i. . .  
Syötte ja nyljette talonpoikia ja 
kiskotte viimeisetkin ä y r i t . . .  
M utta nyt te ette m eitä nylje. 
M inä sanon asiat halki ja pidän 
puoleni kanssa . . .»

»Tietäkää m itä puhutte, A nt
tila!»

»Kyllä m inä huutoni vas
taan . . .  Ja  m itä te sitte oikeas
taan olette? . . . Paljaita nylkyrei- 
tä ja kiskureita kaikki, jotka nyl
jette talonpoikia . .  . paitsi k irk
koherra . . .  (tässä hän syvään ku

m arsi k irkkoherra lle ). . .  Te pei- 
jaatte ja petätte missä vaan saat
te ja laitatte m okom ia m aksuja 
seurakuntaan . . . O ttaisittepa sil
m ät päästäm m e, jos saisitte . . . 
M utta sen sanon, että itse saatte 
maksaa koulunne. En äyriäkään 
m aksa m i n ä . . .  en! Ja  kenen 
tointa täm ä kaikki on? Ei kenen
kään m uitten kuin Kalliolaisen . . . 
Tahtoisi kaikkia ihmisiä nylkeä 
niinkuin torppareitansakin nyl
kee . . .»

»Varsinhan te sopim attom ia lö 
pisette, Anttila».

» ..  . Jos näkee, että lehm ämulli 
on torpparilla, niin kohta taas ve
roa l is ä ä . ..»

»M itä kum m aa torpparit ja 
lehm äm ullit kansakoulu-asiaan 
kuuluvat? Ja  m itä tuo kaikki tei
hin koskee? Paras on, että pidätte 
suunne kiinni».

»Niin kyllä. Suu kiinni! Jos ta 
lonpoika sanankin sanoo, niin suu 
kiinni kohta. M utta m inä en aio- 
kaan pelätä Kalliolaista kirjapink- 
koinensa».

»Olkaa vaiti, Anttila!»
»Ei tarvitse!»
»Te häiritsette kokousta».
»Ei tarvitse tukkia suuta. On 

tässä nyt suun vuoroa m uillakin, 
ei yksin kopealla Kalliolaisella.»

»Onko kellään vastaan kansa
koulun perustam ista?» huusi esi
mies, siten koettaen saada loppua 
tekemisistään A nttilan kanssa.

»Eipä taida olla muilla paitsi 
Anttilalla», sanoi Toivola.

»Semmoisia kouluja ei tarvita!» 
huusi Anttila. »M aksakoon Kal- 
liolainen ensin riihtensä m uurien 
tekopaikan HaneU’ille ja sitte vas
ta perustakoon herrakoulun».

»Suunne kiinni!»
»Ei tarvitse!»
»Puhukaa säädyllisesti, m uuten 

heitämm e teidät ulos ovesta».
»Huuti ma sanonkin! Vai ulos 

ovesta. T äm ä on kunnan huo
ne . ..»

»M utta täällä p itää olla sii
volla».

»Huuti ma sanonkin: Vai ulos».
»Olkaa siivolla!»
»Vai ulos! M itähän te sitte oi

keastaan luulette olevanne, nyl- 
kijät ja kiskurit! Yksin minä sem
moiset koulut kustannan. Ne sem
moiset ovat minulle kuin jos 
nappi nutusta putoisi. Vai luulet
teko ettei m inulla ole yhtä paljon 
rahaa kuin teilläkin . . . Vai lilos!»

»H eittäkää ulos tuo mies! H ä 
neltä on m ahdoton jatkaa koko
usta», sanoi vihdoin esimies tus
kaantuneena.

Kinan aikana oli joukko kou
lun vastustajia lähtenyt pois ko
koushuoneesta. He istuivat por
tailla ja virittivät piippujaan.

»Kyllä siellä on Anttila kova
na miehenä», sanoi eräs.

»Taisipa m ennä liian pitkälle», 
sanoi toinen.

Sisällä olijat katselivat lattiaan. 
K irkkoherra kierteli nenäliinaa

sorm iensa ympärille. Toivola pyör 
ritteli lakkiansa polviensa välissä.

»Kyllä minä tästä pääsen käs- 
kem ättäkin . . . Vai ulos täältä 
ajetaankin». Näin sanoen nousi 
Anttila ylös ja parilla tuim alla 
harppauksella astui ovelle ja tart
tui vetimeen. M utta ennenkuin 
avasi oven, kääntyi hän vielä ta
kaisin päin ja, toinen käsi veti- 
messä, toisessa lakki, lausui:

»Ettehän te jaksa koulua pe
rustaa, kun minä pois menen. Ja 
yhdenkö koulun sitä sitte perus
taisitte? Yhdenkö vaan? Kym m e
nen —  viisikymmentä niitä pitää 
tulla —  joka kylään, joka taloon 
y k s i . . . M utta m inä en maksa, 
en vaikka nääntyisi. Ja suokoon 
Jum ala, että minä jo silloin kauan 
olisin m aannut m aan mullassa, 
kun tuo oppinut herrasm ainen 
suku kasvaa . .  . Niin no . . . M inä 
menen ulos, koska käsketään. 
Täytyyhän talonpojan totella, kun 
herrat käsk ev ät. . . Saadaanpa 
nähdä, eikö herra t nylje vielä ker- 
jäläiskeppiä käteemme. Sitte vasta 
on Kalliolaisella oikein velkaa ja 
Toivolan nenä paljoa pitempi kuin 
n y t . . .»

Sitte potkaisi hän polvellaan 
oven auki ja astui ulos, kimmaut- 
taen sen perässään kiinni, jotta 
tom un sirpaleita katosta sirahti 
permannolle. Sitte kuului hänen 
äänensä portailla, kun hän men
nessään puhui siellä istuville m ie
hille:

»M itä te täällä teette? M enkää 
koulua perustam aan, kosk’ette us
kalla vastaan sanoa, jänishousut! 
Pistäkää kätenne kyynärpäitä 
myöten Kalliolaisen soppaan. 
Juoskaa päänne seinään, kun Kal- 
liolainen käskee. Ja yhtäkö kan
sakoulua sitä sitte perustaisitte. 
Tehkää kymmenen! Jos ei teillä 
ole rahaa, niin tulkaa minulta lai
naam aan . . . A nttilalla on ra
haa! . .  .» N äin puhuen hän meni 
miesjoukon keskitse alas rappu
sia. Asteli sitte rantaan, kenelle
kään jäähyväisiä sanom atta, sy
säsi suuttuneen tuim uudella ve
neen vesille, potkaisi sen kaikesta 
voimasta ulos rannasta. Istuutui 
sitte tuhdolle melkein heittäyty
m ällä, jotta  rusahti vene ja oli 
kaatua, asetti a irot hankoihin ja 
sousi kiukkuisin ottein pois, jotta 
korkealle purskui vesi. veneen ko
kasta.

Syvä hiljaisuus jäi kotvaksi ai
kaa kokoushuoneeseen Anttilan 
mentyä. Hänen jälkeensä astui 
vielä muitakin koulun vastusta
jia ulos. Jälelle jääneet katselivat 
toisiinsa ja purskahtivat viimein 
nauruun. K okousta jälleen jatket
tiin.

»Onko kellään vastaan kansa
koulua?» sanoi esimies.

»Eipä taida enää olla», sanoi 
kirkkoherra.

»Jätetään toistaiseksi», sanoi 
eräs.
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Kosken T.l. Osuuskassan virkailijat kiittävät asiakaskuntaa miellyttävästä yhteistyöstä kuluneen vuoden 
aikana ja toivovat Teille kaikille Rauhaisaa Joulua, sekä toivottavat Teidät tervetulleiksi asioimaan alka
vanakin vuonna.

Ky! sit k e/pais----

»Perustetaan heti!» huusi to i
nen.

»M itäpä sillä tehdään?» sanoi 
kolmas.

»Äänestetään!» huusi neljäs.
Syntyi nyt pitempi väittely, jo

ka kuitenkin loppui siihen, että 
päätettiin äänestää.

»Ne, jotka vastustavat koulua, 
nousevat ylös, jotka eivät, jäävät 
istumaan», komensi esimies.

Hum aus ja kolinaa. Seisomassa 
olivat koulun vastustajat. Äänet 
laskettiin, ja —  näyttipä O nnetar 
tänään luoneen lempeän silmänsä 
syntymäisillään olevaan kouluun 
—  kum paisellakin puolella oli 
juuri yhtä m onta ääntä! Koulun 
onni oli se, että suuri joukko vas
tustajia oli juuri loppukohtauksen 
ajaksi vetäytynyt pois.

Niin, yhtä m onta ääntä kum 
paisellakin puolella. N eulan kä r
jessä näyttää kansakoulu kiikku
van. Asiaa ei enää ratkaise muu 
kuin arpa.

Esimies leikkasi paperista kaksi 
lappua. Toiseen kirjoitettiin 
»Kansakoulu», toinen jätettiin 
tyhjäksi. Yksimielisesti suostuttiin, 
että kirkkpherra nostaisi arvan. 
Esimies hiersi laput kääryyn, otti 
hattunsa ja heitti ne sinne. M o
neen moniseen kertaan pohti hän 
laput hatussaan, sitte hän sen ta r
josi kirkkoherralle. Vanhus näytti 
miettiväiseltä. H änen kätensä 
näytti vavahtaneen, kun hän sen 
pisti hattuun. Syvä hiljaisuus val
litsi huoneessa. Tuskin kukaan 
hengittikään kirkkoherran avates
sa nostam aansa lappua. Ja  katso! 
Koulun vastustajien suureksi ha r
miksi ja sen puolustajien iloksi ja 
riemuksi luki k irkkoherra siitä sa
nan »Kansakoulu». Esimies nap
sautti vasarallaan pöytään, ja 
koulu oli päätetty. Ilon huudah
dus voittajain puolelta tervehti 
tätä  onnellista nostoa. M utta 
useat vastustajista painoivat lakin 
päähänsä ja lähtivät pois.

Semmoisella puuhalla ja enem 
m än onnellisen sattum an avulla 
kuin yksimielisellä päätöksellä 
saatiin ensimmäinen kansakoulu 
X:n seurakuntaan. N iinhän se 
sattum a väliin tekee ihan paljas
ta narria. Anttila lähti kerrassaan 
kum oam aan koulupuuhaa, m utta 
se syrjähtikin asialle m enestyk
seksi. Sillä varm a on, että joll’ei 
Anttila olisi kokoukseen m ennyt 
ja asioita »halki sanonut», niin 
tuskin vieläkään olisivat koulun 
ystäväin toiveet toteutuneet.

• Täm ä kaikki tapahtui noin 15 
vuotta sitten. X :n pitäjässä on jo 
kolme kansakoulua. Vanha kirk
koherra on jo käynyt levolle siu- 
nauksekkaan päivätyönsä vaivois
ta, ja hänen sijassaan on nykyään 
Otto Kalliola, p itäjän ensimm äi
nen kansakoulunopettaja, koulu
jen johtokunnan esimies ja inno
kas koulujen ystävä. Kunnan esi
miehen istuimella istuu vielä van-

Kun m ää viimesest Koskelai- 

sest luin Kulm an M atin  k irjo tu k- 

sen niin mul tu li m iä leen, et 

m ahtaisiks m ää kans osata sitä 

k ir jo tta a . Kyl m ää a inak in  

om ast m ielestäni puhun sitä ta 

vallisen puhtaast, mut saa ny 

n ährä  kuin ä ijä n  käy, tulleeks 

täst m ittään .

M ää  luu len, e t se M a tti on 

noussu ta k a p u o l erel ylös, ta ik 

ka on hänel o llu  jo tta in  muuta 

vastahakkaust, kun hän krän it- 

tä ä  vähän joka asjast. Kyl asja 

niin on e t m eitin tä y ty y  kunni- 

jo itta a  ka ikk ii vanhoi asjo i, mut 

ei se sunkaan m erkitte  sitä, et 

sais m ittään  uutta teh rä  e ikä 

va nhaa  m uuttaa.

M ul tu li m iäleen, e t jos joku 

m eitin esi-isist, kun on o llu  sata 

vuo tta  hauras, tu lis tänne mei- 

jän touhu i ka ttom aan , niin olis 

m aar sil ä ijä l m ontaa la i sano- 

mist. Kyl se p ä rm än ttä is  kun ei 

näkis yh tä ä n  m ekkoo kenen

kään y llä , ei näkis hä rk ii, ei

ha ukko Kalliola kunnioitettuna 
ja rakastettuna. Ja  koulujen varo
jen hoitajana on Pekka Anttila, 
Antti Anttila-vainajan poika.

8. 2. 1883.

h a ko ta rh o i, ei r iih ii, ei kykkä i 

p e llo l, e ikä m ontaa  m uuta as- 

ja a , kun hänen a ikanas pruu- 

ka ttiin . O lis o ike in  sil ä ijä l ih- 

m ettelem ist. M ut m ää luulen, 

e t va ikka  hän kuin kehuis sen- 

a ikast e läm ää, niin ei meil ke l

lään olis suurtakan ha lluu  sehen 

mennä.

Ne h o p ja p a iju t siel k irkon 

viäres n ä y ttiv ä t käyvän  kovin 

M atin  m iälen p ä ä l. Kyl m ää sen 

m yönnän, et se ensin on vähän 

outoo, kun nurkist joku puu 

ka a re ta a n , m ut kyl sehen p ian 

to ttuu . Kun m ää o lin  p ikku 

p o ika , kasvo siin k irkon a iran  

v iäres suurii ha a po i. Ja kyl mun 

tä y ty y  sannoo, e t ne kohisi siin 

vähän komjast, kun siin ta p u lin  

juure l o ro te ttiin  provasti N ä rv ii 

k irko l tu levaks. Ja kun hän sit 

tu li ja  p a p in k e llo t rupes soi

m aan, niin kyl se vaan  o li juh- 

la llis t kun ne haavan  leh re t kra- 

hisi siin sunnunta iaam un tuules 

ja ke llo t pom p a u tti äänes ain 

sehen joukkoon. Ne h a a va t la- 

hos siin sit a ikanas ja tä y ty  

ka a ta a  pois. Ja m ää luulen, e t 

n iil h o p ja p a iju il käy  kans jos

kus sam al ta va l.

Kerran m ää luin josta in  kir- 

jast tehdassokeudest. Se ta r 

ko ittaa  jo tta in  simmost, e t kun 

tehtaas ta i jossain ta los on joku 

asja ta i esine a in  silm äin eres, 

niin ei siin huom aa m ittään 

kum m allist va ikka  se olis kuin 

hulluu ja va ikka  vieras huo

m aa sen koht. Ja siilon mul tu li 

m ieleen, e ttä  simmosii sokjoi on 

o ike in a ika  ta va l ja itte  mää 

olen siin sortis ensimäisii. Sil 

kyl asja niin on, e t jä ttä ä  v a ik 

ka va n h a t pöksys johonkin  sim- 

moseen p a ikka an  kun ei ne 

kuulu, ja kä tte lee  n iit siin jo n 

kun a ika a  niin kyl ne sehen jää. 

Ei tu l m iä leenkän, e tte i n iitten 

pa ikka  siin oi. Ja kyl n iit rek- 

k ii, kä rry i, f iä te r iä k k e i ja puu- 

kasoi vaan  pa kka a  o lem aan 

yh re l ja toisel simmoses paikas, 

e tte i ne a in a kan  ta llo p  kau 

nista. Puhum attakan sit m aalist. 

S itä vois m onta ke rtaa  prä iskii 

vähän helpost. M ut ei tu l vaan 

teh tyy. K a te lla a n  vaan  harm ai 

seinii kun on kerran to tu ttu .

N iin  et kyl sitä tehrassokeut 

vastaan on hyvä ta p e lla  kyn

sin ham pa in . Ei siin sit o i niin 

nuukaa, va ikka  joskus ka a re 

taan  vanha puunkränä  pois 

uuren tie ltä  ja is tu tettaan sija l 

va ikka  h o p jap a iju . Pääasja on 

et p a ikkakunnan  u lkonäkköö  

ko rja ta a n .

N iin  o ike in. Täsä sitä kosken 

m urre t ny t tu li. Ei sunkaan siin 

ka ikk i loppuhenkoset niin pa i- 

ka llas o i. V a ikk ia m p a a  tä ä  on 

kun m ää ensin luu lin . Kyl sit 

ke lpais, jos täsä m ailm as koht 

valm is m estari olis.

Hyväst nys sit vaan , m ahret- 

tiiks mei jo ka ikk i ihm iset hauk

kuu, sano entinen äm m ä kun 

ky läst läh ti.

Toivo-Tapani
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Tulokset tarkastuspiireittäin

Tarkastusyhdistyksen 
kuulumisia

Kosken T.l. T arkastusyh
distyksen kuulum isista kertoi
li meille yhdistyksen puheen
johtaja V eikko M anner seu- 
raavaa.

Tarkkailuvuoden 1960—
61 päättyessä kuului ta rkas
tusyhdistyksen piiriin 105 
karjaa, joiden yhteinen leh- 
m äluku oli 769, eli keski
m äärin  7,3 lehm ää tilaa koh
ti. Tarkkailuvuoden aikana 
on m uutam ia tiloja eronnut 
yhdistyksestä karjasta luopu
misen tak ia ja kaksi tilaa 
m uista syistä. U usia tiloja on 
liittynyt yhdistykseen 11. 
Uusien karjojen m ukaantulo 
onkin todettava suurella tyy
dytyksellä. V aikka ta rkastus
toim innalla pyritäänkin p ää
asiassa paran tam aan  om an 
karjan  tasoa, on sillä suuri 
merkitys koko m aankin kar
janjalostukselle. N ykyisinhän 
on keinosiem ennys jo tullut 
hyvin yleiseksi, ja m itä suu
rempi m äärä keinosiemennys- 
sonnien ty ttäristä kuuluu 
tarkkailun  piiriin sitä nope
am m in ja  varm em m in voi
daan keinosiemennysasem illa 
olevat nuoret sonnit arvos
tella.

T  arkastusyhdistystoim in- 
nassa m ukana olon aiheutta
m at kulut ovat niin pienet, 
saavutettuun hyötyyn verra t
tuna, että karja ne nopeasti 
m aksaa takaisin  lisääntynee
nä tuotantona. Nykyisin, kun 
siitoseläinten kysyntää on ja 
nuorista hyvistä hiehoista 
m aksetaan hyvin, yhdenkin 
hyvän siitoseläim en myynti 
korvaa m onien vuosien ta r
kastusm aksut. K arjan tark- 
kailutoim innassa m ukana olo 
ei tietenkään sinänsä tee hy
vää karjaa ja nosta tuotosten

Piiri T arkkailuvuosi maitoa
kg

K g / voi- 
rasvaa

% Rehuyk-
siköitä

I 1960— 61 .............. 4.264 189 4,4 3.039
Keskipiiri lisäys ed. vuoteen - 199 11 390

II 1960— 61 .............. 4.126 184 4,5 2.987
Sorvasta lisäys ....................... 249 15 315

III
Tapata, H on

1960— 61 .............. 3.838 174 4,5 2.799

gisto, Patakoski lisäys ....................... 204 13 74

IV 1960— 61 .............. 3.693 166 4,5 2.803
Alikulma lisäys ....................... 210 11 219

Yht. 1960— 61 .............. 3.993 178,2 4,46 2.907
Keskim äärin lisäys ....................... 216 12,4 250

Tulokset tiloittain

m ääriä. K arjan kehittäm iseen 
on tunnettava mielenkiintoa 
ja  tarkkailutoim innan an ta
mia tuloksia hyväksi käyttä
en on pyrittävä entistä parem 
piin tuloksiin.

H yvän rehu- ja laidunvuo- 
den, kuin myöskin paran tu 
neen karjakannan  ansiosta, 
on tuotoksissa todettavissa 
nousua. O m inaisuuksiltaan 
hyväkään lehm ä ei pysty suu
riin tuotoksiin ilm an riittävää 
ja m onipuolista ruokintaa, 
m utta niinpä käytetyissä re- 
huyksikköm äärissäkin on ta 
pah tunut nousua.

Y ksityisten karjojen tu lok
sia tarkasteltaessa voidaan to 
deta, että 200 voirasvakilon 
ylittäneitä karjoja löytyy 25, 
joista yksi karja on saavutta
nut yli 250 voirasvakilon tuo
toksen. V oidaan myöskin to
deta, e ttä  korkeim m an ja  
alim m an tuotoksen ero on 
148 voirasvakiloa.

Oheisesta taulukosta sel
viää saavutetut tuotokset ja 
käytetyt rehuyksikköm äärät 
tarkastuspiireittäin . Suurin li
säys, 15 voirasvakiloa, on ol
lut Sorvaston piirissä. Edelli
sen tarkastusvuoden aikana 
oli suurin lisäys keskipiirissä, 
ja sekin oli 15 voirasvakiloa. 
Se oli suurin lisäys koko 
m aanviljelysseuran alueella ja 
sillä tuloksella sai piiri vuo
deksi haltuunsa T urun  Sano
mien lahjoittam an kiertopal
kinnon. V alitettavasti Sorvas
ton piirin vastaava lisäys vii
me tarkastusvuodelta ei riit
tänyt pitäm ään kiertopalkin
toa Koskella.

Toisessa luettelossa ovat 
m ukana kaikki 170 voirasva
kilon tuotoksen saavuttaneet 
karjat:

Omistaja Lehmä- Rotu Maitoa Voiras- % Rehuyk-
luku Ay SK kg vaa kg sikäitä

1. Naum i Ilkka . . . . 6 100 _ 5.479 254 4,6 3.495
2. Välim aa A ntti . . 3,5 100 — 5.364 246 4,6 3.427
3. Uusitalo Y rjö 4,8 100 — 5.076 240 4,7 3.079
4. Teivonen Reino 6,7 100 — 4.959 236 4,8 3.688
5. Isosaari Arvid 31,7 100 — 5.066 230 4,5 3.781
6. H okka Aarne 9,1 100 — 4.878 227 4,6 3.343
7. Nikki A arne . . . . 3,5 100 — 4.871 226 4,6 3.414
8. Rusi Viljam . . . . 3,1 100 — 4.864 226 4,6 3.376
9. Naum i Pentti . 7,1 100 — 4.920 225 4,6 3.305

10. Levo Armas 2,3 100 — 4.638 223 4,8 2.962
11. H ietanen Eino . . 2 — 100 4.810 221 4,6 2.870
12. V irtanen M artti. . 12,8 — 100 4.424 221 5,0 3.379
13. Takam aa Paavo 5,5 67 33 5.169 219 4,2 3.353
14. Levonen M atti . . 4,5 100 — 4.953 219 4,4 3.130
15. Urm as M artti . 9,7 100 — 4.817 219 4,5 3.554
16. M anner Veikko 3 100 — 5.225 211 4,0 3.485
17. Kattelus Allan . 7,6 100 — 5.118 209 4,2 3.251
18. Pellonperä Pauli 4 75 25 4.875 209 4,3 3.318
19. Lehtilä Vilho . . 6,5 100 — 4.672 208 4,4 3.272
20. Ollinen Paavo 4,2 60 40 4.860 206 4,2 3.208
21. Tam m inen Eino 4,8 80 20 4.396 206 4,7 3.078
22. Väinölä M perik. 3,3 100 — 4.674 205 4,4 3.204
23. Uusitupa M atti 6,9 100 — 4.874 203 4,2 2.971
24. Raitanen J. perik. 4.2 100 — 5.002 202. 4,0 3.141
25. Ketola Juho 2 50 50 4.454 200 4,5 3.121
26. Kattelus Pauli 6,6 — 100 4.449 199 4,5 2.920
27. M äkinen Hannes 6,2 100 — 4.263 199 4,7 3.046
28. Jaakkola M artti 8,1 100 — 4.242 196 4,6 3.237
29. Toivonen Keijo 13,2 100 — 4.542 193 4.3 2.979
30. Laakso Elis . . . . 6 100 vi*#, 4.288 193 4,5 3.230
31. M ikkola Eero 5,2 50 50 4.127 193 4,7 2.839
32. Puras A ................. 10,6 64 36 3.984 192 4,8 2.778
33. Raitanen Eino . . 5,3 100 — 4.207 190 4,5 3.158
34. Peltola Arvo 6,5 100 .— 3.980 190 4,8 2.941
35. Luhtala likka 6,1 100 — 4.790 189 3.9 3.258
36. Posti T uure . . . . 15,6 33 67 4.140 188 4,5 3.073
37. Kokki Jalm ari . 8,4 — 100 3.880 187 4,8 2.768
38. Karvonen Viljo . . 7,8 100 — 4.179 186 4,4 2.903
39. Rahkonen M artti 11,1 100 — 4.239 185 4,4 3.238
40. V ähätalo Janne 9,7 — 100 3.823 185 4,8 2.952
41. Vesala Rauni . . 8,6 100 — 3.818 185 4,8 2.971
42. Tam m inen Erkki 9,6 — 100 4.233 184 4,3 2.854
43. Liipola V ihtori . . 12,0 — 100 3.786 184 4,9 2.779
44. Pullinen Toivo . . 3,6 100 — 4.296 183 4.3 2.872
45. Laukkanen Jalm ari 5 — 100 4.098 183 4,5 2.942
46. Kärri Into . . 12,8 100 — 4.179 181 4,3 2.841
47. V irtanen Yrjö 8,9 — 100 3.670 181 4,9 2.791
48. M anni Torsti . 10,7 100 — 4.073 179 4,4 3.069
49. Uutela Väinö 6 50 50 4.138 177 4,3 2.928
50. H aapanen Y rjö . . 4,5 ' 100 3.870 176 4,6 2.818
51. Uusitalo Arvi . 5,8 — 100 3.462 175 5,1 2.619
52. Leino Olavi . . . . 7,8 100 — 4.242 174 4,1 2.655
53. U otila Esko . . . . 5,2 100 — 3.977 174 4,4 3.085
54. Kallio Aim o . . . 7,1 — 100 3.745 174 4,6 2.756
55. Salonen E ino . . 6 — 100 3.664 174 4,8 2.642
56. Rintala V äinö . . 4,0 100 — 4.082 172 4,2 3.273
57. Tiensuu Eero . . 7,6 — 100 3.357 172 5,1 2.708
58. V irtanen Selim . . 5,0 — 100 3.800 171 4,5 2.815
59. Ilvola Toivo . . . . 10,4 36,4 63,6 3.580 171 4,8 2.787
60. H aavisto Kustaa 7,9 100 — 4.063 170 4,2 2.578
61. A hola Lauri 6,5 3.760 170 4,5 2.570
62. Patjas Erkki . . . . 4,4 100 3.663 170 2.787
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Ilman a ihet...

M o t t o :  Öisin mää kävellenkin kerinny, sano enti
nen äijä kun saunan lauteilt putos.

»KOSKELAINEN» ENTISILLE KOSKELAISILLE

Tätä »Koskelaista» on p y ritty  lähettäm ään 
kaikkiin  koskelaisiin perheisiin. Jos joku on kui
tenkin jäänyt ilman lehteä pyydäm m e siitä il
m oittam aan osuuskassaan, voidaksemme korja ta  
puutteen.

M eiltä  on myöskin tiedusteltu mahdollisuuksia 
lähettää lehteä u lkopuole lle  Kosken, entisille 
koskelaisille. Tämäkin käy päinsä ilm o ittam alla  
vain nimet ja osoitteet meille.

KOSKEN T.L OSUUSKASSA

Yks päivä m ää kättelin näit 
lehtii, kun toi osuuskassa tek- 
kee täi »Koskelainen» nimelt, 
ja  m un tuli siin miäleen et 
nyt tähän on sit jo jokanen 
tääl syntyny kirjottannu, pait- 
ti m ää. Ja  sit m ää meinasin, 
et älkäs luulka, on m ulkin viäl 
jossain pännän pätkä ja sev- 
verran puhrast paperiikin et 
kyl m ääkin ny jottain jo kir
jota.

Ja  niin hajinkin sit koht 
nee vehkeet ittelläin ja rupe
sin hunteeraam aan sitä aihet. 
Ja  huam asin et aihei oli yhtä 
taajas kuv verkos silmii (mei- 
naan  kalaverkos). Ja  kaikki 
nee oli yhtä hyvviikin. M ut 
kun ei m ikkään ollu torestas 
toistas parrei niim m ää hyl- 
käsin neet kaikki ja päätin  
tykkänäs k irjo ttaa jostain 
m uust. T arkotan , et päätin , et 
nyt m ää kirjotankin sit sim- 
m ost asjaa, et siit on jottain 
oikkijaa hyätyy meitil kaikil 
koskelaisil. M einaan talourel- 
list.

T ää aate sai alkus M atti 
K ulm an veroäyreist puhum i- 
sest tän  viim elehren num eros. 
Siin sam as jutus M atti »ke- 
hus» noit hautausm aan hop- 
japaijui ja  jo ttain  puitten kan- 
noi, ja  en m ää ennää kaikki 
m uistakkan mist se kirjotti. 
M ut kun melkein juur joka 
asjas M atti veti takasiin niin- 
kun pruukataankin  kun on 
kysymykses noot m akuasjat, 
niin m un tuli siin miäleen et 
em m ää kans viitti olla rohki- 
jam pi. V aikka, soon kattokas 
sim m ottoon, ettei m ittään 
eristyst tapahru , oikein to- 
rellist m einaan, jolsei uskol- 
leta rohkijast kronkkii epä- 
kohtii. Ja  kärsiis sit kans neet 
haukkum iset kun saa. Kas, 
kun ain siin niin käy, et kun 
soihrun kan taja  m ennee väki- 
joukos, niin kyl jonkun parta- 
karvat kärventyy, ei siit mi- 
henkään pääs.

N o, m ää rupesin kans hun
teeraam aan veroäyrei ja  hua- 
noi m aanteitä ja  sitä kurraa 
ja lum ikinost, ja  nyt mul ols 
oikeen repäsevä ehrotus 
kum m ottoon niist päästäis yh- 
res nipus. Ja  jos se vaan pan- 
tais käytäntöön, niin verot

mens tykkänäs pois ja  huanot 
tiät tuls reeraan. Ja  tukkoon- 
tuis kunnan m uukkin rahalä- 
vet. Ja  m ää olen varm a, et 
tuls viäl ylijääm ääkin! Ja  se 
sopeis jakkaa sit meitin kaik
kein koskelaisten kesken lah- 
jaks. N iin et jokasel ols sit 
oikeen selvää rahhaakin  taas, 
eikä ols täm m önen kuitti olo, 
kun m ull on nyt, kun ei oi 
yhtään ja  tars olla sentään. 
Ei sit tars kenenkään kyssyyt 
itteltäs et m im m ottoos täsä 
ruppeis pärjääm ään.

Juu. Ja  seols näin yksin- 
kertast: pantais jokasel m aan- 
tiäl kun viä Koskelt poispäin, 
pitäjäin rajapaikoil, neljä fris- 
kii m iästä vahtiin ja  vahva 
hirsi puam iks. Se puam i ols 
tiän poikki, eikä siit pääsis 
kukkaan ennenkun m aksaa. 
M aksu ols linjapiileilt koi 
ta ikka nel tuhat. Ja  henkilö- 
piileilt tuhanen. Ja ajatelkas 
nyt kuin m unta tom ttii au- 
toi päivän m ittaan m ennee 
täst läpitte! Kyl vaan rahhaa 
tuls! Ja  sit viäl kun se m aksu 
peritäis pitäjän toises pääs 
taas uurestas, ennen kun se 
auto pääsee pois pitäjäst — . 
Se tekis neljäst tuhanest jo 
kahreksa! Ja  yks ainoa linja- 
piili tois sen! N oist piänem ist 
kärryist puhum atakka. Ja  mei 
m aksaisim m e itte ja, jos men- 
näis johonkiin pois. Siin sit 
hunteerais jokanen ennen kun 
lähtee saappai ja piaksui 
m ualt ostam aan, et kannat- 
taaks se o lnkaan m ennä tonne 

' T urkuun taikka Salloon ja 
misä nyt sit ennen on ruukan- 
nut käyrä jalkavärkeis osta- 
mas.

T iätyst nyt jo joku sannoo 
et ei tom m onen hyvä neuvo 
oi. Ja  et hyvin äkkiin neet 
autoyhtiöt tekis sen, et py
säyttäisivät pussis sinne pua- 
m in taka ja  kuljettaisivat m at
kustajat helikopteril Kosken 
ylitte. J a  siin se sun rahan- 
tulos sit ols.

M ut em m ää olkan viäl 
kaikkii sanonu. H elikopterin  
varalt antais niil miähil p itkät 
palokeksit kätteen, niin et nee 
veräis ales sim m ottet valskis- 
tas ylitte koittavat.

M ut häntäs, jos nee m en
nee niin korkkij alt ettei sil 
palokeksilkän ulotu niit o tta 
m aan? Ja sit käy viäl niin et 
mei koskelaiset jääräiskin ra 
hattom ina vain kattelem inaan 
sitä m ennoo. T aikka seet jos 
neet ruppeiskin k iertäm ään 
koko tä tä  p itäjää. E i kukkaan 
tuls eikä m ens ja  mei ollais 
sit keskenäs vaan niinkun jo
ku villikansa.

Toi siin suurem pi vaara 
onkin, sempualest. Eikä tääl 
tairais ennää olla niin friskei 
m iähiikän et nee pärjäis niis 
puam ipaikois. Kun ei ennää 
m ittään urheillakkan. V aikka 
on toi kenttäkin reeras ja  var- 
toom as tual nuartentuvan 
taka.

Jaa-ah . Ols m ul kyl viäl 
toinenkin konsti, m ut em m ää 
viitti sitä ennää eres kertoot. 
K oittaisitte ensin totakin! Ja 
kyl kai se loppuin lopuks on 
parrein  et p iretään kaikki en- 
nallas vaan to ta  veroäyrii 
m yären. Ja  kun se sentään on 
niin piänikin. Ja  toivotaan et 
jos se vaikka viäl siitkin piä- 
nenis. Paljon n iit simttii as- 
joi on kun ittestäs hupenee ja 
kuivaa kokkoon niin ettei niit 
ennää lopultas paljaal silmäl 
selitä.

Jaa  niin, kun m ää olen tiä- 
tävännääs et tää  Koskelainen 
painetaan jo ennen jouluu, 
niin tuli miäleen et m ää an
nan nyt lukijoil sen neuvon 
ettes tei vaal liikaa kukkaan 
ostais niit joululahjoi. Kun 
viime elokuus yks hyvä tu t
tava tuli m innuu tiälä vas
taan  ja  kun m ää ihmettelin 
sil et »mitäs sää nyt niin ilo- 
nen olet?» se sano:

—  N o olen kuissit kun 
pääsin jo erroon siit joulun- 
erus viikost! Ja  olen nyt me- 
nos ostam aan moperii.

—  Joulun erus v iikost— ?! 
Ja  erroon — ? Jo  siit on koht 
vuas m enny ja sää puhut 
tomttii!

—  Juu, katos, viime jou
lun alla m uija toi listan mun 
etteeni ja  sano »et näilt kai- 
kilt mei on saatu joululahjoi, 
eikä oi koskaan anttu  taka
siin m ittään m uuta kun joulu
kortti. Em m ei kehta olla täks 
jouluks lähettäm ätä pakettii». 
Ja  siin listas oli sit ylösmer- 
kattu  m itä oli saatu ja kenelt. 
Ja  siin oli kaks tättii ja koi 
serkkuu ja m uijan pappa ja 
isosetä ja  viäl viis tuttavaa 
pääl. Ja m ää sanoin koht et 
»em mei noil kaikil saa lah
joi ostettuu. Siihen menis jo 
kolkkym m ent tuhat, eikä tai- 
tais p iisaakkan». M ut m uija 
sano et »m ää olen ostanu jo 
valmiiks näät tavarat näil kai
kil». »M ist sää rahaa sait?» 
kysyin m ää ja peljästysi. 
»M ää otin sen siit m eitin mo- 
peritililt kassast». »Ekkäs 
eres mul puhunu!» »Eh, kun 
sää olsit kiältäny kum m in- 
kiin. E nkä m ää viitti ain häp- 
peet sitä, kun emmei oi anttu 
m ittään takasiin kellään kos
kaan. Ja  m ää m einasin et nyt 
täytyy jo päästä  erroon noist 
lahjavelvoist lopultaskin». 
No, m itäs m ää sihen sit en
nää  m ittään  sanoin, kun en 
viittiny sentään ruveta m uijaa 
paruttam m aan ton tähren. Ja 
mei ruvettiin sit uurestas koht 
joulun jälkeen pistäm ään sitä 
rahhaa syrjään taas, ja nyt 
m ää sit olen menos ostam aan 
sitä pyörää ennenkuin taas al
kaa se uus tavarain vaihetta- 
minen, m einaan joululah
jani . . .

K erroin ton teitil se täh 
ren et älkä nyt antaka liikaa 
niit lahjoi ettei toisten tarttis 
häp jää kärsii takas antamisen 
tähren. V aikka kyl m uni an
taa oikein torestas lahjakskin 
noit tavarii, eikä sim ttoon et 
o ro ttaa  takasiin saavas. V an
ha sananlasku sannoo et »ah
neus ei antais, eikä ylpeys ot- 
tais vastaan». Ja  kun em mei 
kukkaan tiätyst oi kum paa-
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Kyntökilpailut

h e itti
^ o i i h

c i i ä a a

^ n c i

Kosken T.l. Osuuskassa

Matkahuolto

Kyntökilpailujen järjestämisestä 
on paljon puhuttu  sekä puolesta 
että vastaan. Olipa asia miten 
hyvänsä, niin varm aa on, että hy
vin suoritettu kyntö on tärkeä te
kijä pellon saattamisessa hyvään 
kylvökuntoon keväällä. Hyvään 
kyntöön kuuluu, että harjan tulee 
olla kokonaisuudessaan avattu. 
Tärkeintä siinä on, että kaksois- 
vaon pohjassa ei ole kiinnijää
neitä liuskoja eikä m ättäitä. Kyn- 
tösyvyys on puolet annetusta kyn- 
tösyvyydestä. H arjan sulkemises
sa on välttäm ätöntä, että kaksois- 
vaon ulkolaidat tulevat aukileika- 
tuiksi. V iilut eivät saa olla syrjäl
lään ja harjan tulee olla matala. 
A uran asennusvirheet aiheuttavat 
usein, että viilut näyttävät parit- 
taisilta. Viilujen eheys näkyy eri
koisesti nurmikynnössä. Niiden 
m urtum ista tuskin voidaan koko
naan välttää eikä ole edes vält
täm ätöntäkään, m utta liian suuria 
koloja ja kuoppia kynnöksessä ei 
kuitenkaan saa olla. Vaon poh
jan tulee olla tasainen ja  vaaka
suora sekä lähes koko leveydel
tään vantaan leikkaama. M aapuo
len m uodostuminen riippuu siitä, 
kuinka kiekkoleikkuri on asennet
tu. Sen on leikattava hiem an maa- 
puolilinjan ulkopuolelta. Jos leik
kuri leikkaa sisäpuolelta tai jos 
aura kulkee kärjellään, m urtuu 
maapuoli. Lopetuksen valmistelu

kan noist, niin mei nautin  tost 
antam isest oikein täyrest sy- 
räm est. Ja  saam isest viäl 
enemä.

H yvvää jouluu nys sit vaan 
juur jokasel!

K ans koskelainen.

J.K . Saas nährä  ottaaks toi 
osuuskassan johtaja tä tä  mun 
kirjotustain lehtees, kun se ols 
vissiin tykänny juteltavan p a
rem m in jostain sim ttist van- 
hoist koskelaisist joulutavoist. 
J a  m ukavii neet olskin luk- 
keet. M ut kun em m ää tiärä 
niist viäl täsä iäs m ittään. Ja  
kun toi nim im erkki »Vanha 
koskelainen» tiä tää neet kaik
ki ja  se vojeis huam ata vähän 
äkkiin m un sit vaan keksineen 
niit om ast pääst. Ei m un p a
rane teh rä simmost. M ää olen 
liiaks n u ar viäl m onneen 
m uuhunkin asjaan.

Se sama

on aloitettava jo useita kierroksia 
ennen varsinaista lopetusta, jotta 
se onnistuisi hyvin. K ahden puo
len kyntäm ätöntä kuviota olevien 
vakojen tulee olla yhdensuuntai
set ja kuvion sopivan levyinen, 
niin että kiiloja tai kapeita viilu
ja-ei  tarvitse kyntää, jotka viilut 
helposti jäävät syrjälleen. Hyvissä 
ajoin tarkistam alla ja m ittaam alla 
kuviota päästään hyvään loppu
tulokseen. Lopetusvaon tulee olla 
kapea ja m atala, korkeintaan 3—  
5 cm syvempi kuin m uut vaot 
sekä jokseenkin kokkarevapaa. 
Vesivaon kum m allakin puolen 
olevien viilujen tulee olla täyteläi
siä ja lähes yhtä korkeita, kuin 
m uutkin viilut. Usein on etum 
maisen auran ottam a viilu lope
tuksessa liian paksu ja takim m ai
nen aura o ttaa ainoastaan ohuen 
liuskan. Lopetusvako näyttää täl
löin liian leveältä ja se on kevät- 
m uokkauksen yhteydessä vaikea 
saada tasoitetuksi. Siinä eräitä hy
vän kynnön arvosteluperusteita, 
joista tuskin voitaneen tinkiä käy
tännön kynnössäkään.

Patakosken Yli-Sarjalla syys
kuun 23 päivänä pidetyissä M aa
miesseuran ja M aatalouskerhoyh- 
distyksen järjestäm issä kyntökil- 
pailuissa oli vain neljä kyntäjää. 
M onet valittivat sitä, etteivät he 
voi osallistua, koska eivät ole avo- 
ojitetuilla pelloillaan tottuneet 
harjan avaukseen ja sulkemiseen. 
Toiset paheksuivat sitä, että kil
pailuissa toisilla on kalliit kilpa- 
aurat, jolloin tulos tulee myös sen 
m ukainen ja  he eivät ole tasave
roisia kyntäjiä. Täm ä lienee vas
taisuudessa siten korjattavissa, et
tä järjestetään tällaisille »porva
reille» om a sarjansa. Ja  kun sala
ojitus yleistyy jo  nyt hyvällä vauh
dilla, on toiveita, että  harjan avaa
mista ja sulkemista päästään om il
la pelloilla harjoittelem aan ja niin 
sekin este kilpailuihin osallistumi
sesta on poissa. Vastaisuudessa 
toivotaan runsasta osanottoa. Sil
loin kilpailut ovat mielenkiintoi
sia, niitä seurataan jännityksellä 
ja seuratoim inta saa eläväm pää 
väriä, sillä »henki se on joka elä
väksi tekee, eikä palkinnot».

Tulokset täm än vuoden kyn
nöissä m uodostuivat seuraaviksi:

I  palkinto Tuom o U rm as 89,0 
pistettä, II  palkinto Seppo Veste
rinen 88,45 pistettä, III palkinto 
Reino N uotila 78,55 pistettä ja 
IV  palkinto Olavi M äntynen 
78,45 pistettä.

Me koskelaiset olemme m ur
heeksemme todenneet, ettei m eil
lä ole enään m atkahuoltoa. A i
kaisemmin olemme ylpeilleet siitä, 
miten me olemme hyvien liiken
neyhteyksien varressa ja m itenkä 
m onta linja-autoa Kosken keskus
tan  kautta  päivittäin kulkee. P i
täjän liikelaitokset parhaiten tun
tevat sen merkityksen m ikä hy
villä liikenneyhteyksillä on ja he 
ovat myöskin kipeimmin tunte
neet m atkahuollon puutteen. M ut
ta meille jokaiselle m atkustavai
selle sen puute tuntuu ja  tulee 
vastaisuudessa tuntum aan ehkä 
entistäkin enem m än. Aivan viime 
päivinä olemme lukeneet sano
malehdistä erään linja-auton ai
kataulusta, että se pysähtyy pika
tiellä Kosken T.l. tiehaarassa. 
Emm e voi sanoa, että täm ä ta 
pahtuu m atkahuollon puuttum i
sen takia, m utta me voimme 
epäillä, että se on ollut eräänä 
tekijänä siihen, ettei auto käykään 
Kosken T.l. kirkolla. Voimme kai

vain odottaa jatkoa sam aan tyy
liin.

Sanomalehdissä on kerro ttu  a i
kaisemmin, että Kosken T.l. kun
nanhallitukselle on tehty esitys 
m atkahuolto-asian kuntoon saat
tamisesta. Asiaa on kai käsitelty
kin kunnanhallituksessa, m utta 
m itään ratkaisua ei ainakaan 
vielä ole tapahtunut. Vaikeiden 
asioiden helpoin ratkaisu on 
yleensä se, että ne jätetään hau
tum aan ja annetaan ajan ratkaista 
ne. Pitäisin kuitenkin m atkahuol- 
toasiaa paikkakunnalle siksi tä r
keänä, että sen, vaikkapa väliai
kainen ratkaisu olisi saatava vii
pym ättä aikaan.

Asiaa on tietääkseni yritetty 
selvittää myöskin eräiden yksi
tyisten toimesta. Rohkenisinkin 
ehdottaa, että m atkahuoltoa eni
ten tarvitsevat kokoontuisivat 
pohtim aan ratkaisua tilanteelle, 
sillä asia ei voine olla m ahdoton 
ratkaistavaksi yhteisvoimin.

Erkki Rautalin
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Kosken T.l. komppania 
jatkosodassa

(Jatkoa edelliseen num eroon)

V asta 11.7. klo 5 alkoi ri- 
peäm pi toim inta. Kosken kom p
paniasta yritettiin tehdä sissi- 
kom ppania. Koko rykm entin eri 
kom ppaniat lähettivät vapaaehtoi
set sissimiehensä yritykseen. 
Kom ppaniastam m e eroitettiin eril
leen ne jotka vapaaehtoisesti ha 
lusivat liittyä sissiporukkaan, ei 
kuitenkaan alle 1910 syntyneitä, 
jotka lähetettiin m uihin kom ppa
nioihin. Vapaaehtoisia tulikin, 
m utta kaikki eivät sellaisia kuin 
kapt. Petrom aa halusi. Yritys rau 
kesi ja  osa kom ppaniam m e m ie
hiä palasi om iin joukkueihinsa 
lähettien hakem ana. Kom ppania 
jäi siis ennalleen, joskin siihen jäi 
m uutam ia m uualta  - tulleita mie
hiä. Sam ana päivänä klo 13 tuli 
pataljoonasta marssivalmiuskäsky 
ja klo 21.15 lähdettiin Vasikon 
talon luota. Yöllä saavutti kom p
pania Tuupovaaran kirkonkylän 
ja  jatkoi m arssiaan kauniin ilman 
vallitessa. M arssitavoite Einesjärvi 
saavutettiin klo 6.40, seurasi ruo
kailu ja leiriytyminen. Seuraava- 
na päivänä sunnuntaina oli lei
rillä jum alanpalvelus ja loppu
päivä käytettiin lepoon.

M aanantaina 14. 7. jatkui m ars
si 6.55. Päivä oli kovin helteinen 
ja hiottava ja raskas marssia. K al
ja tuli usein mieleen, m utta vet
täkään ei aina saanut, kun pysäh
dyttiin sellaiseen paikkaan, jossa 
ei ollut tippaakaan vettä. Saastu
tetuista vesipaikoista varoitettiin 
sitten kun tullaan pakkorajan to i
selle puolelle. M utta hätä  ei lue 
lakia. Kun nähtiin virtaava puro, 
otettiin pakki täyteen vettä ja an
nettiin kaverinkin juoda. Jalatkin 
kestivät parem m in eikä tulleet ra 
koille jos ne pesi purossa puh
taaksi. M itä lähem mäksi uutta  ra 
jaa tultiin, sitä kärsim ättöm äm 
miksi pojat tulivat. Jokainen h a 
lusi nähdä m itä sen toisella puo
lella oli. Pian se nähtiinkin, sillä 
klo 14.15 kom ppania ylitti uuden 
valtakunnanrajan. Pioneerit vielä 
haravoivat m aam iinoja ja varoit
tivat liiaksi kulkem asta tien reu
noja. Viides divisioona ja osasto 
Lagus, Korpiselän valtaajat, oli

vat painuneet eteenpäin ajam aan 
takaa pakenevaa vihollista. N iin 
oli viholliselle kiire lähtö tu llu t
kin, että eräällekin kentälle oli 
jäänyt peitteet, m anttelit ja muu 
törky. H uoneet olivat kauheassa 
siivossa, kun niitä katselimme 
Korpiselän kirkonkylässä, jonne 
saavuimme klo 15.05. Vihollinen 
oli käyttänyt mm. kirkontornia tä- 
hystyspaikkana ja kirkkoa ruoka
lana ja  varastona. T aloja oli pu 
rettu ja siirretty toiseen paikkaan 
ja niissä vallitsi »hieno järjestys». 
Pellot olivat viljelemättä, rikka
ruoho ja kasteheinä rehoitti kaik
kialla. Suurin piirtein eheänä se 
sentään tuli takaisin, sillä viholli
nen ei ollut ehtinyt kiireissään 
polttaakaan kuin m uutam an ra 
kennuksen.

M arssimme jatkui kirkolla p i
detyn pienen tauon jälkeen ja 
klo 19.35 saavutettiin m arssita
voite, jossa ruokailtiin ja leiriy
dyttiin. Päivän taivallus oli ollut 
40 km. Korpiselän kirkonkylän 
yllä lenteli viholliskoneita, joita 
om a ilm atorjunta kiivaasti tulitti. 
Seuraavan päivän lepäsimme tel
toissa Korpiselän metsissä, m utta 
klo 19.30 tuli jälleen marssival
miuskäsky. 16. 7. lähdettiin m ars
sille klo 6.00 ja 20 kilom etrin 
m arssin jälkeen saavuttiin Tolva- 
järvelle klo 12.15, jonne leiriy
dyttiin. Vihollisen kaatuneita, se
kä miehiä että hevosia oli teiden 
varsilla ja koska ilm a oli läm 
m in ja tyyni oli löyhkä voimakas. 
M uutakin särkynyttä sotam ateri
aalia oli teiden varsilla. Viime 
päivinä m arssitut tiet olivat hy
väkuntoisia ja leveitä viertoteitä 
joilla kyllä käveli, m utta jalko
jen päälle sekin otti, kun nis
kassa oli painona pakkaus ja ki
vääri. Seuraavana päivänä läh 
dettiin marssille klo 1.15 yöllä. 
Ilm a oli sum uinen ja kylmä. Hiki 
ei juuri tullut, m utta jäsenet kan- 
kistuivat. M arssitavoite Terovaa- 
ra, Laatokan pohjoispuolella Suis- 
tam on pitäjässä saavutettiin klo 
13. Tänään on m arssittu heikom 
paa tietä, sen jälkeen kun- yöllä 
jätettiin taakse Suojärvelle joh ta

va viertotie. Pojat alkavat vähi
tellen tuntea säärissään m atkan 
rasituksen. M uutamille tulee rak
koja jalkoihin, toiset väsyvät m uu
ten, m utta kaikki yrittävät p a r
haansa m atkan teossa. Sitä kertyi 
tänään  40 km. M arssi jatkui 18. 7. 
klo 0.45 yöllä kohden Loimolaa, 
jonka asemalle saavuttiin 8.30. 
Suomalaiset olivat vallanneet ase
m an edellisenä päivänä ja saa
neet sam alla haltuunsa elintarvi- 
kejunan, jonka vihollinen oli 
erehdyksessä asemalle ajanut. Ju 
nassa oli useita elintarvikkeilla 
lastattuja vaunuja joita käytiin 
ihmettelemässä. Pojat evakuoi
vat sieltä laatikoita, joissa luuli
vat olevan tupakkaa, m utta sisäl- 
sivätkin kellertävän väristä jau
hoa. Kun siitä teki liemen mais
tu i se sipulille ja kasvisöljylle. 
Tauon jälkeen marssi jatkui edel
leen kohti kaakkoa ja klo 12.15 
saavuttiin Korpijärvelle, jonne 
leiriydyttiin. Tästä päivästä m uo
dostui raskas marssipäivä, sillä 
tiet olivat hiekkaisia ja pölyisiä 
pikkuteitä. Jalkojen hiertymisen 
takia oli m uutam ien turvaudut
tava autokuljetukseen. Näillä seu
duilla oli ollut siviiliväestöäkin, 
joka oli kuljetettu pois niin kii
reesti, e ttä  tien varteen oli jäänyt 
petivaatteita, huonekaluja y.m. ta 
varaa. Peltojakin oli täällä yri
tetty vähän viljellä, sillä pieniä 
aloja ruista ja varsinkin perunaa 
oli kasvamassa. M etsää oli pai
koitellen hakattu  puhtaaksi suu
ria  aloja ja teiden varsilla oli 
suuria tukkikasoja. Outoja vain 
olivat lähes m etrin mittaiset kan 
not.

19.7. klo 5.45 lähdettiin m ars
sille kohti Salmin pitäjän Käsnä- 
selkää. Tiet olivat hiekkaisia ja 
kapeita. M arssim inen oli raskasta 
ja tiestä nouseva pöly ja vihol
listen sytyttäm ien kulojen savu 
yhdessä kesäisen kuum uuden 
kanssa oli läkähdyttää. Siitä huo
lim atta muodostui päivän m ars
sista siihen astisista pisin, yli 70 
km. Illa lla  m arssi jatkui kohti 
valtakunnan rajaa, ja rajapaalu 
ohitettiin klo 23.20. Tien kum 
mallakin puolella kasvoi valtavaa 
kuusimetsää. Olimme kaikki niin 
väsyneitä, että raja sivuutettiin 
hiljaisuuden vallitessa, sen kun 
nosteli väsyneitä raajojaan ja lak- 
suttavia m aihinnousukenkiään. 
Olemme sitten »ulkomailla» ja 
marssi jatkuu. Kuusimetsä m uut
tuu vähitellen lepikoksi ja m uu
tam an kilom etrin kuljettuam me 
otettiin tauko ja ruokailtiin. Oli
2 0 .7 . 1941 klo 2.00.

Ruokailun jälkeen lastattiin 
koko pataljoona kuorm a-autoihin 
ja lähdettiin kohden Tulem ajärven 
kylää. Noin 25 kilom etrin ajon 
jälkeen tuli eteemme järvi, joka 
ylitettiin kapean lahden yli ra 
kennettua siltaa pitkin. Eteem m e

aukeni Vienan-Karjalainen kylä, 
olimme Tulem ajärvellä, klo oli 
5.30.

Tulemajärvellä ja Vieljärvellä

Ihmeteltiin, ja ihmettelemistä 
siinä taisi ollakin, kun sen ensim
mäisen kerran eläissään näki. T a
lot olivat harm aita ja ränsisty
neitä, eikä m aalattua taloa nä
kynyt. Jos m aaliakin oli käytetty, 
oli sitä ikkunan vuorilaudoissa li
kaisen sinistä väriä. Oli joukossa 
sentään uudem pia ja edustavam 
piakin taloja, joiden ikkunat oli 
ruudutettu liim apaperilla, luulta
vasti pommituksien tähden. Joku 
vanha akka talojen pihoilla, siellä 
täällä, toim itteli aam uaskareitaan 
ja katsoa töllisteli m eitä ihm etel
len. Suurin osa oli tietenkin eva
kuoitu pois ja osa oli metsässä 
pakosalla. H eitä ilmestyi vähitel
len kylään nälän  pakoittam ana, 
ja kun olivat kuulleet ettei pahaa 
tehdä, m utta kolhoosin tavaraan 
eivät uskaltaneet kajota, peläten 
rangaistusta. Kylässä oli m uuten 
ollut kolhoosin johtajana pahan- 
sisuinen nainen, jonka kostoa pe
lättiin. Vihollinen oli evakuoinut 
kylästä m elkein kaikki eläimet, 
m utta kenttäkeittiöm m e luo il
m aantui liuta pikkuporsaita, jotka 
emonsa kadotettuaan etsivät ruo
kaa. Tarjottiin  niitä kylän asuk
kaille. m utta kukaan ei ensin toh
tinut ottaa. V asta kun eräs akka 
pisti ensimmäisen haarapussiinsa 
menivät m uutkin kilvan kaupaksi. 
Eräs nainen valitti, että häneltä 
katosi lapsi m etsään. K om ppa
niasta lähetettiin partio etsimään. 
Lasta ei löytynyt, m utta partio  
sai 10 vankia. Joukossa oli eräs 
suomea puhuva Pyhäjärveltä ko
toisin oleva nuori V ienankarjalai
nen poika, nim eltään M ikko 
Kapskhin. K om ppanianpäällikkö 
kehoitti poikaa tulem aan jouk
koomme ja hän sai suomalaiset 
sotilasvarusteet ja toimi m yöhem 
m in tulkkina pataljoonassa.

Joukkom m e sai nyt levätä tel
toissa 2 päivää ja hyvää se lepo 
tekikin niin miehille kuin kuor- 
m aston hevosillekin hikisen m at
kan jälkeen. Ilm a oli helteinen 
yötä päivää. 2 1 .7 . iltapäivällä 
suoritettiin kom ppaniassa rokotus 
lavantautia vastaan. K ylän val
loittaneilta joukoilta oli jäänyt 
kylään 60 vankia, jotka lähetet
tiin  taakse Loim olaan.

Hyvästäkin telttapaikasta tulee 
aikanaan lähtö. 2 2 .7 . klo 5.00 
annettiin m arssivalmiuskäsky ja 
lähtö tapahtui klo 7.40, suuntana 
Vieljärvi. Päivä oli helteinen ja 
eilisen rokotuksen johdosta olivat 
m uutam at pojat hiem an sairaita. 
M arssitie oli 12 m. leveätä »sota- 
tietä» ja hyvää marssia. M arssin 
aikana siirtyi kapteeni Petrom aa
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III pataljoonan kom entajaksi ja 
kom ppanianpäälliköksi m äärättiin 
luutnantti M artti Posti. Samalla 
siirrettiin vänr. K. Simola jouk
kueenjohtajaksi. K lo 15.00 saa
vuttiin Vieljärvelle, jonne leiriy
dyttiin. T eltat pystytettiin m et
sään n. 300 m etriä Vieljärveltä ja 
vilkkaan lentotoim innan takia ne 
oli hyvin naam ioitava sekä suo
jattava tavallista kiukkuisemmilta 
sääskiltä. A lkoi m uutam an päi
vän kestänyt lepoaika. R intam a
linja oli 15 km  päässä edessä, ja 
kuului sieltä ajoittain kovaa tyk
kien jylinää. E tujoukot ovat 30 
kilom etrin päässä Petroskoista, 
joka on lähin tavoite. K om ppa
nialla on edessä varmistus. N el
jännestä joukkueesta 2 ryhm ää 
kerrallaan  kenttävartiossa ja kah
dessa paikassa parivartiot yllä
tyksien varalta. Uim me ja sau
noimme. N oin kilom etrin päässä 
on eräällä  »akalla» hyvä sauna, 
ja  se on ollut läm pim änä joka 
päivä. Sisäänpääsyraha oli m ark
ka nupilta, m utta pojat maksoivat 
aina reilum min. Saunat täällä 
Karjalassa ovat yksinkertaisia, 
m utta hyviä löylysaunoja. Ne on 
tehty hirsistä ja ovat niin m ata
lia, että p ää  o ttaa  kattoon kiinni. 
Lauteet ovat m atalat ja  kiuas pel
kistä kivistä.

Lauantaina 2 6 .7 . sai kom ppa
nia valmiuskäskyn ja klo 9.05 läh
dettiin pikam arssissa noin 12 km 
pohjoiseen olevalle Kukkajärvelle. 
II  pataljoona oli siellä joutunut 
vaikeuksiin. V ihollisella oli aiko
m uksena tulla, hyökkäysvaunujen 
tukem ana, kiertäen Vieljärvelle ja 
näin katkaista suom alaisten se- 
lustayhteydet. Saavuttuamm e II 
pataljoonan kom entopaikalle ruo 
kailtiin, ja kom ppanian päällikkö 
sai käskyn asettaa varmistus Pih- 
tilahden kylän ja Klesoilan ky
län väliselle järvikannakselle. V ar
mistus oli valmis klo 15.00 ja 
vahvistettiin seuraavana yönä. Vi
holliselta oli jäänyt taistelupai
kalle rikkiam m uttuna 16 noin 10 
tonnin hyökkäysvaunua ja yksi 
panssariauto. Am muimme erään 
tankin tykillä vahingossa, kun sen 
piippuun oli jäänyt ammus. Sinä 
yönä ei saanut nukutuksi, sääs- 
kienkään takia. Aam ulla klo 6.00 
luovutti kom ppania varmistuksen 
7 kom ppanialle ja klo 15.45 olim 
me jälleen Vieljärven majoitus- 
alueella. Kom ppanialla ei ollut 
m enetyksiä, m utta sam an päivän 
illalla haavoittui m uutam ia he
vosia pataljoonan esikunta-alueel
la  lentopom mituksesta.

Reservinä olemisemme jatkui. 
V ain M arttilan pojat tästä pa ta l
joonasta olivat vähän aikaa tu 
lessa. Kauniit ilm atkin jatkuivat, 
m utta 30 .7 . illalla oli ankara 
ukonilm a ja  kaatosade. Teltat sen
tään  pitivät vielä vettä, vaikka 
ne m yöhem m in talvella eivät

enään pitäneet vettä eikä lunta, 
läm pim ästä puhum attakaan. On 
ollut aikaa uintiin ja  saunom i
seen ja pojille on tullut aika pit
käksi. Suurin osa kylän asuk
kaista oli evakuoitu pois, ja eläi
mistäkin oli jäljellä vain joitakin 
lam paita ja  karjuja. Koska eläi
m ien hävittäm inen oli kiellettyä 
ja koska kiellettyä on niin hauska 
tehdä, tapahtui seuraavaa: Turg- 
lin ja  Kontio teurastivat kylässä 
lam paan ja  kuljettivat ruhon m et
siä pitkin lähelle majoitusaluetta. 
Ruho keitettiin äm pärissä ja suu
ressa kattilassa. Kolhoosin peru
nam aasta haettiin uusia perunoi
ta ja  niin olikin herkullinen ate
ria  valmis. Syötiin niin että ki
peitä oltiin.

T änään 4. 8. lähti kom ppanias
ta  7 miestä työlomalle.

Varsinaiset taistelut

K om ppania sai hälytysvalmius- 
käskyn pataljoonasta 5 .8 . klo 
22.40. T eltat pantiin kasaan ja 
kuorm astoon ja klo 23.40 lähti 
kom ppania kohden Hiisjärven 
taisteluja. M arssimme Aunuksen 
suuntaan noin 20 km  ja  m ajoi
tum m e K innerm aan itälaitaan 
6. 8. klo 3.00. III joukkue jatkoi 
m arssiaan itä-pohjoiseen n. 8 ki
lom etriä asettuen erääseen tien
risteykseen kenttävartioon. Vaik
ka tie oli kehnoa ja kivistä niin 
miehet olivat hyvässä kunnossa, 
m utta  joukkueen kuorm ahevonen 
(K raatarin) oli poikki. Klo 15.00 
jatkoi kom ppania m arssiaan Kin- 
nerm aalta Panilan kylään. Klo
20.00 jatkettiin m arssia Hiisjärven 
eteläpäässä olevalle purolinjalle, 
jonne saavuttiin klo 22.30. V ar
sinaiset taistelumme täm än so
dan aikana alkoivat. Kenttävar- 
tiona toimi III joukkue, joka lä
hetti heti perille saavuttuaan 
eteen aliupseerivartion ja  kaksi 
ryhm än suuruista partiota lähiseu
tuja haravoim aan. Ilm at olivat 
kylmenneet ja  yöt m uuttuneet su
muisiksi. Illalla ukkosti ja satoi.

7. 8. klo 2.00 kom ppania ryh
mittyi hyökkäykseen Ivanselän 
kylän valtaamiseksi. Se oli kylä 
jota huhujen m ukaan puolusti 
250 rangaistusvankia. Olivat mitä 
m iehiä hyvänsä, m utta sisukkaas
ti ne puolensa pitivät ja loppuun 
asti taistelivat. K lo 15.00 sai IV  
joukkue kosketuksen viholliseen 
Ivanselän kylän pohjoispuolella, 
jolloin tunnustelija korp. Koski
nen haavoittui. H yökkäystä jat
kettiin niin, että saavutettiin Ivan
selän harju , jonne kom ppania 
asettui asemiin. K lo 9.30 alkoi 
IV  joukkue hyökkäyksen Ivanse
län kylään, m utta joutui vetäy
tym ään takaisin, jolloin joukku
een johtaja ylikers. Heiskelä kaa
tui ja alik. U rm as haavoittui.

Klo 13.00 kaatui stm. Kantee ja 
korp. Vesala haavoittui. Klo 20.00 
yritti I  joukkue vallata vihollispe- 
säkkeen, m utta joutui vetäyty
m ään, jolloin kers. K ärri, alik. 
Holkeri ja stm. Raitanen haavoit
tuivat. Heistä kers. Kärri, joka 
haavoittui jalkaan, jouduttiin kan 
tam aan paareilla  n. 8 km m atka 
JSP:lle, josta johtuen K ärri kuoli 
seuraavana päivänä kenttäsairaa
lassa. 20.30 haavoittui stm. K an
kare, klo 21.00 sotam iehet T a
kala, Talvitie ja Sandback ja klo
22.00 alik. Uusitalo.

8. 8. klo 5.30 saapui pataljoo
nan kom entaja ja klo 8.00 tuli 
5 kom ppania vahvistukseksi, jo l
loin alettiin valm istella kylän täy
dellistä valtaam ista. Tykistöval- 
mistelun ajaksi siirrettiin joukot 
taaksepäin ja klo 11.00 alkoi var
sinainen hyökkäys, m utta vastus 
oli niin voimakas, että kom ppa
nia joutui vetäytym ään entisiin 
asemiin. Hyökkäyksessä kaatui 
alik. A. Sipilä III joukkueesta, 
joka oli kenttävartiossa, m utta Si
pilän ryhm ä oli tilapäisesti tuo
massa amm uksia komppanialle. 
Klo 20.00 annettiin kylään toinen 
tykistö- ja kranaatinheitinkeskitys 
ja 15 m inuuttia m yöhem m in al
koi hyökkäys ja  kylä tuli valla
tuksi kokonaisuudessaan klo 21.30 
mennessä. Kom ppania m ajoittui 
Hiisjärven kylään. Pataljoona me
netti noin 30 m iestä haavoittu
neina ja kaatuneina.

Kom ppania hälytettiin 9. 8. klo
14.00 Hiisjärven pohjoispäähän 
saaden käskyn asettua torjuvaan 
puolustukseen Hiisjärven ja Kir- 
vesjärven väliselle kannakselle. 
IV  joukkue, vahvistettuna 2:11a 
krh:lla ja 2:11a kk:lla, asettui puo
lustukseen Hiisjärveltä itään joh
tavan tien varteen. III joukkue, 
joka on edelleen kenttävartiossa, 
lähetti alik. Tuomisen johdolla 
partion tu tkim aan lähim aastoa. 
E rään polun päässä avasi vihol
linen äkkiarvaam atta tulen, jo l
loin stm. Nieminen ja Lehtinen 
haavoittuivat käsiin. Kenttävar- 
tion aliupseerivartiössa sattui 
10. 8. klo 3.00 tulitaistelu vihol- 
lispartion kanssa, jonka jälkeen 
aliupseerivartio vetäytyi kenttä- 
vartioon. I ja III  joukkueen ol
lessa puhdistam assa m aastoa haa
voittui stm  Korpela klo 13.00 
om assa tykistökeskityksessä, kuol
len JSP:lle vietäessä. Klo 12.30 
kaatui vihollisen kranaattikeski- 
tyksessä kom ppanian kom entopai
kalla kers. M ikkola ja alik. H on
kala sekä haavoittui alik. Ahti. 
Neljäs joukkue joutui vetäyty
m ään Hiisjärven pohjoispäähän 
asettuen puolustukseen koilliseen 
johtavalle purolinjalle. M yöhem 
min asettui 6 kom ppania puolus
tukseen Hiisjärven ja Kirvesjär- 
ven väliselle kannakselle.

Tiesikö tässä »viidakkohelve- 
tissä» aina edes pataljoonan ko
m entajakaan missä m ikin kom p
pania sijaitsi, puhum attakaan pie
nemm istä yksiköistä. N iin sekai
sin olivat toisinaan ystävät ja vi
holliset. H uolto toimi sentään 
kohtalaisen hyvin näissä olosuh
teissa. Soppaa saatiin kerran päi
vässä ja m uu aika oltiin kuivalla 
m uonalla, nakerrettiin fanikkaa ja 
ryypättiin vettä päälle. Nukkum i
nen jäi kovin vähiin, sen kun jos
kus torkahti puun alla. Joskus 
meni kaksikin yötä nukkum atta, 
eikä aina huvittanutkaan nukkua, 
sillä vihollispartiot olivat toimeli
aita. Sam ana pyhäpäivänä joutui 
purolinjalle vetäydyttäessä kadok
siin IV  joukkueesta alik. Arkkila 
ja K ataja sekä stm. Levo.

11.8. oli IV  joukkue edelleen 
varmistuksessa purolinjalla ja 
I joukkue osallistui m aaston val
taukseen Hiisjärven pohjoispuo
lella, 5 ja 6 kom ppanian alueella. 
Vihollinen lyötiin ja  purolinja 
saavutettiin. K lo 9.00 haavoittui
vat stm. N um m ila ja  Ahti. Klo 
23.30 luovutti kom ppania alueen 
6 kom ppanialle ja siirtyi leirialu
eelleen Panilan kylään, jossa 
huolto on sijainnut. M arssin ai
kana sivuutimme ruotsalaiskom p
panian, joka oli kulkem assa sa
m aan suuntaan. K un saimme tel
tat pystyyn lähelle tietä tulivat 
viholliskoneet aam utervehdyksel
le ja pruuttasivat kk:lla pitkin tie
tä  ja  siinä ne unetkin sitten meni
vät.

12. 8. klo 12.00 kom ppania hä 
lytettiin 1 kom ppanian lohkolle, 
jonne lähti I, II ja  III joukkue. 
IV joukkue ja toimitusjoukkue jäi 
majoitusalueelle. Saavuttiin Kir- 
vesjärvelle niinsanotulle Niemen 
lohkolle, jossa eri joukkueet m e
nivät heille m äärättyjä asemia rai
vaam aan. Illalla palasi I joukkue 
ja kom entoryhm ä m ajoitusalueel
le II ja  III joukkueen jäädessä 
puolustukseen mainitulle 1 kom p
panian lohkolle. K lo 17.00 haa
voittui stm. Vapaavuori. III jouk
kue joutui varmistukseen äärim 
mäiseksi oikealle, eräälle järvi
kannakselle, seudulle jossa suo
m alaiset vapaaehtoiset olivat kul
keneet Aunuksen retkellään v. 
1918. H arjanteilla näkyi vielä 
kuoppia entisistä taistelupesäk- 
keistä. M etsä oli valtavan suurta, 
pitkää ja paksua, niin ettei syli 
ym päri yltänyt. Siellä oli päiväl
läkin häm ärää ja kom passin m u
kaan kulkienkin eksyi suuria 
puita väistellessä. Edessä oli kaksi 
pientä lam pea joista o tti veden 
niin om at kuin naapurikin. A a
m uhäm ärissä kävi kova pakkien 
kolina, m utta kum pikaan ei tois
taan häirinnyt, vettä kun tarvit
tiin.

Ja tk u u
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