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Y  lentäkää
öydämet!

K ir k  k  o !ti u iu ju l i la  t  
H  d u  to rs ta in a  
K o s k e lla  TL

O le tko huomannut, että tuo 
otsikkoon merkitsemäni kehotus 
on kirkkomme molempien sak
ramenttien vieton tärkeässä pa i
kassa. Kun seurakunta nyt on 
käymässä ikäänku in k irkkovuo
den kaikke in pyhimpään, niin 
m ie le llän i sijo itan saman keho
tuksen puhutte luni alkuun. O n
han varmasti niin, että ajassam
me on liika jänn itystä  ja  k iire t
tä . Ihmisten hermot ja  terveys 
ovat uhattu ja . Evankelium i rau- 
hantarjouksinensa on pa ljon pa 
rempi lääke, kuin ehkä ha lu 
taan m yöntöäkään. S illä  tosi
asiaksi jää , ette i ihm inen, nyky
a ikana sen paremm in kuin en
nenkään, elä vain leivästä, 
vaan jokaisesta sanasta, joka  
Jumalan suusta lähtee. Tulevi
na suuren juh lan pä iv inä Jee
sus Kristus, joka on kuin poh ja 
ton armon meri, kutsuu te itä  
ka ikk ia  sanan ää re lle  ja  eh too l
lispöytään. N iillä  pa iko illa  hän 
itse jakaa ka ik ille  väsyneille ja 
heikkouskoisille ihm isille syn- 
tienanteeksiantamusta lahjaksi. 
Sitähän juuri me tarvitsemme!

Elämä on näet e le ttävä tässä 
maailmassa eikä missään utu i
sissa kuvitteluissa. E lle i niin  
olisi, niin kuinka ymmärtä isim 
me ihmisiä, jo tka ovat niin mo
nella tava lla  kiusattuja! Mutta  
ei ole sentään Jumalan ta rko i
tus, että me hukkuisimme tä 
hän maailm aan ja  kadotta is im 
me iäisyysihmisemme siinä. Sen- 
tähden hän on lah jo ittanu t 
meille arm onvä lineet ja  siksi 
hän on neuvonut meitä käy ttä 
mään hyväksemme hilja isuutta  
ja  rukousta ja paastoa. Kaksin
puheluissa Jeesuksen kanssa ih

minen kasvaa luonteeksi, per
soonallisuudeksi. Hän näkee 
ky llä  tämän maan ja tuntee sen 
ve lvo ittava t työkutsut, mutta  
hän työskentelee myös henkis
ten tarpeittensa, sen elämän  
le ivän saavuttam iseksi, josta 
kuolematon sielu elää.

A rki-ihm isellä on eräs ä llis 
ty ttävä heikkous: hän häpeää  
armon evankelium ia! Me pu
humme mieluummin muista asi
oista kuin sielunpelastuksesta ja 
syntienanteeksisaamisesta ja 
haluamme ehkä siitä huo lim at
ta käydä melkoisen hyvistä kris
tity istä . Me emme muista, että  
aivan ratkaisevissa kohdissa on 
Raamatussamme esimerkiksi tä l
la isia sanoja: »Menkää ja ju 
listakaa Herran kuolemaa kun
nes hän tulee!» Ne ovat jä ä 
neet korviimme monesti lähties
sämme ehtoollispöydästä. Tai 
tämä toinen: »Menkää ja teh
kää ka ikk i kansat minun ope
tuslapsikseni kastamalla ja  
opettam alla . E ivät ne ole koru- 
sanoja. Ne ovat ta rko ite tu t 
ka ikkea Jumalan kansaa ve l
voittaviksi. On vain ehkä niin, 
että me tarvitsemme enemmän 
nöyryy ttä  kuin rohkeutta , en
nenkuin panemme n iitä  ha rjo i
tukseen e läm än arkipäivässä.

Juuri nämä ovat n iitä  asio ita, 
jo ista hiljaisuudessa joudumme 
tekemään rippiämme ristille- 
lyödyn Vapah ta jan edessä. Jos 
Jumala sen suo, edessäolevana 
juh la -a ikanak in . Semmoisina 
hetkinä op itaan, että ylpeä sy
dän särkyy, kun joutuu keskus
te lemaan p iikkisin kruunuin  
kruunatun, ristille nau litun Va-

Loim aan seudun k irkko -  
laulujuhlat, jo tka  järjestyk
sessä ovat kahdeksannet, p i
detään täällä m eidän kauniis
sa tem ppelissäm m e touko
kuun  viimeisenä päivänä.

Paikallinen juhlatoim ikun-
ta valittiin 24 p:nä helm ikuu
ta kanttorilassa pidetyssä ko 
kouksessa. Toim ikuntaan  
kuuluvat seuraavat: E rkk i
N orm aja  puheenjohtajana, 
E ino Urmas varapuheenjoh
tajana, jäseninä K y llikk i K oi
vunen, Eila L uo to , Sisko  
M yllyoja, Terttu  N iem inen, 
M artti Virtanen ja sihteerinä 
M artti Hannuksela.

Juhlajum alanpalvelus p ide
tään kirkossa klo 10. Siinä  
saarnan pitää rovasti E rkk i 
Norm aja, liturgina toim ii leh
tori M artti Litovaara, k irkko 
kuoro avustaa, johtajana ja 
kanttorina M artti H annukse
la ja  urkurina Sakari M ono
nen. Jum alanpalveluksen jäl-

pahta jan kanssa; hän meni ris
tille , ette i minun tarvitse sinne 
mennä. Juuri n iillä  pa iko illa  
vasta oppii ymmärtämään, et
temme me pelastu rukoustem
me tähden ta i tukemisemme ta i 
osaamisemme tähden. Eivät ne 
ole meidän edestämme ristillä  
ollee t, e ivätkä ne voi Jumalan 
vanhurskautta tyydyttää . Me 
pelastumme vain uskon silmät 
luo tu ina Jeesukseen Kristuk
seen, uskon a lka jaan  ja  tä y ttä 
jään . Hän valitsi ristin tarjona  
olevan ilon sijasta häpeästä vä 
littäm ä ttä  ja istui Jumalan val-

keen käy paikallinen k irkko 
kuoro sankarihaudalla.

K lo  14 alkaa säveljuhla  
kirkossa, jossa ka ikk i esityk
set tapahtuvat. K irkkokuoro
ja tulee kolm etoista , joissa 
laulajia yli 300. Y h tynee t 
kuorot laulaa viisi laulua, juh
lassa on m yös ryhm äkuorojen  
ja  —  todennäköisesti —  lap
sikuoron esityksiä.

M aatalousnaiset ovat lu
pautuneet pitämään huolen  
tarjoilusta.

Toim ikunnan toivom us on, 
että koskelaiset varoisivat tä
m än päivän sellaiseksi juhla
päiväksi ja  olisivat runsaslu
kuisina täyttäm ässä kirkon. 
O nhan paikallaan, että täl
laisen kolm entoista  seurakun
nan alueelta saapuva  » laula- 
jakunta» on jo tapaus sinän
sä, jota sopii » uteliaisuudes
sa » tulla katsom aan ja ennen  
kaikkea  kuulem aan. Terve
tuloa!

M artti H annuksela

taistuimen o ikea lle  puole lle. 
Hebr. 12 :2 .

Kun Pyhä Henki nä itä ru
peaa näyttäm ään, s illo in levo
ton ja hapuileva ihminen pää 
tyy  iloiseen ja turva lliseen va r
muuteen siitä , että se armo, 
jossa olemme, on Jumalan to 
tinen armo. 1. Piet. 5: 12. Tun
toon ja  myös yhteiselämään  
v irtaa  pääsiäisen iloa.

Y lentäkää sydämenne vas
taanottam aan sitä Jumalan lah 
jaa ! Rauha te ille  ka ik ille , jo tka  
Kristuksessa olette!

E r k k i  N o r m a j a
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Jättälän Uudentalon 1800-luvun puolivälissä rakennettu talousrakennus, joka sijaitsi H äm eentien varressa, 
nykyisen Tauselan sillan kohdalla vastakkaisella puolella vanhaa Hämeentietä. Vasemmanpuoleinen pitkä  
rakennus on päärakennus, sittem m in nahkurinverstas, ja oikealla näkyy pakaritupa. Verstasrakennus hävi

tettiin v. 1938.

NAHKURINLIIKE
JÄTTÄLÄSSÄ

Vielä kuluvan vuosisadan alku
puolella kuului Koskenkin pitäjän 
m aisem akuvaan nahkurinverstaat 
ja am m attikuntaan nahkurit. V uo
sien m ukana on, silloin niin tä r
keä ja arvossapidetty am m attikun
ta, kuollut sukupuuttoon monien 
m uiden käsityöläisam m attikuntien 
ja niiden uskollisten harjoittajien 
tavoin. Kosken Jättälästä  vanhan 
H ärkätien tuntum asta tavoitimme 
kuitenkin yli 70-vuotiaan K ustaa 
Lehtisen, joka pirteästi kertoili 
meille yhdessä Aili-sisarensa kans
sa Koskella vaikuttaneista nahku
reista ja nahkurinverstaista ja en
nenkaikkea nahkurin työstä. Se 
oli opettavainen kertom us siitä, 
m iten kovan työn ja m onen vai
heen takana vielä vuosisatamme 
alkupuolella oli saappaiden ja 
pieksujen raaka-aine nahka. M ut
ta  antakaam m e Kustaa Lehtisen 
kertoa.

V uoteen 1881 asti sijaitsi Jä t
tälän U udentalon rakennusryhm ä 
Jättälän  kyläryhm ässä nykyisen 
U nto  Koskin talon seutuvilla. 
K un U udentalon rakennukset 
vuodesta 1883 alkaen rakennettiin 
nykyiselle paikalleen, jäivät enti
set rakennukset käyttöä vaille. 
Honkilahden kunnan M annilan 
kylässä K ruunin torpassa synty
nyt kertojam m e isän veli Janne 
Koskinen tuli ja  perusti U uden
talon entiseen asuinriviin nahku

rin  verstaan v. 1884. Ensim m äi
set nahat tässä uudessa verstaas
sa kaavasi perustajan veli Vilho 
Heinonen, joka sittemmin piti 
nahkurin verstasta Karjalohjalla. 
Perustajan neljä m uutakin veljeä 
toim ivat nahkurialalla. K ertojam 
m e isä Kustaa Lehtinen ja setä 
M atti Koskinen täällä  Koskella, 
toinen setä Fredrik V irtanen So
m erolla ja kolmas setä Im manuel 
Koskinen Nousiaisissa.

Janne Koskinen ehti ennen 
kuolem aansa p itää  verstasta vain 
vuoden ajan. K aupan kau tta  se 
joutui kertojam m e isälle Kustaa 
Lehtiselle, joka piti sitä vuoteen 
1906 asti, jolloin sen osti silloi
nen nahkurin kisälli M atti M an
ner. M annerkin piti verstasta vain 
pari vuotta, eli vuoteen 1908 asti, 
jolloin sen osti M annerin veli 
Evert Koski. Koski harjoitti vers
taassa nahkurin am m attia aina 
1920-luvun loppupuolelle asti. 
V erstasrakennus hajoitettiin v. 
1938 kevättalvella. T äm än vers
taan  vaiheilta ovat kertojam m e 
muistikuvat.

Jättälässä toim inut nahkurin
verstas ei ollut Koskella ainoa, 
eikä m yöskään vanhin. Vähäsor- 
vastolla M äkisen torpan vaiheilla 
oli kertojam m e muistin m ukaan 
Kosken vanhin nahkurinverstas. 
Kosken Osuusmeijerin luona to i
m inut nahkurinverstas, jo ta  p iti

vät Salminen ja M äntylä, oli se
kin Jättälän  verstasta vanhempi, 
ja se oli Kosken vertaista myös
kin viimeksi toiminnassa.

Sitten siirtyvätkin kertojam m e 
muistikuvat nahan  valmistukseen, 
ja siitä ensimmäisenä paseerina- 
han (mustan rasvanahan) eri vai
heisiin. K un nahat tuotiin nahku
rille m erkittiin ensin m ustaan kir
jaan  kenen om istam ia ne olivat 
ja m itä niistä valmistettiin. Puu
kon kärjellä m erkittiin nahkaan 
num ero josta ne tunnettiin. H ä
rän ja sonnin nahat valmistettiin 
tavallisesti pohjanahaksi ja leh
m än, hevosen ja  vasikan nahat 
paseerinahaksi. N ahaksi valm ista
m inen tapahtui useiden kym m e
nien nahkojen erissä ja saattoi 
joskus olla yhdessä erässä toista
sataa  nahkaa.

N ahkurinverstaan kalustoon 
kuului olennaisena osana suuri 
m äärä puisia ammeita. Kun nahka 
oli tuotu verstaalle ja  sen valm is
tam inen alkoi, joutui se ensim 
mäiseksi kalkkivärkin puolelle ja 
siellä puhdistusamm eeseen likoa- 
m aan siksi kunnes pehmeni. Tässä 
ammeessa oli vain pelkkää vettä. 
Pehm ettyään joutui nahka pum 
m in (pyöreän tukin puolikkaan) 
päällä, jossa suoritettiin tylsällä 
foorauspuukolla (kuin vuolupuuk- 
ko, m utta tylsä) nahan puhdistus, 
eli lionkaavaus. Se tapahtui sekä

lihan että  karvan puolelta. Kun 
nahka oli saatu lihasta ja  muusta 
asiaan kuulum attom asta puhtaak
si joutui se kalkkivelliammeeseen 
3— 4 viikon ajaksi. Kalkin avulla 
irroitettiin nahasta karva. Kalkki- 
am m eesta joutui nahka jälleen 
pum min päälle, jossa karva pois
tettiin tylsällä foorauspuukolla. 
Sitten nahka joutuikin Paimionjo- 
keen köysien varaan, kahdeksi 
päiväksi puhdistum aan. Talvella 
pidettiin jäässä sitä varten avan
toa. H uuhtelun jälkeen puhdistet
tiin nahka lihan puolelta leik
kuu- ja  kaavinveitsellä, ja jätet
tiin vielä noin viikon ajaksi puh
distusammeeseen, jossa niitä lii
kuteltiin, että  kalkki olisi niistä 
huuhtoutunut pois. Liotusam- 
m eesta otettiin nahat käsiammee- 
seen, jossa oli läm m intä vettä, 
yön ajaksi ja siitä jälleen pummin 
päälle, jossa nahan  p inta kletat- 
tiin sileäksi hiom akivestä tehdyl
lä  stryykillä ja puhdistettiin stryy- 
käyspuukolla. N ahan valm istuk
sen ensimm äinen vaihe, puhdistus, 
tuli suoritettua ja nahka siirtyy
kin kalkkivärkin puolelta parki- 
tuspuolelle, eli triivivärkkiin.

Siellä nahka joutui kahden vii
kon ajaksi ammeeseen, jossa oli 
heikkoa kuusenparkkilientä, ja 
siitä edelleen toiseen ammeeseen, 
jossa oli vähän vahvem paa park- 
kilientä ja vielä kolm anteenkin 
ammeeseen ja entistä vahvem 
paan parkkiin. K ukin vaihe kesti 
noin 2 viikkoa. N äin  alkoi nahan 
kypsyttäminen. Se ei saanut alkaa 
liian voimakkaassa parkissa, sil
lä  silloin nahan p inta vain ko
vettui ja sisus jäi raa-aksi. Välillä 
otettiin nahka pum m in päälle ja 
puhdistettiin lihan puolelta kaa- 
vinpuukolla, joka vaihe oli väli- 
parkin tööttäys. Sitten parkitus 
jatkui kuusenparkkiliem essä toi
set kolme kahden viikon erää  niin, 
että parkkiliem en vahvuutta lisät
tiin erä erältä. Lisäksi saatettiin 
antaa yksi pajunparkki edellisten 
lisäksi. Parkituksen jälkeen puh
distettiin, eli kaavattiin nahat jäl
leen kerran lihan puolelta, jonka 
jälkeen ne joutuivatkin verstaan 
kolinanteen osaan eli kuivavers- 
taaseen.

Kuivapuolella suoritettiin en
simmäiseksi nahan rasvaus, jo k a ' 
suoritettiin lihapuolelta taliras- 
valla  ja  pintapuolelta kraanilla. 
Rasvauksen jälkeen nahka jou
tuikin sinne »nahkurin orsille», 
joko verstaan vinttiin tai ulos, 
noin viikon ajaksi kuivumaan. 
K uivuttuaan joutui nahka uudel
leen parkkiliem een 1— 2 päivän 
ajaksi pehm iäm ään. Pehm ittyään 
nahka ajettiin (vaskattiin) vaski- 
raudalla  sileäksi ja jälleen m uuta
maksi päiväksi vartaille kuivu
m aan. Sitten alkoikin nahan mus
taksi värjääm inen. Siihen tarkoi
tukseen käytettiin kahta väriai
netta. Ulkoläisesta puunlastusta
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keitetyllä priksiljavärillä saatiin 
nahkaan ensin ruskea väri. Kun 
se vielä värjättiin sorttavärillä, 
olikin nahka kauniin musta. Sort- 
taväri valmistettiin väkevästä 
parkkivedestä tai happam asta kal
jasta, jossa liotettiin raudankap- 
paleita. Väri levitettiin nahkaan 
pöydän päällä jouhista tehdyllä 
porstalla. Pinta silitettiin vielä 
vaskausraudalla ja siihen levitet
tiin kraani, jonka jälkeen nahka 
joutui taas vartaille kuivumaan. 
Seuraava vaihe oli nahan plank- 
seeraam inen plankseerausraudalla 
lihan puolelta. Toisia träkättiin, 
eli pehmitettiin, voideltiin pinnan 
puolelta talirasvalla ja puhdistet
tiin hieman vaskiraudalla, levi
tettiin hieno kraani päälle ja nah
ka oli lopulta m onen vaiheen jä l
keen valmista suutaria  varten. 
Valmistusvaihe vei aikaa 8— 14 
kuukautta.

Pohjanahan valmistuksessa oli 
menetelmä kalkkivärkkiin asti sa
m a kuin mustassakin nahassa. Sen 
jälkeen nahat paisutettiin noin 
2 viikon ajan eri asteisissa pajun- 
parkkivesissä ja halaistiin puolik
kaiksi. Sen jälkeen tuli 2-kuu- 
kautisen laskuparkin vuoro, joka 
oli myöskin pajunparkkia, ja edel
leen uuteen pajunparkkiin kahden 
kuukauden, ajaksi. Jos oli paksu 
nahka, niin pantiin vielä kahdeksi 
viikoksi koivuparkkiin, joka antoi 
nahalle kovuutta ja punaisen vä
rin. Ohuemmista nahoista tehtiin 
jalkineiden välipohjissa käytettä
vää juhtinahkaa. K un nahka oli 
kuivunut se rasvattiin hieman ja 
laitettiin laihaan parkkiveteen 
pehm enem ään ja sitten oli vuo
rossa manklaus suurella kiviman- 
kelilla. K uivuttuaan olikin pohja- 
nahka valmista. Sen valm istam i
nen vei aikaa 6— 8 kuukautta, ja 
sitä valmistettiin pääasiassa ulkoa 
tuoduista paksuista vuodista.

Turkisnahan valm istam inen oli 
yksinkertaisinta. K un nahka oli 
liotettu puhdistusamm eessa ja pes
ty laitettiin se 2 kuukauden ajak
si alunaveteen. Kuivatuksen jäl
keen sitä kostutettiin hiem an, ve
nytettiin träkkäysraudalla, ja  puh
distettiin terävällä raudalla lihan 
puolelta. Kun vielä villat karstat
tiin suoriksi, oli lam paannahka 
valmis vaikka vällyntekijälle vie
täväksi. Sen valmistus vei aikaa 
n. 3 kuukautta.

Vuodan suuruudesta riippuen 
maksoi lehm ännahan valm istam i
nen mustaksi nahaksi 5— 8 kulta- 
m arkkaa, pohjanahkavuodan val
mistus 8— 12 kultam arkkaa, lam 
paannahan valmistus 30 penniä ja 
vasikannahan 60 penniä vuodalta. 
Jättälän verstaalla oli töissä 4— 5 
miestä ja  nahkurin kisälli sai 
palkkaa n. 1 kultam arkan päiväl
tä ja  oppipoika 50— 60 penniä 
päivältä. Toisaalta parkki ja ras
vat tulivat m aksam aan m elko 
paljon.

N ahkurin verstaalla valm istet
tiin erilaisia sivutuotteitakin. N ah
kojen sorkista, korvista ja tur
vasta keitettiin isossa padassa 
puuliim aa, joka kuivattiin verk
kojen päällä. Samoin kerättiin ja 
pestiin kertyneet karvat ja villat 
ja  sarvista tehtiin kam poja ja piip
puja.

Kun nyt on tullut kerrottua na
han valmistuksesta, niin anne- 
taanpas M atti M annerin muis
tiinpanojen vielä kertoa m illainen 
oli U udentalon vanha rakennus
ryhm ä, jonka suojissa nahkurin
verstas toimi. Rakennukset olivat 
1800-luvun puolivälissä, täydelli
seen um pipihatyyliin rakennettu
ja. Suorakaiteen m uotoisen pihan 
yhdellä sivulla oli päärakennuk

sena käytetty paritupa, jota oli 
aikoinaan jatkettu. Rakennus kä 
sitti tuvan ja salin lisäksi 2 kam a
ria ja n.s. takatuvan. Toisella si
vulla pihaa oli pakaritupa, jonka 
yhteydessä olevien taloussuojien 
alitse johti asiaan kuuluva vaja- 
portti. M uilla sivuilla pihaa olivat 
tilan karja- ja m uut rakennukset.

Lehtiset m uistelivat, että nah
kurinverstaan aikaan oli kalkki- 
värkki sijoitettu kahteen kam a
riin, siis rakennuksen m aantieltä 
katsoen kauim m aiseen päähän, 
triivärkki oli tuvassa ja  portuas- 
sa ja  kuiva verstas salissa. R aken
nuksessa ja ulkona oli yhteensä 
36 liotusam m etta ja piha oli ki
vetty.

Kustaa Lehtinen oli nahkurin

töissä m yöskin Rinnellä M artti
lassa sekä A uran nahkatehtaalla, 
ja toteamus oli, »kyllä tehdas on 
sentään tehdas.» Jättälän  nah
kurinverstaan työkaluja on vielä 
Lehtiselläkin tallessa, odottam as
sa sitä museota, jossa voisivat jäl
kipolville kertoa nahan valmis
tuksen vaiheita.

T arinaa kuunnellessa oli ilta 
kulunut rattoisasti jo m yöhälle, 
m utta toivottavasti näin oli saatu 
jotain talletettua m eidänkin jäl
keemme tuleville siitä, m iten Kos
ken Jättälässä aikoinaan nahkaa 
valmistettiin. Siitä kiitos ystäväl
lisille kertojille.

E .R .

NAHKURIN
AMMATTITAITO
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Entisajan käsityöläisamma
tin harjoittajan ammattikou
lutus oli järjestetty tavalla, 
josta oli olemassa varsin tar
kat ja yksityiskohtaiset mää
räykset oikeuksineen ja vel
vollisuuksineen. Se alkoi op
pipojasta ja päätyi mestariin.

Aikoinaan Kosken T.l. 
Osuuskassan hallituksen jäse
nenä ja sen puheenjohtajana 
pitkät ajat toiminut Matti 
Manner oli nuoruudessaan 
hankkinut opin nahkurin am
matissa. Lyhyesti kerrottuna 
oli M annerin opin tie seuraa
vanlainen.

Saamansa 14. 3. 1904 päi
vätyn ja nahkuri Kustaa Leh
tisen leimallaan varmistaman 
todistuksen mukaisesti, oli 
Manner ollut Kosken Jättä
lässä toimineessa nahkurin- 
verstaassa oppipoikana 3 vuo
den ajan. Seuraava vaihe oli 
Kotkan Alempi Käsityöläis- 
koulu, josta saatu todistus 
kertoi Mannerin olleen siellä 
oppilaana 1. 9. 1904— 30. 5. 
1905. Nimismiehen antamien 
matkustuslupien ja saadun
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V E L A L U H E N
K O S K E N  Tl .  M I E S L A U L A J  A T  

ja m ieskuoro
L O  I M A A N L A U L A J A T

järjestävät

^ J^ evcl tfc iu fa jc iiä e t
K o s k e n  Tl .  N u o r t e n t u v a s s a  

Vapunpäivänä klo 13.00.

O H J E L M A S S A
Kuorolaulua
Laulelm ia
Hupailu
Pakina
Yksin laulua ym.

Ky! sit ke/pat s - - - -

Talouselämässä on kaksi 
vastakkaista toimintamuotoa, 
joiden varassa nykyinen ke
hitys suureksi osaksi on. Nä
mä toiminnat ovat säästämi
nen ja sen avulla kokoon saa
tavat pääomat, ja toisaalla 
velan teko, eli kokoon saatu
jen pääomien käyttäminen 
taloudelliseen toimintaan. Nä
mä toimintamuodot ikään
kuin täydentävät toisiaan, 
säästäminen ei tule pitem
män päälle kysymykseen el
lei ole toista osapuolta, raho
jen lainaajaa, joka toiminnas
saan tarvitsee varoja. Ja joka 
saamastaan lainasta maksaa 
sovitun korvauksen eli koron 
—  sille säästäjällekin.

Vaikka velallisen osuus ta
loudellisessa toiminnassa on

työtodistuksen perusteella 
voidaan päätellä M annerin ol
leen noin vuoden ajan nahku
rin opissa Kotkassa ja  Hami
nassa. Työtodistus, joka on 
päivätty 22. 9. 1906, todistaa 
Mannerin suorittaneen nah
kurin ammatin vaatimat työ- 
näytteet ja tämän todistuksen 
pohjalta on hänelle annettu 
samana päivänä päivätty ki- 
sällikirja. Tämän jälkeen oli 
M anneri nahkurin kisällinä 
töissä Sippolan pitäjän Viia
lassa noin kahden kuukauden 
ajan. Vielä samana vuonna, 
eli 1906, osti nahkurin ki
sälli M atti Manner Kosken 
Jättälässä toimivan nahkurin- 
verstaan entiseltä mestaril
taan Kustaa Lehtiseltä. M an
neri piti kuitenkin verstasta 
vain parin vuoden ajan, sillä 
ostettuaan Kosken Jättälästä 
Lehtoniemen torpan, joka sa
mana vuonna on lohottu Per
tun tilasta itsenäiseksi tilaksi, 
tuli Mannerista maanviljelijä.

E. R .

yhtä tärkeä kuin säästäjän
kin, on hän kuitenkin useim
miten jäänyt julkisen huo
mion ulkopuolelle. Ei hänestä 
paljon välitetä eikä häntä 
usein muisteta niin kauan 
kun hän saa velkojensa korot 
maksuun. Vasta sitten kun 
hänelle tulee korkojen suori
tuksessa vaikeuksia, muiste
taan velallisenkin olemassa
olo.

Sanotaan, että lainojen ky
syntä on melkein aina suu
rempi kuin mitä lainoja voi
daan antaa. Epäilemättä asia 
näin onkin, sillä hyväuskoisia 
lainaajia aina löytyy, vaikka 
heillä ei velan oikein käyttä
miseen ja hoitamiseen edelly
tyksiä olisikaan. Tämä aset
taa lainojen myöntäjille suu
ret vaatimukset. Heidän on 
osattava ratkaista kenelle ja 
mihin tarkoitukseen varoja 
myönnetään.

Osuuskassa on perustettu 
paikkakunnalle asiakaskun
tansa toimeentuloa helpotta
maan ja kohottamaan. Siinä 
työssä on säästäjän osuus 
korvaamaton, kun hän tallet
taa varoja niiden käytettä
väksi, joiden yritys on siksi 
laaja etteivät he saa sitä 
käyntiin ilman velkapääomia. 
M utta yhtä tärkeä tekijä 
osuuskassan toiminnassa on 
hyvä velallinen. Hänen ky
vyistään lopuksi riippuu mitä 
rahoilla saadaan aikaan.

Yrittävä, vastuuntuntoinen 
ja rehellinen velallinen on 
eräs yhteiskuntamme tuki
pylväistä.

Eräs velallinen.

Mitäs kyl sitä sit kelpaiskin, 
jos se ihminen ain tyytyvä inen 
olis. Kelpais oikein. M ut sitä 
tyy tym ä ttöm yyt ja purnaust 
tahtoo piisata vaan melkein 
joka asjast. Se mikä toisen miä- 
lest saattaa o lla  juur kohra l- 
las ja o ikein, on toisen miälest 
va llan  kanivinos. Sen hava in 
non mää olen monta kertaa 
tehny täsä elämäs ja tein sen 
taas uuren kerran.

Ittenäisyyspäivän mää olin 
kans kirkos niinkun moni muu
kin. Va ikka  pieneks se sakki 
silloin vaan pakkas käym ään 
niin kirkos kuin sankarihaura l- 
kin. Ihmisil on heijän kiiruus. 
M ut en mää sitä reisuuni yh 
tään karu. Provasti puhu oikein 
mukavast tost ittenäisyyren 
asjast. Fölis mää pysyin oikein 
hyvin koko a jan, enkä o llen 
kaan kerinny hunteeraam aan

nä it m aallis ii va ivo i ja vastoin- 
käym isii. Puhum attakan torkku- 
misest. Kaikki sujus oikein hy
vin loppuvirteen saakka. Mut 
siin tu li p iäni try k fiili.  Ja siit 
mun nyt täy tyy  vähä m otkot
taa.

Ei mul nyt oi koskaan ollu 
n iit kaikkein parha i laulunpos- 
k ii, mut fö lis  mää olen tahtonut 
a in o lla . Sil e t se on mun miä- 
lestäin vast kam alaa veisaa- 
mist, jos ei siin vähä ääntä 
kans oi. Kuuluu sen täy tyy  en- 
nenkun se m ittään tuntuu. Lop- 
puvirtenä o lik in  sit tuttu Isän
maan virsi kun jokanen on jo 
osannu kansakoulun ajo ist asti. 
O ike in komjast mei se virsi alo- 
te ttiink in . Kaikki meni oikein 
hyvin ensimäises värsys sehen 
saakka, kun tu li etteen sana 
väkevä. Sekin mei veisattiin 
niinkun ennenkin. M ut sit kun
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Kosken poikia 

tohtori-Mikon 

seurassa

Edessä istumassa vasemmalta alkaen: Eem eli K oskinen, Kalle Vapaavuori (Friberg), M ikko  Isotalo (Toh
torin M ikko), Eelis N iem inen. Takarivissä seisomassa vasemmalta alkaen: Johan Paula (Buman), Oiva Vyh- 
tinen, Jalmari Lagerlund, Batrik Penttilä (Jallin renki), Juha Ajalin, Jussi Juvanoja ja E lo Vyhtinen. 
K uva on otettu Isontalon seinustalla noin 60 vuotta sitten. Tohtorin M ikko  luovutti kuvan ennen kuole
maansa Johan Paulalle, jonka hallussa kuva edelleen on ja joka on sen ystävällisesti käyttööm m e luovuttanut.

Kerrotaanpas
poliiseistakin

mei Urmaan M artin  kans, hän 
kun antaa kans äänes kuuluu, 
o ltiin  jo seuraavan sanan pua- 
lesvälis, niin siilon mää yh t äk- 
kii huomasin, e t toiset veti vaan 
v iä läk in  sitä väkevää. Kummo- 
nes hullu tää  nyt on, mää a ja t- 
te lin . Enks mää ennää ossa 
vanhoi virsiikän. S itä se tek- 
kee, kun käy niin harvo in k ir
kos. Seuraavan värsyn aikan, 
kun tu ltiin  sammaan paikkaan, 
niin mää toppasin koko veisaa- 
miseni ja meinasin, e t nyt mää 
kuultelen, kummottoon se o i
kein veisataan. Ja kyl se vaan 
taaskin se sana »valittus» p it
kään verettiin . Ei Sunkaan sen 
lukkarin  nuateis m ittään v ikkaa 
o llu , niinkuin mää olin jo vähän 
eppäilly . M ut kyl mää siin sa- 
mas huomasin, e t muukin seu
rakunta o li kans menny vähän 
sekasin. Se »valittus» kuulu sit 
monel tava l. T iä tää  sen kun 
melkein jokanen o li eri tavas. 
Kolmas ja viim inen värsy meni 
sit samal tava l. Puhti s iit virrest 
o li pois. O li oikein.

Kotti tulles mää sit huntee- 
rasin tä tä  asjaa. Ja kun mää 
kerkesin tuppaan niin tu li ra- 
riost sama virsi. Ja p itkään se 
sielläkin verettiin . N iin  et kyl se

Entisaikaan oli pitäjissä virkai
lijoita, joille maksettiin palkkaa 
jyvissä ja kutsuttiin kappalaisiksi. 
Tällainen oli m uunm uassa jahti- 
vouti (poliisi).

Siihen aikaan kun ei vielä ollut 
rautateitä  saattoi suuri joukko pi
täjän miehiä hevosineen joutua 
kuljettam aan esimerkiksi sotaväen 
tavaroita. N iinpä 60 Loim aan 
m iestä hevosineen oli joutunut 
hakem aan tavaraa Häm eenlinnas
ta  ja olivat m atkalla Turkuun. 
Oripäässä V enäjänkorvan talossa,

lukkari vaan oikkijas o li. Se 
minnuu vaan harm ittaa, kun 
mää olen koko ikäni ollu Kok- 
kisen ja Paasmäen lin ja l (Kok- 
kinen o li entinen kansakoulun 
opetta ja ja Paasmäki Kosken 
entinen kanttoori) täsä nuotti- 
jutus, ja mun tä y tyy  sitä nyt 
ruveta entraam aan. Va ikk ijaks 
se vissiin käy. M ut kyl sit kel
poa, jos mää sen v ieä l joskus 
oikein opin.

Toivo-Tapani.

jossa oli suuri tupa, yövyttiin. 
M iesten joukossa oli Loim aalta 
K auhanojan Perkon isäntä, joka 
oli tunnettu suuresta äänestään 
ja hyvästä jutteluhalustaan. M ie
het juttelivat tuvassa p itkään ja 
kam arin ovenpielessä istuneen 
Perkon isännän ääni kuului ylin
nä. Kam arissa yritti joukon joh
tajana toim inut jahtivouti saada 
unen päästä kiinni, m utta eihän 
siitä m itään tullut, kun tuvasta 
aina vain kuului Perkon m ekas
tus. Viimein jahtivouti suuttui, 
tuli kam arin ovelle ja  ärjäisi Per
kolle, että  pidäs äijä suus kiinni. 
M utta  Perko, joka oli kooltaan- 
kin suuri, hyppäsi pystyyn ja sa
noi, että  mikäs sinä luulet ole- 
vasi, yks p itäjän kappalainen. Me- 
neks koppiis ja heti. M ikäpäs jah- 
tivoudin m uu auttoi kuin totella 
ja kuunnella tuvasta hirnuvaa 
naurua ja tietysti Perkon entistä
kin suuriäänisem pää puhetta. Ei 
tuntenut jahtivouti m iehiään.

*

T ohtorin M ikko tuli Jokioisilta 
rautatietöistä, nyytti kainalossa ja 
laulellen, pitkin Kosken raittia. 
Penttilän em äntä sanoi, että  ku

kas sieltä nyt tulee oikeen laulun 
kanssa. Koskella oli siihen aikaan 
Kiiski niminen poliisi;- joka ei 
M ikkoa tuntenut, vaan meni tielle 
vastaan m oittim aan ettei sellaista 
meteliä saa pitää, ja kysyi, että 
kukas m ies oli. M ikko vastasi, 
e ttä  olen M ikko Väkivalta, ja 
meni mökilleen. Kiiski oli kuiten
kin siksi innokas, että  haastoi M i
kon rauhan rikkomisesta M atti
laan käräjille. K un lautam iehillä 
oli päivällistunti kutsuivat Kos
ken lautam iehet M ikon kanssaan 
syömään. M ikko meni ja söi sekä 
jutteli m ukavia lautam iesten ja 
nimismiehen kanssa. K un oli syö
ty kaivoi nimismies Sjöman tas
kustaan kahden m arkan rahan, 
antoi sen M ikolle ja  sanoi: M aksa 
ruokas ja m ene kotiis. K un istun
to taas alkoi sai Kiiski todeta, 
e ttä  käräjätuvan ovessa olevalla 
juttulistalla oli M ikon syyteasian 
yli vedetty viiva. Siihen syyte rau
kesi.

*

Paikkakunnan pojat eivät oi
kein pitäneet poliisi Kiiskistä, 
joka oli heidän mielestään liian 
turhanaikainen. K un Kiiski sitten 
kerran  oli palaam assa M arttilasta 
nimismiehen luota, oli joukko 
poikia pukenut päälleen väljät 
paidat ettei Kiiski heitä  tuntenut, 
ottivat poliisin kiinni ja  uittivat 
hänet Tauselan sillan pielessä, ja 
laskivat sitten m enem ään. Sekö 
lie ollut syynä, ettei Kiiski enään 
pitkään Koskella viihtynytkään.
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VUOSIKERTOMUS
Kosken T.l. Osuuskassan toiminnasta v. 1961

Ottolainaus

OTTOLAINAU S

Säästötilit
Tallettajain saatava vuoden alussa .........................
Tileille m aksettu vuoden aikana 8.859 erää
Vuoden aikana kasvaneet korot ..............................
Tileiltä nostettu vuoden aikana 10.586 erää  . . . .

Säästötileillä 31. 12. 1961

319.784.245
396.414.846

15.928.435
339.590.980
392.536.546

Taloudellinen
katsaus

Taloudellisen korkeasuhdanteen tasaantum inen oli leim aa-antavin 
yleispiirre viime vuoden aikana talouseläm ässämm e. Vaikka korkea
suhdanne jatkuu edelleenkin, oli jo päättyneen vuoden loppupuolella 
havaittavissa kasvuvauhtia hidastavia tekijöitä, joista tärkeim m ät oli
vat sijoitustoiminnan supistuminen ja vientituotteidem m e kysynnän hil
jentyminen.

Vientimme arvo nousi kuitenkin lähes 8 % ja  tuontim me arvo 
samoin 8 % , m utta  kauppataseen vajaukseksi jäi 28 m iljardin m ar
kan tuontiylijääm ä. Sahatavaran vienti oli lähes yh tä  suuri kuin 
edellisenäkin vuonna, eli n. 1.075.000 std. Puunjalostusteollisuuden 
tuotteista kohosi erityisesti massan, paperin ja  kartongin tuotanto, 
viennin kuitenkin vastatessa tuotannon lisäystä. On kuitenkin jo  todet
tavissa, että m etsäteollisuuden tuotantokyky kasvaa alan tuotteiden 
kysyntää nopeam m in, m utta on  laskettu kysynnän ja  tarjonnan tasa
paino asavutettavan neljän vuoden kuluttua. Kulum assa olevana hak- 
kuukautena ovat kaupalliset hakkuut lisääntyneet 5 prosenttia.

M aatalouden kokonaissato jäi 7 prosenttia pienemmäksi kuin edel
lisenä vuonna ja lisäksi oli sato laadultaankin heikom paa. O m avarai
suuteen on kuitenkin päästy useiden m aataloustuotteiden osalta. M ai
dontuotanto kasvoi n. 4 % , m utta voin kotim ainen kulutus peräti 
25 % .

H intataso säilyi kertom usvuoden ajan vakaana, ollen nousu vain 
2 % . R ahanarvonkin säilyessä vakaana ja tulonm uodostuksen ollessa 
hyvän, kasvoi rahalaitosten ottolainaus 98 mrd m arkalla. Luotontarve 
kuitenkin ylitti' pääom ien m uodostuksen, sillä rahalaitosten antolainaus 
kasvoi 113 m rd m arkalla, eli 15 m rd enem m än kuin ottolainaus. 
Samanaikaisesti oli valtion tulojen kasvu 7 % ja menojen kasvu 
15. % , ja valtion kuluvan vuoden lainantarve on arvioitu 40 mrd 
markaksi, jonka tyydyttäm inen voi häiritä  raham arkkinoita  ja m uo
dostua vaaraksi rahan arvolle. Rahatilanteen kiristym istä kuvastaa 
pankkien rediskonttausvelan kasvu kertom usvuoden aikana 8.9 m il
jardilla m arkalla.

Osuuskassoissa oli talletusten lisäys vuoden alussa suurem pi kuin 
koskaan ennen. Syksyllä tapahtui kuitenkin huom attava rahatilanteen 
kiristyminen. Vuoden lopussa olivat osuuskassojen talletukset 129 mrd 
m arkkaa, eli 19 m rd suurem m at kuin kertom usvuoden alussa. V as
taava lisäys oli vuotta  aikaisem m in 20.2 m rd m arkkaa.

K ulunut toimintavuosi oli osuuskassamme kohdalla 43. V uotta on 
pidettävä erittäin hyvänä toim innan ja  kehityksen vuotena. Talletus
ten lisäys oli 79 milj. m arkkaa, eli uusi m arkkam ääräinen ennätys. 
Osuuskassan maksuvalm ius on ollut erittäin  hyvä koko vuoden ajan, 
joten lainan kysyntä on  voitu tyydyttää. Toim innassa on tapahtunut 
kauttaaltaan  suotuisaa kehitystä ja  osuuskassa on saanut osakseen 
luottam usta sekä entisiltä että uusilta asiakkailta. Kertom usvuoden 
toim innasta lähem m in seuraavassa.

Indeksi-, korkeakorkoiset ja veronhuojennustilit.
Indeksitileillä vuoden alussa . 6.721.891
V ähennystä vuoden aikana . . —  5.809.220
Korkeakorkoisilla v:n alussa . . 14.047.200
Lisäystä vuoden aikana ...........  -f- 8.097.600
Veronhuoj.tileillä v:n alussa 7.369.098
Lisäystä vuoden aikana ...........  -|- 246.974

Tileillä yhteensä 31. 12. 1961

Shekkitilit

Talletukset vuoden a lu s s a .......................................
Tileille maksettu vuoden aikana .......................
Vuoden a ikana kasvaneet ko ro t .........................
Tileiltä nostettu vuoden aikana .........................

Luotottom illa shekkitileillä 31. 12. 1961 
Luotollisilla shekkitileillä talletusta . . . .
Yhteensä talletusta sh-llä 31. 12. 1961

912.671:-

22.144.800:-

7.616.072:-
30.673.543:-

7.754.592
341.934.014

39.137
338.296.689

11.431.054
313.008

11.744.062

Ottolainaus yhteensä
Vuoden alussa kaikilla talletustileillä yhteensä . 355.879.067:—
Lisäystä vuoden aikana 22,2 % ..............................  +  79.075.084:—

Talletukset yhteensä 31. 12. 1961 ............ 434.954.151:—

Talletukset tekevät jokaista Koskella T.l. vuonna 1961 hengillekir- 
joitettua asukasta kohden (3.900) n. 111.500 m arkkaa.

Talletustilien lukumäärä
Säästötilejä vuoden alussa ..........................................................  2.214 kpl.
Avattu uusia vuoden aikana .....................................................  +  170 »
Lopetettu vuoden aikana ............................................................  —  84 »

Säästötilejä 31. 12. 1961 2.300 kpl.

  4 kpl.
52 »

.............. 92 »
  148 kpl.
  146 kpl.

  +  3 »
  —  6 kpl.
  143 kpl.

Indeksitilejä 31. 12. 1961 ............................
Korkeakorkoisia talletustilejä 31. 12. 1961
Veronhuojennustilejä 31. 12. 1961 ..............

M uita talletustilejä 31. 12. 1961 .........
L uotottom ia shekkitilejä vuoden alussa .
Uusia avattu vuoden aikana .......................
Lopetettu ..........................................................
Luotottom ia shekkitilejä 31 .1 2 .6 1  ...........

Luo to t OKOilta
Luotot OK O:lta vuoden alussa . . . .  
A sutt.lainoja vuoden lopussa . . . .  
M aankäyttölainoja vuoden lopussa 
Pienteollisuuslainoja v:n lopussa . . 
Tuotantolainoslainoja v:n lopussa . . 
Teollistam israhast.l. v:n lopussa . .

Luotot OK O:lta 31. 12. 1961

3.722.989
18.596.001

428.000
4.850.000

—  +

19.077.010
178.021

10.847.001
124.000
900.000 

1.125.000

27.596.990

K orkokanta
Talletus- ja shekkitileillä noudatettiin rahalaitosten keskeistä korko- 

sopim usta* ja hyvitettiin seuraavat korct:
Säästötileillä ................................................. 4,50 %
Indeksitileillä ................................................. 3,50 »
Shekkitileillä ................................................  0,5 »
Korkeakorkoisilla talletustileillä ...........  5,0 »
Verohuojennustileillä ..............................  4,50 »

Lainoista, vekseleistä ja shekkiluotoista perittiin korkoa seuraavasti:
Lainat tam m i-joulukuu ..............................  6,50 %
Vekselit tam m i-joulukuu .........................  6,75 »
Shekkiluotot

liikeasiakkaat tam m i-joulukuu 5 ,5 0 + 1 ,0 0 %  
m uut » » » 6,50 »
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Antolainaus

Muu toiminta

Velkakirjat

Velkakirjalainojen m äärä vuoden alussa
N ostettu uusia vuoden aikana ...................................  -j-
M aksettu pois vuoden aikana ...................................  —

L ainam äärä 31. 12. 1961 ..............................

255.173.247:—
119.592.075:—
85.233.879:—

289.531.443:—

Osuuskassan välittäm iä m aankäyttölainoja oli O K O ssa  hyväksytty 
31. 12. 1961 mennessä 42 lainaa, m äärältään  21,4 mil. mk. Osuus- 
kassan välittäm iä m aankäyttölainoja on hyväksytty OKO:ssa seuraa
vasti:

V uonna 1959 
» 1960
» 1961

1.770.000
8.120.000 

11.580.000

Vekselit
Vekselit vuoden alussa ................................................. 16.835.000:-
D iskontattu vuoden aikana .......................................  - f  161.149.154:-
M aksettu pois vuoden aikana ................................... —  143.643.154:-

Vekselien m äärä  31. 12. 1961 34.341.000:-

Shekkiluotot
Tilinkäyttäjäin velka vuoden alussa 
Tilinkäyttäjäin saatava vuoden alussa 
Tileille m aksettu vuoden aikana 
Tileiltä nostettu vuoden aikana . . . .  
Talletuspuolella vuoden lopussa

Sh-luottoa nostettuna 31. 12. 1961 
Shekkiluoton myönnetty m äärä 31. 12. 1961

Antolainaus yhteensä
Vuoden alussa velkak. vekselit ja sh-luotot 
Lisäys vuoden aikana n. 17,8 %

Luottojen m äärä 31. 12. 1961 ...........

Luottojen lukumäärä
Velkakirjoja vuoden alussa ................
N ostettu  uusia vuoden aikana
M aksettu pois vuoden aikana ...........

Velkakirjoja 31. 12. 1961
Vekseleitä vuoden alussa .....................
D iskontattu vuoden aikana ................
M aksettu pois vuoden aikana ............

Vekseleitä 31. 12. 1961 ...........
Luotollisia shekkitilejä vuoden alussa 
M yönnetty uusia vuoden aikana 
L opetettu vuoden aikana .....................

+  8.153.163
—  202.041
—  459.081.040 
+  453.481.094 
-f- 313.008

2.664.184
16.522.000

277.161.410:— 
49.375.217:—

326.536.627:—

622 kpl 
180 » 
176 » 
626 kpl 

16 kpl 
137 » 
119 » 
34 kpl 
13 kpl 

1 »
2 »

Shekkiluottoja 31. 12. 1961 .........................

Selostus lainojen käytöstä
Uudisraivauksiin ja perusparannuksiin 6 lainaa
M aataloustarvikkeiden ostamiseen ... 12 »
M aatalouskoneiden ostamiseen . 28 »
Eläinten ostamiseen ..............................  4 »
Tilan sähköistämiseen .........................  1 »
Sisarosuuksien lunastam iseen ...........  7 »
Lisäm aan ostamiseen .........................  10 »
U udistilan ostoon ja rakentam iseen . . 2 »
Rakennetun tilan ostoon ................  17 »
V anhan tilan rakentam iseen ...........  21 »
M aanviljelijäin velkojen järjestelyyn

ja  lainojen uusimiseen ...........  25 »
Teollisuudelle .......................................  4 »
Kaupalle .....................................................  4 »
Liikenteelle ............................................  5 »
Asuntokiinteistöt ................................... 3 »
Opiskeluun ............................................  5 »
Palveluelinkeinot ................................... 2 »
Omakoti- ja asuntolainat .....................  14 »
M uut lainat ............................................  10 »

Yht. 180 lainaa

1.930.000
698.000

13.762.000
620.000 

50.000
6.760.000
9.900.000
1.300.000

36.550.000 
5.600.669

8 .688.000
5.950.000 
9.318.406
2.890.000
5.750.000 

950.000
3.500.000
4.290.000
1.085.000

119.592.075

Indeksikorotukset ja hyvitykset
Indeksitalletuksista m aksettiin indeksihyvitystä kertom usvuoden ai

kana 0— 1 % , vaihdellen m äärä  eri kuukausina.
Luotoista ei kertom usvuoden aikana peritty indeksikorotusta.

Jäsenistö
Osuuskassan jäsenm äärä oli kertom usvuoden alussa 369, vuoden 

aikana liittyi 26 uutta  jäsentä joten jäsenm äärä oli vuoden lopussa 395.

Liikevaihto
Kertomusvuoden liikevaihto lisääntyi kaikilla tileillä huom attavasti. 

Kassatilin liikevaihto oli kertom usvuonna 2.885 milj. mk, jossa lisäystä 
edelliseen vuoteen 130 milj. mk. Kassatilin liikevaihto tekee n. 9,5 milj. 
m k jokaista toim iston aukiolopäivää (300) kohti.

Shekkitilien liikevaihto oli kertom usvuonna 1.609 milj. mk, jossa 
vähennystä edelliseen vuoteen 42 milj. mk.

Liikevaihto kaikilla tileillä yhteensä oli 9.296 milj. mk, jossa li
säystä edelliseen vuoteen 1.014 milj. mk.

K ertom usvuoden kirjanpidossa kertyi 34.009 tositetta, jossa lisäystä 
edelliseen vuoteen 3.745 kpl. Lisäksi on kannettu erilaisia veroja, 
sähkölaskuja, puhelin- ja  vakuutusm aksuja y.m. suorituksia n. 10.000 
kappaletta, joiden lukum äärä ei sisälly edelläm ainittuun tositem ää- 
rään, joten todellinen tositem äärä olisi yli 40.000 kpl.

Tarkastukset
Tilien tarkastuksen suorittivat osuuskuntakokouksen valitsemat isän

nöitsijä K aarlo  Luoto ja kauppias M ikko Nurm i. K uukausitarkkailua 
ovat suorittaneet isännöitsijä K aarlo Luoto ja hallintoneuvoston va
litsem at maanvilj. M artti V irtanen ja A arne Saari. Osuuskassojen 
Keskusliiton tarkastajat agron. Ilm ari Juva ja ekon. Tuom o M äkelä 
suorittivat osuuskassan tarkastuksen 18— 20. päivinä toukokuuta 1961.

O suuskuntakokouksia pidettiin vuoden aikana 2 kertaa, 29. 4. ja 
27. 10. 1961 ja oli niissä 55 jäsentä m ukana.

H allintoneuvosto on kokoontunut samoin 2 kertaa, 28. 3. ja  16. 10. 
1961. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana 17 kertaa  ja on 
kokouksista kertynyt pöytäkirjaa 35 sivua ja 183 pykälää.

M uut tilaisuudet
( Tam m ikuussa järjestetyssä Kosken T.l. M aamiesseuran tilaisuudessa, 
joka pidettiin Elokuvatalossa, toimi osuuskassa isäntänä. Tilaisuudessa 
esitelmöivät konsulentti Emmi Karppe, rakennusm est. Jokinen ja toi
m innanjohtaja Lännem aa, ja oli tilaisuudessa yleisöä noin 250 henkeä.

Heinäkuun 31. päivänä järjestettiin kunnalliskodissa kahvitilaisuus, 
jonka yhteydessä luovutettiin kunnalliskodille osuuskassan lahjoittam a 
televisio.

Palvelutehtävät
Erilaiset m aksupalvelutehtävät ovat olleet osuuskassan ohjelmassa 

jo pitkään ja  niinpä useampi koskelainen onkin uskonut m aksujensa 
suorituksen ja erilaisten saataviensa, kuten Iapsilisiensä ja  kansan- 
eläkkeidensä nostamisen osuuskassan huoleksi.

Osuuskassanjohtajan toim esta on edelleen hoidettu kaupanvahvis- 
tuksia, kauppakirjain tekoa, perunkirjoituksia, lainhuudatuksia, kiin
nityksiä ja m uita asiakkaiden toimeksiantoja.

Koskelainen, Yhteisvoim in ja Pellervo
Suosituksi tullutta »Koskelainen»-nimistä lehteä on edelleen toim i

tettu  4 num eroa vuodessa, ja on kutakin num eroa postitettu noin 1.100 
kappaletta nykyisille ja entisille koskelaisille. Osuuskassa pyytää 
kiittää lehden toim ittamisessa saam astaan avusta ja toivoo saavansa 
sitä alkaneenakin vuotena. N äin saadaan »Koskelainen» säilymään 
lukijoitaan kiinnostavana julkaisuna.

Samoin on tilattu koskelaisiin koteihin »Yhteis Voimin» lehteä yli 
1.000 vuosikertaa ja osallistuttu l /3 :l la  koskelaisten »Pellervon» tilaus
maksuihin.

12 kpl

Hallinto
ja

henkilökunta

H A LLINTONEUV OSTO V. 1961
Puheenjohtaja
V arapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsen

Toivo Urm as 
Tuom o H onkala 
M artti V irtanen 
Väinö Tuominen 
T auno Tuominen 
V äinö Simola 
Esko Seppälä 
A ntti Petrim äki 
M auno M äntynen 
Arvid Isosaari

sahanom istaja
maanviljelijä
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Jäsen Aarne Saari 
Alpo Yli-Liipola 
Viljo K arvonen 
T uure  Posti 
Lauri Simola 
E ino Salonen 
Jaakko Seppä 
Reino Raunio

m aanviljelijä

eläinlääkäri
sahanomistaja

JO H TO K U N TA
Varsinaiset jäsenet 

Puheenjohtaja 
V arapuheenjohtaja 
Jäsen

maanviljelijä

Varajäsenet
maanviljelijä

Aadi Kattelus 
M artti U rm as 
Selim Virtanen 
Uljas Puukka 
Veikko M anner 
Lauri A hola

Lauri Urm as 
Ilm ari Järveläinen 
E ero  Tiensuu »
Janne V ähätalo  »
Antti Välim aa »
M artti Jalli »

H EN K ILÖ K U N TA
Osuuskassanjohtaja Erkki Rautalin 
Osuuskassavirkailijat Sylvi Posti 

» K erttu K ankare
» Irja Kuism anen
» Aila Selimaa

Taseet
Osuuskassan taloudellinen asem a ja kertom usvuoden tulot ja m enot 

käyvät selville seuraavista omaisuus- ja tulostaseista:
OM AISUUSTASE 31. 12. 1961 
Vastaavaa:
Kassa ja postisiirtotili ..........................................................  7.226.389
Sijoitukset OKO:ssa ja m uualla 108.145.415
Nostetut shekkiluotot ..........................................................  2.664.184
V elkakirjalainat .................................................................  289.531.443
Vekselit
Obligaatiot ................
Osakkeet .....................
Toim italo ja kalusto
Siirtyvät erä t ...........
Toim eksiannot ...........

34.341.000
27.113.900

2.970.000
1.192.500

575.412
1.470.840

Vastattavaa:
Talletukset shekkitileillä 
Talletukset talletustileillä 
Pitkäaikaiset lainat OKO:lle
Luottotappiovaraus ................
M uut arvostuserät ................
Siirtyvät erät .........................
Toim eksiannot
R ahastot ...................................
Tilivuoden voitto  .....................

Yht. 475.231.083 
11.744.062

  423.210.089
  27.596.990

2.600.000
~2T6.971

516.360
81.000

8.650.607
615.004

TULOSTASE 31. 12. 1961 
Kulut:
K orkokulut talletuksista ..............................
K orkokulut OKO:lle ...................................
Palkat, työnantajan ke-la ja eläkem aksut
M uut hoitokulut ............................................
V erot ..............................................................
M uut varsinaiset kulut ..............................
Luottotappiovaraus .......................................
Poistot kalustosta ja rakennuksista
Lahjoitukset .................................................
Tilivuoden voitto .......................................

Yht. 475.231.083

17.307.901
1.138.661
2.690.026
1.365.036

904.200
1.163.533

900.000
349.443

37.425
615.004

T uotot:
K orot lainanannosta ............................

» talletuksista, oblig. osakkeista 
M uut tuotot ..............................................

Yht. 26.471.229
20.017.751

6.100.971
352.507

Yht. 26.471.229:—
Vuoden 1961 vuosivoiton mk 615.004 ehdottaa johtokunta käytettä

vän seuraavasti:
V ararahastoon (n. 6 0 % ) » ................................... 370.004:—
Investointirahastoon ............................................  245.000:—

Yht. 615.004:—
Mikäli johtokunnan ehdotus hyväksytään tulevat osuuskassan ra 

hastot olem aan seuraavan suuruiset:
O suusm aksurahasto ................................................. 39.500
V ararahasto ............................................................... 7.670.205
H allituksen käyttörahasto ................................... 388.800
Osuusmaksujen korkorahasto .........................  32.106
Investointirahasto ................................................. 1.135.000

Tilintarkastus-
lausunto

A llekirjoittaneet Kosken T.l. Osuuskassan osuuskuntakokouksen 
lokakuun 31. p:nä 1960 valitsemina tilintarkastajina olem m e tänään 
suorittaneet loppuun m ainitun osuuskassan hallinnon ja  tilien tarkas
tuksen tilivuodelta 1961 ja esitäm me tarkastuksen tuloksena seuraavaa:

1) Kassassa olevat rahat, jotka laskim m e 13.2. vastasivat päivän 
kassatilin erotusta 12.400.389:— .

2) Tilinavaus perustui edellisen vuoden taseisiin.
3) K irjanpito, jonka num erotarkastuksen on K. L uoto suorittanut, 

on oikein pidetty.
4) T ilinpäätös on oikein laadittu.
5) Osuuskassan arvopaperit olivat tallessa ja osuuskassan hallussa 

olevat velkakirjat ja luottosopim ukset kunnossa sekä niiden vakuudet 
käsityksemme m ukaan riittävät.

6) Kiinteistön ja kaluston palovakuutukset ovat voimassa ja arviom 
me m ukaan riittävät.

7) Hallintoneuvosto ja  johtokunta ovat osuuskassan asioiden hoi
dossa ja jäsenten etujen valvomisessa noudattaneet lakia, osuuskunnan 
sääntöjä ja johtokunnan ohjesääntöä sekä hallintoneuvosto on täyt
tänyt sille sääntöjen m ukaan kuuluvat tarkkailuvelvollisuuret.

8) Jäsenten lukum äärä tilivuoden lopussa oli 395. Tilivuonna liit
tyi osuuskassaan 26 uutta  jäsentä, joten lisäys oli 26 jäsentä. Osuus
maksujen lukum äärä vuoden lopussa oli 395. Tilinpäätökseen m er
kitty osuuspääom a on jäsenluettelon mukainen.

9) Johtokunnan vuosikertomuksessa esittäm ät tiedot liikkeen tilasta 
ja  tuloksista tilivuoden lopussa ovat oikeat ja ehdotus tilivuoden voi
ton 615.004:—  käyttäm isestä sääntöihin perustuva, sisältäen myös 
säädetyt siirrot vararahastoon.

Edellä olevaan viitaten ja kun aihetta huom autuksiin ei ole ilm aan
tunut, ehdotam m e, että osuuskunnan kokous vahvistaisi tilinpäätöksen 
ja kiitollisuudella m yöntäisi hallintoneuvostolle ja johtokunnalle vas
tuuvapauden kyseessä olevalta erittäin tulosrikkaalta ja suotuisalta 
tilivuodelta 1961.

Koskella T.l. helm ikuun 16. p:nä 1962.

M ikko  N urm i Kaarlo Luoto

Luottotappiovaraus
Yht. 9.265.611:- 

2.600.000:- K O S K E N  T.l. O S U U S K A S S A
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Tilastoa Kosken T.l . Osuuskassan toiminnasta v. 1951-1961
V  uosi Tositteita Talletukset Lisäys iM inasaatav. N ostettu  lainoja N ostettu  vek Kassatilin liike

kpl 31. 12. mk m k 31.12 . mk kpl m k seleitä m k vaihto mk
1951 12865 107.563.771 17.217.855 92.374.931 114 17.012.000 __ 837.504.223
1952 14529 120.187.220 12.623.449 103.310.638 144 30.787.160 — 945.864.775
1953 15852 130.136.896 9.949.676 120.974.059 113 43.938.379 — 976.202.973
1954 16712 163.404.258 33.267.362 141.070.778 130 31.173.500 __ 1.079.015.567
1955 18410 180.770.897 17.366.639 169.988.156 129 53.563.400 __ 1.282.510.711
1956 19758 205.089.019 24.318.122 176.192.993 139 32.826.964 — 1.514.763.809
1957 23298 230.356.143 25.267.124 190.041.122 134 52.455.000 _ 1.757.411.451
1958 25237 251.354.908 20.998.765 216.927.479 129 32.262.693 86.056.143 2.147.210.233
1959 27047 280.337.826 28.982.918 240.210.939 188 52.423.268 103.613.440 2.306.768.912
1960 30264 355.879.067 75.541.241 272.008.247 191 105.531.278 145.784.789 2.755.383.528
1961 34009 434.954.151 79.075.084 323.872.443 180 119.592.075 161.149.154 2.884.641.446

U
‘Toivolamme

rt rryvaa
kaikille jäsenillemme ja asiakkaillemme 

‘Kosken ‘O.L OsunSkaSSa

^^G crprpaku^m a.^ctis& ti tn a is te lm iä .

« v & n h o i t l L f r  h i j v i ^ t ä .  a ^ c i ^ i a «

Laajan pitäjän ulkolaitamilla 
oli torppakulm a hajanainen.
Usein aatokseni vielä viepi sinne 
Olin silloin pieni lapsukainen.
M uistan sen ajan elon sykintää, 
ja kansaa, nälän vilun kärsijää.

Oli meillä lapsuus olematon, 
vaatetus huono, heikko ravinto.
Kylläisyys muulloin oli tuntematon  
jouluna vain oli toinen kom ento.
Silloinpa täysin herkutella sai, 
ja tuvassa oljissa kirmata ja loikoa vain.

Aattoiltana saunakuurin jälkeen 
riemuisat jouluvirret veisattiin.
Istuttiin pöytään vieri viereen, 
ateria vankka nautittiin.
Lahjat ne täysin puuttuivat 
vain sanom alehdet niistä kertoivat.

Jouluaamuna varhain kirkkoon ajeltiin 
se m atka kauan kesti niin.
Loppumatkassa paljon kulkijoita tavattiin 
perille sentään ajoissa ehdittiin.
Oli k irkko  ihmeellinen valoissansa 
sadat kyn ttelit loisteli kruunuissansa.

K un joulu riemuineen meiltä välttyi 
arkinen harmaus apean mielen toi.
Vaan m uistot ihanaiset silleen väikkyi 
kun ensi joulun maissa. aatos askaroi.
Ja m ietim m e kun kasvan suureksi 
niin kaikki ehkä m uuttuu  silloin uudeksi.

K un  lukuikään päästiin ja Ä iti kehräeli 
me kanssa Aapisen viereen istuttiin.
A lko i silloin meille tiukka peli, 
puustainta kun päähän iskettiin 
ja rukin hyrrätessä ne aapeet muistiin sai 
kun Ä id in  ohjatessa p iti tarkkana olla vain.

Se kou lu  oli halpa ja lyhytaikainen  
se elämän varrelle yksin riittää sai.
Pää asia oli työ jokapäiväinen 
oli ahkeruus ankara, työ yksin vain, 
oli luonto kitsas, halla tuttava.
Asunto  kylmä, ikkuna vetoisa.

Kun ikkunat talvisin jäisen pinnan 
ja hienoisen härmän päälle sai 
M e kirjainaakkosia siihen 
sormin näppärin tehtiin vain.
Oli kirjoitustaidon opas se m aksuton  
välineet Luojan luomaa ja käyttö  rajaton.

Oli kansa silloin näinkin tyytyväinen  
ja kiitti kaiken hyvän antajaa.
K un  joskus väistyi mailta halla jäinen, 
nautittiin kiittäen leipää puhdasta.
E i purnattu silloin niinkuin nykyään, 
vaan tyydyttiin  osaan pieneen, vähimpään.

L o i katseen luottavan kylvömiesi, 
hartaana koh ti taivasta 
ja kylvökselleen pyysi, senhän tiesi, 
siunausta työnsä vaivasta.
Hän hartahana viskoi siementään  
maan mustaan multaan itämään.

K u n  sitten ikää meille karttui 
ja varsi vuosien m ennen venähti 
niin kokem us ja järki m yötä  varttui 
ja voim at vähäiset ne vahveni
niin talvitöiksi suuriin metsiin painuttiin 
ja tukin teossa käyttörahat ansaittiin.

N iin  sitten iällä m yöhem m ällä  
työalat meillä monistui.
Kesäisin rakennuksia tekemällä  
ja elotalkoissa sirppi viukunoi.
K un  päivät pitkät kilpa oli kova  
työn ilon nautinto se oli meistä somaa.

K un maankamarahan luonto veti 
ote tiukkeni, työpäivät piteni.
E i leipää luovuttanut maaem o heti.
Lujasti p iti iskeä että pinta hikeni.
Se raskaampi ois ollut orjan työtä, 
m utt toivon säde pilkoitti vuosien myötä.

N ää hajapiirteitä vain ovat 
elon vuosien varhemmilta ajoilta.
K a ikk i m uuttunut on, m u tt ponnistukset kovat, 
ne painavat ny t vanhan harteita.
E i lähde leipä maasta raivaamattomasta 
siin entisaikaan työtä oli vasta.

On raivattu hartiavoimin Suom en pellot 
Raatajat m onet kesken sortuneet.
N iin  monelle on kaikuneet kuolon kellot 
ennen kuin  raivionsa perälle ovat ehtineet.
Siis nykypolvi ylväs, hiljenny, tee kunniaa 
esi-isäin työlle, se on kaiken pohjana.

(Lopuksi lainaus Lauri Pohjanpäältä)
»Ain ajasta niin aikahan 
työn virsi roikuin helää.
M uut m uistot kerran kalpenee 
m uu him m enee, m uu halpenee.
M e kuolem m e. Työ elää.

K a l l e  R a n t a l a
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Kosken LI. komppania 
jatkosodassa

(jatkoa edellisiin numeroihin.)

13. 8. hälytettiin loppuosa 
kom ppaniasta, I ja IV  joukkue 
sekä kom entoryhm ä II pataljoo
nan reserviksi, kolm en tien ris
teykseen. 14.8. joutuivat jouk
kueet 6 kom ppanian lohkolle Hiis- 
järven koillispuolella olevan sil
lan suuntaan vastaiskuun. Kapt. 
Ahtim on käskystä joukot asettui
vat puolustukseen tukilinjalle sil
lan pohjoispuolelle, m utta joutui
vat myöhem m in irroittautum aan 
saarrostusuhan takia, m ennen 
osittain sekaisin. Koska yöt ovat 
alkaneet käydä kylmiksi ovat II 
ja  III joukkueen miehet a lka
neet kaivaa suojakseen m aakuop
pia ja  tulikorsuja. Pesäkkeet ka
tettiin sateitten varalta ja oli niis
sä vahtivuorojen välillä m uka
vampi nukkua kuin puun alla. 
Tänään 10. 8. palasivat IV jouk
kueesta kadoksiin joutuneet po^ 
jät Arkkila, K ataja ja Levo om aan 
joukkueeseensa. He olivat taiste
lun ja vetäytymisen aikana eksy
neet, m utta voivat hyvin.

15. 8. siirtyi I ja  IV  joukkue 
m ajoitusalueelle Panilan kylään. 
Pataljoonan kom entajan käskystä 
asetettiin kaksi aliupseerivartiota 
Varlovin tien suuntaan. II ja III 
joukkueen vasemm alla puolella 
olevalla 1 kom ppanian lohkolla 
hyökkäsi vihollinen rajusti, m utta 
tuli torjutuksi. Om atkin poikam 
me am puivat hetken kiivaasti. 
Y öllä satoi ja korsut ovat nyt 
välttäm ättöm iä.

16.8. lähetettiin pataljoonan 
kom entajan käskystä partio, 9 
miestä, vänrikki K aatialan joh
dolla Hiisjärven itäpuolella ole
vaan m aastoon sekä vastaavan 
suuruinen partio  alik. Aholan joh
dolla, yhdessä jääkärijoukkueen 
kanssa, Hiisjärven kylään.

17.8 . hälytettiin 2 ryhm ää 1 
kom ppanian lohkolle, jossa vihol
linen yritti ulos saarrostuksesta, 
onnistum atta. 18. 8. on joukkueit- 
ten asem a sama.

19. 8. klo 9.30 sai kom ppanian 
päällikkö pataljoonan kom enta
jalta  käskyn vaihtaa 1 kom ppa
nian kanssa Hiisjärven eteläpäässä 
oleviin asemiin. N y t oli koko

kom ppania sam oilla asemilla 
joilla II ja III joukkue on ollut 
jo viikon. Kom ppania oli ase
missa tällä 1,5 kilom etrin pitui
sella korpikaistalla aina 27.8. 
asti, jolloin se luovutettiin jäl
leen I kom ppanialle. T änä aikana 
oli partiointi etum aastoon tavan
om aista ja kom ppania sai ainakin 
yön ajaksi lisävahvistuksia, m utta 
m itään suurem paa ei tapahtunut. 
V artiointia suoritettiin ja yöt oli
vat pimeitä eikä m uuhun voinut 
luottaa kuin hyvään kuuloonsa. 
Partiom atkoilla haavoittuivat vän
rikki Virolainen käteen ja  alik. 
Turglin m iinasta jalkaan. III jouk
kueen johtajaksi m äärättiin alik. 
Kesälä. K om ppaniaa käytetään 
saunassa läheisessä kylässä, kaksi 
ryhm ää kerrallaan, täit kun ovat 
alkaneet vaivata. Kolhoosin pe
runam aasta haetaan vaihtelua 
ruokavalioon ja metsässä on run
saasti m ustikoita.

28. 8. oli klo 5.00 herätys ja 
klo 12.00 lähti kom ppania m ars
sille Panilan kylästä ja  saapui 
Hiisjärven pohjoispäähän jo  ai
kaisemminkin m ainittuun 4-polun 
risteykseen. K om ppania alistet
tiin 3 pataljoonaan, jonka ko
m entajana kapt. Petram aa oli. 
Polkujen risteykseen pystytetyissä 
teltoissa vietettiin lepoaikaa aina
2. 9. asti. T änä  aikana satoi run
saasti, m utta teltat pitivät vettä. 
T ietöitä vähän tehtiin ja m akail
tiin, saatiin uusista perunoista 
keitettyä perunasoppaa ja  kytät
tiin karhua, jonka piti liikkua 
niillä main.

M utta 2 .9 . klo 10.00 tuli il
moitus rykm entistä, että  alistus
suhde 3 pataljoonaan loppuu ja 
kom ppania valm istautuu pitkää 
autokuljetusta varten. Ensin 
marssittiin Panilaan, jossa tapah
tui lastaus autoihin klo 14.30, lu
kuunottam atta toim itusjoukkuet- 
ta, joka tulee hevoskyydillä pe
rässä. Kun koko pataljoona oli 
autoissa, om at pojat keulassa, 
alettiin huristaa kohti Vieljärveä. 
Pojat olivat hilpeällä tuulella, oli
han päästy pois »korvesta» oi
keasta »viidakkohelvetistä», jos

kohta ei tiedetty m ihin nyt ollaan 
menossa, ehkä vieläkin hullum 
paan  paikkaan. Välillä pysähdyt
tiin, ja taas jatkettiin  m atkaa, ja 
laulettiin. Varsinkin alik. Tuusan 
ääni kuului yli m uiden ja  hänellä 
oli om a sotalaulunsakin, ja kun 
sen aloitti, niin ääni kuului kilo
m etrien päähän. M atka jatkui 
V ieljärveltä Tulem ajärvelle ja 
edelleen lähelle vanhaa valtakun
nan rajaa, josta poikettiin poh
joiseen kohti Hyrsylää. Suojär- 
veltä tuleva rautatie  ylitettiin p a 
rissakin kohdassa ja m atka jatkui 
Veskelyksen kautta  Säämäjärvel- 
le, jonne saavuttiin klo 22.00. 
Ilta oli kuutam oinen ja kylmän 
kuulakas kun 130 km autom atka 
päättyi Prääsän tiehaaraan, josta 
jatkettiin m atkaa marssien n. 4 
km. Olimme saapuneet m äärän
päähän Säämäjoen varrelle ja 
m ajoituimme joen yli johtavan 
valkoisen m aantiesillan kupeelle. 
M ustaa suovettä virtaava Säämä- 
joki oli tä ltä  kohtaa 40 metriä 
leveä. Lähellä on myöskin rau ta 
tie, m utta joen yli johtavan rau
tatiesillan olivat suom alaiset rä
jäyttäneet. T äm ä paikka oli val
lattu eilen 1. 9.

3 .9 . olivat pojat väsyneitä ja 
nukkuivat pitkään. K lo 19.00 lä 
hetettiin upseerivartio ottam aan 
yhteyttä J.R. 8:n. Partion palat
tua  lähetettiin toinen. Päivän ku
luessa saapuivat loput joukot I 
pataljoonaa, paitsi toimitusjouk- 
kueet, joten pataljoona on n y t' 
koolla. M ääräyksestä pidettiin 
vahvaa vartiota.

4 .9 . asioitiin ahkerasti sillan 
pielessä olevassa J.R  8:n kanttii
nissa, joka on ensim m äinen tä 
m än sodan aikana tapaam am m e. 
Klo 13.30 lastattiin kom ppania 
jälleen autoihin ja  kuljetettiin 
4 km  Säämäjoesta itään, jonne 
majoituttiin. Tiellä oli kova lii
kenne ja ajoneuvoja monenlaisia. 
Illalla  saapui toimitusjoukkuekin 
perille väsyneenä pitkästä m ars
sistaan.

5. 9. jatkui kom ppanian m atka 
edelleen ja  klo 14.00 aloitti 
kom ppania vaihdon 5 /J.R . 8
kanssa. Kaksi joukkuetta asettui 
asemiin ja yksi jäi reserviin taak
se. Koko pataljoona joutui tänne 
p iirittäm ään m ottia, joka oli 
m uodostunut valtatien poskeen 
tukkien sen. Tie oli saatava auki 
hinnalla millä hyvänsä. Itse m otti 
oli pieni, noin 500— 800 m etriä 
kanttiinsa ja oli siellä arviolta n. 
300 vihollista, jotka pitivät sit
keästi puoliaan. Y ön pim ettyä a l
koi kiivas am m unta, jossa kom p
paniakin käytti yön aikana n.
20.000 patruunaa. M aasto oli ko
vaa ja kivistä, jossa kasvoi koi- 
vunvesakkoa. K lo 21.30 haavoit
tui stm. O janperä käteen.

6 .9 . aloitettiin ankaran tais
telun merkeissä. Vihollinen yritti 
epätoivoisesti pimeyden turvin

pois motista ryöm ien niin lähelle 
asemia kuin m ahdollista. 0.30 
petti varmistus 2 komppanian 
lohkolla, jolloin osa vihollisia 
pääsi pakenem aan. Reservinä ol
lu t I I  joukkue riensi asemiin 
m urtum akohtaan. K lo 1.15 h aa
voittui vänrikki M ikkola asettaes
saan joukkuetta asemiin. Taistelu 
jatkui koko yön kehittyen ajoit
tain kiivaaksi käsikranaattitappe- 
luksi. A am un valjetessa alkoi mo
tista tulla vankeja. Asemiemme 
eteen kaatuneita vihollisia, joissa 
oli runsaasti upseereita, evakuoi- 
dessaan haavoittui stm. Kivelä 
pistoolin luodista keuhkoihin, 
menehtyen m yöhemmin haavoi
hinsa. M otista tuli yhteensä 12 
vankia. A am ulla annettiin m ot
tiin venäjänkielinen antautumis- 
kehoitus kovaäänisellä, m utta kun 
se ei tehonnut annettiin sinne ras
kas krh-keskitys. K lo 13.00 hyök
käsi 1 kom ppania m ottiin, jol
loin ei enään paljon vastustusta 
ollut. M ottiin joutunut vihollinen 
oli todennäköisesti joku esikunta- 
kom ppania, koska siinä oli niin 
paljon upseereita. Tie tuli va
paaksi ja  kom ppania leiriytyi m o
tin viereen, asettaen varm istuk
sen rautatien suuntaan.

7. 9. oli sunnuntai ja  pataljoo
nan pastori piti kenttähartauden 
kiittäen poikia urhoollisuudesta. 
Päivä oli kaunis ja aurinkoinen. 
Tieto siitä, e ttä  Prääsä oli vallattu 
ja Syväri saavutettu sai pojat hil- 
peälle tuulelle ja hurraam aan. 
Herkuteltiin saavutuksilta- ja ky
län  perunam aasta kaivetuilla 
uusilla perunoilla. Olimme Kutis- 
massa Divisioonan ja  Armeija- 
kunnan reservinä aina 18. 9. asti. 
T änä aikana oli useita sateisia 
päiviä ja joitakin pakkasöitäkin 
osoittam assa syksyn saapuvan. 
Kom ppania suoritti partiointia 
rautatien suunnassa ja  siltojen 
vartiointia. S-rykmentti tuli tän 
ne, se helsinkiläisten lellipoika. 
E ihän Helsingin Sanom at m uusta 
puhukaan kun siitä ja sen u ro 
teoista. H eillä oli raskasta tykis
töä m ukanaan ja tiellä on kova 
liikenne. Viholliskoneet lentelevät 
ja pudottelevat kapsäkkejä. J.R. 5 
on 1.5. kilom etrin takana meistä. 
Siellä olevia Kosken poikia kävi 
meitä tervehtimässä.

18.9. sai kom ppania lähtöval- 
m iuskäskyn klo 4.00 ja  kom p
pania lastattiin autoihin joilla 
ajettiin Säämäjärvelle. Siellä las
tattiin uudelleen suuriin Petsamo- 
autoihin joilla lähdettiin kiertä
m ään Sääm äjärven länsipuolitse 
huonoja kapulateitä Talkin Sel- 
jän kautta  Onkanuksen kylään, 
jonne leiriydyttiin. M atkaa tuli 
tehtyä 80 kilom etriä. Pataljoo
nasta jäi 1 kom ppania varm ista
m aan S-rykmenttiä. Tulim m e tän
ne kenraali O inosta jelppaam aan, 
jonka joukot taistelevat saksalai
sen m allin m ukaan, edeten teitä
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pitkin, m utta sivustat jäävät avoi
miksi viholliselle. Onkanuksessa 
oli vihollinen osittain saartanut 
Oinosen joukot, jotka olivat kui
tenkin jo ennen m eidän tuloam 
m e saaneet »henkireijän» auki. 
K lo 15.00 lähti toinen joukkue, 
johtajanaan kers. Siikarla, var- 
m istustehtävään tiestä oikealle n. 
4 km, Ram annevan kylän koh
dalle, perustaen kenttävartion. 
Pataljoonan kom entaja kävi 19. 9. 
tarkastam assa II joukkueen var- 
mistuslinjan ja  Pst-ryhm ä siirtyi 
II joukkueen vahvistukseksi. 
Joukkueen partio t ovat olleet liik
keellä etum aastossa ja myöskin

vihollispartio on käynyt asemiem- 
me edessä. Iltapäivällä oli 20 mi
nuutin hälytysvalmius. Seuraava
kin päivä kului samoissa m er
keissä, ja  vihollinen yritti hyö
kätä Onkam usjärven eteläpäästä. 
Syyskuun 21 päiväkin vietettiin 
samoissa asemissa.

2 2 .9 . hälytettiin kom ppania 
siirtoa varten, sillä m äärä oli läh
teä Vaistenjärvelle, jonne vihol
lisen vahva partisaaniosasto oli 
tunkeutunut soita pitkin. M eitä ei 
kuitenkaan siirretty. H älytysval
mius jatkuu edelleen ja  purilaita, 
joita sanottiin pian tarvittavan, 
tehtiin kovalla kiireellä. Stm.

Kokki lähti hakem aan Koirin- 
ojalta Koskelta lähetettyä sade- 
takkilähetystä. 23. 9. kului sa
moissa merkeissä.

24. 9. oli aam ulla kolea sää  ja 
m aa kuurassa. Kom ppania m ää
rättiin  lähtövalmiiksi klo 12.00 
ja lastattiin jälleen autoihin, joi
hin otettiin purilaatkin m ukaan. 
Oli jätettävä se hyvin rakennettu 
teltta, jossa oli oikein kynnys
kin ja  m aahan upotettu kamiina. 
M atka kulki R om annovan kylän 
kautta  Sääm äjärven pohjoisran
taa ja  klo 17.00 pysäytettiin jär
ven koillisrannalle. Läheisestä pe
runam aasta kaivettiin illallisperu-

nat. K lo  20.45 lähti pataljoona 
m arssimalla eteenpäin läpi kor
ven. Yö oli niin pim eä ettei yh
tään . ero ttanut edellä kulkijaa. 
M ukana oli 7 hevosta purilaissa 
olevine patruunakuorm ineen. H i
dasta oli m atkan teko, m utta 
eteenpäin mentiin. Pataljoonan 
kom entaja m ajuri Jansson ensim
m äisenä, laulua hyräillen.

V aikka m atkan piti olla vain 
20 kilom etriä, niin vasta aam ulla 
pysähdyttiin korviketta keittä
m ään m ännikköön, jonka moisia 
kom eita puita  en ollut ennen näh
nyt. Oli paksuutta ja  pituutta. 
Klo 8.00 saavuttiin tavoitteeseen
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n. 2 km  Eim etjärven kylästä poh
joiseen, jonne leiriydyttiin ja  ase
tettiin varmistus ym pärille. O lim 
me tulleet tänne tehtävänä kat
kaista vihollisen perääntym istiet.

26. 9. vietettiin leiriytyneenä ja 
eteen lähetettiin alik. R auhalan 
ja Tuom isen partio t o ttam aan sel
vää vihollisesta. R auhalan  partio  
sai viholliseen kosketuksen ja 
Tuom isen partio  palasi vihollista 
kohtaam atta. Huollon puuttuessa 
söivät pojat rautaisannoksiaan ja 
jotkut tarjoilivat niistä jo huikeita 
summia, m utta m itäpä täällä  ra 
halla teki. K ylän perunam aasta
kin löytyi enään varsin vähän 
syötävää. E räästä  kylän talosta 
löytyi käsinkivet ja  tunkkaantu- 
nutta  ruista nurkasta, josta jauhe
tusta puurosta tuli kuitenkin m a
hat kipeäksi.

Tiedättekö Te, missä ovat kuu la laakerit?
N iitä  tarvitaan kaikkia lla, missä pyörät pyörivät, missä men
nään eteenpäin, varmemmin, nopeammin. Kuvamme perheessä 
menevät myös raha-asiat varmasti ja turvallisesti eteenpäin. —  
He ovat osuuskassan asiakkaita, säännöllisiä säästäjiä, joiden 
ei tarvitse olla vähitläismaksujen varassa ostivatpa he auton ta i 
hankkivat huvilan. — Sitäpaitsi osuuskassa luottaa säästäjiinsä 
myös silloin, kun lainasta on kysymys.

2 7 .9 . oli herätys klo 4.00 ja 
niin lähdettiin  liikkeelle. Ensin 
edettiin 3 km  tietä pitkin, jonka 
jälkeen kom ppania ryhm ittyi ja 
alkoi edetä m aastossa kohden 
O nkkam usjärveltä itään  johtaval
le tielle Olkkoilan kylän kohdalle. 
T ien läheinen m aasto haravoitiin 
aina O lkkoilan kylään saakka, 
läpi soiden ja metsien, m utta vain 
hajanaisia vihollisosastoja tavat
tiin eikä yhtään laukausta am
m uttu, m utta  2 vihollista otettiin 
vangiksi. Vihollinen räjäytti meis
tä noin 300 m etrin päässä kylästä 
itään johtavan tien sillan, joka 
lensi valtavalla voim alla pirsta
leiksi. M aasto tuli puhtaaksi vi
hollisista ja JP :n pojat pääsivät 
jatkam aan vihollisen takaa-ajoa. 
K om ppanian töpinäkin tuli illal
la, joten pitkästä aikaa saatiin 
keittoa. Yöksi leiriydyttiin kylän 
lähelle. Täm ä koukkaus ei vaati
nut m eiltä uhreja, vaikka V. Koi
visto astuikin miinaan, m utta hä- 
neltäkin nyrjähti vain jalka. Väi
nö istui kannon nokassa ja noitui, 
e ttä kaikenlaisia konsteja niillä 
kans on.

28. 9. oli aikainen herätys, sillä 
klo 6.00 piti lähdettäm än liik
keelle, m utta vihollisen peräänty
m inen m uuttikin tehtävää ja  jää
tiin odottam aan. I  ja III joukkue 
ovat olleet Olkoilan kylän länsi
puolella V uohtjärven lounaiskul
massa asemissa koko kylm än yön. 
K lo 12.00 lähdettiin liikkeelle 
kohti itää ja m arssittiin n. 6 km, 
jonka jälkeen leiriydyttiin eräälle 
järvikannakselle. Koilliseen joh
tavan polun suuntaan asetettiin 
varmistus. M atkalla näim m e pol
tettuja kyliä ja räjäytettyjä siltoja. 
Eilen räjäytetyn suuren sillan ti
lalle rakensivat pioneerit parhail
laan uu tta  ponttoonisiltaa ja  me 
ylitimme joen lankkuja pitkin. 
Seutu on luontonsa puolesta ihan 
kum puilevaa lehtom etsää ja kyliä.

2 9 .9 . on kom ppania levossa 
sam assa paikassa. Illalla  saatiin 
lähtövalm iuskäsky, joka tietää

lähtöä linjaan. K om ppanian pääl
likkö luutn. M. Posti lähtee huo
m enna kotilomalle.

30 .9 . lähdettiin liikkeelle klo 
2.00, marssittiin m aantietä noin
10 km  ja asetuttiin aam ulla puo
lustukseen tien pohjoispuolelle n.
I,5 km :n levyiselle kaistalle, joka 
alkaa vasemm alla järvestä. V ihol
linen on n. 100 m etrin päässä 
am pum akuopista. Stm. Ojala am 
pui tänään suuren uroshirven, 
jolla  oli 5-haaraiset sarvet, joten 
huom enna saam m e hirvisoppaa. 
Edessä on tykistöltä jotenkin tu r
vassa, m utta taaem pana olevia vi
hollinen häiritsee. Seuraavakin 
päivä kului rauhallisesti, asemia 
kaivaen ja varustaen.

2. 10. vaikeni aurinkoisena ja 
kauniina. K lo 6.30 aloitettiin kes
kitys vihollisen asemiin tykistöllä 
ja K rh:lla, tarkoituksena saada 
syntym ään siihen aukko. 400 m et
rin  levyiselle alueelle am m uttiin 
n. 4000 kranaattia. K un keskitys 
vaikeni alkoi sisäänvyörytys pa- 
taljoonittain. Sisäänm urtoon osal
listui alik. K esälän III  joukkue, 
joka sisäänm urron jälkeen yhtyi
11 joukkueeseen, kun alettiin vyö
ry ttää  pohjoiseen järven rantaa 
pitkin. I  joukkue jäi asemiin var
mistukseen. Vihollinen tuli yllä
tetyksi ja sen tykistön tulen sai 
III  pataljoona niskaansa. K lo
II .0 0  saavutettiin järven pohjois
pää ja kosketus II kom ppaniaan, 
jossa ylik. Selimaa oli ensimm äi
senä toivottam assa järven k iertä
jät tervetulleiksi M arttilalaisten 
joukkoon. Sitä ennen oli tuhottu  
takaa päin hyökäten vihollisen 
varmistus. Vankeja saatiin 17. 
K lo  14.00 palattiin pataljoonan 
yhteyteen lapikoituam m e 20 km:n 
m atka. Vyörytys etelään ei täy
sin onnistunut. I joukkue joutui 
edelleen varm istam aan sisään- 
m urtokohtaa, II  joukkue alistet
tiin I kom ppaniaan ja  puolet 
III:sta  joukkueesta joutui m ukaan 
I  kom ppanian koukkaukseen, 
joka epäonnistui. Rämm ittyämm e 
k lo  23.00 asti soita läheisen ky
län  m aastossa palasim me pois, 
pystytimme teltat ja kävimme le
volle raskaan päivän väsyttäm inä. 
K om ppaniasta oli haavoittuneet 
päivän aikana korp. H arala ja 
Laaksonen jalkaan, stm. A ntta- 
lainen käteen ja  stm. Koskinen 
astui m iinaan.

3. 10. oli ankara taistelupäivä, 
rauhallisen yön jälkeen, vaatien 
kom ppanialta raskaat uhrit. II 
joukkue on ollut edelleen I kom p
paniaan alistettuna ja  II  ja III 
joukkue jatkoivat, tykistökeski
tyksen jälkeen vyörytystä tielle 
päin, koukkaam alla tien vasem 
m alta puolelta vihollisen selus
taan. Taistelu käytiin bunkkeri 
bunkkerilta eikä edes m aastoa eh
ditty käyttää hyväksi, vaan edet
tiin seisten. N oin tunnin kestä

neen hyökkäyksen aikana vihol
linen tuhottiin tai k a rk o te ttiin  ja 
otettiin 20 vankia. Ennen kouk
kausta yritti I kom ppania ja  sii
hen alistettu II joukkue hyök
käystä tien suunnassa, m utta vi
hollisen raskas kk. eräällä ha r
julla  pyyhkäisi m aastoa, aiheut
taen  tappioita, joista II  joukku
een pojat napisivat. Kers. Siikarla 
kävi pataljoonan kom entajan pu
heilla ja I kom ppanian päällikkö 
luutn. Niemi sai siirron ja tilalle 
tuli vänr. Lam pola. Vyörytyksen 
jälkeen päästiin tietä pitkin ete
nem ään 2 km, m utta sitten oli vi
hollinen taas pureutunut m aas
toon. II joukkue yritti pimeän 
turvin hyökkäystä, m utta  viholli
sen kova tuli pakoitti sen perään
tymään. Yöksi leiriydyttiin lähel
le linjaa. Päivän kuluessa kaatui 
kom ppaniasta alik. K esälä ja 
M ikkola sekä korp. U rm as, haa
voittui vaikeasti korp. T orro  ja 
sotamiehet Takam aa ja  Uusitalo, 
sekä lievemmin korp. H arala  ja 
Koskinen ja stm. Seppä, Paavilai
nen ja  Ojala. Korp. Torro, joka 
haavoittui sirpaleesta vatsaan, 
kannettiin 1,5 km  yli upottavan 
suon JSP:lle. T orro  oli raskas, 
lähes 100 kiloinen mies, ja kan
tajat olivat lujilla. Suon saarek
keeseen jätetty vihollisen vartio
mies oli nitistää koko kantajien 
porukan, m utta ei saanut patruu
naansa laukeam aan ja joutui 
vangiksi ja  kantajaksi. M utta kun 
koko mies oli hukkua suohon, 
sai hän  kan taa  vain toisten varus
teita.

4. 10. jatkui taistelu rajuna. 
A am ulla yritettiin vihollinen kar- 
koittaa suon takaa, m utta tykis
töllä valm isteltu hyökkäys py
sähtyi vihollisen tuleen. Stm. H y
vönen kaatui ja  stm. U usitalo ja

Lehtinen haavoittui. K lo 10.30 
annettiin uusi tykistökeskitys, jon
ka vaikutusta tehostettiin suora- 
suuntaustykillä. K enraali Oinonen 
saapui itse johtam aan hyökkäys
tä, kulkien suorana kuin tikku 
pitkin tietä, ja hänen johdollaan 
kom ppania hyökkäsi yli suon, 
tappioita kärsim ättä. Taistelu ja t
kui kiivaana takaa-ajona, jossa 
käytettiin tarpeen tullen suora- 
suuntaustykkien ja J d c n  apua. 
M uutam illa kannaksilla yritti vi
hollinen viivyttää, m utta karkoi- 
tettiin nopeasti. Taisteluiden ai
kana kaatui alik. M ikkola ja haa
voittui alik. Tuom inen ja stm. 
Seppälä, Lehtinen ja Vesala. Mii
noista haavoittuivat korp. Koivis
to  ja stm. H aapanen. III  jouk
kue alistettiin I kom ppanialle ja 
joutui varm istam aan kylän etelä
puolelle. I ja  II  joukkue leiriy
tyivät kylän länsipuolelle.

5. 10. antoi vihollinen keski
tyksen leirialueelle k lo  8.00 ja 
kom ppania hajaantui nopeasti. 
V ain stm. Hyvönen haavoittui 
lievästi. Sen jälkeen lähtikin ko
ko pataljoona kiertäm ään Ken- 
jakin kylään tien oikealta puo- 
lelet p itkänä jonona. I kom ppa
nian onnistui katkaista  tie kylän 
itäpuolella ja se aloitti heti hyök
käyksen länteen. Se saapui jok
seenkin kylän kohdalla tien lai
taan, jossa vihollinen tulitti 2- 
piippuisella kk:lla ja suorasuun- 
taustykillä. M utta eräs Pst-mies 
ampui hevoset tykkien edestä ja 
miehet niiden takaa ja  niin pääs
tiin tielle. K om ppania joutui var- 
m istustehtäviin eri suuntiin. Vi
hollinen yritti tulla apuun idästä, 
m utta lyötiin takaisin. Stm. Toi
vonen haavoittui lievästi käteen.

Jatkuu.
A u ra se n  K ir ja p a in o , Fo rssa  1962


