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Jouluvalm iste lut
Arkisen työn parissa  ahertaville paimenille ilmestyi Ju

m alan sanansaattaja, enkeli, ilmoittaen lupausten täytty

misestä: O n  syntynyt Vapahtaja. Se oli evankelium ia, ilo

sanom aa, Jum ala on muistanut ihmiskuntaa ja on sitä 

lähellä. Kuultuaan ilosanom an paim enet lähtivät heti et

sim ään seimen lasta. He etsivät niin kauan  kunnes löysi

vät. Ja  he löysivät. S a a k o  täm än joulun evankelium i, joka  

on lähes kaksituhatta vuotta vanha, mutta kuitenkin taas 

a ivan  uusi: »Teille on syntynyt Vapahtaja», meidät kii

reesti lähtem ään seimen lapsen luo ? M eillehän on hyvin 

tuttua kiirehtiminen tietyissä asioissa. Tuttuja ovat ulkonai

set joulujuhlavalmistelut, ohjelmaharjoitukset ja touhuami- 

set, joita täm änkin joulun a ikana  on ollut niin paljon. 

Mutta liikkeelle lähtemisellä ja kiirehtimisellä emme suin

kaan  tarkoita tätä, vaan  sitä sydäm en rauhattomuutta 

synnin tähden ja sisäistä kaipuuta Vapahta jan  puoleen, 

joka panee  nöyrässä  rukouksessa pelastajaa etsimään.

Jouluevankeliumi kertoo meille tutuin sanoin: Heillä ei 

ollut sijaa majatalossa. Kun valmistamme jouluamme, 

saatam m e unohtaa majatalomme siivouksen, niin ettem

me vo ikaan  pyytää  seimen lasta juhlaamme vieraaksi. 

Ulkonaiset valmistelut ovat hyviä, niitä tarvitaan, ne vi

rittävät meidät varmasti juhlatunnelm aan ja joulumieleen. 

Miten vaikeata olisikaan istuutua joulupöytään, jos koti 

olisi epäjärjestyksessä, kynttilät ja joulukuusi puuttuisivat. 

Mutta tämä ei riitä. Ei riitä, että me vain viritymme joulu- 

tunnelm aan pariksi kolmeksi pä iväksi ja kannam m e jou

lun ulos kaatopaikalle  joulukuusen m ukana. Lapsena ai

nakin toivoimme, että joulu kestäisi jatkuvasti, lauloim- 

m ehan »oi jospa ihmisellä, o is joulu ainainen».

Joulukuusi pyrkii om alla vaatim attomalla tavallaan  

auttam aan ihmistä ym m ärtäm ään joulun sanom aa. Jou- 

lukuusessamme täytyy olla latvassa tähti, muutoin se ei 

ole joulukuusi. Tähti johdatti kerran etsijöitä seimen lap 

sen luo. Ja he löysivät. Joulukuusemme tähti tahtoo 

muistuttaa, että Jum alan sana  on meille tänä pä ivänä  

se tähti, joka johdattaa meidät, etsijät, perille V a p ah ta 

jamme luo. Joulukuusemme seisoo tukevasti pystyssä  

vain silloin, kun sen ja lkana on risti. Etsijä on löytänyt 

oikean joulun silloin, kun hän on kulkenut seimen lapsen 

askelissa m yös hänen kärsimystiänsä pitkänperjantain ja 

pääsiä isen  kautta ylösnousem uksen riemuun. Tällä tiellä

putoaa  pois ihmiskunnia, suuruus, valta ja voima. Tällä 

tiellä opitaan sitä nöyryyttä ja hiljaisuutta, jota Jumala 

rakastaa ja josta sam aisessa  joululaulussa lauloimme: 

»niin hyvä  lämmin hellä, on mieli jokaisen.»

Toivomme, että voisimme mennä johonkin tavarataloon  

ostam aan kultaa, suitsuketta ja m irhaa seimen lapselle. 

Se  tuntuisi helpolta. Mutta seimen äärellä ovat kuitenkin 

särjetty sydän  ja nöyrä  mieli a rvokkaam pia  kuin kalleim- 

m atkaan joululahjat. Jos olemme nöyrtyneet ja särkyneet 

seimen luona, silloin olemme olleet rakentam assa m aja

taloa seimen lapselle elämässämm e. M e  tarvitsemme 

Häntä. Ilman Häntä on joulumme ja koko eläm äm m e p i

meä ja valoton, vaikka  sytyttäisimme kynttilän toisensa 

perästä. Mutta m yös H än  tarvitsee meitä valtakuntansa  

rakennustyössä. Suuri Vapahtajam m e, Jeesus ja pieni ih

minen yhteistyössä, käsi kädessä. »Sillä kaikki, mitä te 

olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, 

sen te olette tehneet minulle». Jum ala on kätkenyt p a lve 

lemisensa täällä lähimmäisen palvelemiseen. Tämä on 

luonnostaan vastenmielistä ihmiselle. Va in  Jeesuksen sei

men äärellä  op itaan sitä ja vain H änen kan ssaan  kulkien 

voimme sitä jatkuvasti harjoittaa.

Kunpa  tänä jouluna kävisikin niin, että me o saisimme 

ottaa vastaan seimen lapselta joululahjan. Anteeksianta

mus, rauha ja ilo armosta. Uusi eläm ä H änen  yhteydes

sään. Tällöin ei loppuisi joulumme, vaikka  kynttilät sam 

muvat ja joulukuusi heitetään ulos. Jum alan juhla ei ole 

sidottu vain yhteen p ä ivään  vuodessa. M issä  Herra saa  

hallita ihmistä, siellä on a ina  joulun tuntua.

»Kuule, hiljenny, sulle, sulle,
Enkelvirsi nyt veisataan,
Työssä, taistossa murretulle 
Taivaan viestiä tuoda saan.
Jeesus Kristus, sun kuninkaasi 
Tänään  tänne on syntynyt,
Vapahtajasi, valtiaasi 
Sydäm eesi H än  saapuu  nyt.»
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J  n memorlam

S e l i m  ‘ V i r t a n e n

22. 4. 1 8 9 7 -4 . 12. 1962

Kuolem an sato on Kosken T .l 

seurakunnan kohda lla  tänä 

vuonna ollut poikkeuksellisen 

runsas. Viidentenäkym m enente- 

näkahdeksantena  on ollut läh

teneeksi merkittävä seurakun

nan p itkäaikainen luottamus

mies Kaarle  Anselm  Virtanen. 

Kasvatusisänsä ja isänsä perin

teitä jatkaen hän toimi ensin 

k irkonisäntänä vuodesta 1937 

a lkaen ja sitten kun muuttuneis

sa olosuhteissa oli siirrytty kirk- 

koh a llintokunta järjestelmää n ta

loudenhoitaja ja hallintokunnan 

sihteerinä vuoden 1959 lop

puun asti, jolloin ankara  tau

dinkohtaus tavoitti hänet -kirk

koneuvoston pitäessä kokous

taan seurakunnan papp ilassa

26. 11. 1959. Vä lillä  näytti kui

tenkin siltä, kuin tauti olisi hel

littänyt ja niinpä kirkkovaltuus

to kutsui palve luksensa työssä 

runsaasti ansioituneen miehen 

—  hän oli mm. kuulunut ka ik 

kiin rakennustoim ikuntiin —  

kirkkohallintokuntansa kunnia

jäseneksi elinajakseen. Tässä 

om inaisuudessa hän osallistui 

viimeiseen kokoukseensa 29. 11^ 

1962 silloin sydämellisesti hy 

västellen ja Jum alan armon 

haltuun jättäen monivuotiset 

työtoverinsa aivankuin  hän olisi 

aavistanut poislähtönsä lähei

syyden. Täten voimme siis ai- 

vankuin kaksinkertaisin todis

tuksin vahvistettuna sanoa, et

tä tässä oli mies, joka Jum alan 

seurakunnan palvelustyössä 

kaatui omalle vartiopaikalleen.

Virtasten suku oli tullut tän

ne Tammelasta v. 1877, jolloin 

vainajan isoisä Juho Kustaa V ir

tanen (s. 1841) ja hänen va i

m onsa So fia  o.s. Eskola (s. 

1847) ostivat Talolan Se pän  ti

lan, joka edelleenkin on suvun

hallussa. Vuonna  1896 solmi

tun avioliiton kautta, joka ta

pahtui vainajan isän Kaarle  Ju

ho Virtasen (s. 2 6 .2 .1 8 7 0  ja 

kuollut 23. 1. 1953) sekä Tui- 

malan Jollin ottotyttären K a ro 

liina K aapontnn  (s. 24. 4. 1868 

ja kuoli 8. 7. 1909) välillä  siir

tyi sanottu Tuim alan Ja Min tila 

nuoren parin omistukseen ja on 

uutteran ja a ikaan sa seuraavan  

m aatilahoidon kautta jatkuvasti 

kasvanut ja vaurastunut siksi 

mallitilaksi, joka se tänä pä i

vänäkin  on. Luultavasti lapsi- 

joukon suuruuden ja äidin va r

haisen poismenon tähden Seimi-, 

po ikanen näkyykin  viettäneen 

lapsuus- ja nuoruusvuotensa 

pääasiallisesti JoNin entisen 

isäntäväen, »vanhan  vaarin» 

Kaa rle  Koskisen (s. 1834) ja hä 

nen Maija-Liisa  em äntänsä (s. 

1840) yhteisessä kodissa. Kirjo

ja selaillessa tulee mieleen aja

tus, että k irkonisännän toimet 

ja luottamusasema, joita a ik a n 

sa niin vaari kuin om a isäkin 

olivat hoitaneet, jollakin taval

la kiehtoivat tai velvoittivat 

nuorta mieltä kulkem aan isäinsä 

jälkiä.

Edeiläesittämästäni on tark- 

kaava  lukija huomannut, että 

suuren perheen äiti, Karoliina 

Virtanen joutui jättäm ään tä

män m aan varsin pian avioliit

tonsa solm iamisen jälkeen. Pari 

kuukautta ennen hänen kuole

m aansa  oli kodin seitsemäs lap 

si, pikku Siiri siunattu taivasko- 

tiin. O n  sydäntä koskettavaa 

kuulla, kuinka äiti tuntiessaan 

voim ainsa  loppuvan kokosi kuu

si pientä lastansa vuoteensa 

äärelle  ja hym yssä suin selitti 

heille, että hän jo p ian lähtisi 

sinne, missä Jeesus on ja minne 

pikku-Siirikin on edeltä men

nyt, mutta ettei he idänkään, 

pienien, silti tarvinnut surra, sil

lä hyvä Taivaallinen Isä on lu

pauksensa  m ukaan orvoistansa 

huolta pitävä. Se  oli poislähte- 

vän äid in siunaus. Ja kun sitten 

se pä ivä  tuli, jolloin kuusi pien

tä orpolasta seisoi isän ym p ä 

rillä ä idin haudan partaalla, 

niin ei ollut yh tään  kuivaa sil

m ää, kun läsnäolleet veisasivat 

vanhan  virsikirjan sanoilla:

»V ie l' orvot teitä 'kerran 

mä kieMän surusta.

Ah, turvatkaatte Herraan 

lujalla uskolla;

Hän ompi orpoin Isä ja 

leskein holhooja,

Hän lohdutusta lisää, on

arm ias auttaja!»

V anh a  virsik. 509: 8.

Kaikki koskelaiset varm aan 

ovat yksim ielisiä todistaessaan, 

että Jum ala on suvun historias

sa tämän lupauksensa täyttänyt 

ja 'kuolevan äid in hänelle us

kom an testamentin valvonut. 

O rpo lap silla  ei ole ollut a inoa s

taan sitä, mikä on ollut heidän 

om alle eläm älleen välttäm ätön

tä. Heillä on m yös ollut sekä 

sitä ajallista että hengellistä

kin rikkautta, jolla he myös ovat 

muita rikkaiksi tehneet. Kiitolli

sin mielin täm än todeksi vahvis

tamme. O lenp a  joskus nimittä

nyt —  ehkä rohkeasti —  kos

kelaisten lempivirreksi sitä us

kon avaria  näköaloja  aukovaa  

Kanteleen laulua, joka oli »Jol

lin Papan» lempilaulu. Sen vii

meisessä värssyssä  sanotaan:

»M un kanteleeni kauniimmin 

taivaassa  kerran soi,

sieM' uusin ään in  suloisin 

mun suuni laulaa voi.

Riemuisen kiitosvirteni 

rakkaalle  Jeesukselleni.

Ah, autuas on pä ivä  se, 

kun pääsen perille!»

Kun me muutamat joulukuun 

ensim m äisenä pä ivänä  tänä 

vuonna hetken viivähdim m e vii

meisen kerran Selm i-ystäväm - 

me kuolinvuoteen ääressä  Loi

m aan sa iraa la ssa  ja näimme 

kuinka hän ei enää  kyennyt il

m aisem aan ajatuksiaan meille 

tajuttavalla tavalla, mutta kuin

ka hänen terveempi kätensä 

alituiseen viittoi ylöspäin, niin 

silloin minusta tuntui, että tämä 

Ja Min Papan  valo isa  taivasnäky

jo valaisi hänen m atkansa vii

me taipaleita.

O n  suloinen ajatus, että mei

tä kaikkia  a ina palve lem aan al

tis ystävämme, jolle oli niin eri

koisella tavalla  suotu kyky kate

kismuksen mukaisesti »selittää 

asioita parhain  päin» jo nyt on 

kokenut täm än Jeesuksen ve

rellä lunastetulle kansalle  va ra 

tun kaikista rikkaim m an perin

nön!

Esitykseni on hyppelehtivää. 

Mutta olen tahtonut Teille, lu

kijani osoittaa, mitkä ne perus- 

eväät olivat, jotka m ukanansa 

nuori mies sonnustautui elämän- 

matkallensa. —  Sitten tuli kou- 

luaika opettaja Sa ra jan  kuu

luisassa »korkeakoulussa». Sie l

lä orastavat lahjat jo pääsivät 

näkyviin. Edelleen a ika  armei

jassa, Suom enlinnassa, jossa 

kom ppanian  kirjurintoimet mut

ta suurelta osaltaan talouden

hoitokin uskottiin nuorten voi

mien va raan  ja lopuitta koulu- 

a ika  Jokioisten Pienviljelijäkou

lussa. Ehkäpä  näm ä kaikki yh 

dessä vaikuttivat sen, että Seimi 

Virtasen kynänjälkeä kelposi 

katsella ja että hänen tilinpiton

sa ja taloudellinen asiantunte

muksensa olivat sitä luokkaa, 

että niistä kerta kerran jälkeen 

on p iispantarkastuksen pöytä 

kirjoissa a ivan erityinen kiitos- 

merkintä.

Selim Virtanen oli kuitenkin 

ennen kaikkea myös maanvilje

lijä. Hän oli kuullut vastusta

mattom ana tuoksuvan mullan 

kutsun. Aalto ileva viljapelto, 

navetan hiljainen lämpö, tutun 

kotipihan hälinä, kaikki nämä 

viehättivät luultavasti sittenkin 

enemm än kuin tilastot ja lasku

koneet. Ja niinpä hän kaksi

kymmentäluvun lopulla ostikin 

Pataikosken K au ra lan  tilan yh 

dessä sisarensa kanssa  viljellen 

sitä taitavan maanviljelijän huo

lella ja rakkaudella. Viimeisinä 

vuosinansa hän —  kuten hän 

asian tulkitsi —  Jum alan hyväs

tä johdatuksesta sai erittäin 

tarpeellista apua  nuorelta sisa

renpojaltansa.

Muutenkin oli juuri sukulais- 

rakkaus ja yksituumaisuus sisa- 

russarjassa luonteenomaista. He 

auttoivat toinen toisiansa ja he 

auttoivat muita. O li aikoja, jol

loin s i v ui I i s e stalk i n tuntui, että se



N:o 4  —  Joulukuu 1962 K O S K E L A I N E N 3

Osuuskassan toimintaaJohtokuntamme jäsen

4\ J i r t a n e n

Maanviljelijä Selim Virtasessa osuuskassamme 
menetti erään pitkäaikaisista ja uskollisista työn
tekijöistään. Hän hoiti tilintarkastajamme vastuun
alaista tehtävää vuosina 1931— 44 ja siitä alkaen 
18 vuoden ajan, aina kuolemaansa asti, vieläkin 
vastuullisempaa hallituksen ja sittemmin johtokun
nan jäsenen tehtävää.

Vaatimattomuus, lähimmäisen auttaminen ja tu
keminen sekä luottamus ihmisiin olivat Selim Vir
tasen luonteenomaisia avuja, jotka selvimmin tulivat 
esille hänen työssään osuuskassamme hallintoelimissä. 
Osuuskassamme piirissä ymmärretään Selim Virtasen 
tapaisen miehen merkitys siihen luottamukseen, jota 
osuuskassamme on osakseen saanut. Voimme vain 
olla syvästi kiitollisia siitä johdatuksesta joka on 
hänet ohjannut osuuskassatyöhön, sekä siitä työstä 
jota hän on osuuskassamme hyväksi tehnyt. Toi
vomme, että hänen muistonsa säilyisi velvoittavana 
ja johdattavana hänen työnsä jatkajille.

K o s k e n  T. l .  O s u u s k a s s a

kuorm a jonka yhteiskunta ka

sasi yksille hartioille olisikin 

muuten ollut liian suuri; nuoru

kaisena kaikki urheilukilpailujen 

toimitsijain tehtävät, tehtävät 

myös muissa nuorten riennoissa, 

myöhemmin tilintarkastukset, 

toimikuntien ja lautakuntien ko

koukset, moninkertainen jäse

nyys kunnan valtuustossa, k a n 

sakoulun johtokunnassa ja niin 

miltei 'loppumattomiin. Ja mie

hen palvelusalttius miltei raja

ton. Ei ollut kysym ys siitä, mikä 

ilma oli. Jos kerran asiat v a a 

tivat, niin va ikkapa  ja lkapati

kassa lähdettiin Kaura lasta  ih

misten asioita toim ittamaan mil

loin hautuum aalle, milloin muu

alle.

M e  tunnemme nyt menetyk- 

semme. Keskuudessam m e on vii

pynyt jalo ihminen, joka löysi 

hyväksyttävää  niittenkin mielipi

teistä, jotka eivät kaikessa a ja

telleet kuten hän. Hän oli ym 

märtäjä. Hän oli sovittelija.

Hänen vaikean sairautensa 

vuodet yhä  syvensivät häntä. 

Ta ivaan  tien m atkaoppaat tuli

vat yhä  tärkeämmiksi. »Papan 

hyvät kirjat, ä lkää  unohtako 

niitä!» N e  olivat hänen lähim- 

milleen tuttuja ja rakkaita oh

jeita. Hän oli ihminen, joka oli 

syvästi Jum alalle  kiitollinen sii

täkin, että hänelle ali annettu 

valm istusaikaa iäisyyttä varten.

Selim Virtasen paarien ääres

sä Kosken T.l. seurakunta seisoo 

hiljentyneenä ja kiitollisena sii

tä, mitä sillä on hänessä ollut!

Erkki Norm aja

O suuskassan  syyskokous.

Kosken T.l. O suuskassan  va r

sinainen syyskokous pidettiin 

Nuortentuvassa lokakuun 31 

pä ivänä  yhdessä  muiden osuus

kuntien syyskokousten kanssa.

Maanviljelijä O rvo  Puolavii- 

dan  puheenjohdolla kävi ko

kous käsiksi esityslistan asioihin. 

Kun kokous oli todettu laillisesti 

koollekutsutuksi ja päätösva lta i

seksi annettiin osuuskassanjoh- 

tajalle puheenvuoro toiminta

kertomuksen esittämiseen ku lu

van vuoden kolmelta ensim m äi

seltä neljännekseltä. Kertomuk

sessa todettiin, että raha la itos

ten talletustoim innan kehitys on 

ku luvana  vuotena ollut huom at

tavasti h itaam paa kuin edellisi

nä vuosina. N ä in  on ollut m yös

kin Kosken T.l. osuuskassan koh

dalla. Kun osuuskassan talle

tukset olivat vuoden alussa 435  

milj. m arkkaa, o livat ne kakous- 

hetkellä 449  milj. m arkkaa. Lai

nanannosta  todettiin, että se on 

jatkunut erittäin v ilkkaana. 

O suuskassan  la inasaatavat ovat 

lisääntyneet kuluvan vuoden a i

kana  noin 5 0  m iljoonalla m ar

kalla. Koska talletustoiminta ei 

ole lisääntynyt sam assa suh

teessa, on la inoitus tapahtunut 

huomattavalta osalta vanhojen 

reservien turvin. N ä in  ei voi ko

vin p itkään jatkua ja ellei talle- 

tustoim innassa tapahdu kehitys

tä pa rem paan  on la inanantoa  

entisestään rajoitettava.

V a ikka  osuuskassan talletus- 

toiminta ei o lekaan  vastannut 

edellisten vuosien kehitystä, ei 

se merkitse sitä, että toiminta 

yleensäkin olisi hidastunut. Pä in

vastoin, toiminta on edelleenkin 

osoittanut suotuisaa kehitystä. 

Liikevaihto osoittaa lisäystä ka i

killa tileillä. Kertomuksessa to

dettiinkin lopuksi, että osuus- 

kassa on nykyisissä vaikeissa 

olosuhteissa pystynyt tukem aan 

toim innallaan jäsenistöään ja 

asiakaskuntaansa.

Seu raav ina  asio ina olivat 

osuuskassan ja a siakkaiden  si

toumusten enimmäisrajojen sekä 

hallintoneuvoston jäsenten k o 

kouspalkkio iden m äärääm inen.

Osuuskassan  hallintoneuvos

ton erovuoroiset jäsenet V ä inö  

Tuominen, Tauno Tuominen, 

Vä inö  Sim ola, Esko Seppä lä, 

Toivo Urmas, Martti V irtanen, 

Toivo Rinne ja O sm o Keskitalo 

valittiin kaikki uudelleen.

O suuskassan  vuoden 1963 ti

lejä tarkastam aan valittiin M ik 

ko Nurm i ja Martti Hannuksela  

sekä heidän varam iehikseen 

Aulis Saarim aa, A rvo  Laine ja 

A lb in  M äke lä.

Kun vielä oli päätetty, että 

osuuskassan tilinpäätöksen a lle

kirjoittavat johtokunta kokon a i

suudessaan sekä lisäksi hallin

toneuvoston puheenjohtaja, oli 

kokousasiat saatu käsitellyiksi 

ja kokou s katsottiin päätty

neeksi.

Hallintoneuvoston kokous.

O suuskassan  hallintoneuvosto 

kokoontui syyskokoukseensa lo

kakuun 22 pä ivänä, jossa se 

valmisteli osuuskuntakokoukse l

le esitettäviä ja käsitteli multa 

sille kuuluvia asioita. Käsitel

lyistä asioista m ainittakoon ot

to* ja antolainausrajojen sekä 

vekselinkäyttöoikeuden m ää 

rääm inen, talousarvion hyväk 

syminen vuodelle 1963, johto

kunnan jäsenten kokouspalkk i

o iden m äärääm inen ja edusta

jien valitseminen eri yhteisöjen 

kokouksiin.

Johtokuntaan valittiin Ve ikko 

M ann e r ja Keijo Toivonen va r

sinaisiksi jäseniksi ja varajäse

niksi Eero Tiensuu, Aati Sinto

nen ja Pentti Kivikallio.

Hallintoneuvosto valitsi kes

kuudestaan kuukausitarkkaili- 

joiksi A a rne  Saaren  ja Martti 

Virtasen sekä vakuusasiakirjo

jen tarkastajiksi edellämainittu

jen lisäksi Antti Petrimäen.
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L UOTT AMUS  -  R I S K I

Kosken joukkue: Rauno Väinölä, Matti Mikkola ja Mikko Mikkola

Nuoriso metsäasioiden parissa

Nykyaikainen taloudellinen 
toiminta perustuu luottamuk
seen. Elämme luottotalouden 
aikaa. On epäilemättä paljon 
perää väitteessä, että nyt val
litseva kehitystaso on luotto- 
talouden aikaansaama.

Kaikki toiminta aikamme 
yhteiskunnassa vaatii luotta
musta toisia yhteiskunnan jä
seniä kohtaan. Tehdään pal
jon sopimuksia, joko suulli
sia tai kirjallisia, joissa sitou
dutaan joihinkin velvotteisiin 
myöhempänä ajankohtana. 
Tehdään työtä, josta palkka 
maksetaan jälkeenpäin. Oste
taan tavaraa, jonka hinta suo
ritetaan tulevaisuudessa. 
Mennään takaukseen toisen 
velan maksamisesta j.n.e. Em-

Kenellekään ei liene enään 

tuore uutinen se, että ensi vuo

denvaihteessa tapahtuu rahan 

uudistus, jolloin otetaan käyt

töön niinsanottu »raskas m ark

ka». Rahanuudistuksesta on sa 

nom alehdistön ja radion sekä 

televisionkin välityksellä annettu 

jo niin paljon ohjeita ja neuvo

ja, etten a io  ryhtyä tässä yh 

teydessä a siaa  laajemmin kä 

sittelemään. Haluaisin kuitenkin 

esittää osuuskassam m e taholta 

eräitä toivomuksia. Te va r

m aankin tiedätte, että vuoden

va ihde  on rahala itoksissa  erit

täin kiireistä a ikaa, jolloin teh

d ä än  töitä yöt ja pyhätkin. Ra

hanuudistuksesta johtuen on 

odotettavissa, että työm äärä  

entisestäänkin lisääntyy. V a ikka  

me tulemme tekem ään p a r

haam m e asia in joustavan hoi-

me voi elää ilman keskinäistä 
luottamusta.

M utta luottamukseen sisäl
tyy aina riski. Voi käydä niin, 
ettei luoton saaja aina kyke
nekään velvotteitaan täyttä
mään. Ja  pahimmissa tapauk
sissa hänellä ei ole haluakaan 
siihen. Tällöin joutuu luotta
muksen antaja itse kärsimään. 
Tämä saattaa johtua siitä, et
tä luottoa annetaan liian löy
hin perustein, tai siitä, että 
kyseessä on n.s. kulutusluotto.

Luottamus ihmisen henki
lökohtaisiin ominaisuuksiin 
on tärkeä myöskin pankkiluo
tossa. Kun talletusvarat sijoi
tetaan luottamusta nauttiville, 
yritteliäille henkilöille, niin 
tulevat ne parhaiten sijoite
tuiksi. T. V .

tamisen hyväksi on mahdollista, 

että ruuhkaa  syntyy. M e  toi

vomme, että asiakaskunta  suh

tautuisi siihen ym m ärtäm yksellä  

eikä m yöskään lisäisi aiheetto

masti painetta juuri uuden vuo

den ensim mäisinä ja kaikkein 

kiireisimpinä päivinä. Kuten 

edellämainituista tiedotusvä li

neistä olette lukeneet ja kuul

leet tai nähneet, ei enem pää 

tallettajan kuin vela llisenkaan 

tarvitse tehdä vuodenvaihtees

sa m itään sen enem pää kuin 

no rm aalinakaan  vuodenvaihtee

na. Siirtym inen uuteen rahaan  

käy  vähitellen norm aalien ta

pahtumien yhteydessä. Kun me 

yhteisvoimin voitamme ensim

mäisten päivien a lkukankeuden 

voimme varm aank in  palveilla 

Teitä entisellä joustavuudella.

E. R.

Lokakuun 25 p:nä kokoon
tui Puiston tilalle 26 maata- 
louskerholaista 7 eri pitäjäs
tä Loimaan metsänhoitajapii- 
ristä ratkomaan todella visai
sia metsäasioita, joissa van
hemmankin polven edustajil
la olisi ollut tarpeeksi kovia 
pähkinöitä purtavaksi. Kysy
myksessä oli metsätaitokilpai- 
lut, joissa oli ratkottavana 
seuraavat tehtävät: 15 kasvin 
tuntemus, taimimäärän arvi
oiminen istutettavalle alueel
le, metsänhoitotoimenpiteen 
määrittely, kahden tukkipuu- 
rungon apteeraus rahallisesti 
edullisemmaksi, puuston kuu
tiomäärän määrittely koealal
la ja 100:n puun leimaus. Sii
nä tehtäviä kahdeksi tunnik
si, joista oli mahdollisuus saa
da yhteensä 210 pistettä. 
Kamppailu oli tosimielessä 
hermosotaa, sillä Mellilän 
joukkueella oli ennestään jo 
kaksi kiinnitystä kiertopalkin
toon ja heidän edukseen kil
pailu ratkesi tälläkin kertaa. 
Meidän poikamme tosin oli
vat hyvänä kakkosena ja hy
vin hoiteli myös osansa val
takunnan mestari ja pohjois
maiden kakkonen Matti Mik
kola, saavuttaen tällä kertaa 
vanhempien sarjassa 3 sijan.

Näin metsämarssikauden 
aikana en malta olla mainit
sematta että nuorille metsän- 
omistajain pojille, joiden van
hemmat omistavat metsää,

olisi annettava metsäneuvon- 
taa enemmän kuin tähän asti. 
Ei riitä enää se, että oppia 
otetaan vain siitä mitä koti- 
piirissä saadaan, vaan sitä tu
lisi pyrkiä saamaan ammatti- 
miehiltä. Maamieskoulu on 
erittäin sopiva opinahjo tule
ville isännille, mutta meillä 
on metsäpuolella oma opin
ahjo —  Metsä-Jukola. Täällä 
järjestetään erilaisia metsä- ja 
moottorisahakursseja vain 
ylöspitokustannuksella ja täl
lainen lyhyt metsäkurssi pitäi
si jokaisen nuoren isännän 
käydä. Talvella on aikaa pa
remmin kuin kesällä ja aika 
pitäisi jokaisen löytää, ei sitä 
sivullinen tarjoamaan tule. 
Tietoja näistä kursseista an
taa allekirjoittanut mielellään, 
miettikää asiaa, mutta älkää 
lykätkö ratkaisun tekoa kovin 
pitkälle.

V . R ikkinen

Rahanuudistus

S
OIKEA

RATKAISU
S
S
A
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Vanha
valo
kuva
kertoo

Kaunisvaara

Urho Ylhäisi on löytänyt v an 

hoista kätköistään valokuvan, 

jossa »pcseeraa» kaksi koske

laista postinkantajaa. Toinen 

heistä, valkotakkinen, on »Ver

hon p appa» , joka kantoi postia 

linjana Tapa la  —  Hongisto —  

Liipola —  Tausa la  —  Kattelus —  

M y llyky lä  ja Koivukylä. Toinen 

on N ikander, entinen sotamies 

ja suutari, joka huolehti y lä 

pään  pitäjän postin kuljetukses

ta a ina  Iso-Sorvastolle asti.

N ikanderista  emme ole onnis

tuneet saam aan  lähem piä tie

toja, mutta »Verhon p a p p a»  oli 

syntynyt Me liilän  pitäjässä O ja 

lan torpassa lähellä Kosken ra 

jaa 2 4 .4 .1 8 5 4 .  H än palveli 

renkinä M y llyky län  Sä rön  ta

loissa, kunnes tulli isäntärengik- 

si Katteluksen Alitaloon. M a in i

tun talon isäntä, kuuluisa met

sämies, hukkui näet Paim ion jo

keen.

Juho Juhonpoika  O ja la  meni 

avioliittoon talon leskiemännän, 

Anna  M atintytär Tilikasen ka n s

sa, joka oli syntynyt Karinaisis- 

sa 26. 8. 1832. He saivat asut

tavakseen Verhon  torpan, jon

ka m ukaan ottivat sukunimensä- 

kin.

Eläkkeensä nostivat he Kesä- 

län talosta, joka rakennettiin 

vuosisadan alussa Verhon tor

pan läheisyyteen. Verhon ra 

kennus on vielä jälellä ja asuu 

siinä talon vanhaem äntä  A lm a 

Kesälä.

Juho Verho  pitkästyi e läke

läisen päiviin ja ryhtyi viime 

vuosisadan  lopulla postinkanta

jaksi. Hänen kävelylenkkinsä 

muodostui varsin pitkäksi, sillä 

posti oli noudettava Ko ivukyläs

tä H iedan kaupasta  ja kuljetet

tava Paim ionjoen eteläpuolen 

kylien kautta pitäjän keskuk

seen. Sieltä täyttyi laukku p ä ä 

asiassa  sanom alehdistä  ja p a 

luumatka tapahtui sam aa  reit

tiä Ko ivukylän  H iedan kaupalle  

asti.

»Verhon p a p p a»  oli suuri hu

moristi. Hän kylvi »hyväntuulen 

siemeniä» kaikkialle, missä kul

ki. M o n ia  kom m elluksiakin sat

tui. Kerran oli Yli-Liipolassa a se 

tettu joulun alla  suuri m äärä  

m akkarapeltejä lattialle jäähty

mään. H äm ärässä  tuvassa astui 

Verho  h u o p a sa ap p a a t  jalas

saan kuum aan m akkarapeltiin. 

Emäntä kirkaisi ja Verho  peläs

tyi, teki suuren loikkauksen ja 

tärveli toisenkin pellillisen ryy- 

nim akkaroita. Puolin ja toisin 

siitä sitten riitti naurua.

Ilmeisesti alituinen ulkona liik

kuminen sai a ikaan  sen, että 

Juho Verho  oli a ina »terve kuin 

pukki». Kun hänen puolisonsa 

kuoli 5 .4 .1 9 1 5 ,  siis ensim m äi

sen m aailm ansodan a ikana, jat

koi Verho leskeksi jäätyään  yhä 

postin kantamista. Em ännät 

työnsivät yksinäisen miehen 

laukkuun läm pim äiskakkuja ja 

särvintäikin, joten »Verhon p a p 

pa» laski leikkiä, että hänestä 

on tullut koko pitäjän eläke- 

vaari.

Kun Verho  täytti 67 vuotta, 

ryhtyi valtio m aksam aan hänel

le eläkettä. Peruseläke oli 150 

kultam arkkaa kuukaude lta  ja 

siihen tulivat sitten erinäiset li

säykset rahan arvon huonon

tuessa. O ltuaan  parisen vuot

ta eläkkeellä, kuoli täm ä hy

väntahtoinen ja suuresti suo

sittu vanhus joulukuun 19 p ä i

vänä  1923.

Kuvassa  näkyvä  postitalo on 

K aun isvaaran  ns. vanha  puoli, 

m inne posti siirtyi urkuri-postin-

Kyntökilpailut.

Tämän vuoden kyntömes- 
taruuskilpailut pidettiin Hon
giston Mäkimaassa m arras
kuun 17 päivänä. Kynnettä
vä maa oli melko märkää, 
multavaa aitosavea, jossa oli 
viljelty ohraa. Tulokset muo
dostuivat seuraaviksi: I pal
kinto Tuomas Urmas 82,9 
pist., II palkinto Seppo Ves
terinen 82,4 pist., III palkin
to Pentti Teivonen 81,4 pist., 
IV palkinto Heimo Uitto 79,0

hoitaja Leimanin kuoltua 1904. 

K aun isvaarasta  posti muutti 

maisteri J. E. Nurm en raken

nuttamaan Nummillaan, missä 

se sijaitsi viime vuoteen asti.

Y llä  olevassa  kuvassa hattu

päinen nainen on postinhoitaja 

Ellen Carlström, jonka vanhat 

koskelaiset muistavat vielä va r

sin hyvin. Hän ei ko skaan  v ä 

synyt kiittämästä Verhon  papan  

huumorintajua: »M inä  o lla  a ina 

sanonu, että jos ihmiset olla  niin 

hauskoja kuin olla yks Verhon 

pappa, olisi tässä m aailm assa  

hauska olla».

U. K.

pist. ja V palkinto Timo Oja
la 78,9 pist.

Kiertopalkinnon on lah
joittanut Kosken T.l. Osuus- 
kassa ja saa sen vuodeksi hal
tuunsa Tuomo Urmas. Pal
kinnot jaetaan maamiesseuran 
vuosikokouksessa.

Palkintotuomareina toimi
vat konsulentit Reima Tan
ner ja Emil Heikkilä sekä 
maanviljelijät Tuure Posti, 
Aatos Aalto ja Rafael Kylän
pää.

Maamiesseura toimii
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Satovahingot

Jäsenmaksut.

Kuluvan syksyn aikana on 
maamiesseuran piirimiehille 
lähetetty jäsenkeräyslistat 
maamiesseuran jäsenkeräyk- 
sen suorittamista varten. Vii
me vuosina ei ole varsinaista 
jäsenkeräystä suoritettu nor
maaliin tapaan, vaan se on 
tapahtunut viljankeräysten 
muodossa. Maamiesseuran 
johtokunnalle on kuitenkin 
jäänyt viljankeräyksen muo
dossa tapahtuvasta jäsenke- 
räyksestä se tuntuma, ettei se 
täysin vastaisi normaalia jä
senkeräystä. Viljelijä ei tule 
viljaa keräykseen luovuttaes
saan ehkä ajatelleeksi, että 
hän on näin suorittanut oman 
maamiesseuransa jäsenmak
sun ja on nyt sen jäsen. Nyt 
kerättävän jäsenmaksun suu
ruus on 100:—  perheenpääl- 
tä ja 30:—  muilta perheen jä
seniltä. Maamiesseuran johto
kunta toivoo, että piirimiehil- 
lä olisi aikaa ja harrastusta 
heille uskotun tehtävän suo
rittamiseen, ja että kun teille 
hyvät koskelaiset keräyslista 
esitetään liittyisitte oman 
maamiesseuranne jäseneksi. 
Ettekä ainoastaan liittyisi jä
seneksi, vaan olisitte aktiivi
sesti mukana myöskin sen toi
minnoissa.

Lajittelija.

Eräänlaisena »ennakkope- 
rintönä» siirtyi lajittelijan hoi
to Kosken T.l. M anttaalikun- 
nalta Kosken T.l. Maamies
seuralle. Te tiedätte, että 
maamiesseura hankki viime 
keväänä lajittelijan oheen 
myöskin peittauskoneen, joka 
toimii nestemäistä peittausai- 
netta käyttäen. Lajittelijan 
huonetiloja järjestelemällä ja 
apuvälineitä hankkimalla on 
työn suoritus pyritty saamaan 
joustavaksi. Lajittelijan läpäi
sykyky ei kuitenkaan ole ol
lut riittävän suuri, josta joh
tuen on syntynyt ruuhkaa ja 
lajittelua on jouduttu suorit
tamaan jopa öisinkin. M aa
miesseuran piirissä on puute 
todettu ja päätetty saada asi
aan parannus kuluvan talven 
aikana. Tarkoituksena on 
hankkia joko suuritehoisempi

K uluvan vuoden 'kasvukausi oli, 
kuten me liiankin hyvin vielä 
muistam me, satotuloksiltaan heik
ko. Eräissä osin m aata on m aan
viljelijää kohdannut kato  sanan 
täydessä merkityksessä ja täällä 
Varsinais-Suomessakin on m aan
viljelijä saanut sekä laadullisesti 
että määrällisesti heikon sadon. 
T äm ä on todettu valtiovallankin 
taholla ja  niinpä joka kuntaan on 
kin asetettu satovahinkotoim ikun- 
ta, jonka tehtävänä oli suorittaa 
satovahinkoarvio sitä pyydettä
essä.

Kosken T.l. kunnan alueella 
suoritti satovahinkotoim ikunta a r
vioita kaikkiaan 124:llä tilalla, joi
den yhteinen peltopinta-ala on 
234.995 hehtaaria, josta todettiin 
olleen 110.761 hehtaaria sellaista 
peltoa, jolla oli satovahinkoja ta-

lajittelija joka yksin vastaisi 
tarvetta, tai nykyisen lajitteli
jan rinnalle toinen niin, että 
niitä molempia voitaisiin 
käyttää samanaikaisesti. Toi
vottavasti suunnitelma saa
daan toteutettua. Siinä Sinä
kin voit olla avuksi liittymäl
lä jäseneksi omaan maamies
seuraasi.

pahtunut. Toim ikunnan laatim an 
yhteenvedon m ukaan m uodostui
vat vahingot yhteism ääriltään seu
raa  viksi.

Laadun huononemisesta johtu
vat satovahingot:

Tyydyttäväksi rehuvilj. 9.946.565:- 
Huonoksi rehuviljaksi 2.359.330:- 
Sadon m äärän  pienen
tyne. johtuv. satovah.

H alloista johtuen 2.875.343:-
Tulvista johtuen 419.905:-
M uista syistä joht. 31.604.080:-

Satovahingot yht. 47.205.223:-

Lienee tässä yhteydessä m ielen
kiintoista tarkastella viime kesän 
sateita Sorvaston Puistossa M ark
ku U rm aan suorittam ien m ittaus
ten valossa ja edellisiin vuosiin 
vertaillen.

Kasvukausien sadetilastoa vuo
silta 1958— 62.

Sademäärät mm/kk:ssa

1958 1959 1960 1961 1962 

T o u k o k u u  84,1 33,2 17,6 49,8 52,8

K e s ä k u u  37,4 29,1 75,8 121,8 23,8

H e in ä k u u  86,7 9,5 79,1 145,5 27,4
E lo k u u  61,7 49,9 ,124,5 100,7 93,7

S y y sk u u  13,4 4,4 27,4 29,9 70,1

Y h t. 283,3 126,1 324,4 467,7 267,8

Sadepäivien lukum äärä (Sade-
m äärä vähint. 1 m m /p:ssä):

1958 1959 1960 1961 1962

T o u k o k u u  14 8 4 10 12

K e s ä k u u  4 8 12 13 9

H e in ä k u u  13 5 12 17 9

E lo k u u  13 8 12 15 16

S y y sk u u  4 1 6 7 10

Y h t. 48 30 46 62 56

S u u r in  v u o 
ro k a u t in e n  

s a d e m ä ä rä  '18,7 14,2 38,2 40,8 12,1

K un näiden lukujen valossa ta r
kastellaan viisivuotiskauden kas
vuolosuhteita, huom ataan, että 
vuosi 1959 oli selvästi kuivin. Seu- 
raavalle tilalle tulee, varmaankin 
monelle yllätykseksi, kuluva vuo
si, jonka kasvukauden sademäärä 
on yli kaksinkertainen verrattuna 
vuoden 1959 sadem äärään. H aet
taessa syytä kuluvan vuoden huo
noon satotulokseen ei sitä siis löy
dy suurista sadem ääristä. Sensi
jaan  vuosi 1961 oli todellinen sa- 
dekesä sadem ääriin nähden, sillä 
silloin satoi lähes kaksinkertainen 
m äärä kuluvan vuoden kasvukau
den sadem äärään verraten. K ulu
van kesän korkein vuorokautinen 
sadem äärä jää sekin häm m ästyt
tävän pieneksi, eli vain 12,1 mm. 
Vuonna 1961 oli kokonaista 12 
pv. tätä vetisempiä, korkeimman 
lukem an ollessa 40,8 mm.

Viljasadon laadun ratkaisee lä
hinnä elo- ja syyskuun sää, eikä 
silloinkaan lähinnä sademäärät 
vaan sadepäivien lukum äärä. Siinä 
suhteessa on tilasto kuluvan vuo
den osalta mustin. Erittäin ratkai
sevia tekijöitä sadolle, niin laa
dullisesti kuin määrällisestikin, 
ovat ilm an läm pötila ja  kosteus 
sekä pilvisyys. Koska näistä ei 
kuitenkaan ole Puistossa tehty ti
lastoa, ei niistä ole lukuja käytet
tävissä, niin mielenkiintoista kun 
se olisikin.
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m  u  I t i ö l l e

5. 11. 1874 -t— 27. 11. 1962

Villehard Julia

»Vanha koski» on tänä syk
synä menettänyt monta edus
tajaansa. Kukapa olisi usko
nut, että Willehard Juliakin 
on löytänyt matkansa pään, 
sillä korkeasta iästään huoli
matta hän oli viime viikkoi
hin saakka sekä henkisesti et
tä fyysillisesti erinomaisessa 
kunnossa.

On tapana sanoa, että jon
kun ihmisen mukana »menee 
hautaan kokonainen aikakau
si». Tämä soveltuu »Julian 
Pappaankin».

Hän oli sen aikakauden 
mies, jolla oli onni nähdä 
Suomen autonomian kehitys 
aina kansallista puolustuslai
tosta myöten. Nuorukaisena 
osui hänelle kutsunnassa ar
pa, joka edellytti kolmen vuo
den palvelua. Hänet määrät
tiin suorittamaan tämä palve
lu Lappeenrannan rakuuna- 
rykmentissä.

Vielä viimeisinä elinvuo si
m ankin  muisteli Julia noita 
aikoja. Suomen kartalta hän 
oli katsonut Lappeenrannan 
sijainnin, mutta ei ollut mil
loinkaan matkustanut junas
sa. No, toverit, joille oli tullut 
samanlainen kohtalon arpa, 
olivat samanlaisessa asemas
sa. M utta mainiosti kaikki set
visi. Turhaan oli ennakolta 
jännitetty.

Ja hyvin setvisi kaikki pe
rillä Lappeenrannassakin. 
Tärkeintä oli kuunnella ja jäl
leen kuunnella, mitä opetus- 
upseerit esittivä t. . .

Lapsuudessamme kuunte- 
limme monet suviset sunnun
tait kylän uimarannalla Jul
ian Harttun kertomuksia ra- 
kuuna-ajoiltaan. Milloinkaan 
emme kyllästyneet kuuntele
maan hänen kuvauksiaan ra- 
kuunarykmentin upseereista. 
Varsinkin rykmentin komen
tajasta eversti Teodor Schau
manista hän kertoi paljon. 
Hän oli palvellut keisarinnan 
kaartissa, Pihkovan rakuuna- 
rykmentissä »nälkävuodesta 
1868 alkaen». Sieltä siirrettiin 
hänet Lappeenrannan rakuu- 
narykmentin komentajaksi 
1889. Julia kertoi: »Hän pani 
tämän rykmentin loistokun
toon. Kerrankin kun järjes
tettiin Venäjällä suuret soti
lasharjoitukset, saarsi »Sau- 
manni» rykmentillään monta 
venäläistä jalkaväkirykment
tiä . . . »

Siitä se juttu sitten jatkui. 
Julian Harttu kuvasi kuunteli
joilleen yksityiskohtia myöten 
»leikkisodan» kulun, mihin 
hänkin osallistui. Keisari is
tui valkoisen ratsun selässä 
ja seurasi taisteluharjoitusta 
tarkoin: »Hänen oli pakko  
tunnustaa, että suomalaiset 
rykmentit ja pataljoonat pär
jäsivät parhaiten. M utta venä
läiset kenraalit kirosivat ja it
kivät . . . »

Tässä kohden Julian Hart
tu piti paussin. Hän oli liikut
tunut ja nieli jotain olematon
ta. M utta hetken päästä hän 
alakuloisena lisäsi: »Siihen se 
sitten johti, että Lappeenran
nan rakuunarykmentti joutui

ensimmäiseksi venäläistyttä- 
jäin silmätikuksi. Se hajoitet- 
tiin ja meidän everstimme 
joutui hankkimaan leipänsä 
palovakuutusmiehenä Turus
sa. E i siviilipuku häntä vaa
tettanut. M utta meidän ryk- 
menttimme univormussa hän 
oli uljas nähtävyys.»

Totta kai rykmentinkomen- 
taja oli uljas nähtävyys, kun  
tavallinen rakuunakin lomal
le tultuaan löi kaikki häm
mästyksellä. Vienolan Tilda 
muisti aina kertoa, että kir
kossakin kuului kohaus, kun 
Julian Harttu komeassa uni
vormussaan astui Halikkolan 
penkiin . . .

Kyllä »Julian Pappan» pu
heita kuunnellessa lujittui va
kaumus siitä, että ns. Suomen 
vanha sotaväki antoi Suomen 
nuorisolle isänmaallista miel
tä vähintäin yhtä paljon kuin 
Runebergin »Vänrikki Stoo
lin tarinat».

Niinpä niin! Julian Pappa 
oli mainio tarinoimaan. Kun 
hän ryhtyi purkamaan muis- 
tojensa kerää, nousi kum pu
jen yöstä kokonainen paljous 
vanhoja halikkolaisia. Sättä-

rin isännästä, Israel Hember-
gistä, tiesi hän tarinoita lo
puttomasti. Sauhulan veljek
setkin, A ntti ja Tuomo (Jal
lin isäntä), nousivat maine- 
tekoja suorittamaan. Torppa- 
rikansaa hänen kertomuksis
saan edustivat Iso-Torppari 
(sotamiehen maiden viljelijä), 
Peltola, Ojala, Mattila, Kuja
la, Kuusela, Katava ja monen 
monet muut. Liipolain isän
nät ja setämiehetkin hän nos
tatti rusthollarielämää edusta
maan. Ja pitäjän hantvärkkä- 
rit, suutarit, räätälit, värjärit, 
sorvarit, lukkarit ja papit, vie
läpä Kosken kartanon herrat
kin hän loihti esiin kumpujen 
yöstä mennyttä aikaa edusta
maan.

M utta nyt on hän itse men
nyt sinne, missä sanatonna on 
suu. M utta hänen muistonsa 
elää omaisten, ystävien ja ky
läläisten keskuudessa elävänä 
ja rakkaana. Hän oli ihminen, 
joka Lutherin käskyn mukaan 
käänsi kaikki asiat parhain 
päin. Totta totisesti »Vanha 
Koski» menetti hänessä ar
vokkaan edustajan.

Vanha koskelainen.
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PUKKI PIKKU PULASSA
Satu lapsille alle 83 vuotta.

K orvatunturilla oli ollut ihana 
kesä. Ainaisen sateen ropinassa ja 
veden litinässä oli uni m aitta
nut. Ja  läm pim illä porontaljoilla 
maatessa ei ollut vilukaan vaivan
nut. M utta sitten alkoi tulla syk
sy. Heti saapuivat myös ensim
mäiset lasten lähettäm ät kirjeet. 
Lapsilla kun ei vielä ole aikuis
ten taitoa hoitaa asioitaan viime 
tingassa vim m atulla kiireellä.

Joulu-ukko ja M estaritonttu hie
roivat unen silmistään ja ryhtyi
vät lukupuuhiin.

Ensimmäisessä kirjeessä luki 
suurin harakanvarpain: T ua lee- 
ko. Pekka.

—  Se poika ei ainakaan tuhlaa 
sanoja, nauroi Joulupukki. —  
Olen kuullut sanottavan, että ny
kyään pyritään lyhyeen ilmaisu
muotoon, M estaritonttu tiesi. — 
Täm ä on sitten kai puhtainta ny
kyaikaa, Joulupukin parta  tutisi 
naurusta. N o, hän saa s e n . . .  
m ikä se nyt olikaan, le- leeko . .  . 
Mikä se m uuten on?

M estaritonttu näytti nololta. — 
En m inä tiedä. —  M itä? E tkö si
näkään tiedä sitä? —  E -e n . . .  —  
Hm . . .  no, kaipa sen jostakin 
saamme selville . . .  A nnahan toi
nen kirje.

Joulupukki luki: Kiltti Joulu- 
ukko. Toisitko m inulle hiukan 
meikkiä, kun isosiskollanikin on, 
muttei se anna m inun käyttää nii
tä, kun se pitää m inua pikkulap
sena, vaikka m inä olen jo  m el
kein nainen, toivoo Liisu 12 vuot
ta.

—  H m . . .  en m inä tästäkään 
kaikkea k ä s i tä . . .  M itä hän pyy- 
tääkään . . . M eikkiä . . . M itä se 
on, M estaritonttu?

M estaritonttu m uuttui yhä no
lommaksi. —  E-en m inä tiedä si
täkään . . .

—  Vai n i in . .  . M itä ihmettä 
se voisi olla . . . ?  »Hiukan meik
kiä . . .»  ja sitten »käyttää nii
tä . . . »  m ikä se sellainen on, joka 
on yksikössä ja monikossa?

M estaritonttu mietti. —  Onhan 
niitä —  sakset, housut, liiv it. . . 
Hei, nyt taisin keksiä sen . . . Ehkä 
ne ovat . . . M estaritonttu varm is
tautui välillä ettei kukaan korva
tunturin nuorista tontuista ollut 
lähettyvillä, ja kuiskasi hiukan 
häm illään Joulupukin korvaan:
. . . rintaliivit.

—  Tsihih . . . ,  Joulupukkia al
koi taas naurattaa. —  Olisivatko 
ne . .  . M utta tässähän lukee »hiu
kan m eikkiä»,-m itä se tarkoittaa?

—  Noo, hänhän on vasta kak
sitoistavuotias . . .

Tuim a nauru tärisytti taas Jou
lupukin partaa. —  Hupsutella tai
dat . . .  M utta sitten hän taas va
kavoitui. -— Emm e kuitenkaan voi 
olla varm oja ovatko ne . . .  Täm ä 
on vakava juttu  . . . Onko niissä 
kaikissa yhtä m erkillisiä toivo
muksia?

Seuraavan kirjeen he ym m ärsi
vät —  siinä pyydettiin »oikeita 
villalapasia.» M utta sitten oli jä l
leen: Hyvä Joulupukki. Pyytäisin, 
että toisit m inulle oikein m onta 
Kojoottia, kun m inä niin tykkään 
niistä. Voisit myös tuoda m uuta
m ia dekkareita, kun m inä tykkään 
niistäkin. Juha.

—  Kojootteja . . . M estaritonttu 
muisteli. Eivätkö ne ole joitakin 
susia tai villikoiria . . .

—  Niin m inäkin m uistan. M ut
ta mitä poika tekee villikoirilla?

—  Sanoo pitävänsä niistä.
—  Niin sanoo . . . Onpa m er

killinen m iehenalku . . .  Vieläpä 
tahtoo niitä m onta. Pitäisi edes 
kissoista tai kaneista, m utta villi- 
koirista, e i . . . Ja  m itä ne »dek
karit» ovat? Jotain villielukoita 
kai nekin . .  . Huh. M itäs tässä 
seuraavassa sitten on?

Siinä oli: D ear Sir. Voisitko 
tuoda m inulle Jerry W illiamsin 
»Twist in Patrician». Se on niin 
ihana. Varsinkin siinä »Hello, 
good bye»-kohdassa m ä m einaan 
m ennä ekstaasiin. Olethan niin 
kultainen. Sirpa.

—  Oliko täm ä kaikki nyt suo
menkieltä? Jos oli, niin sitten mi
nä en enää osaa sitä. M inua a l
kaa kauhistuttaa . .  .

Joulupukki avasi kädet vavisten 
^seuraavan kirjeen. Siinä luki hor

juvin alakoululaiskirjaim in: R a
kas Joulupukki, tuo m ulle Ferku 
taikka Nafikka. Ei niitten kyllä 
tartte ihan oikeita olla, m ut nä- 
kösiä kumminkin, toivoo Timo.

Joulupukki katsoi apua anoen 
M estaritonttua, m utta täm ä h a
roi partaansa aivan ymmällä. —  
N äk ö isiä . . . ,  toisti Pukki valit
taen. M istä m inä tuollaisten näön 
tiedän. Voi voi sentään . . . Hän 
pyyhki suureen nenäliinaan hiki-

karpalot o tsaltaan ja avasi uuden 
kirjeen.

—  M oin Julgubbe. Viittiks tuo
da m ulle oikein stailin m ontturau- 
dan, kun naapurin Reiskallakin jo 
on, m ut m ulla ei oo, kun faija 
sanoo, ettei hällä  oo mania. Jas
ka.

—  M uistaakseni faijalla tarkoi
tetaan isää, M estaritonttu m uiste
li. Ja m ania . . .  eikös se ole joku 
sellainen pakkomielle . . .

—  N iin taitaa olla . . .  M utta 
se m ontturauta, m ikä se sitten 
on . . .?

—  M inulle se tuo mieleen la
pion, sanoi M estaritonttu.

—  Lapion . . .  ehkä se tosiaan 
on lapio. Täm ä Jaska siis kaiketi 
tarkoittaa, että isällä on sellainen 
pakkomielle, ettei halua antaa po
jalleen lapiota. Sepä vasta kum m a 
isäukko . . .

—  M utta eikö siinä sanonut, 
että isällä EI olisi m aniaa . . .

—  Niin kyllä, m utta se voi ol
la kirjoitusvirhe . . .  tai sitten me 
emme ym m ärrä alkuunkaan, mi
tä hän tarkoittaa. Voi hyvä tava
ton . . . miksi 'he toivovat noin 
m erkillisiä lahjoja . . .  miksi he ei
vät enää halua suksia ja  kelkkoja 
ja hevosia ja n u kkeja . kuten en
nen . . . M ikä heihin on mennyt, 
M estaritonttu?

M estaritonttu m ietti otsa rypys
sä. Ja  koska hän oli varsin viisas, 
niin tonttu  kuin olikin, hän pian
kin keksi:

—  M inä luulen, että ajat ovat 
m uuttuneet enemmän kuin me. 
Toisin sanoen me olemme jää 
neet ajasta jälkeen. M ehän olem 
me liikkeellä vain joulunajan, 
muulloin vietämme täällä K orva
tunturilla hiljaista kotieläm ää.

■—• Niinhän se taitaa olla, Jou
lupukki myönsi. M utta m itä me 
sille nyt enää voimme . . .

—  Ehkä sentään jotakin. On
han jouluun vielä aikaa. Ehdotan 
että laitam m e päähäm m e näky
mättömäksi tekevän hiipan ja m e
nemme pariksi viikoksi ihmisten 
ilmoille, koteihin, kouluihin —  
kaikkialle, missä on lapsia ja  nuo
ria. Kun seuraam me heidän puu
hiaan ja  harrastuksiaan, niin var
m aan opimme niistä jotakin.

—  E hkä meidän pitää tehdä 
niin, m yönteli Joulupukki apeana. 
Vaikka kyllä minusta olisi parem 
pi, että luopuisin näistä hommista 
ja alkaisin nauttia kansaneläket
tä . . .

—  N o no . . ., M estaritonttu 
nuhteli. E t saa ajatella tuollaista. 
M itä sanoisivat lapset, jos ei Jou
lupukkia enää olisi. Uskovathan 
he vielä sinuun ja  se on pääasia. 
Ja  tuskin sinä vielä kansaneläket
tä saisitkaan. V astahan olet kuu
dennella sadalla. Olet vielä täysin 
työkykyinen ja  . . .

—• N o hyvä on, hyvä on . .  . 
enhän m inä sitä aivan tosissani 
sa n o n u t. .  . T uohan sitten hiip
pani, niin lähdetään . . .

N iin . . .  ehkä juuri teidän ko
tonanne tai teidän koulussanne on 
joku istua kyyhöttänyt jollakin 
näköjään tyhjällä tuolilla tai pen
killä. Ehkä joku on pienen vilah
duksen hänestä nähnytkin —  tai 
tuskin sentään. Siihen tarvittaisiin 
satusilmiä ja nykyihmisten satu- 
silmät ovat sokaistuneet television 
kuvapintaan tuijottamisesta.

M utta uskon, että Joulupukki 
ja M estaritonttu ovat pitäneet sil
m änsä ja  korvansa avoinna, joten 
—  ovatpa toivomuksenne miten 
m erkillisiä tahansa, kyllä he ne 
jo ym m ärtävät. E ri juttu  on, voi
vatko he niitä kaikkia merkilli
syyksiä teille tuoda. Rajansa se 
on Joulupukillakin.

M. H:nen

KIVIJALASTA 
SE ALKAA 
TEILLÄKIN

Poika rakentaa 

vielä palikoista, mutta 

isä rakensi kodin 

palkkatilinsä avulla.

Se  oli kivijalka, joka piti... 

ja osuuskassa  tuli 

rahoitusasioissa vastaan. 

Olipa tavoitteenne 

mikä tahansa, palkka- 

tili auttaa Teitä 

toteuttamaan sen.



N:o 4  —  Joulukuu 1962

•J

K O S K E L A I N E N 9

/ N y k y a i k a n a

—  M itä sanoitkaan?
—  En m itään erikoista.
-— E t m itään erikoista . .  . olin 

kuulevinani sinun kiroavan.
—  Sekö sitten olisi erikoista. 

Ihan tavallinen lyhennös.
—  Lyhennös?
—  Niin, lyhennös. Suomenkie

li on niin hankalaa. Ilm aistak
seen jotain täytyy ladella pitkiä 
vaikeasti taivutettavia sanoja tusi
noittain. Tuom m oisen lyhennök- 
sen avulla voidaan yhdellä sanal
la ilmaista että on tapahtunut jo 
tain yllättävää tai tavallisuudesta 
poikkeavaa.

—  M ielestäni olit tavallisuudes
ta poikkeava käyttäessäsi lyhen- 
nöstä.

—  K iitän kunniasta.
—  Pidä hyvänäsi. Olet siis 

edelleenkin sitä mieltä, että — kele 
on kirosana.

—  K irosana . .  . Kuinka . . .  Ei 
tiedätkös. K irosanoja ei enää ole
kaan. N ykyään on vain iskusano
ja. Ilm aistaan jotain, niinkuin äs
ken jo  selitin, jokin asia tai ta
pahtum a lyhyesti, pontevasti ja 
ytimekkäästi. N uo  sinun kirosana
si ovat siis vain puhekielen rik
kautta  niinkuin m onet lainasanat
kin.

—  Miksi sitten kiitit kun huo
mautin etten juuri käytä sitä ri
kasta puhekieltä?

—  Niin . . .  katsos . . .  kun . . .
—  Ä lä venyttele. Käytä puhe

kielen rikkautta peittäm ään aja
tuksen tyhmyyttä.

—  Ajatuksen tyhmyyttä. Sinä
pä sen kuiskasit. A jatuksen tyh
myyttä. Tai täydellistä ajattele
m attom uutta. Puhua vaan ilman 
ajatusta. Sehän on helppoa sil
loin kun on noita sanoja jotka so
pivat jokapaikkaan ja ilmaisevat 
m itä tahansa. Senkun vaan päl
pättää vanhasta tottum uksesta. Ei 
tarvitse etsiä oikeata ilmaisua. Voi 
olla ettei sitä tyhjästä päästä löy
tyisikään. Siis: kielen rikkautta 
—  mielen tyhjyyttä.

—  Entäs se lauta jota ei lyödä 
seinään.

—  Vertausku vaisuutta. Jum a
laisen laudan avulla m uistutetaan 
Suomen kansalle, että puu on 
rikkautemme, koko olem assa
olomme peruste.

—  Parantum aton. Saat luovu
tusvoiton. M utta kuule. Kirjoita 
noista yleisönosastoon. Se olisi ki
vi ankkalam m ikkoon: herättäisi 
pahennusta ja  pahennus m ielen
kiintoa.

—  En ole m itenkään purkaan- 
tumisen tarpeessa. Ja  jos olenkin 
voin purkaantua sinuun.

—  Oliko siinä kaksimielisyys.
—  Sinun puheitasi. Ensin ki

roilet ja sitten puhut kaksimieli
syyksistä.

—  Sinä kirosit, hyväherrarikas- 
puhekieli.

—  Hyvä on. M inä kirosin m ut
ta pitääkö sinun jankuttaa siitä 
koko ilta? Ja keksiä vielä kaksi
mielisyyksiä? V äännät ja kään
nät k a ik e n . . .

—  N o . . .  no. Pörriäinen. Käy
tit vain päätettä  tyyliin: Paavo 
Rintala, ja  se sai m inut ajattele
m aan kaksimielisyyksiä.

—  Älä nyt sentään R intalaa 
syytä om ista ajatuksistasi. J a  kai
ken lisäksi kaksimielisyyksien ai
ka  on jo o h i . . .

-— Onneksi.
—  Niin onneksi. Inflaation 

avulla.
—  Inflaation?
—  Niin. Välkyt vaativat jo ju 

tulta  kolme neljä mieltä. V aati
mukset kasvavat. H arrastajat vä
henevät. Paitsi että tietysti tulee 
aina osa ihmiskuntaa olem aan 
sillä tasolla että  löytää virnuile
mista kaikista ja  kaikesta, niin et
tei uskalla suutaan avata.

—  M utta se R intalan viimei
sin. K iittävät arvostelut kaikilta 
O tavan m iljoonapalkinto ynnä- 
m uuta. Ja  sem moinen teos. K ieli
asu: »Kyllä ollaan, herra m ar
salkka. Me voisimme siirtyä autoi
hin». Pääm ajan kenraalin  suusta 
tuokin. Pahanpäiväinen ajanviete- 
romaani.

—  Sanoisit sentään parem m an
puoleinen. Olihan siinä ehyenä se 
viisas om alaatuinen mummo. Ja 
m itä m uuta voisi R intalalta tässä 
jutussa enää odottaakaan. Sanoit 
äsken: kivi ankkalam m ikkoon, pa
hennus, mielenkiinto. Se on: ra 
haa. Viimeinen o s i  voi olla mitä 
tahansa. R ahat tulevat joka ta
pauksessa. Ja  jos ei enää herätä

lisää pahennusta, tulee kiitoksia.
—  Aivan. Jos sinulla olisi ta

pana huitaista jokaista vastaantu
lijaa korvalle, sinua moitittaisiin. 
Sitten jättäisit pahan tapasi. Sai
sit kiitosta. Ei tarvitse kuolla kii
tosta »ansaitakseen».

—  Ja jotkut yrittävät kiittää 
om aansa m oittim alla muita. M uis
tathan m iten laihialainen kirjoitti 
»M ikä pitäjä paras» juttunsa. 
Yritti kehua Laihiaa m oittim alla 
N urm oa. Oli siinäkin paras p itä
jäläinen asialla.

—  Entä koskelainen juttu?
—  No jaa. Keskitasoa muuten, 

paitsi se kömmähdys. Kaikki hy
vät kunnallishallinnon ansioksi.

—  A nnetaan anteeksi. K irjoit
taja saattoi olla joku vanha kun- 
nanpam ppu. Sokaistunut. Yritti 
ainakin parhaansa. Ja jokainen 
vähänkin tarkkaavaisempi lukija 
älysi koiranhaudan.

—  K oiranhaudan. Sanoisit m ie
lettömyyden.

—  Entäpä jos ei ollutkaan kun- 
nanpam ppu?

—  Toivottavasti ei sitten siksi 
tulekaan.

—  Taidat olla vieläkin närkäs
tynyt kun ep ä iliv ä t. . .

—  Ääh. En m inä nyt sentään 
ainakaan om asta mielestäni ole 
m ikään N um m isuutarin Esko. 
»Tyhmyydelle olen vihainen kuin 
rakkikoira». Jos joku luuli niin 
luulkoon. M utta kuntalaisten yleis
tä m ielipidettä olisi m uokattava. 
N yt on niin että jos veroäyri nou
see, saa kunnallishallinto siipiinsä. 
Ihmekös tuo jos kunnallismiehet 
erehtyvät ajattelem aan että kun
nan etu on tärkeäm pi kuin kun
talaisten etu, tai että kunta on 
itsetarkoitus, eivätkä . . .

—  Älä nyt taas saarnaa.
—  Ai, anteeksi.
—  Miksi se noin hyppelee?
—  Niinhän m eidän aina hyp

pelee.
—  Bileamin aasista —  ham 

m asharjaan niinkuin Antin k ir
joitelm a kerran kerholehdessä. 
M uistatko Antin?

—  M uistan. M utta hän ei enää 
ole A ntti vaan Andre.

—  M uuttanut nimensä. Ja  noin 
omituisesti. Andre.

—  Vain taiteilijanimi. Etkö 
tosiaan tiennyt, että  Antti M oila
nen ja niinkutsuttu m uusikko 
Andre M ohan ovat yksi ja sam a 
henkilö.

—  Antti iskelmäalalla. N o 
myönteinen ala.

—  M yönteinen ala?
—  Tarkoitan: ala johon suh

taudutaan myönteisesti. Iskelmä- 
palstoilla ylistetään joka-ainutta 
ruikutusta jonka äänittäm isen lait
teet ovat kestäneet. Ennenvanhaan 
kun joku vähem m änkaunis meni 
valokuvattavaksi niin »levy» h a l
kesi, niinpä tulikin vain kauniita 
kuvia. R um aahan oli m ahdoton

Vain Te itse voitte var

mistaa kantorahoien py

symisen oman elinkeinon

ne palveluksessa

0  osuuskassat ovat myön

täneet yli puolet maa- 

ja metsätalouden saa

masta luotosta —  enem

män kuin muut rahalai

tokset yhteensä

0  osuuskassojen luotonanto 

suuntautuu kotiseudulle 

ja 66 %  siitä ovat saaneet 

yksityishenkilöt

aikaansaada. N yt halkeaa »levy» 
äänitettäessä ja valm iit levyt ovat 
toinen toistaan parem pia, ei kos
kaan toinen toistaan huonompia.

—  Koskahan m eidän suumme 
halkeavat.

—  Ei niinkauan kuin vanhat 
sanaparret pitävät paikkansa.

—  Lohduttavaa.
—  Tiedätkö, m itä m erkitsevät 

kirjaimet: koo oo pee.
—  Kansallisosakepankki.
—  Pee yy pee?
—  Pohjoism aiden Yhdyspankki.
—  Pee öö pee ii?
—  Pohjoismaiden . . .  Ei. Poh

janm aan Österbottens . . .  e i . .  . 
En saa selville.

—  Pöpi.
—  M itäh. . .
—  Niin . . . PÖPI.
—  Aih . . .  M utta m itä m erkit

sevät kirjaimet: än än koo yy?
—  N uorten Naisten Kristillinen 

Yhdistys.
—  Än äm koo yy?
—  N uorten Miesten Kristillinen 

Yhdistys.
—  E ntä äs ää  än koo yy?
—  Sänky, hyvä mies.
—  Isoäidinäitisi sanoisi nyt et

tä: än än ee koo pee pee än äs.
—  Tipahdin.
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Kosken T.L komppania 
jatkosodassa

Loppuosa Yrjö Väinölän päiväkirjan mukaisesta muistelmasta.

6. 11. loppui alistussuhde II pa
taljoonaan ja kom ppania vaihtoi 
Tsopinan kylän itäpuolella ole
vaan varmistukseen 5. kom ppa
nian kanssa. Kom ppania jäi ase
miin kylän itäpuolelle tien etelä
puolelle, 1. kom ppanian ollessa 
tien pohjoispuolella. Illalla yritti 
vihollinen hyökätä 1. kom ppanian 
lohkolla, m utta se torjuttiin. Stm. 
Simola haavoittui lievästi selkään.

—  N uorten  naisten ei koskaan 
pitäisi puhua noin sopimattomia.

—  Niin isoäidinäiti. M utta nyt 
elämme atom iaikaa. V aatim atto
mammin sanottuna televisioaikaa.

—  Se pahanhengen rakkine . . .
—  Pörriäinen.
—  K u ltap u p u . . .  se rakkine 

sekaantuu jo kohta uniimmekin.
—  P ö p ip ö p i. . . pörrinen . . .
—  Kultapu . . .  konkurssihara- 

v a . . .
—  En tarkoita ekonoomista 

vaan psyykistä vararikkotilaa. —  
vieraille tarjo taan kahvi p itkävar
tisessa leipälapiossa, silloin tulee 
vain tumm a varjo pesupulveri- 
purkkiin.

—  zzzzz.
—  Kuusi yhdeksän kolme yh- 

deksä k u u s i. . .  hyvää huom en
ta . .  . et m itenkään. Oli oikein 
epäonnettom uus että . . .

—  Ä lkää miettikö: kuka . . .
—  ja miksi.
—  Me täm än teimme . . .
—  me kaksi.
—  Paavo Rintalan m ukanaoloa 

en käsitä enkä hyväksy.
—  Sinähän kunnioitat Paavo 

Rintalaa niinkuin maalaispoliisi 
joulupukin univorm ua . . .

—  Opimme jotakin. —
—- Tiedämme: miksi näytelm ä

kirjailijoita on vain runsas kou
rallinen . .  .

—  miiksi film ien käännösteks- 
tit ovat niin avuttom ia.

Vakka ja  K ansi

7. 11. Olemme sisämajoitukses- 
sa Tsopinan kylässä ja koska toi
set joukot etenevät tietä pitkin on 
varmistuksemme poistettu. Sisä- 
majoituksemme ja tk u i aina 11. 11. 
asti ja sinä aikana suoritettiin lä 
himaastossa partiointia ja h ara
vointia. Tällaisessa tehtävässä 
haavoittui 8 .11 . stm. O. Alhaisi 
rintaan. Lentotoim inta on vilkasta 
ja pakkasta on 15— 20 astetta, 
m utta täit sen kun lihovat.

11. 11. lähti kom ppania m ars
sille Karhum äkeen päin. Ensin 
marssittiin 5 km Padun kylään ja 
edelleen sivutietä pohjoiseen 3 
km. Siellä kom ppania otti vas
taan varmistuksen JR 25. kom p
panialta ja asettui torjuvaan puo
lustukseen, niinsanotusta »Helve- 
tinm utkasta» tien vasemmalle ja 
M akkaralam m in itäpuolelle. 
Kom ppanialle alistettiin 4 kk:ta. 
Olimme 8 km päässä K arhum äes
tä, koko rykm entti. M aasto on 
korkeita kallioita ja syviä laak
soja.

12.11. on kom ppania varmis
tam assa M akkaralam m in itäpuo
lella. Päivän aikana kävi partio 
etum aastossa ja kohdattuaan vi
hollisen noin 1 km päässä itä- 
suuntaa, se palasi takaisin.

13. 11. alistettiin kom ppania 
II pataljoonaan, jääden kuitenkin 
entiselle paikalleen varmistamaan. 
Klo 9 lähti 1. ja 2. kom ppania III 
pataljoonan m ukana koukkauk
seen vasemmalle, ja palasivat jou
kot illalla entisiin asemiinsa. I p a 
taljoonan väliaikainen kom entaja 
kapt. Järvinen m uutti kom ento
paikkansa kom ppaniamm e ko
m entotelttaan.

14.11. loppui alistussuhde II 
pataljoonaan. K lo 8.30 lähdimme
1. kom ppanian ja II pataljoonan 
osien m ukana koukkaukseen va
semmalle tavoitteena Kaljojärvi. 
Noin 1 kilom etrin edettyämme 
saimme kosketuksen viholliseen ja 
eteneminen pysähtyi. Klo 12 haa

voittui korpraali A. Levola vai
keasti. Päivän aikana yritettiin 
kaksi kertaa hyökkäystä, m utta 
edessä olevista bunkkereista tuli 
niin kova vastus ettei voitu edetä. 
Klo 15 haavoittui korp. 1. Kesä- 
lä ja klo 16 antoi pataljoonanko
mentaja perääntym iskäskyn. Vi
hollinen oli alkanut saartaa va
sem malta sivustalta avaten kii
vaan tulen vetäytyessämme. 
Kom ppania vetäytyi varmistuslin- 
jalle. jääden asemiinsa.

15.11. oli kom ppania varmis- 
tustehtävässä Kum tsojoen pohjois
puolella. Klo 14 ryhmittyi kom p
pania etenem istä varten yhdessä 
III pataljoonan kanssa, tavoite sa
m a kuin eilen. Eteen lähetetyt 
partiot kohtasivat kuitenkin ko
van vastarinnan ja hyökkäys meni 
myttyyn. Klo 18 luovutti kom ppa
nia varmistuksen 9 kom ppanialle.

16. 11. klo 8.00 sai kom ppa
nia käskyn s iirtyä  K um tsajoen  
eteläpuolelle varm istukseen , 
noin 1,5 km :n päähän  m aan 
tiestä. V arm istus o te ttiin  v as
ta an  Er. P. 21 jouko ilta  ja
1 joukkue läh ti e teen  v a r
m istukseen II joukkueen  jä ä 
dessä taakse  lepoon. Illa lla  
käv i v iho llispartio  asem ien 
edessä.

17. ja  18. 11. oli partio to im in
taa  ja  joukkuee t vuo ro tte liva t 
edessä varm istuksessa.

19. 11. o ltiin  edelleen  sam as
sa paikassa ja  partio  läh ti o t
tam aan  y h tey ttä  etelässä ole
vaan  JR  60, m u tta  jo u tu i p a 
laam aan  p im eän tu ltu a  y h tey t
tä  saam atta . K om ppania sai 
täydennystä  2 au. ja  10 m ies
tä, enim m äkseen vanhem paa 
ikäluokkaa L appeenrannan  
koulutuskeskuksesta . S aam am 
m e tiedon m ukaan  on S-ryk- 
m en tti ja  JR  25 koukkineet 3 
km :n päähän  K arhum äestä .

20. 11. läh e te ttiin  uudelleen  
partio  o ttam aan  y h tey ttä  K a r
hum äen  eteläpuolella  olevaan 
JR  60. P artio  palasi seuraava- 
na päivänä saa tuaan  m ain itun  
yhteyden. V ihollinen am pui 
pa ta ljoonaan  tykistö llä, jolloin
2 m iestä k aa tu i ja  useita  h a a 
voittui. S aadun  kom ennuksen 
m ukaan  tehdään  tä ä ltä  k iik a
rilla  h ava in to ja  K arhum äkeen  
ja  havainno ista  p idetään  k ir 
jaa . T änään  k u itenk in  sum u 
esti hava in to jen  teon. M iehillä 
oli lääk ä rin ta rk as tu s  komissio- 
n in  syyniä varten .

22. 11. oli kom ppania edel
leen varm istuksessa K um tsa
joen  eteläpuolella. L ähe te tty  
partio  to tesi edessä olevan Ri- 
go järven  eteläpuolisen  m aas
ton olevan vapaan  vihollisista. 
I joukkueen  joh ta jaksi tu li

suoraan  R U K :sta v än rikk i P. 
Niemi.

23. 11. oli asem at edelleen sa
m at. T änäänk in  saatiin  täyden 
nystä, sillä II joukkueen  joh 
ta jak s i tu li v än rik k i N. Rättö, 
hänk in  »vihreä» mies. T änään 
saa tiin  siviilistä  tu lle ita  pake t
te ja , jo ita  o livat kyytim ässä 
M. U rm as ja  V. N aum i.

24. 11. oltiin edelleen sam ois
sa asem issa ja  suo rite ttiin  p a r
tio in tia  etum aastossa.

25. 11. tek i kom ppania  par- 
tio re isun  eteen teh täv än ä  ot
ta a  selvää v ihollisen  asem ista. 
T ällöin todettiin  sen m ieh ittä 
neen edessä o levat kukkulat. 
I joukkueen  p o ja t o livat k aa 
tan ee t po lttopuukseen tervas- 
hongan, joka yön aikana pol
te ttaessa  oli teh n y t m iehistä 
neekereitä .

26.11. oli jo  kym m enes p ä i
vä sam oissa asem issa. Ilm at 
o livat olleet leu to ja  ja  joskus 
sateli lun ta . K om ppania y ritti 
tänään , 1 kom ppanian  varm is
tam ana, va lla ta  hyökkäyksellä 
edessä olevan kukku lan . Ty
kistökesk ityksen  jä lkeen  k ie r
re ttiin  kukku lan  taakse  m etsän 
suojassa ja  päästiin  k u kku la l
lekin. Se oli ku itenk in  vahv is
te ttu  bunkkere illa  ja  siellä oli 
vahva m iehitys. L iian  pienen 
joukon am pum atarpeet alkoi
v a t loppua, jo ten  oli vetään- 
ny ttävä  takaisin . K ukku lan  lä 
heiseen m aastoon jä te ttiin  ku i
tenk in  varm istus yön ajaksi.

27. 11. ja tk e ttiin  eilen kes
ken  jä än y ttä  läksyä kukku lan  
valtaam iseksi. Tykistö  am pui 
kukku la lle  80 kp l 6-tuum aisia 
ja  sitten  y rite ttiin . V ihollinen 
oli ku itenk in  yön aikana  vah 
v is tanu t asem iaan, jo ten  y ri
tyksestä  oli ny tk in  luovuttava. 
K om ppania saik in  käskyn siir
ty ä  K um tsajoen  pohjoispuolel
la olevan M akkaralam m in  poh
joispuolelle noin 3 km :n  p ää
hän  ns. »H elvetinm utkasta». 
Klo 19.00 olim m e perillä  S-ryk- 
m entin  huolto tien  varressa, 
alueella, jossa liikkuu  paljon 
vihollispartio ita.

■28. 11. olim m e levossa ja 
valm istu im m e huom ista suur- 
rynn isty stä  varten . T änne m ä
keen, jossa olem me, on kokoon
tu n u t m onenlaista porukkaa. 
Ohi ku lkeva huolto tie  vie lä
pi korp ien  15 km :n  päässä ole
vaan  S -rykm entin  tuk ikoh
taan . Sam an tien  v arressa  on 
m yöskin JR  26:n III pataljoo
nan, eli parem m ink in  tunne
tun  »Pärnin  pataljoonan» tu 
kikohta, joka oli eilen tuhon
n u t m ilte i viim eiseen m ieheen 
suu ren  v ihollispartion .
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puu tuo hyvinvointia
. . .  ja puusta tehdään h yv in v o in 
tia. Tuhannet kädet tekevät sen 
valm iim m aksi —  tuhannet sa avat 
puusta p a lkkan sa. M etsäntuottajan 
p alkka on kanto raha, jo lla  hän 
varm istaa e linkeino nsa jatkuvuu
den o h ja a m a lla  ne erä erältä 
osuuskassaan.

Harkiten huomisen hyväksi

29. 11. klo 7.00 läh ti kom p
pania  pataljoonan  ja  siihen 
a lis te ttu jen  joukkojen  m uka
na suun tau ra lle . T eh tävänä oli 
ka tka ista  K arhum äkeen  jo h ta 
va m aan tie  ja  siten  k iris tää  
saarto rengasta . M ukana oli 
Kk-, Pst- ja  K rh-joukkoja  sekä 
rad iopuhelin ryhm ä. L isäksi oli 
m ukana sellaisiakin  h erro ja  
ku in  rin tam akirje ienvaih tajia , 
joiden piti tä s tä  re isusta  saada 
paljon  m ielenkiin to ista  pals- 
tan täy te ttä . Oli suojasää ja  osa 
joukoista liikku i suksilla, jo ita  
n iitäk in  oli jo  jo illekin  osas
toille jae ttu . K un joukot olivat 
edenneet noin 6 km  lähete ttiin  
partio  o ttam aan  kosketusta  v i
holliseen. Se palasi tu lita is te 
lu n  jä lkeen  klo 17.00. P im eän 
tu ltu a  oli hyökkäyksestä luo
vu ttava  ja  yön aikana palasi 
kom ppania entiseen m a jap a ik 
kaansa. Joukko ja  »hiippasi» 
p im eän aikana ja  suojalum es- 
sa teh ty  ta ivallus oli raskas.m

30. 11. oli kom ppania te lto il
la  levossa, o lihan  ny t sunnun 
taipäiväk in .

1. 12. oli todettava  jou lu k u u 
k in  alkaneeksi, va ikka  ei sitä  
näissä hom m issa paljon  huo
m aa, onko m arras- vai jou lu 
kuu, pyhä vai ark i. T änään  
läh ti kom ppania suorittam aan  
to issapäivänä kesken jään y ttä  
teh tävää. K om ppania saapui 
klo 23 noin 400 m etrin  päähän  
K arhum äkeen  jo h tav asta  ties
tä  jääden  siihen yön ajaksi 
vartioon. H iippaam ista h av a it
tiin  täm änk in  re isun  aikana, 
sillä joukot ovat yksinkerta i
sesti loppuun väsyneitä  ja  ha-- 
luttom ia.

2. 12. oli kom ppania  v arm is
tam assa sam assa paikassa, jo n 
ka varm istuksen  se luovu tti il
lalla kevyt os. 14:lle ja  palasi 
en tiseen m ajapaikkaan . Oli sel
keätä  ja  heikkoa pakkasta .

3. 12. läh ti kom ppania  huo l
to tie tä  m arssille  koilliseen n. 7 
km, jonne m a jo itu ttiin  puron  
varteen  kuusim etsään. Sam aan 
paikkaan  tu li iltapäivällä  koko 
pataljoona.

4. 12. oli kom ppania levossa. 
On saatu  levätä, ja  on saatu  
uusia v aru s te ita  ja  ja lk ineita . 
Paikka, jossa olem m e, on m el
kein suoraan  pohjoiseen K a r
hum äestä, jonne on m atkaa  n. 
4 km . P akkanen  tu n tu u  k iris 
tyvän  15—20 asteeseen ja  illan 
tu llen  v ielä lisää. Se antoi lii
ke ttä  ja  touhua tää llä  ko rves
sa.

5. 12. sai kom ppanian pää l
likkö pataljoonan  kom entajan  
käskyn, e ttä  kom ppania s iir
tyy II pata ljoonan  alueelle ja  
siitä edelleen eteläpuolella  ole
valle puro lin jalle , teh tävänä 
ja tk aa  hyökkäystä tavo itteena

M uurm annin  ra ta . Illa lla  pää
si kom ppania pu ro lin jalle , jo 
hon jä i yöksi varm istukseen. 
P äivä otti kovin  voim ille, kun 
k u lje ttiin  suu n tau raa  p itk in  
halk i korpien  ja  soiden. Illa lla  
pysty te ttiin  4 te lttaa  erääseen 
suonnotkoon, m u tta  n iitä  ei 
saatu  m illään  läm pim iksi v a ik 
ka  hyvillä  honkapuilla  saatiin  
kam ina t punaisiksi. Oli talven 
ehkä ky lm in  päivä, 50 astetta  
pakkasta , paleltiin . K enraali 
Lagus panssareineen  on tänään  
va llannu t K arhum äen  k au p u n 
gin ja tk aen  etenem istään  aina 
P oventsaan  saakka. Koko päi
vän on oma tykistöm m e an ta 
nu t tukea  panssareille . Illa lla  
tu li sella inenkin  varo itus, e ttä  
seudulla  liikkuu  vahva nais- 
bartisaaniosasto .

6. 12. on kom ppania sam ois
sa asem issa, jo ista  se ei voinut 
edetä läp i v ihollisen vahvojen  
bunkkerilin jo jen . P akkanen  on 
vain h iem an hellittäny t.

7. 12. ry h m itty i kom ppania 
e tenem istä  varten , sivustasuo- 
jan a  II I  pataljoona. K om pas
sin m ukaan  edettiin  suoraan  
yli kallioisen m aaston, läpi 
m etsien  ja  räm eitten  ja  pio
neerit tek iv ä t tie tä  kuorm as- 
tolle. V ihollinen oli yön a ika
na jä t tä n y t asem ansa ja  M uur
m ann in  ra ta  saavu te ttiin  klo 
15.30. S uun tau ra lla  haavo ittu i 
klo 10.30 stm . O. R aharan- 
ta  a s tu ttu aan  ansam iinaan. 
K om ppania ja tko i e tenem is
tään  rad an  suunnassa pohjoi
seen n. 2 km , ja  m ajo ittu i r a 
dan  ja  e rään  ky län  läheiseen 
m etsään. K ovassa pakkasessa

su o rite ttu  koukkaus oli ollut 
raskas. T e lta t pysty te ttiin  
m äntym etsikköön, e ikä te ltto 
jen  poh jillekaan  saatu  ju u r i h a 
vuja , koska ei o llu t kuusikoita 
lähellä. M utta  ku n  ihm inen  on 
oikein väsynyt nukkuu  se h y 
vin p a ljaan  lum enkin  päällä. 
Po lttopu iksi h ae ttiin  ahkiolla 
ky lästä  erään  talon la ttiapalk- 
keja . K un te lta t vähän  läm pe- 
n ivä t ja  korv ikkeet oli juo tu  
m ääräsi kom ppanian  päällikkö 
yöksi kovan vartion , m u tta  
luulen  ette i sitä  p idetty  la in 
kaan , ja  lisäksi luulen , e t tä 'v i
hollinen  oli yh tä  poikki kuin 
m ekin.

8. 12. läh ti kom ppaniasta  
vän rikk i N iem en johdolla k ak 
si partio ta  teh täv än ään  ase t
tu a  varm istukseen  H iis järv i— 
V am pajärv i väliselle  k an n ak 
selle parakk iky lään . Toisen 
partion  teh täv än ä  oli edetä pa- 
rakk iky lästä  luoteeseen m ene
vän rau ta tien  suunnassa 14 p y 
säk in  kohdalle ja  sen jä lkeen  
p a la ta  takaisin  parakk iky lään  
odottam aan  pataljoonan  saapu 
m ista. Klo 15.00 saapuik in  p a 
taljoona su u n tau raa  p itk in  
m ain itu lle  kannakselle , johon 
se m ajo ittu i harvakseen  pu ita  
kasvavalle ylängölle. S iitä  oli 
laa ja  näköala  yli e räm aaseu 
dun. V aikeakulkuinen  suunta- 
u ra  oli p itu u d e ltaan  10 km. 
P ioneerit avasivat tie tä  kuor- 
m astolle aarn iom etsään , jossa 
oli k aa tu illu t pu ita  ris tiin  ra s 
tiin. V arsinkin  hevoset o livat 
tänään  kovilla ja  eikä se ollut 
ihm ekään, sillä rav in tona  oli 
pääasiassa selluloosaa, jossa 
vain  n im eksi k au ra jau h o ja

joukossa. H einiä oli hyv in  v ä 
hän. E ikä se hyvinsyöneelle 
m iehellekään  olisi o llu t m i
kään  reisu, m u tta  n iillä  sapus
koilla, jo ita  saim m e, väsyi pe
rä ti. K äsittihän  ruoka pääasi
assa leipää ja  k o rv ike tta  ja  
joskus harvo in  saim m e ken ttä- 
keittiöstä  soppaa ja  k au rap u u 
roa. H ernesoppa oli en im m äk
seen ve ttä  ja  perunakeitto  oli 
teh ty  pale ltuneista  perunoista, 
m u tta  nälkäinen  söi n iitäk in .

9. 12. ja tk e ttiin  m atkaa  suun
tau ra lla  luoteeseen noin 6 km. 
M atkanteko oli edelleen  hyvin 
vaikeaa. K ukaan  ei p u h u n u t 
sen kun  vain  nosteli väsyneitä 
raa jo jaan . M atkanteon va ikeu 
desta saa käsityksen, kun  tu n 
ti m eni a ikaa k ilom etriä  kohti. 
K om ppania pysty tti te lta t ja  
jä i pa taljoonan  reserviksi. 
N äyttää siltä , e ttä  tästäpuoliin  
saam m e olla m iltei pim eässä- 
kin, sillä koko kom ppania saa 
paloöljyä vain  2,5 1. päivää 
kohti.

10. ja  11. 12. k äv iv ä t p a ta l
joonan kom enta ja  ja  kom ppa
nianpää llikkö  m aasto tieduste- 
lussa puolustusasem ien valitse
m ista varten .

12. 12. siirty i kom ppania  
L eunajoen itäpuolelle noin 1,5 
km :n levyiselle ka is ta lle  puo
lustusasem iin . K aista  jaettiin  
eri joukkueiden  kesken tu k i
kohtiin , jo tka  jä r je s tiv ä t v a r
m istuksen. M aasto on soista, 
p ieniä kum pareita  välissä. 
M uurm annin  radalle  on m a t
kaa n. 6 km  ja  K arhum äkeen , 
suoraan  e telään  n. 25 km . P ak 
kasta  on 15 astetta .
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KORKEAKORKOINEN SiSSSTÖTILI
antaa enemmän

Korkeakorkoinen säästötili on erikois- 
talletustili, jolla maksetaan 5 % :n  kor
ko eli enemmän kuin säästö- ja karttu
valla tilillä. Säästöt ovat sidotut 12 
kuukaudeksi tilin avaamisesta alkaen. 
On edullista pitää säästövarat tilillä, 
joka tuottaa ja |oka on muiden talle
tustilien tavoin kokonaan veroton se
kä pääoman että koron suhteen.

oikea ratkaisu

Kos ken  T.l. O s u u s k a s s a

Markka

13. 12. K om ppania on edel
leen  puolustuksessa. P äivän  
a ikana  suo rite ttiin  erinäisiä 
jä r je s te ly jä  ja  kunnostettiin  
asem ia.

14. 12. läh tiv ä t joululom alai- 
set, ka ikk iaan  9 m iestä.

15— 17. 12. v iivy ttiin  en tise l
lä  puo lustuslin jalla . P ärn in  
porukan  m iehiä käv i tieduste- 
lu re tk e llä  ja  työlom alaiset p a 
lasivat lom ilta.

17. 12. tu li ku luneeksi puoli 
v u o tta  y lim äärä isten  k e rtau s
h a rjo itu sten  alkam isesta.

18. 12. käv i JR  26 upseere i
ta  ta rkastam assa  asem iam m e 
tu lev aa  vaih toa varten . K yllä 
täm än  lohkon m ielellään  m uil
le jä ttääk in , siksi ikävää  seu
tu a  se on. A ikaa on ko ite ttu  
saada ku lum aan  soittelem alla 
yh teen  h u u liharpu illa  ja  k inas
te lem alla  m uun puu tteessa  sii
tä , kum pi on parem pi ajopeli 
re h u k ä rry t vai tu u ppu rit. Jo 
ten k in  oli a ikaa k u lu te ttava , 
k u n  ei v iho llinenkaan  h ä ir in 
ny t. Klo 15.00 luovutti kom p
pan ia  lohkon edellä m ain itun  
yksikön III pataljoonalle.

19. 12. klo 4.00 läh ti kom p
pan ia  liikkeelle rau ta tien  suun 
nassa etelään. Osa m iehistä 
h iih ti suksilla  pataljoonan  
huoltoportaaseen , osan m ars
siessa sinne ja la n  kuorm aston  
m ukana. S ieltä m atkaa  ja tk e t
tiin  osaksi M uurm annin  ra taa  
ja  osaksi m aan tie tä  p itk in  
K arhum äkeen , jonne saav u t
ti in  klo 12.00. S iellä p idettiin  
p ien i paussi ja  ta rk aste ltiin  
asem aa ja  rad a lla  hääriv ää  po
ru k k aa , joka  oli saam assa ra u 
ta tieyh teyden  Suom een k u n 
toon. M arssia ja tk e ttiin  etelä- 
suu n taan  5 km  ja  m ajo itu ttiin  
Ä än isjärven  läheisyyteen. M ie
h istön  m ieliala on korkealla, 
s illä  onhan  luvassa lepo koko 
I pataljoonalle . II  ja  II I  p a ta l
joona jä iv ä t entisille paiko il
leen.

20. 12. klo 7.30 läh ti kom p
pan ia  edelleen m arssille. Tel
ta t  p u re ttiin  ja  las ta ttiin  p a 
ta ljoonan  kuorm a-autoih in . 
M ukana m eni m uu tam a mies 
m ajo itustieduste luun . P äivällä  
saavuim m e m ajo ituspaikalle  
U unitsan  ky lään , jossa te lta t 
o liva t jo  pystyssä. P a ikka  on 
20 km  K arhum äestä  e te lään  
U unitsajoen  rannalla . K un te l
ta t  oli saa tu  kuntoon  läh ti p a r
tio  läheiseen ky lään  saunatie- 
dusteluun . Sekä m iehet e ttä  
hevoset ovat väsyneitä  kahden 
p ä iv än  m arssista. On lauan tai- 
il ta  ja  jou luk in  lähestyy. S iv ii
li h ääm öittää  jo 1911 ja  sitä 
ennen  syntyneille  m iehille. T ä
n ään  o te ttiin  m iesten lu k u 

m äärä  ylös pataljoonassa, jo n 
ne kom ppanioiden k ir ju r i t  oli
v a t kokoontuneet.

21—23. 12. oli kom ppania 
täydessä levossa. L ähestyvää 
jou lua  v arten  kunnostettiin  
te ltto ja  ja  p ilko ttiin  ku ivuneis
ta  hongista po lttopu ita  joulun- 
pyhiä  varten . P u ita  ku lu ik in  
paljon, sillä pakkanenk in  on 
jä lleen  leudon kauden  jälkeen 
kohonnut 20 asteeseen.

24. 12. on jou luaa tto  vuonna 
1941. Koko pataljoonalla  oli 
U unitsajoen jää llä  ju m alan p a l
velus, jossa saarnasi pa taljoo
nan  pastori Laiho. Ju m a lan 
palveluksen jä lkeen  puhui pa
ta ljoonan  kom entaja  m aju ri 
Jansson. Lyhyessä jäähyväis- 
puheessaan kom enta ja  k iitti 
m iehistöä hyvästä  yhteistyöstä 
ta iste lu iden  aikana , sillä olihan 
pataljoona ny t v iim eistä k e r
taa  koolla nykyisessä kokoon
panossaan. Klo 18.00 jae ttiin  
jou lu h erk u t ja  paketit.

25. 12., Jou lupäivä, ku lu i täy 
dessä levossa pakkasen  p au k 
kuessa.

26. 12., T apaninpäivänä, k ä 
vi kom en ta ja  m a ju ri Jansson 
joka  te ltassa  hyvästelem ässä 
pu ristaen  vakavan  näköisenä 
jokaisen  m iehen k ä ttä . H änet 
oli .siirre tty  T u rkuun  Sk-pii- 
riin . M iesten mies, p idetty  ko
m en ta ja . P akkasta  oli 35 as
te tta , joka ku itenk in  seuraa- 
vana  päivänä  hellitti.

28. 12. läh tiv ä t U udenvuoden 
lom alaiset ja  29. ja  30. päivä 
v ie te ttiin  edelleen levossa.

31. 12., U udenvuoden aa ttoa 
v. 1941 v ie te ttiin  edelleen Uu- 
n itsa joella  ja  uusi vuosi o te t
tiin  vastaan  ku inkas m uuten  
kun  am pum alla. P o ja t ikävöi
vä t ja  lau lo ivat »K uuban sere- 
naadia», joka  sai tää llä  Itä- 
K a rja lan  korvessa tu lk ita  ne 
tun tee t, jo ita  sillä he tkellä  poi
k ien  rinnoissa liikkui. Vuosi 
1941 oli vaipunu t m uisto jen  
joukkoon ja  m oni tä lle  re tk e l
le läh teny t oli löy tänyt m a t
kansa pään  ta iste lussa isän 
m aan  puolesta. R auha heidän 
m uistolleen.

K ertom us K osken kom ppa
n ian  vaiheista  ja tkosodassa v. 
1941 p ää ttyy  m inun  osaltani 
tähän , koska osanani oli ny t 
ko tiu ttam inen . En ole tah tonu t 
tehdä  täs tä  kertom uksestan i 
m itään  »T untem atonta sotilas
ta», v aan  py rk iny t kertom aan  
tosiasiat arkivalossa. E hkä v ie
lä joku m yöhem m in m ukana 
ollut voi ja tk a a  täs tä  k erto 
m alla, m itä tap ah tu i isän 
m aam m e kohtalon vuosina 
1942— 1944.

Loppu

— R ahayksikköm m e m arkan  
arvo m u u ttu u  1. pä ivänä  tam 
m ikuu ta  1963 satakerta iseksi 
niin, e ttä  100 vanhaa  m arkkaa  
vastaa y h tä  u u tta  m arkkaa  ja 
yksi vanha m arkka  u u tta  pen 
niä.

— V uoden alussa lasketaan  
liikkeelle uudet setelit ja  m e
ta llirah a t, jo tka  ovat u lko 
näöltään  sam anlaisia vanhojen  
sam anarvoisten  raho jen  kans
sa sekaannusten  välttäm iseksi.

— V arsinaista  setelinvaih toa 
ei ta rv ita  yleisön taho lta  eikä 
setelien  ta rk as tu s ta  ta i le ik 
kausta  suo rite ta  rah an u u d is
tuksen yhteydessä, vaan  ra h a t 
v a ih tuva t au tom aattisesti a ik a 
n aan  uusiksi.

— K aikki arvosuh tee t säily
v ä t rahanuud istuksen  jä lkeen  
täysin  ennallaan , jo ten  siinä ei 
kukaan  voita eikä häv iä  vähäi- 
sim m ässäkään m äärin . Luon
nollisesti täm ä ei m yöskään 
aiheu ta  h in to jen  nousua, in f
laatio ta , ta louspulaa tm s.

— M itään estettä  ei ole k ä y t
tää  u u tta  ja  vanhaa  rah aa  r in 
nakkain . L isäksi nä iden  m o
lem pien sam anaikainen  käy ttö  
on y ksinkerta ista  sam anarvois
ten  uusien ja  vanhojen  rah o 
jen  sam ankalta isuuden  takia.

—- Syyt rahanuud istukseen  
ovat mm. suu rista  sum m ista 
a iheu tuva t h anka luude t lasku- 
yms. koneissa sekä m arkkam 
me arvostuksen  lisääm inen u l
kom ailla.

— T äm än vuoden puolella 
rah anuud istu s  ei edelly tä  k an 
salaisilta  m itään  to im enpiteitä . 
V asta ensi vuoden puolella teh 
täv ä t sopim ukset ja  asiak irja t 
(esim . shekit, vekselit ja  vel
k a k ir ja t)  on laad ittava  uu tta  
rahayksikköä käy ttäen .

—  U uden rahayksikön  nimi 
on siis myös m arkka, m utta  
selvyyden vuoksi siitä voidaan 
k äy ttää  ensi vuonna nim itystä 
»nykym arkka» (nm k) ja  van 
hasta  m arkasta  n im itystä 
»vanha m arkka» (vm k).

O suuskassasta saa ta rv it
taessa lähem piä tie to ja  ja  oh
je ita , jos rahanuud istuksen  ta 
kia ilm enee jo ta in  epäselvyyk
siä esim. vuoden vaihteessa suo
rite ttav ien  suurem pien  kaup
pojen ta i sopim usten yh tey
dessä.

— Lopuksi on syytä m uistaa, 
e ttä  rahanuud istu s on vain  tek
n illinen  toim enpide, josta ei 
hyödy kukaan  m uu ku in  m ark
ka itse.

A u ra se n  K irjap a in o , Fo rssa  1962


