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V e l k a l c a u p p a
Lienee syytä heti aluksi ko

rostaa, että otsikossa esitet
tyä asiaa seuraavassa kirjoi
tuksessa käsiteltäessä, mieli
piteitä ei ole kohdistettu mil
lekään liikkeelle eikä kenelle
kään yksityiselle eritoten, 
vaan ne on tarkoitettu  tasa
puolisesti kaikille, ja niiden 
tarkoitus on sekä liikkeiden 
että  ostajien paras. Ja vielä 
toinenkin huom autus. Jos ve- 
laksimyynti olisi edes huo
m attavassa m äärin vain m aa
talouden viime satovuoden 
vaikeuksista johtuvaa, ei asia 
olisi kirjoituksen arvoinen, 
m utta valitettavasti ei asia 
näin ole.

V elkakauppaa on tehty ai
na ja tultaneen vastaisuudes
sakin tekem ään. O suustoi
minnallisten kauppaliikkeiden 
toim intaperiaatteisiin on alun 
pitäen kuulunut, etteivät ne 
harjoita velaksi myyntiä, jos
ta johtuvien epäkohtien pois
tamiseksi ne syntyivätkin. V a
litettavasti tästä periaatteesta 
on kaupallisen alan kovassa 
kilpailussa jouduttu  tinki
mään, ja jälleen on todettu 
sen epäkohdat. M yöskin yk
sityisten kauppaliikkeiden ja 
heidän kaupallisten järjestö
jensä piirissä on todettu, ettei 
velkakauppa ole terve ilmiö, 
ja e ttä  siitä olisi päästävä. 
V elkakauppaa on yritetty 
saada joihinkin puitteisiin

osam aksukaupan järjestäm i
sen avulla ja siinä ehkä on
nistuttukin, m utta vain pie
nissä m äärin.

M istä sitten johtunee, että 
velkakauppaa harjoitetaan 
niinkin laajassa mitassa kuin 
on asianlaita. E räänä suurim 
pana syynä lienee se äärettö
m än kova kilpailu, joka kau
pallisella alalla vallitsee. 
A siakkaasta kilpaillaan kai
kin mahdollisin keinoin ja 
pidetään kaupan syntymistä 
pääasiana. H inta sinänsä ei 
ole riittänyt kilpailun koh
teeksi vaan myöskin m aksu
ehdoista ja  m aksuajoista on 
alettu käydä kilpaa. V aikka 
asiakkaalla ei olekaan käteis
tä kauppansa m aksuun niin 
onhan hänellä useimmiten 
om aisuutta, jolla hän kaupas
tansa vastaa. M aatalouden 
alalla tapahtuva voim akas ke
hityskausi ja  koneellistum i
nen ovat johtaneet hankintoi
hin, joita ei aina pystytä kä
teisellä m aksam aan vaan 
kauppaa tehdään myöskin 
»oraiden päälle». M eitä ihm i
siä kiinnostavat erikoisesti jo
kapäiväistä työtäm m e hel- 
poittavat koneet sekä laitteet 
ja  erikoisesti kaikki uutuudet, 
joita on tarjolla runsaat vali
koim at. Ei ole ihme, että  os
tetaan sellaistakin, johon ei 
tosiasiallisesti olisi varaakaan. 
N äitä heikkouksiam m e osaa

hyvä kauppias käyttää hyväk
seen.

V elkakauppa ei voi olla 
kauppaliikkeellekään pidem 
män päälle edullista. Sitoo- 
han velkakauppa sen pää
om at usein pitkäaikaisiksikin 
muodostuviin saataviin ja sen 
om a m aksuvalm ius kärsii. Jos 
se ei pysty käteisellä tai sovi
tuilla m aksuajoilla suoritta
m aan om ia laskujaan m enet
tää se käteisalennuksensa, 
V elkakaupassa myöskin 
asiakkaan ja  kauppiaan suh
de helposti kärsii. Kun ollaan 
velkaa, ei tulla enää teke
m ään kauppaakaan, sillä on
han asiakkaalla valinnanva
raa.

Jos velkakauppa ei ole 
edullista kauppaliikkeelle, 
niin ei se sitä ole asiakkaal
lekaan. V elkakauppaa hiero
va asiakas on luonnollisesti 
heikom pana osapuolena hin
noista ja kauppaehdoista neu
voteltaessa. Asiakas m enettää 
omat käteisalennuksensa ja 
kenties hinta on m uutenkin 
toinen kuin käteisostajalle. 
Kauppaliike voi saada velka- 
kaupan aiheuttam at tappion
sa jotain m uuta tietä asiakas
kunnaltaan takaisin, m utta os
tajalta se on pois om asta kuk
karosta. Kun talven ja kevään 
ostot on tehty syksyn satoa 
vastaan, tulee ostaja ainakin 
jossain m äärin sidottua sadon

m arkkinoinnissaan m äärät
tyyn liikkeeseen. Ja  m ikä pa
hinta, hän joutuu ehkä m ark
kinoim aan satonsa m ahdolli
simman kiireesti syksyllä, jol
loin hinnat ovat epäedullisim- 
m at. Kun tarvikkeet joudu
taan ostam aan kalliimman 
m ukaan ja  tuotteet myym ään 
halvim m an m ukaan m enettää 
ostaja eikä kauppaliikekään 
hyödy.

Kauppaliikkeiden keski
näinen kilpailu on hyväksyt
tävää ja ostajan edun m ukais
ta. N äin silloin kun kilpailu 
on tervettä ja m äärätyissä ra 
joissa. Velaksi myynti ei voi 
olla tervettä eikä siitä voi 
hyötyä enem pää ostaja kuin 
kauppaliikekään. Velaksi 
m yynnistä johtuen nousevat 
liikkeiden kulut, jotka asia
kaskunta joutuu aikanaan 
m aksam aan. Velaksimyynnin 
alalla ei Koski suinkaan ole 
m ustim pia pitäjiä, m utta toi
vottavasti siitä ei sellaista tu 
lekaan. A siakaskunnan ja 
kauppaliikkeiden oikealla yh
teistyöllä, jota paikkakunnan 
rahalaitokset vielä omalta 
osaltaan tukevat, voitaneen 
velkakaupan lisääntyminen 
estää. Terve kaupankäynti 
m aksuajallakin on puolustet
tavissa silloin, kun se on tila
päistä, m utta jatkuva velka- 
kauppa on liikettä rasittavaa 
ja  sen m aksu- ja  toim itusky-
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le llii dioja 
O skari rraapaöeöia

15.6.1&QO -  2. 2.1963

O skari H aapanen, N ik k a 
rin O skari, ku ten  häntä k o ti
kylässään K a tte lu ksella  n im i
tettiin , on hänkin s iirtyn yt 
sinne, m inne kaikkien  » van
han K o sk e n » asukka iden  tie 
pä ä ttyy .

O skarin  isä o li käsistään  
ta itava, m u tta  jo  varhain hän 
havaitsi, e tte i k ä te vyy s  ollu t 
p e riy ty n y t O skari-pojalle. 
K yllä  isä k o e tti joh d a ttaa  p o i
kaansa höylän , taltan ja  sa
han pariin , m u tta  O skarilla  ei 
ollu t isän am m attiin  k iinnos
tusta. K u n  po ik a  läheni ripp i-  
kou lu ikää, puhu i isä, e ttä  hän 
pääsisi naapuriin  —  K esälään  
—  pikkurengiksi. O skari y r it
ti teh dä  talon tö itä , m u tta  
isäntä hu om asi pian , e ttä  he- 
vo s ty ö t e ivä t häntä ollenkaan  
kiinnostaneet. Sen sijaan ta
lon kirjasto , varsinkin  luon
n o n tie teelliset teo kse t, saa t
to iva t pojan  unohtam aan  
ajan ja  paikan.

kyä heikentävää. V akavarai
nen ja  hyvän m aksuvalm iu
den om aava kauppaliike on 
asiakkaan kannalta paras ja 
sellaisella liikkeellä on m ah
dollisuudet jatkuvaan ja kan
nattavaan liiketoim innan har
joittamiseen.

Eikö asiakkaankin kannal
ta olisi järkeväm pää pyrkiä 
taloudessaan tasapainoon 
niin, että kauppaa käytäisiin 
niissä puitteissa, mihin meillä 
on varaa. V elkakaupallahan 
emme, pidem mälti ajatellen, 
pysty yhtään lisääm ään han
kintojen m äärää, vaan pikem 
minkin päinvastoin. Nykyi
nen vaihdantatalous vaatii lii- 
kepääom aa ja  sen kerääm i
nen m alttia ja  pidättyväisyyt- 
tä. Jos siinä onnistum m e hyö
dymme siitä eniten itse.

E . R .

Oskari Haapanen

O skari y r itte li m aam iehen  
tö itä  Partelankin  taloissa, 
m u tta  silloin tällöin  sattu i ih
m eellisiä  yllä tyksiä . K erran 
kin o li hän Sepän isännän  
kanssa ajam assa tu kkeja  V in- 
gon »valk jasah alle» . Tullessa  
tuotiin  ripaku orm at. O skarin  
hevonen  oli h itaam pi kuin  
isännän hevonen . O skari jäi 
siis yksinäisellä  m etsätiellä  
jä lkeen  isännästään. Tällöin  
h evosen  va lja ista  rinnustin  
aukesi ja  va ljaat p u to siva t he
vosen  selästä. O skari läksi 
juoksem aan  isäntää kiinni, 
m u tta  tavo itti hänet vasta lä
hellä taloa. H än k erto i isän
nälle, e ttä  »ka ik k i m eni sel
väksi» , jo ten  hevonen  ja  
ku o rm a jä ivä t tielle. Palattiin  
etsim ään  h evosta  ja  tällöin to 
dettiin , e ttä  rinnustim en au
keam inen o li joh tanut tilan

teeseen , jo k a  tek i »k a ik k i sel
vä k si».

K un O skari eh ti siihen  
ikään, e ttä  jakso i nostella  
raskaita  m aitokannuja , op e tti  
isä hänet m eijerikusk iksi. H e
vosensa h oito on  ei hän liiko
ja  innostunut, m u tta  talojen  
m aitokan n u t hän tunsi ty y s 
tin. M u istipa  hän tarkalleen  
senkin , p a ljo n ko  eri taloissa  
o li pä iv ittä in  m aitoa.

M aitoku sk ien  jou kossa  O s
kari esiin ty i eräänlaisena » tie
dotu ssih teerin ä» . Tarkoin  
hän luki leh det ja m yö s  m u is
ti lukem ansa. Suurten so ta 
pää llikköjen  ja  va ltiom iesten  
eläm äkerra t hän tunsi tar
koin. S itä  p a its i niin k o tim ai
se t kuin u lko m aiset urheilu
tu loksetk in  pa in u iva t tyysten  
O skarin  m ieleen . H än saa tto i 
vuosikausia  kertoa  m eijeri- 
kuskeille tai K a tte lu k sen  p ik 
ku pojille  m inkälaisia  urheilu- 
tu loksia  oli saavu te ttu  T u k
holm an olym pialaisissa . H an
nes K oleh m aisen  ja  lu kem at
tom ien  m u iden  juoksija in  se
kä ken ttäurheilijain  tu lokset 
hän m u isti yksity iskoh ta isesti. 
E ikä  O skaria  kiinnostanut 
vain om an nuoruusaikansa  
urheilijat ja  urheilu tu lokset. 
Hän p y sy i ikuisena nuorukai
sena ja  om aksu i aina uudet 
ja  uudet urheilusankarit ihan- 
teikseen .

L in tu ja  koh taan H aapasen  
O skari tunsi k iinn ostu sta  var
h aisim m ilta  poikavu osiltaan  
asti. H än ku lk i kaikk ia lla  sil
m ät ja  k o rva t avoim ina. M il
loin hän kuuli uuden linnun  
äänen tai näki uuden tun te
m attom an  linnun, k iireh ti hän 
K esälään lin tukirjo ista  tä y 
den täm ään  tieto jaan. S ittem 
m in kiinnostu i O skari m yö s
kin kasveihin. T äm ä jo h d a tti 
hänet opp ikou lu la isten  p a 

riin. H än sai lainata näiltä 
k asv io pp eja  ja  ka ik k i alan 
kirja t hän tu tk i niin tarkoin, 
e tte i ainutkaan koululainen  
turhaan tuon u t herbariotaan  
O skarin  tu tk itta vaksi. K yllä  
p itk in ä  sunnuntaina se lvisivä t 
kasvien  lajit ja  heim ot.

O skari H aapanen  om asi 
erittäin  hyvän  ja  ystävä llisen  
luonteen . H än ei puhunut 
m illoinkaan lähim m äisistään  
m itään k ielteistä . H än käänsi 
k a ik k i asiat parhain päin. 
Siksi hänellä o li paljon  y s tä 
viä. M u tta  p itä jän  p ik k u po ja t 
o liva t ja tku vasti vu o sik ym m e
nestä vu osikym m en een  hä
nen suosionsa koh teena . Hän 
ohjaili p ikku po ika in  urheilu
harrastuksia . I tse  hän oli 
vo ittam aton  m uiden  joukossa  
kun pingottiin  1 5 0 0  m etriä. 
T ie tys ti O skari nähtiin m y ö s
kin kaikkialla  m issä  urheilu
k ilpailu ja järjestettiin . K un  
m iesten  ja  naisten sarjat hiih
tok ilpa ilu ssa  o li su oritettu , tu
li p ikk u p o ik ien  vuoro ko e te l
la voim iaan. O skari kunnosti 
ajoissa su osikk ipo ik ien sa  suk
se t ja  kun sitten  kilpailuun  
jä rjestäytym in en  alko i, oli 
hän touhu kkaan a p o ik ia  la
dulle lähettäm ässä. L au ri K e 
sällä kerto i, e ttä  hänkin olisi 
llm ari-veljen sä  kera  osallistu
n u t h iih tokilpailuun , m utta  
ujous o li esteenä. T apahtu ipa  
sitten  kerran, e ttä  K esälän  
poika in  n im et kuulu tettiin  
N u orten tuvan  pihalla suurel
la äänellä. O skari o li om in  
luvin  ilm o ittan u t h eidä t kil
pailuun ja tie ty s ti hän oli en
sim m äinen m yö sk in  ilo itse
m assa suojatuensa hyvästä  
sijo ittu m isesta .

K oskela isille  on O skari 
H aapanen tu ttu  m on ista  kas
kuista. E niten  kerrotaan sitä 
tapausta , kun O skari to im i
tettiin  Turun Y liop iston  luon
non tie teen  professorin  pu
heille. H erra t o liva t Oskaria  
od o ttaen  sek o itta n ee t lintu- 
kokoelm an  suom ala ise t ja  la
tinalaiset n im ik keet. K u n  O s
kari vietiin  kok oelm a a  tarkas
telem aan lausui hän naurah
taen: —  H ek , h ek , lintujen 
nim ilapu t o v a t sekaantuneet.

S itten  O skari järjesti nimi
lapu t o ike iden  lintujen koh-
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M artti
Urmas

Viime maaliskuun 9 päivänä täytti osuuskassamme johtokunnan  
jäsen M artti Urmas 70 vuotta. Maanviljelijä Urmas on suorittanut 
pitkän ja vastuunalaisen elämäntyön Kosken T.l. Osuuskassan hy
väksi. Jo aivan osuuskassamme toiminnan alkuvaiheissa vuosina 
1920— 23 hän toim i tilintarkastajana ja siitä alkaen hallituksen ja 
sittem m in johtokunnan jäsenenä, jossa vastuunalaisessa tehtävässä 
hän edelleenkin on. Vuosina 1943— 56 hän toim i lisäksi hallituksen 
sihteerinä ja vuodesta 1958 alkaen johtokunnan varapuheenjohta
jana. M artti Urmas on nähnyt Kosken T.l. Osuuskassan kasvun 
sen alkuvaiheista ja vaikeuksista nykypäivään ja on ollut omalta 
huomattavalta osaltaan myötävaikuttamassa osuuskassan suotuisaan 
kehitykseen. Uskollinen työ on kantanut hyvän hedelmän, joka lie
neekin tekijälleen parhain kiitos.

dalle. Sam alla hän ih m etteli, 
e ttä  y leen sä  oli vo itu  niin p a 
h asti n im et seko itta a . »O n se 
k o ite ttu  m erilin tu jen  ja  järvi- 
lintujen nimikkeetkin.'»

V ähitellen O skarik in  van
heni, ajettuaan loppuun m o 
n et h evoset. 4 0  vu o tta  u sko l
lisesti to im ittu aan  m aitoku s- 
kina, an to i m eijeri hänelle  
eläkkeen . S ittem m in  hän jo u 
tui Turkuun hoitam aan eräs
tä liik u n ta kyvy tön tä  vanhaa  
rouvaa. O skari u lko ilu tti hän
tä rullatuolissa. H oid ettava  
vanhus k erto i kaik ille tutuille  
ja  tu n tem a ttom ille , e ttä  p a 
rem paa hoita jaa kuin O skari 
oli m ah do to n ta  löytää. H än  
oli aina hyvän tuu linen , aina 
huom aavainen ja aina valpas. 
H än k erto i h o idettava lleen , 
m itä  päivän  leh detk in  sisälsi
vät. H än puhu i tälle linnuista  
ja urheilijoista. M ikään  inhi
m illinen e i ollu t O skarille v ie 
rasta.

O skari k e rto i itse  useasti, 
että  hän e i ollu t koskaan her-

K o sk en  TL. M ie s la u la ja t
Vierailijana M IE SK U O R O  L O IM A A N  L A U L A JA T  

Johtaa tireht. Olavi Metsänen 
Kosken T.l. Nuortentuvalla 1 .5 .1 9 6 3  kello 13

A l k u s o i 11 o Kalervo Hakola 
T e r v e h d y s s a n a t  Valtter R ikkinen  
K o s k e n  M i e s l a u l a j a t :

Spohr ..................................  Nouse, laulu
M oring ..............................  Kaipaus
G ripenberg .........................  Hän aikoi luoksein tulla

V i i h d e t t ä  Lauri Laukkanen ja Jukka A  hola 
Y h t y n e e t  k u o r o t :

Kansanlaulu ..................... Kaksipa poikaa Kurikasta
Felix K rohn ..................... Laulun sanoma
Backman .............................. Chrysantemum
D yrrner ..............................  Myrsky-yö merellä
Frieberg .............................. Kevätlaulu

Väliaika ■— Ravintola 
L o i m a a n  L a u l a j a t :

Lehtinen .............................  Loimaan Laulajain marssi
Hagfors Yön tuikkivain tähtien alla
M adetoja Soita somer, helkä hiekka

L a u l e l m i a :  Jukka A hola ja R auno Väinölä 
Y h t y n e e t  k u o r o t :

Kansanlaulu ....................  Osta tyttö se krinoliinitanttu
Kotilainen Hyökyaalto
Gluck ................................  Juhlalaulu
M adetoja .............................  Kaunehin maa
Faltin  ................................... Elon taistelussa

Ohjelma 2:— , koululaiset 1:-

m ostunut, vaan sä ily tti aina 
m alttin sa  ja  hyväntuulisuu- 
tensa. M u tta  sen jä lkeen  kun 
V erhon p a p p a  siirty i postin -  
kan tajanvirasta  eläkkeelle , 
hänelle jä rjesty i k ak si virkaa. 
A am u lla  varhain lähti hän 
m eijeriin  ja  kun hän sieltä  ko 
tiu tui, o liva t reessä tai ra tta il
la vielä  ka ik k i takam aata lo- 
jen  kannut. Isä  läh ti n iitä v ie 
m ään perille  ja O skari heitti 
postilau ku n  olalleen , kiireh
tien uudestaan pitä jän  k es
kukseen  postia  noutam aan. 
Silloin p y rk ivä t liiallisen rasi
tuksen joh d osta  h erm o t hie
m an kireälle ja  niinpä p o s te l
joon in  virka  olikin  jä te ttä vä  
ja  ke sk ity ttä vä  yksinom aan  
m aidon ajoon.

O skari o li teh n yt k esk i
m ääräisen  laskelm an siitäkin , 
pa ljon ko  hän oli 4 0  vuodessa  
kulje ttan u t m aitoa  K osken  
m eijeriin . V alite ttavasti nu
m ero t o v a t m u ististam m e  
haihtuneet.

O skaria  m uistellessa  tulee

IN D EK SIT A L L ETU K SET
Indeksitalletukset ovat nyt 

verovapaita. Sellaisesta in-
deksitalletuksesta, joka on 
tehty v. 1963 aikana ja  joka 
on sidottu indeksiin enintään 
indeksin nousun puoleen 
m äärään, saatu korko ja in- 
deksihyvitys eivät ole valtion 
eikä kunnanveron osalta ve
rotettavaa tuloa v. 1964 vero
tuksessa. T ästä johtuen onkin 
indeksitalletusten käyttö ra 
halaitoksissa huom attavasti 
lisääntynyt. T äm ä mahdolli
suus kannattaa säästäjien o t
taa huom ioon.
S A L AO J ITU  SLA IN A T

Niiden, jotka suunnittele- 
vat salaojittam ista ensi kesä
nä, on syytä laittaa kuntoon 
salaojituslainojen ja -palkki-
m ieleen  A lek s is  K iven  runo  
»H ä rk ä tu om o » , josta  isäntä  
m u istosanoin a lausui jotain  
sen tapaista , e ttä  »siinä o li us
kollinen  ja  h yvä  m ies» . T o tta  
to tisesti o li O skari H aapanen  
uskollinen m aitokuskina. 
M eijerim a tka  m erk its i hänel
le työn  iloa  ja  y le istä  ty y d y 
tystä , varsinkin  kun hän sen  
yh teyd essä  vo i tarkkailla  ja  
seurata ko tiseu tu n sa  luontoa  
ja  sen  ihm isiä.
V a n h a  k o s k e l a i n e n

oiden hakem uspaperit viivy
tyksettä kuntoon, sillä tarkoi
tukseen m yönnetyt valtion 
m äärärahat pyrkivät loppu
m aan kesken vuotta. H ake
muksessa tarvittavien asiakir
jojen hankinnassa on osuus- 
kassa valmis auttam aan.

VILJAVUUSTUTKIMUS
Viljavuustutkimus muodostaa 

perustan suunniteltaessa peltojen 
lannoitusta ja kalkitusta. Vilja- 
vuuskartoista selviää, kuinka pal
jon maassa on fosforia, kalia ja 
kalkkia sekä mikä on happamuus- 
luku. N äiden tietojen nojalla vil
jelijä voi antaa pelloilleen yksi
löllisen ja  asiallisen lannoituksen 
ja kalkituksen, eikä turvautua sum 
mittaiseen ja epävarm aan »naapu
rin matkimiseen». Sanonta, että 
kun antaa jokalajia oikein paljon, 
niin kaikki on hyvin, ei pidä paik
kaansa enää tällä vuosisadalla. 
Taloudelliseen ajatteluun ja pelto
jen yksilölliseen lannoittamiseen 
on pyrittävä. Viljavuustutkimus 
pyrkii tässä mielessä olem aan vil
jelijöiden apuna, joten toivotaan, 
että sitä käytettäisiin hyväksi en
tistä enemmän, kun siihen on ti
laisuus. Kosken T.l. M aamiesseu
ran toimesta tullaan kaikille vil
jelijöille ensi kesän aikana tarjoa
maan viljavuustutkimuksen suo
rittam ista, m utta toivotaan, että 
viljelijät myöskin oma-aloitteisesti 
ilmoittaisivat maatalousneuvojalle 
töiden tilauksista. Kosken pellois
ta on tähän mennessä tutkittu va
jaat 20 % ja se on liian vähän 
alueella, jossa viljanviljely muo
dostaa huom attavan toim eentu
lon. Peltojen asiallinen lannoitus 
on myöskin tarpeellinen terveel
listen karjan rehujen tuottamises
sa ja sitä tietä turvaam me om an
kin hyvinvointimme.
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V U O S I K E R T O M U S
Kosken T.l. Osuuskassan toiminnasta v. 1962

A NTOLAINAUS

TA LO UD ELLINEN
KATSAUS

Hidastuneen taloudellisen kasvun kaudeksi voidaan luonnehtia 
vuotta 1962. M aataloutta lukuunottam atta kaikkien muiden elin
keinoelämän alojen kokonaistuotanto kohosi, mutta huomattavasti 
edellisvuotista heikommin. Samanlainen korkeasuhdanteen tasaan
tuminen oli yleinen kaikissa Länsi-Euroopan maissa.

Kansantaloudessamme keskeistä osaa esittävä vienti ulkomaille 
nousi arvoltaan 350 m rd vanhaan m arkkaan, jossa on lisäystä 
edellisen vuoden vientiin verrattuna 4 %.  Tuonti sen sijaan jatkui 
lähes entisellään ja  oli vuoden lopussa 396 mrd vmk. Jo kolm atta 
vuotta peräkkäin osoitti kauppatase vajausta ja oli tuonti kertom us
vuonna 46 m rd vmk vientiä suurempi.

Epäedullisten sääsuhteiden takia kohtasi m aataloutta paikoitellen 
osittainen kato. Leipäviljasta saatiin koko maassa vain 40 % kaup
pakelpoista ja  sato kokonaisuudessaankin oli sekä laadultaan että 
m äärältään heikko. M atalouden satovahinkojen m äärä on arvioitu
26.5 mrd vanhaksi markaksi. M aidontuotanto kasvoi elokuuhun 
asti edellisvuotista nopeammin, m utta syksyllä tapahtuneen taka
iskun jälkeen jäi tuotantolisäykseksi vain 2 % . Voin kotimainen 
kulutus lisääntyi edelleen 10 % :11a.

Sahatavaran vienti oli olosuhteisiin nähden suhteellisen vilkasta, 
vaikka I milj. std:n raja jäikin saavuttam atta. Sensijaan pyöreän 
puutavaran vienti supistui huom attavasti, ja  viime kesäkuun 1 päi
vänä alkaneella hakkuukaudella supistuivat kaupalliset hakkuut 
vuoden loppuun mennessä 6 %  edellisen vuoden hakkuisiin ver
rattuna.

K ansantalouden kokonaistuotannon lisäys oli vielä edellisenä 
vuonna 7 % , m utta viime vuonna se laski 4 % , mikä on hieman 
alle kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvon. Yleinen 
ansiotason nousu oli viime vuonna yli 7 % , joten tulonmuodostus 
palkansaajaryhm ien osalta oli varsin hyvä.

H intatasossa tapahtuneista epäedullisista m uutoksista, rahanuu
distuksen aiheuttam ista epäluuloista ja  valtion obligaatioiden kil
pailusta johtuen lisääntyivät kaikkien rahalaitosten talletukset yh
teensä vain 45 mrd vmk, eli 7 %.  Sensijaan antolainaus lisääntyi 
69 mrd vmk, eli 9 %. Lähinnä tästä johtuen olivatkin rahalaitos
ten rediskonttaukset Suomen Pankkiin vuoden lopussa 40.1 mrd 
vmk, eli runsaat 10 mrd vmk suurem mat kuin vuoden alussa. 
Kesäkuukausina oli rahalaitosten velka keskuspankille useaan ottee
seen yli 50 mrd vmk, mikä osoittaa raham arkkinoilla vallinnutta 
poikkeuksellista kireyttä.

Osuuskassojen osalta oli vuoden 1962 talletustulos olosuhteisiin 
nähden tyydyttävä, sillä osuuskassojen talletukset lisääntyivät var
sinaisista rahalaitoksista suhteellisesti eniten. Vuoden päättyessä 
olivat osuuskassojen talletukset 131 mrd vmk, eli 8.5 mrd m arkkaa 
enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

K ulunut toimintavuosi oli osuuskassamme kohdalla 44. Talletus- 
kehityksen kannalta ajatellen oli vuosi huom attavasti heikompi kuin 
sitä lähinnä edeltäneet vuodet. Osuuskassan talletuslisäys oli 17.7 
milj. vmk, eli 4.1 % . Osuuskassan antolainaus oli lähes edellis
vuotista luokkaa, eli 41.1 milj. vmk, ja  oli antolainauksen lisäys
12.6 %.  Voidaan todeta, että yli puolet antolainauksen lisäyksestä 
on jouduttu rahoittam aan vanhojen reservien turvin, ja  näinkään 
ei ole voitu lainankysyntää täysin tyydyttää, vaan lainahakemuksia 
on jouduttu jossain m äärin hylkääm ään. Osuuskassan maksuvalmius 
on vuoden aikana luonnollisesti heikentynyt, m utta oli se vuoden 
päättyessä olosuhteisiin nähden hyvä. Vaikka talletustoim inta oli
kin hitaam paa kuin edellisinä vuosina tapahtui liikevaihdossa kaut
taaltaan lisäystä ja osuuskassan omaisuustase ylitti kertomusvuoden 
päättyessä 500 milj. vanhan m arkan rajan. Toiminnan kehitykseen 
voidaan kaikesta huolim atta olla tyytyväisiä. Kertomusvuoden toi
m innasta ja  sen kehityksestä lähemmin seuraavassa.

V elkakirjalainat.
Velkakirjalainojen m äärä vuoden alussa ................  289.531.443:—
Nostettu uusia vuoden aikana ................................... 128.634.368:—
M aksettu pois vuoden aikana ..................................  67.232.276:—

Lainam äärä 31. 12. 1962 350.933.535:—
Edelliseen velkakirjalainojen m äärään sisältyy myöskin maankäyttö- 
lainat, joita on kertom usvuoden aikana saatu seuraavasti:
M aankäyttölainoja nostettuna vuoden alussa 18.596.001:—
N ostettu vuoden aikana —  lyhennykset ................  8.827.681:—

M KL nostettuna 31 .12 .1962  ....................  27.423.682:—
Osuuskassan välittämiä m aankäyttölainoja on OKO:ssa hyväksytty 
31. 12. 1962 mennessä 57 lainaa, m äärältään 34.1 milj. vmk ja 
jakautuivat lainat eri vuosille seuraavasti:

Vuonna 1959 ...................................................................... 1.770.000:—
» 1960   8.120.000:—
» 1961   11.580.000:—
» 1962 12.650.000:—

Vekselit.
Vekselit vuoden alussa ................................................  34.341.000:—
D iskontattu' vuoden aikana .......................................  143.974.600:—
M aksettu pois vuoden aikana 165.461.500:—

Vekselien m äärä 31. 12. 1962 ..................... 12.854.100:—

Shekkiluotot.
Tilinkäyttäjäin velka vuoden alussa - f  2.664.184:—
Tilinkäyttäjäin saatava vuoden alussa ...........  —  313.008:—
Tileille maksettu vuoden aikana ..................... —  600.307.869:—
Tileiltä nostettu vuoden a i k a n a .........................  +  595.659.207:—
Talletuspuolella vuoden lopussa ..................... -j- 6.185.970:—

Sh-Iuottoa nostettuna 31. 12. 1962 . 3.888.484:—
Shekkiluoton myönnetty m äärä 31. 12. 1962 17.722.000:—

Antolainaus yhteensä.
Vuoden alussa velkak., vekselit, sh-luotot ...........  326.536.627:—
Lisäys vuoden aikana 12.6 % ..................................  41.139.492:—

Luottojen m äärä 31 .12 .1962  367.676.119:—
Vuoden 1962 aikana nostetut lainat jakautuivat laina-ajan m ukaan 
seuraavasti:
Laina-aika alle 1 vuosi ......................... 24 lainaa 15.471.146

» 1— 3 vuotta ......................... 52 » 16.078.000
106 97.085.222

Yht. 182 lainaa 128.634.368

Selostus lainojen käytöstä.
Uudisraivauksiin ja  perusparannuksiin 6 lainaa 674.750
M aataloustarvikkeiden ostamiseen 16 2.044.000
M aatalouskoneiden ostamiseen ........... 23 8.920.000
Eläinten ostamiseen .............................. 2 150.000
Sisarosuuksien lunastamiseen ........... 7 » 3.130.000
Lisämaan ostamiseen ............................. 10 » 16.905.000
U udistilan ostoon ja rakentamiseen 3 » 1.000.000
Rakennetun tilan ostoon ..................... 12 » 16.695.000
Vanhan tilan rakentamiseen ................ 17 » 5.265.000
Maanvilj. velkojen järjestelyyn ja  lai

nojen uusimiseen ............................. 27 10.203.000
Teollisuudelle ........................................... 3 » 27.050.000
Kaupalle ..................................................... 5 » 11.815.146
Liikenteelle ................................................ 6 » 3.390.000
M uut kiinteistöt ....................................... 1 » 1.000.000
Palveluelinkeinot ................................... 2 » 800.000
Opiskeluun ................................................ 7 » 1.060.000
Omakoti- ja asuntolainat ..................... 21 » 13.835.750
M uut lainat ................................................. 14 » 4.696.722

Y ht................................................. 182 lainaa 128.634.368:—
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OTTOLAINAUS

Säästötilit.
Tallettajani saatava vuoden alussa .........................  392.536.546
Tileille maksettu vuoden aikana 10.292 erää 409.930.505
Vuoden aikana kasvaneet korot .............................. 17.964.251
Tileiltä nostettu vuoden aikana 12.749 erää . . - . 411.704.446

Säästötileillä 31. 12. 1962 ..............................  408.726.856

Indeksi-, korkeakorkoiset ja veronhuojennustilit.
Indeksitileillä vuoden alussa 912.671:—
Lisäys vuoden aikana ................ 4.046.038:— 4.958.709:—
Korkeakork. vuoden alussa 22.144.800:—
Vähennystä vuoden aikana 2.535.505:— 19.609.295:—
Veronhuoj.til. vuoden alussa 7.616.072:— ’
Vähennystä vuoden aikana 3.103.409:— 4.512.663:—

Tileillä yhteensä 31. 12. 1962

Shekkitilit (luotottomat).
Talletukset vuoden alussa .............................
Tileille maksettu vuoden aikana ................
Vuoden aikana kasvaneet korot ................
Tileiltä nostettu vuoden aikana ....................

Luotottom illa shekkitil. 31. 12. 62 
Luotollisilla shekkit. talletusta 
Yht. talletukset sh-llä 31. 12. 1962

Ottolainaus yhteensä.
Vuoden alussa kaikilla talletustileillä yhteensä 
Lisäystä vuoden aikana 4.1 % ..............................

29.080.667:-

11.431.054
242.996.282

89.371
245.862.935

8.653.772
6.185.970

14.839.742

434.954.151:- 
17.693.114:-

Talletukset yhteensä 31. 12. 1962 ................  452.647.265:—
Talletukset tekevät jokaista Koskella T J . vuonna 1962 hengillekir- 
joitettua asukasta (3.801) kohti n. 119.100 vmk.

KORKOKANTA
Talletus- ja shekkitileillä noudatettiin rahalaitosten keskeistä korko- 
sopimusta ja  hyvitettiin seuraavat korot:
Säästötileillä .................................................................................... 4.50 %
Indeksitileillä ...................................................................................  4.00 %
Shekkitileillä ...................................................................................  0.50 %
Korkeakorkoisilla talletustileillä 5.00 %
Veronhuojennustileillä .................................................................  4.50 %
Luotoista perittiin seuraavat korot, jotka ovat huom attavasti alhai
sem mat kuin mitä keskim ääräinen korkotaso on.
Lainat ..................................................... 6.50 %
Vekselit ................................................. 7.00 %
Shekkiluotot

liikeasiakkaat ..............................  6.00 % korkoa+ 1 .00  % prov.
m uut .............................................. 7.00 % »

M U U  TOIM IN TA
Jäsenistö.

Osuuskassan jäsenm äärä oli kertomusvuoden alussa 395, vuoden 
aikana liittyi 14 uutta jäsentä, joten jäsenm äärä oli vuoden lopussa 409.
Liikevaihto.

Kertomusvuoden liikevaihto lisääntyi tasaisesti kaikilla tileillä. 
Kassatilin liikevaihto oli kertom usvuonna 3.167 milj. vmk, jossa 
lisäystä edelliseen vuoteen 282 milj. vmk. Kassatilin liikevaihto 
tekee n. 10.5 milj. vmk jokaista toimiston aukiolopäivää (300) 
kohti.

Shekkitilien liikevaihto oli kertom usvuonna 1.699 milj. vmk, 
jossa lisäystä edelliseen vuoteen 90 milj. vmk.

Liikevaihto kaikilla tileillä yhteensä oli 10.036 milj. vmk, jossa 
lisäystä edelliseen vuoteen 740 milj. vmk.

Kertomusvuoden kirjanpidossa kertyi 38.587 tositetta, jossa li
säystä edelliseen vuoteen 4.578 kpl. Lisäksi on kannettu erilaisia 
veroja, sähköm aksuja, puhelin- ja  vakuutusm aksuja sekä m uita suo
rituksia, joiden m äärä ei sisälly edelläm ainittuun tositem äärään, 
joten se on todellisuudessa huom attavasti suurempi.
Tarkastukset.

Vuoden 1961 tilien tarkastuksen suorittivat osuuskuntakokouksen 
valitsemat isännöitsijä K aarlo Luoto ja kauppias Mikko N urm i. 
Kuukausitarkkailua ovat suorittaneet edellämainittujen lisäksi A ar
ne Saari, M artti V irtanen ja  konst. A rvo Laine sekä isännöitsijä 
Aulis Saarimaa. Osuuskassojen Keskusliiton tarkastajat agron. I l
m ari Juva ja  ekon. Tuom o M äkelä suorittivat osuuskassan tarkas
tuksen 19— 21. 2. 1962.
Kokoukset.

Osuuskuntakokouksia pidettiin vuoden aikana 2 kertaa, 27. 4. ja  
31. 10. ja oli niissä m ukana 35 osuuskassan jäsentä.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana 3 kertaa, 8. 3., 15. 6. 
ja  22. 10.

Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana varsinaiseen kokouk
seen 21 kertaa ja on kokouksista kertynyt pöytäkirjaa 37 sivua ja  
210 pykälää. Lisäksi on johtokunta kokoontunut epävirallisesti eri 
asioiden yhteydessä.
M uut tilaisuudet.

Kevättalvella järjesti osuuskassa yhteistoiminnassa M etsänhoito
yhdistyksen kanssa tilaisuuden elokuvateatterissa, jossa oli m ukana 
noin 200 henkeä.

Osuuskassaviikolla oli asiakkaille kahvitarjoilu osuuskassassa yh
tenä päivänä.
Palvelutehtävät.

Osuuskassa on edelleenkin hoitanut suuressa mitassa erilaisia 
asiakkaiden m aksupalvelutehtäviä, monien yhtymien rahastonhoi
to ja ja  entistä useam m at kansaneläkkeiden, m uiden eläkkeiden, 
lapsilisien ja  myöskin palkansaajat ovat ohjanneet heille tulevat suo
ritukset kulkem aan osuuskassan kautta.

Osuuskassanjohtajan toimesta on hoidettu kaupanvahvistuksia, 
kauppakirjojen tekoa, perunkirjoituksia, lainhuudatuksia ja m onia 
m uita asiakkaiden toimeksiantoja kuten salaojituslainojen hakem i
sia ja liikevaihtoveron palautuksia jne.
Lehdet.

Koskelainen nimistä lehteä on edelleen toim itettu ja asiakkaille; 
on tilattu Yhteis-Voimin lehti sekä osallistuttu yhdessä Osuusmei
jerin kanssa Pellervo-lehden tilaukseen.
Toimitalo.

Toim innan laajentuessa ja  työm äärän lisääntyessä on osuuskassan 
nykyinen toimitalo käynyt ahtaaksi ennenkaikkea säilytystilojensa 
ja  m uiden lisätilojen suhteen. A siantilan korjaamisesta on jo usean 
vuoden aikana keskusteltu osuuskassan hallintoelimissä. Viime kesä
kuun 7 päivänä ostettiin osuuskassalle tontti uu tta  toim italoa var
ten. Osuuskassan hallintoneuvosto oikeutti johtokunnan kehittele
m ään rakennussuunnitelm aa edelleen.

Indeksikorotukset ja hyvitykset.
Indeksitalletuksista maksettiin indeksihyvitystä kertomusvuoden 

aikana 0.5— 0.3 % , vaihdellen m äärä eri kuukausina.
Luotoista ei kertom usvuoden aikana peritty indeksikorotusta.

HALLIN TO
JA

H EN K ILÖK U NTA
LUO TOT OKO:lta
Luotot OKO:lta vuoden a lu s s a ................................... 27.596.990
Asuttamislainoja vuoden lopussa 3.570.591 väh. 152.398
M aankäyttölainoja » » 25.903.682 lis. 7.307.681
Pienteollisuuslain. » » 304.000 väh. 124.000
Tuotantolaitoslain. » » 3.950.000 väh. 900.000

Luotot OKO:lta 31. 12. 1962 .......................... 33.728.273

Hallintoneuvosto.
Puheenjohtaja Toivo Urm as sahanomistaja
V arapuheenjohtaja Tuom o H onkala maanviljelijä
Sihteeri M artti V irtanen »
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Jäsen Väinö Tuominen 
Tauno Tuominen 
Väinö Simola 
Esko Seppälä 
Antti Petrimäki 
M auno M äntynen 
Arvid Isosaari 
Aarne Saari 
Alpo Yli-Liipola 
Viljo Karvonen 
Tuure Posti 
Lauri Simola 
Eino Salonen 
Jaakko Seppä 
Reino Raunio 
Toivo Rinne 
Osmo Keskitalo 
Torsten Silvola 
M atti Saarinen 
Paavo Tuominen 
Olavi Alhaisi

maanviljelijä

Johtokunta.
Varsinaiset jäsenet 
Puheenjohtaja 
V arapuheenjohtaja 
Jäsen

Varajäsenet

H enkilökunta.

eläinlääkäri
sahanomistaja
sahanasettaja
ostoasiamies
rehtori
kansakoulunopettaja
maanviljelijä

Aadi Kattelus 
M artti Urmas 
Selim Virtanen 
Uljas Puukka 
Veikko M anner 
Lauri Ahola
Allan Kattelus 
Ilm ari Järveläinen 
Eero Tiensuu 
Janne V ähätalo 
Antti Välimaa 
Keijo Toivonen

maanviljelijä

maanviljelijä

O suuskassanjohtaja Erkki Rautalin
Osuuskassavirk. Sylvi Posti 

K erttu Kankare 
Irja Kuismanen 
Aila Selimaa 
Kirsti Rauhalinna 
U lla Saarikoski

1.9.— 31. 8.1962 
1. 9.— 31. 12. 1962 
1.6.— 31. 8.1962

TASEET

Osuuskassan taloudellinen asema sekä kertom usvuoden tulot ja 
m enot käyvät selville seuraavista omaisuus- ja tulostaseista:

Omaisuustase 31. 12. 1962.
V a s t a a v a a
Käteiskassa ja  postisiirtotili ...........................................  7.641.922
Sijoitukset OKO:ssa ja m uualla 84.697.763
Nostetut shekkiluotot ..................................................... 3.888.484
V elkakirjalainat ..............................................................  350.933.535
Vekselit ................................................................................. 12.854.100
Oblikaatiot .......................................................................  24.548.900
Osakkeet ............................................................................  10.370.000
Toim italo ja kalusto .........................................................  5.308.200
Siirtyvät erät .......................................................................  502.714
Toimeksiannot ................................................................... 145.282

Yht. 500.890.900

V a s t a t t a v a a
Talletukset shekkitileillä 14.839.742
Talletukset talletustileillä ............................................ 437.807.523
Pitkäaikaiset lainat OKO:lle .......................................  33.728.273
Luottotappiovaraus .......................................................... 3.600.000
Siirtyvät erät ........................................................................ 575.188
Toimeksiannot ................................................................... 84.111
Rahastot ............................................................................. 9.646.134
Tilivuoden voitto 609.929

Yht. 500.890.900

Tulostase 31. 12. 1962.
K u l u t
Korkokulut talletuksista ................................................. 19.496.527
Korkokulut OKO:lle .....................................................  1.111.598
Palkat, työnantajan kela ja eläkemaksut 4.226.442
M uut hoitokulut ............................................................... 1.495.547
V erot .....................................................................................  895.370
M uut varsinaiset k u l u t .....................................................  1.224.918
Luottotappiovaraus .......................................................... 1.000.000
Poistot kalustosta ..............................................................  333.497
Lahjoitukset .......................................................................  37.015
Tilivuoden voitto ..............................................................  609.929

Yht. 30.430.843

paikoillenne, valmiit...

"  OSUUSKASSOJEN 
OHJELMA TV:Ssä 
KESKIVIIKKONA 

noin klo19

) 'A

T u o t o t
■ K orot lainanannosta . . .-................................................... 22.716.665:—

K orot talletuksista, oblikaat., osakkeista ................  7.337.307:—
M uut tuotot .......................................................................  376.871:—

Yht. 30.430.843:—

Pankkitakaukset
Pankkitakausten m äärä 31. 12. 1962 .........................  14.500.000:—

Ylijäämän käyttö.
Vuoden 1962 vuosivoiton vmk 609.929 ehdottaa johtokunta käy

tettävän seuraavasti:
V ararahastoon n. 60 % 370.000:—
Hallituksen käyttörahastoon ................  239.929:—

Yht. 609.929:—

M ikäli johtokunnan ehdotus hyväksytään, tulevat osuuskassan 
rahastot olem aan seuraavat:

Osuusmaksurahasto ............................  40.900
V ararahasto ’ 8.040.555
Hallituksen käyttörahasto 1.007.502
Osuusmaksujen korkorahasto 32.106
Investointirahasto ................................... 1.135.000

Yht. 10.256.063

Johtokunta.
A adi Kattelus 
Veikko M anner 
Keijo Toivonen 
Pentti Kivikallio

M artti Urmas 
Lauri A hola 

Uljas Puukka 
Erkki Rautalin
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TILASTOA KOSKEN T.L  OSUUSKASSAN TO IM IN N A STA  1951— 1962
Vuosi Tositteita Talletukset 31. 12. Lisäys Lainasaatav. 31. 12. N ostettu lainoja N ostettu vekse- Kassatilin lii

kpl Vmk Vmk Vmk kpl Vmk leitä Vmk kevaihto Vmk
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 355.879.068 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
1962 38587 452.647.265 17.693.114 363.787.635 182 128.634.368 143.974.600 3.167.087.483

TILINTARKASTUSKERTOM  US

Kosken T.l. Osuuskassan varsinaisen osuuskuntakokouksen loka
kuun 31 p:nä 1961 valitsemina tilintarkastajina olem me tänään suo
rittaneet loppuun mainitun osuuskassan hallinnon ja tilien tarkas
tuksen tilivuodelta 1962 ja  esitämme tarkastuksen tuloksena seuraa vaa:

Tilinavaus vuoden alussa oli edellisen vuoden vahvistetun tilin
päätöksen mukainen.

Kassassa olevat rahat, jotka laskimme 18. 3. 1963, vastasivat päi
vän kassatilin erotusta 89.099,16 mk.

Kirjanpito, jonka num erotarkastukseen olemme osallistuneet, pe
rustui hyväksyttäviin ja  asianmukaisesti järjestettyihin tositteisiin.

Tilinpäätös oli kirjanpidosta oikein laadittu ja päättyi omaisuus- 
tase loppusum m aan 500.890.900 mk.

Osuuskassan om istam at arvopaperit olivat tallella ja  osuuskassan 
hallussa olevat velkakirjat ja luottosopimukset kunnossa sekä niiden 
vakuudet käsityksemme m ukaan riittävät.

Kiinteistön ja kaluston palovakuutukset ovat voimassa. 
Jäsenluettelon m ukaan on osuuskassan jäsenten lukum äärä tili

vuoden lopussa 409 ja  on tilinpäätökseen merkitty osuuspääoma 
jäsenluettelon mukainen.

Hallintoneuvosto ja  johtokunta ovat osuuskunnan asioiden hoi
dossa ja  jäsenten etujen valvomisessa noudattaneet lakia, osuuskun
nan sääntöjä ja johtokunnan ohjesääntöä sekä hallintoneuvosto on 
täyttänyt sille sääntöjen mukaan kuuluvat tarkkailuvelvollisuudet. 
Johtokunnan vuosikertomuksessa esitetyt tiedot liikkeen tilasta ja 
tuloksista tilivuodelta 1962 ovat oikeat. Edellä olevaan viitaten ja 
koska meillä tarkastuksemm e perusteella ei aihetta huomautuksiin 
ole, ehdotamme osuuskunnan kokoukselle, 

että vuoden 1962 tilinpäätös vahvistetaan ja 
että hallintoneuvostolle ja johtokunnalle m yönnetään vastuuva

paus sanotun vuoden tileistä ja hallinnosta.
Vuosivoiton 609.929 m k käytöstä, joka sisältää säädetyt siirrot 

vararahastoon, yhdymme johtokunnan ehdotukseen.
Koskella T.l. maaliskuun 19 p:nä 1963.

M ikko N urm i A rvo Laine
Aulis Saarimaa

Vähämäen Jussin 
Veroilmoituslistan 

täyttäminen
(Lainaus seuralehti Yrityksestä vuodelta 1934)

K un ensikerran jaettiin verovel
vollisille painettuja verokaavak- 
keita, sai V ähäm äen Jussikin sel
laisen itselleen verolautakunnan 
puheenjohtajalta, joka myöskin 
selitti Jussille, miten hänen se tu
lisi kunnian ja om antunnon kaut
ta täyttää. Jussi otti blangetin kä
teensä ja  kääri sen kauniisti to r
velle, nyppäsi rikkinäisestä pom 
pan hihasta langan pätkän, sitoi 
sillä tötterön kiinni ja  pisti tas
kuunsa, kiitti annetuista neuvois
ta  ja sanoi hyvästi, lähtien ta l
lustelemaan tietä pitkin.

Koska alkoi jo vähän häm är
tää, asteli Jussi reippain askelin 
kotia kohti, sillä siellä odottivat 
Polle ja M ansike isäntäänsä ilta- 
askareille, sillä Jussi oli jo kol
matta vuotta pitänyt yksinään 
huusholliansa. Porstuan eteen

päästyään otti hän esilukon avai
men piilopaikastansa, avasi lukon 
ja tarkasti, että kaikki merkkirih- 
m at ja  lastut olivat niissä paikois
sa, mihin hän ne lähtiessänsä oli 
asettanut. Tupaan päästyään pis
ti hän listansa seinällä olevaan 
kaappiin ja  tuumi itsekseen, että 
huom enna otan kohta sen päivän, 
että täytän tuon listan, m uuten 
voi unohtua saamani neuvot.

Seuraavana aam una, kun aurin
ko alkoi pilkistää Jussin tuvan ik
kunasta sisään, otti hän kaapis
tansa listan ja  lyijykynän, pisti ne 
pöydälle, riistui jakkunsa ja  istui, 
alkaen tarkastaa listaa. Samalla 
tunsi hän itsessään tyytyväisyyttä 
kun osasi kirjoittaa ja numeroita 
tehdä, että ei tarvinnut toisia ih
misiä tällaisissa töissä vaivata. 
Oli hän jo pari kertaa ennen kir

joittanut itse siemenkauravelka- 
kirjansa ja virhettä siinä ei pääs
syt olem aan, koska sam a hehto- 
m äärä annettiin kuin kirjassakin 
oli. N yt oikaisi hän listan suorak
si ja  luki kaikki, m itä siihen oli 
kirjoitusta painettu. Jussi tuum ai
li, opettelisiko sen ensin ulkoa vai 
täyttäisikö ensin nuo vajaaksi jä
tetyt kohdat ja sitten lukisi sen 
täydellisenä kuuluvalla, selvällä 
ja  juhlallisella äänellä. Parasta 
on, että täytän sen ensin, olihan 
se jo  tä llä viikolla m äärä viedä 
takaisin ja ulkoa opetteleminen 
veisi useita päiviä.

Jussi otti hyväksi veistetyn ky
nän käteensä, kasti sen suuhunsa 
ja kirjoitti sille viivalle, johon oli 
painettu »verovelvollisen nimi», 
Jussi Vähämäki. Seuraavalle ri
ville oli painettu »verovelvollisen 
arvo tai amm atti». N yt alkoi Jus
sille kova tuumiminen, minkä 
hän tuohon kirjoittaisi, Useam 
paan kertaan hän tavasi, arvo tai 
amm atti, arvo tai ammatti. M aa
ta on niin vähän, ettei hän sovi 
maanviljelijäksi, torppari hän ei 
ole ja jos hän panisi arvoksensa 
vanhapoika voisi se joskus vielä 
tehdä haittaa vaikkapa naimisiin 
menossa. M inkä nyt kirjoittaisi 
tuohon kohtaan, se pani Jussin

pään pyörälle ja hiki valui otsalle 
kun ei löytänyt itselleen sopivaa 
titteliä. Pyyhkiessään hikeä pai- 
danhihaan, katsoi hän kelloa tu 
van seinällä ja  huomasi kauhuk
seen, että päivä oli ennättänyt jo 
yli puolen. Niin pisti hän takin 
ylleen ja meni Pollelle päivän 
ruuat antam aan. Pollea ruokkies- 
saan muisti hän, m iten kauniilta 
oli hänen korvissaan kuulunut 
erään esitelmän pitäjän lausum a 
titteli, pienviljelijä. Se sopii hä
nelle ja sillä nimellä saa vaikka 
rahaa lainaksi ja  vaikka mitä. Nyt 
oli hän ikäänkuin pahim m an ja 
suurimman osan koko asiasta ra t
kaissut. Sentähden pisti pollelle- 
kin runsaammin apetta, taputteli 
sitä ja ajaiteli, siinä on oikea pien
viljelijän juhta.

Tupaan tultuaan otti hän uu
delleen listan esille ja kirjoitti sii
hen amm atikseen »Pienviljelijä». 
M uualle teki hän num eroita kuin
ka sattui, m utta viimeiselle sivulle 
kirjoitti hän suurilla kirjaimilla, 
velkaa neljä hehtolitraa kauroja, 
veti nimensä alle ja  niin oli lista 
täytetty. Tyytyväisenä vihelteli 
Jussi valssin säveleitä ja jatkoi 
eläm äänsä entiseen tapaan.

kirjoitti M . M .
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Maraton väittely
Mutta pysy sinä siinä, m in

kä  olet oppinut ja mistä olet 

varm a, koska tiedät, keneltä 

olet sen oppinut, ja koska 

lapsuudestasi saakka  tunnet 

p yhät kirjoitukset, jotka vo i

va t  tehdä sinut viisaaksi, niin 

että pelastut uskon kautta, 

joka on Kristuksessa Jeesuk

sessa. 2 Tim. 3: 13— 14 

Täm ä Pyhän Raam atun koh

ta sopii hyvin alkulauseeksi tälle 

'kertomukselle, se kertoo e rää s

tä väittelystä, joka käytiin kir- 

jailija-teosofi H annu lan ja isäni 

vä lillä  K ankaa lla  yli viisikym 

mentä vuotta sitten.

Isäni oli useita vuosia a ika i

semmin tuota mainittua väitte- 

lytilaisuutta saanut uskonnolli

sen herätyksen, raamattu oli 

tullut hänelle kirjaksi, jota hän 

ahke raan  tutki aam uin ja illoin, 

v ie läpä  päivällistunnin a ikana, 

ja jos jokin kohta tuntui epäse l

vältä, saattoi hän viipyä kirjaa 

tutkien m yöhään  yöhön. S u o 

men Evankelium iyhdistyksen jul

kaisuja ja varsinkin H egbergin  

kirjoja hän tutki tarkasti. Isällä 

oli vielä siihen a ikaan  tavatto

m an hyvä muisti, ja m inkä hän 

oli oppinut hän myös muisti ja 

oli siitä varm a. Joskus meitä 

lap sia  ihmetytti, kun hän pellol

ta tultuaan väsyneenä jaksoi 

v ie lä  lukea tuntikaupalla unoh

taen ruuan ja levon. Mutta isä 

piti asian sielunsa pelastum ises

ta niin tärkeänä, että muut puu

h a t  saivat jäädä.

O li yksi asia, jota hän vihasi, 

nimittäin lahkolaisuus ja sen lä

hetit. N iitä alkoi jo siihen a i

k aa n  liikkua pitäjissä. Isä oli 

jo lapsuuden kodissaan saanut 

a n k a ran  kristillisen kasvatuk

sen, siihen kuului jokapyhäinen 

kirkossa käynti. Mutta ei riittä

nyt, että siellä vain kävi, piti 

m yös kotiintullessaan muistaa, 

mitä papp i oli puhunut ja mistä 

teksti oli otettu. Pyhäaam upäiv i-

sin ei saanut juosta kylillä ja piti 

kaikessa totella vanhem piaan.

O li kaunis, aurinkoinen ja 

lämmin syyskuinen päivä. Koot

tiin ohria M e llilän  maantien vie

reisellä pellolla. Se  Mellilän 

m aantie  ei silloin vielä tosin 

ollut m ikään maantie, o lipahan 

vaan  väylä, jossa oli polku, 

mutta kuivalla a ikaa  kesällä sii

tä pääsi jopa polkupyörä llä.

O lim m e juuri saaneet häkin 

ohria täyteen, isä ajoi seipäistä 

ja me pojat olimme häkkim iehi- 

nä. Kuorm a oli valm iina m aka

siinille lähtöä varten. Silloin 

ajoi siihen polkupyörä llä  eräs 

mies Tuim alasta päin, nousi 

p yörän  selästä, nosti kohteli

aasti hattuaan ja lausui hyvän- 

päivän. Isä vastasi sam alla  ta

valla ja ohrahäkk i pysähtyi 

myös. Sitten mies kaivoi salkus

taan kirjan ja alko i selostaa si

tä ja m atkansa tarkoitusta.

Isä otti kirjan, katseli sitä 

päältä  ja alkoi sitten tutkia sen 

sisältöä. M e  lapset olimme hil

jaa, o lihan meitä opetettu: kun 

vanhem m at puhuvat, on lasten 

oltava hiljaa.

M ieskin lakkasi puhum asta, 

katseli vaan  ym pärilleen pelto

ja ja viljaseipäitä ja ihmetteli 

varm aank in  sitä, miksi isä niin 

kauan  tutki kirjaa.

Lopulta isä ojensi kirjan ta

kaisin ja sanoi: »M inä  en osta 

Sinun kirjojasi, niissä on saa ta 

nan oppia.» M ie s ensin hölm is

tyi, mutta rupesi sitten uudel

leen selostam aan opp iaan  ja 

kirjaansa, jonka hän itse oli 

kirjoittanut ja painattanut. Isä, 

joka siihen a ikaan  oli varsin 

kiivas luonteeltaan, ja koska ei

vät harhaop it häntä miellyttä

neet, alkoi hän tehdä miehelle 

kovaa  vastarintaa. Raam atun 

sanalla  siinä yritettiin kum m al

takin puolen kumota vastusta

jan väitteet ja muille todisteille 

ei siinä ollut juuri arvoa.

Aluksi se väittely oli hillitym- 

p ä ä  ja ään ikin oli m atalampi, 

mutta jonkin hetken kuluttua, 

kun miehet »läm penivät» muut

tui se melko kovaääniseksikin. 

M ie s luuli kai aluksi, että hän 

helpolla saa  isästäni »selkävo i

ton», mutta hän erehtyi —  M ies 

huomasi lopulta, että olikin 

saanut tasaveroisen »kaverin», 

joka ei niin vaan  ollut k ää n n y 

tettävissä.

M ie s rupesi h ikoilem aan ko

vin, kun ilmakin oli lämmin, 

mutta yhä  uudelleen ja uudel

leen hän esitteli opp iaan  ja isä 

kumosi ne raam atun sanalla. 

M e  lapset seurasimme sitä väit

telyä huvittuneina, mutta ko

vasti olimme hengessäm m e isän 

puolta. Kului tunti, kaksi, kolme 

tuntia ja yh ä  miehet väittelivät 

äänet käheinä. Aurinkokin teki 

laskuaan taivaan rannalle, mut-

Tuim alan Jalli vei pahnoja 
Puumannille. Sepän A rvo oli häk
kiä sotkemassa ja Jalli sanoi, että 
sotke piukkaan vaan ettei Puu- 
m anni pauhaa. H äkistä tulikin sit
ten tavallista piukempi. —  Voi 
veikkanen, voi veikkanen, kun 
suli’ on löysä häkki, löysä häkki 
—  sanoi Puum anni ja sivus kelmi 
Jallin häkin.

• nuorisotilin voi avata 

jokainen alle 25-vuotias.

• lainaedusta osalliseksi 

tulee tilinomistaja 2 v:n 

jälkeen tilin avaami
sesta.

ta väittely jatkui kovana  ja kii

vaana.

Lopulta mies väsyi, katsoi kai 

pa rhaaksi lopettaa ja jättää 

sillensä tuon itsepäisen isän

nän käännyttäm isen.

M ie s lopetti äkkiä, hyppäsi 

p yö rän sä  se lkään ja lähti hy

västiä sanom atta hurjasti po l

kem aan M e llilään  päin. Isä sei

soi hetken ka lpeana  pa ika llaan  

silm issään melkein hurja ilme. 

K iivaan  väittelyn jäljiltä hänen 

polvensa vapisivat ja hetkeen 

hän ei saanut san aa  suustaan. 

Lopulta hän heräsi ja sanoi: 

»Jum alan kiitos, sa inpas sen

tään senkin pirun kätyrin suun 

tukkoon». Sen jälkeen hän käs

ki v iedä ohrahäkin  makasiiniin 

ja lähti väsyneenä, mutta voit

tajan ilmein astelem aan kotia 

kohden.

A saria s

—  Kyl ne salaojatkin hyvvii 
on, kun on vaan toinen oja, mistä 
vesi mennee, sano Anttilan pappa.

Annaks sää tänne sen aan, sa
noi A holan Lauri, kun mandolii
nia viritti.

Kaks on semmost, minkä peräs 
ei kannata juasta, vasikat ja likat, 
sano Sepän Martti.

tilin edut
• säästöajan jälkeen (2 vuotta) 

saa tilinomistaja tarvitessaan 
senhetkisen säästösumman 
suuruisen lainan normaali- 
takuin lähtiessään opiskele
maan, perustaessaan kodin 
tai oman yrityksen. Näin 
hän voi kaksinkertaistaa alku
pääomansa.

KASKUJA

osuuskassan #liuorisötiliauttaa alkuun

Nuorisotili on osuuskassojen perustama 
nykyaikainen tili nykyaikaiselle nuorisolle.

tilin ehdot

A u ra se n  K irjap a in o , Fo rssa  1963


