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Sadon
korjuuta

Syksy on tullut ja tuonut mu
kanaan sadonkorjuun. Viime 
vuoden m ärkää syksyä muis
tellen sadonkorjaajat tun
tevat kiitollista mieltä tämän 
vuoden kauniin syksyn kui
vasta ja hyvästä sadosta. M ut
ta syyskuu on tuonut muka
naan muutakin. Nuoriso on 
joutunut ratkaisemaan opin
tiensä ja elämänuransa. Yh
delle ja toiselle on tullut sel
väksi nykyajan tiukka vaati
mus ammattitaidon tarpeelli
suudesta. Ammattitaitoakaan 
ei arvosteta ennenkuin siitä 
on »paperi kädessä» eli to
distus saatuna. Läntisten naa- 
purimaittemme esikuvien mu
kaan meilläkin tullaan pian 
ehkä siihen, että palkkaus 
määrätään, jopa maatalous
työssä, paitsi ammattitodis- 
tuksen myös sitä seuraavien 
erilaisten kurssitodistusten 
pohjalta.

Pitäjässämme on oppikou
lu, jonne vanhemmat lähettä
vät mielellään lapsensa op
pia saamaan. Koulutus on 
tullut melko halvaksi miltei 
olemattomien asunto- ja ruo
kailukustannusten vuoksi. 
Oppikoululainen on voinut li
säksi auttaa kotiväkeään ko
din töissä kouluaikana. Pääs
tyään koulusta ja ajatelles
saan jatko-opintoja vanhem
mat huomaavat niiden käy
vän kalliiksi, koska vasta nyt 
asunto- ja ruokamenot ovat 
kovaa todellisuutta. Tällöin 
unohdetaan, että vaikka opis
kelu vaatiikin kaikilta paitsi 
henkilökohtaisia ponnisteluja 
ja varoja, se on pääomien 
kiinnittämistä. Näin sadon
korjuun aikana on syytä 
muistaa tulevien syksyjen sa
donkorjuuta, ammattitaidon 
ja opiskelun päätepistettä, jo
hon käytetyt opintolainava- 
ratkin tuottavat myöhemmin 
hyvän koron. Nuorten itsensä 
on hyvä muistaa, että opis
kelu vaatii kieltäytymistä hel
posta elämästä, jatkuvaa ah-

Tämä herttainen katukuva Vis
bystä, »ruusujen ja raunioiden 
kaupungista'» on lähetetty koske
laisille sukulaisille. Visbystä on 
näet tullut m yös koskelaisten ul- 
komaanm atkakohde. V isbyn to
rilla tapasivat m uutam at koske
laiset toisensa aivan yllättäen. 
Hansa-Expressenillä m atka oli 
taittunut 12 tunnissa Hangosta 
Sliteen.

Gotlantilaiset ovat aikojen alus
ta lähtien pitäneet Gotlantia maa
na eikä saarena Ruotsin  kyljessä. 
Siellä ei kuitenkaan koskaan ole 
ollut kuningasta, vaan päällikkö  
Vielä nyt voidaan lukea Gotlan
nin esihistoriaa sen hyvin säily
neistä muistomerkeistä ja ennen 
kaikkea sitä ympäröivästä m uu
rista, joka rakennettiin 1100- ja

keruutta ja säästäväisyyttä. 
M utta opiskelemalla omaa 
alaansa he luovat itselleen 
parempaa tulevaisuutta. Tätä 
tarkoittaa myös jatkuva itse
opiskelu. Nykyajan kehitys 
vie siihen, että nuorten olles
sa aikuisiässä vain hyvän tie
tomäärän ja ammattitaidon 
omaavat ovat kilpailukelpoi- 
sia yhteiskunnassa.

1200-lukujen aikana. Gotlantilai
set ovat aina olleet eteviä kaup
piaita ja maksoivat aikoinaan jo
pa 80 kruunua veroa Ruotsille, 
että saivat rauhassa purjehtia 
Svean rannoilla. E tevät hansa
kauppiaat olivat 'talonpoikia, jo t
ka ansaitsivat sivutuloja kauppa
matkoillaan. Täm ä ärsytti porva
reita ja v. 1228 puhkesikin m o 
lempien välillä taistelu. V. 1361 
gotlantilaiset taistelivat W aldemar 
Atterdagia vastaan ja taistelun tu 
loksena Gotlanti tuli Tanskalle 
300 vuodeksi. Suuri Margareta- 
kuningatar yhdisti ka ikki pohjois
maat yhdeksi valtakunnaksi, m yös  
Suom en ja Gotlannin. Välillä saa
ri menetettiin saksalaisille, m utta  
Margareta lunasti sen v. 1408 ta
kaisin 9 000 ruusuntainta vastaan. 
Jokainen perhe m aksoi osuutensa.

Samaan aikaan kuin Visbyn  
muuri, rakennettiin sen lähes 17 
suurta kivikirkkoa, joista miltei 
kaikki ovat vielä raunioina jäljel
lä. Katolisina aikoina kauppiaat 
halusivat antaa osan sillilastiensa 
tuloista kirkolle, panna rahoja 
ikuisuuden pankkiin eli rakentaa 
luostareita ja kirkkoja. N iitä  ra
kennettiin rikkauden merkiksi.

Jo tku t meistä näkivät Ruotsin

nuorimm an pastorin saarnaavan 
Visbyn tuomiokirkossa. Hän teki 
ristinmerkin rukousta aloittaes
saan ja nosti kätensä korkeuksiin  
seurakuntaa siunatessaan. Hän  
edusti kuuluisaa korkeakirkollista  
suuntaa, joka kallistuu menois
saan katolisuuteen, vastustaa nais
pappeutta sekä syyttää kuuluisaa 
piispa Helanderia nim ettömien  
kirjeiden kirjoittamisesta. 16 000 
asukkaan Visbyssä seurakuntaelä
mä on vilkasta juuri monien kirk- 
kosuuntien vuoksi. Visby on m yös  
kuuluisa Ruotsin korkeimmasta  
veroäyristään: 19,6! Eräässä N orr
bottenin kunnassa se on 19,3 ja 
Tukholmassa jopa niin alhainen 
kuin 13!

Gotlannin naiset olivat muinoin 
verrattavissa Spartan naisiin, joi
den hallussa oli maaomaisuus ja 
velvollisuutena perheestä huoleh
timinen miesten käydessä sotia, 
Gotlannin tapauksessa kauppaa. 
Vieläkin lauletaan vanhaa kan
sanlaulua kosijasta, joka pyytää  
tytöltä: »Tulisin äidillesi pojak
si.!» K un  äiti om isti maata, oli ty
tär perijänä ja poika sai sekä 
prinsessan että  puolet valtakun
taa!

K — a.
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^J^alzöi J o h a n n e s  cjC innankoöken  tu n te m a a  

Izodhelaidta

Elokuun 10 pä ivänä tu li ku luneeksi 50 vuotta  Johannes 
L innankosken kuolem asta. Täm ä on m uistu ttanu t m eitä  
kahdesta koskelaisesta , jo iden polu t ovat ku lk en eet ristiin  
tunnetun k irjailijan  kanssa. T oinen h eistä  o li Sorvaston Yli- 
Urm aan isäntä  J u h o  U r m a s  ja  to inen  kauppiaanrouva  
H a n n a  T e e r i .

Y li-Urm aan taloon tuli vävyksi 
Juho Juhonpoika N okka Karinai- 
sista viime vuosisadan puolivälin 
jälkeen. H än  oli syntynyt 5 .8 . 
1843. H änen vaim onsa Justiina 
Urm as oli syntynyt 28. 9. 1849. 
Justiinan vanhem m at olivat 17. 9. 
1820 syntynyt ja  4. 5. 1902 kuol
lu t Heikki Y li-Urm as sekä äiti 
Loim aalla 23. 1. 1818 syntynyt 
H eta H eikin tytär, joka kuoli 17.
3. 1903 U rm aalla. K un Justiina 
U rm as kuoli 15.6. 1875, nouti 
Juho N okka, joka ajan tavan m u
kaan otti nimekseen viljeleinänsä 
talon nimen, uuden em ännän Pöy- 
tyältä. T äm ä uusi em äntä, Eufe- 
m ia M atintytär, oli syntynyt 17. 1. 
1858 ja  kuoli U rm aalla  2. 12. 
1889. T ästä  avioliitosta syntyi 22. 
9. 1884 ty tä r Lahja Aleksandra 
ja  22. 9. 1888 poika Onni U uno, 
joka kuoli 30. 11. 1889, siis hie
m an toisella ikävuodella. Onnin 
äiti kuoli, kuten yllä tuli m aini
tuksi yli 30-vuotiaana k ah ta  päi
vää poikansa jälkeen. N äin jäi 
Juho  U rm as pitäm ään taloa ja 
kasvattam aan Lahja-tytärtään.

Juho Y li-Urm as oli tarkka ta- 
lonpitäjä. H än  rakensi pitäjän ko- 
m eim m an kivinavetan sekä suu
ret asuinrakennukset. T alon pii
rissä vallitsi ennennäkem ätön jär
jestys ja  puhtaus. Esimerkkinä 
kerrotaan, että kun talon »pikku
piika» kävi noutam assa puita  ja 
jätti jäljiltään m uutam ia kalikoita 
hajalleen pinon viereen, kehoitti 
isäntä hän tä  nostam aan ne pinoon 
järjestykseen.

Juho Yli-Urm as oli henkisesti 
hyvin valpas henkilö. H än  seurasi 
tarkoin sanom alehtiä ja  vaikka 
hän om aksui ns. suom ettarelaisen 
poliittisen katsom uksen, ymmärsi 
hän pitkälle myöskin perustuslail
lisia. Sukurakkaana m iehenä kävi 
Juho U rm as usein tapaam assa 
veljeään Karm aisten Nokalla. 
Tässä talossa Linnankoski asui 
vuosisadan alussa Karinaisissa ol
lessaan ja  tutustui m yöskin Juho 
Urm aaseen, jonka valistuneisuus 
ja  tasapuolisuus hän tä  siinä m ää
rin m iellyttivät, e ttä  hän antoi

K irot-näytelm ässään Yrjö-Koski- 
sen aatteita julistavalle heimo- 
päällikölleen nimen Urm as. M ut
ta  täm än lisäksi Linnankoski pani 
vielä poikansakin nimeksi Urmas.

E e st ilä is tä  p eru a

K irot-näytelm än kautta, joka 
ilmestyi painosta helm ikuulla 
1908, nimi U rm as tuli suosituksi 
poikalasten nimeksi ja se kulkeu
tui vähitellen kalentereihinkin. 
Kun professori K ustaa Vilkuna 
tuonnottain  julkaisi tunnetun etu- 
nimikirjansa, m ainitsi hän, että 
Urm as-nimi on suosittu m uunnos 
nimestä Arm as. Valistimme hän
tä tässä asiassa ja  mainitsimme, 
että  Lönnrotin sanakirja tuntee 
täm än nimen. Vilkuna julkaisi 
etunim ikirjan uudessa painoksessa 
U rm as-nim en alkuperän. Samalla 
hän m ainitsi meille, että täm ä 
nimi on kielellisesti eestiläistä pe
rua. N im en eestiläisperäisyydestä 
lieneekin V ilkunalla tekeillä pieni 
kirjoitelma. Siitä luonnollisesti
kaan ei käy selville, m iten täm ä 
nimi on tullut talon nimeksi K os
kella. Se näet löytyy jo vuoden 
1540 maakirjasta.

M itä vielä tulee Juho Yli-Ur- 
m aaseen niin hänen ainoa tyttä- 
rensä Lahja vihittiin 12. 4. 1906 
avioliittoon hum ppilalaisen suur- 
talollisen Juho K nuutilan kanssa. 
Juho U rm aan kuoltua 8 .3 .1911  
myivät K nuutilat Y li-Urm aan ti
lan Kosken kunnalle, ollen kaup
pahinta yli 80.000 silloista kulta- 
m arkkaa.

Toinen koskelainen, joka oli 
ollut kanssakäymisessä Johannes 
Linnankosken kanssa, oli 14. 10. 
1871 syntynyt kauppiaanrouva 
Johanna Hedvig Teeri, o.s. Selin. 
H aastattelim m e häntä 1933, kun 
oli kulunut 20 vuotta L innankos
ken kuolemasta. Tällöin kertoi tä 
m ä Kosken puhelinkeskuksen p it
käaikainen hoitaja seuraavaa:

—  K un olin m ennyt avioliit
toon mouhijärveläissyntyisen Juho

Teeren kanssa, perustim m e pie
nen kaupan Karinaisten kirkon
kylään. E räänä  päivänä tuli 
kauppaan pitkä, huolellisesti pu
keutunut mies, joka sanoi ole- 
vansa toim ittaja V ihtori Peltonen. 
H än toivoi hyvää naapuruutta  ja 
pyysi ilm oittautua kaupan asiak
kaaksi. H än pyysi nimenom aan, 
että  saisi tavaraa  laskua vastaan 
kuukaudeksi kerrallaan.

—  Siitä se kanssakäym inen uu 
den naapurin kanssa alkoi. Kun 
sitten kuukausi tuli kuluneeksi, 
kirjoitin huolella tarkan laskun 
Peltosen perheen saamista tava
roista. Tullessaan m aksam aan si
tä  kehui Peltonen käsialaani ja 
tiedusteli, voisinko ottaa häneltä 
puhtaaksikirjoittam ista. Sanoin 
siihen, etteivät asiakkaat pienellä 
paikkakunnalla aiheuta liikatyölli- 
syyttä, joten lisätyö on kyllä ter
vetullutta . . .

P u h ta a k s ik ir jo it ta ja n a

R ouva Teeri kertoi kirjoitta
neensa puhtaaksi mm. Peltosen 
puhetaidon oppikirjan. K un tuli 
palkkiosta kysymys, ei hän om as
ta  puolestaan kyennyt m itään eh
dottam aan, joten kirjailija sai sen 
m äärätä. H än  antoi yllätykselli
sen hyvän palkkion, eikä välittä
nyt rouva Teeren torjuntayrityk
sistä. Haastateltavam m e sanoi saa

neensa sen käsityksen, että  kir
jailija Peltonen oli raha-asioissaan 
suurpiirteinen.

Jokapäiväinen naapuruus Lin
nankosken perheen kanssa oli jää
nyt kohokohdaksi rouva Teeren 
elämässä. Kirjailijassa oli jotakin 
sytyttävää ja »sunnuntaista». T a
rinatuokiot hänen kanssaan kau
pan piirissä olivat antoisia. »Sitä 
miestä olisi kuunnellut missä ta
hansa ja m illoin tahansa ihan lo
puttom iin», muisteli rouva Teeri 
silloista naapuriaan. H än  ei ol
lenkaan ihmetellyt, e ttä  karinais- 
laiset puhuvat loistavin silmin 
»Linnankosken ajoista».

R ouva Teeri sanoi tarkoin lu
keneensa Linnankosken kirjat he
ti niiden ilmestyttyä. E rittäin  hy
vin sanoi hän muistavansa sen
kin, kun sanom alehdet elokuulla 
1913 kertoivat hänen kuolem as
taan. H än leikkasi lehdistä muis
tokirjoitukset Raam attunsa väliin. 
Salama-pojan häviäm inen Petsa
mon retkellä näkyi syvästi koske
neen rouva Teereen. H än näytti 
meille kellastunutta sanomalehti- 
leikettä, missä om aiset ilmoittivat 
täm än esikoispojan kuolemasta.

Rouva Ester Linnankoskesta oli 
rouva Teerelle jäänyt myöskin 
m iellyttävät m uistot. H än, jos ku
kaan, uskoi kirjailijapuolisonsa 
suureen eläm änkutsumukseen. 
H än  oli valmis m iehensä kutsu
m ustehtävän vuoksi vaikka min
kälaisiin koettelemuksiin. Aam us
ta iltaan  hän teki suomennostöitä 
tai hoivaili perhettään. Kirjalaati- 
koita oli perheellä paljon. Ne toi
m ivat heidän huonekaluinaanko.

Lopuksi mainitsi rouva Teeri 
siitä, että Karinainen oli niin pie
ni ja  hiljainen asutuskeskus, että 
kauppa siellä ei kannattanut. Siksi 
m uutettiin kauppa Koskelle, m in
ne m ainiosti kotiuduttiin. M utta 
Karinaisissa oloa kauppias ja rou
va Teeri muistelivat läm m öllä ja 
varsinkin Linnankoskien naapu
ruus oli heille »m uistojen kul
taa».

Tyrvääläissyntyinen H anna Tee
ri sai iäisyyskutsun 17. 2. 1953- 
H änen m uistonsa on säilynyt läm 
m ittävänä koskelaisten mielissä, 
sillä nim enom aan keskuksen hoi
tajana hänen hyvyytensä ja  pal
velualttiutensa pääsi oikeuksiinsa

Vanha koskelainen
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813000 litraa maitoa—  "M i e l u i s a t

m uistot
osuusmeijerin ennätys 

kesäkuussa
Laitilaan"

Täm än kesän maitomäärät 
ovat olleet n. 3 pros. korkeam 
m at viimekesäistä tasoa. Kesä
kuussa saavutettiin jopa K os
ken Osuusmeijerin historian en
nätys. Ensimmäisen kerran 
meijerin vastaanottama maito- 
määrä yhden kuukauden aika
na y litti 800 000 litran rajan 
eli 813 652 litraa. Tämä on 
vain osoituksena siitä, että voi
maperäinen karjanhoito ja -ruo
kinta ovat tuottaneet tuloksia 
huolim atta melkoisista kuivuu
den merkeistä laitumilla.

Kesäkuussa valm istettu voim äärä 
on myös ollut huom attavasti suu
rempi edellisiä valm istusm ääriä, 
kertoo isännöitsijä Aulis S a a r i 
m a a .  Kesäkuussa valmistettiin 
päivittäin 1200— 1300 kiloa voita, 
kun tavallinen valm istusm äärä on 
800— 900 kiloa päivässä.

Juustoja valm istetaan päivittäin 
kesäaikana noin kahdeksan kap-

Johtajan vaihdos 
Kosken T.l. 

Osuus- 
kassassa

Yli viisi vuotta Kosken T.l. 
Osuuskassan johtajana toimi
neen Erkki Rautalinin siirryt
tyä heinäkuun 1 päivästä al
kaen Laitilan Osuuskassan 
toimitusjohtajaksi tuli Kosken 
T.l. Osuuskassan johtajaksi 
Lapin Osuuskassan johtaja 
Urpo Kinnala. Johtaja Kin- 
nala on syntyisin Uudenkau
pungin maalaiskunnasta. Hän 
on käynyt Mustialan maa- 
miesopiston vv. 1955— 1956, 
harjoitellut tämän jälkeen va
jaan vuoden Lempäälän Seu
dun Osuuskassassa ja tullut 
Lapin Osuuskassan johtajaksi 
v. 1957. Ollessaan Lapin 
Osuuskassassa toimi johtaja

paletta, ja tuo tan toa voitaisiin li
sätä, m utta kellaritilojen pienuus 
on tähän asti asettanut esteen. 
K uorittua m aitoa onkin meijeristä 
saatavana rajoituksetta ja varsin
kin heinä— huhtikuussa ylijääm ää 
toimitettiin runsaasti Someron 
Kuivamaitotehtaalle. Som eron teh
das on erinom aisena pelastuksena 
lähipaikkakuntien meijereille, sil
lä runsaan m aidontulon aikana 

meijerien ei ole tarpeellista ryh
tyä pakkopalautuksiin, kuten 
m uuten tapahtuisi. Juuston valmis
tuksen sivutuote hera on löytänyt 
sen sijaan kuluttajansa meijerin 
om asta piiristä. Meijerin om a si
kala, jossa syötetään 500—-800 
lihotussikaa, käyttää heran koko
naisuudessaan. N äin korkeat sika- 
m äärät ovat m ahdollisia vain ke
säisin, jolloin niiden hoidossa voi
daan käyttää sopivasti ulkotilaa 
hyväksi. Kesäisiin huippuihin on 
tälläkin alalla yritettävä, koska 
heran tuotanto on silloin runsaim 
millaan.

Kesän suurista m aitom ääristä 
johtuen kausivaihtelut ovat vit
sauksena kaikissa osuusmeijereis
sä. Runsaim m an tuotannon aika
na touko— heinäkuussa henkilö
kunnan on päästävä pitäm ään ai
nakin osa lomistaan. Koska tila
päistyövoiman saanti meijerialalla 
on erittäin vaikeaa, vaaditaan 
työssäolijoilta suurem pia työnpon- 
nistuksia kuin tavallisesti. Kosken 
Osuusmeijerin henkilökunta on 
kuitenkin hyvin ym m ärtänyt ti
lanteet ja joustanut niiden m u
kaan.

Kinnala mm. Lapin asutus- 
kassan rahastonhoitajana ja 
Eurajoen KO:n määräämänä 
julkisena kaupanvahvistajana. 
Loimaan kihlakunnanoikeus 
on määrännyt Urpo Kinnalan 
toimimaan kaupanvahvistaja
na Erkki Rautalinin jälkeen 
myöskin Koskella T.l.

Ihm inen kyllästyy kaikkeen pait
si työhön.

Levis

Jokaisella asialla on arki- ja 
sunnuntaipuolensa.

Lichtenberg

Kun entiselle Koskelaisen »pää
toim ittajalle» tarjoutui tilaisuus 
muistaa entistä »työnantajaansa» 
kirjoituksella, on m inulla ja per
heelläni nyt tilaisuus sanoa pa r
haat kiitokset kaikille koskelaisil
le siitä ystävällisyydestä, jota Kos
kella T.l. saimme osaksemme, sa
moin kuin siitä huom aavaisuudes
ta, jota m uuttom m e yhteydessä 
meille osoitettiin. Se oli m ieltäm 
me läm m ittävää.

Ne runsaat viisi vuotta, jotka 
toimin Kosken T.l. Osuuskassan 
palveluksessa, olivat työntäyteisiä 
vuosia, m utta ne olivat myöskin 
vuosia, joista on jäänyt mieluisat 
ja tyydytystä tuottavat muistot. 
Erikoisen suuriarvoisena pidän si
tä luottam usta, jota osuuskassan 
asiakaskunnan taholta sain osak
seni koko toim ikauteni ajan. Pal
jon on työssäni m erkinnyt se va
raukseton tuki, jolla osuuskassan 
hallintoelim et ovat osuuskassan- 
johtajan työtä tukeneet. Erikoisen 
kiitoksen ansaitsevat hyvät ja us
kolliset työtoverit.

Kosken T.l. Osuuskassa on eh
kä vielä liian läheinen minulle

Rakennussuunnitelmat 

asutustarkastajan 

toimistoon 

31. 10. mennessä

Nyt ovat käsillä taas ne 
ajat, jolloin viimeistään olisi 
ryhdyttävä hankkimaan ra
kentamissuunnitelmaa, mikäli 
on tarkoitus anoa asunto- tai 
rakentamislainaa rakennus
hankkeen toteuttamiseen seu- 
raavan maankäyttölainavaro- 
jen jakelun yhteydessä. Ehkä 
jo siinä vaiheessa, kun suun
nitelmaa ruvetaan hankki
maan, olisi hyvä käydä raha
laitoksessa asiasta neuvottele
massa. Tällöin voi samalla 
tutustua tyyppipiirustusmal- 
leihin ja jos löytää mieleisen
sä tyypin, voi suunnitelman 
saada rahalaitoksen välityk
sellä. Suunnitelmat on vii
meistään 31. 10. mennessä jä-

voidakseni lausua siitä mielipitei
täni, m utta haluaisin kuitenkin sa
noa, e ttä  Teillä on hyvä ja pal- 
velukelpoinen osuuskassa, jolla 
on hyvä asiakaskunta. Teillä on 
myöskin nuori ja  tarm okas sekä 
palveluksiin valmis osuuskassan- 
johtaja, joka tulee tekem ään pa r
haansa palvellakseen osuuskassan 
asiakaskuntaa.

Kun näin Koskelaisen palstoilla 
tavataan, haluaisin siitäkin vielä 
sanoa jonkun sanan. T äm än Kos
kelaisen toim ittam inen oli aluksi 
ehkä niitä vaikeimpia tehtäviä, 
joita osuuskassanjohtajan hennoil
le harteille asetettiin. E hkä juuri 
siitä johtuukin, e ttä  Koskelaisesta 
kehittyi ajan m ukana eräänlainen 
»rakas lapsi». Se tuotti paljon 
työtä ja  vaivaa, m utta kun lehti 
oli valmis ja sai ensimmäisen 
kappaleen tutkittavakseen, tunsi 
erikoista työn iloa ja tyydytystä, 
huolim atta siitä, ettei siihen suin
kaan aina olisi ollut aihettakaan. 
Erikoisesti oli läm m ittävää saada 
lukijakunnalta kiitos lehden jos
tain  kirjoituksesta tai kuvasta. 
Varsinaisessa osuuskassatyössäkin 
aina oppii ja saa lisää kokemusta, 
m utta Koskelaisen kohdalta sitä 
sain erikoisesti. Omin avuinhan 
en toim itustyöstä olisi suinkaan 
selvinnytkään, m utta hyvien ystä
vien avun ja neuvojen turvin leh- 
tikin aina syntyi. Haluankin lau 
sua Teille monille Koskelaisen 
avustajille ja erikoisesti opetus
neuvos K ittilälle m itä parhaim m at 
kiitokset.

Toivon, että Teillä sekä osuus- 
kassallanne on edessä päin  m e
nestyksellisiä toim innan vuosia.

Näkem iin

E r k k i  R a u t a l i n

tettävä asutustarkastajan toi
mistoon hyväksyttäviksi ja tä
mäkin käy kätevimmin raha
laitoksen kautta.

Emme m illoinkaan ole niin on
nellisia em m ekä onnettom ia kuin 
kuvittelemme.

La Rochefoucauld

Oppikaa kärsimään! K un kär
sii hyvin, kärsii vähem m än.

France

O su u skassan  johtaja

Urpo Kinnala
Ju lk in e n  k a u p a n va h v is

taja K o ske lla  T.l.
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Taloudellisuus
ooooooooooooooooooooo

nuorille

tottumukseksi
TT-marssilla

Joskus on tullut pohdituksi 
kysymystä, missä iässä ihmi
sen on helpointa asennoitua 
oikein taloudellisiin asioihin 
sekä yleensä rahaan ja säästä
miseen.

Nimenomaan taloudellisis
sa asioissa jokaisella ihmisellä 
on määrättyjä tottumuksia, 
jotka alkavat näkyä jo lap
suusiässä kun ensimmäiset 
kolikot saadaan omaan käyt
töön. Jo pienestä alkaen olisi
kin lapsille pyrittävä opetta
maan rahan oikeita käyttöta
poja.

Nykyisessä korkeassa elin
tasossa noudatetaan helposti 
mielihaluja. Jos ei ole omak
suttu oikeita tapoja rahan 
käytössä, toimintojen selkä
ranka —  tahto —  jää kehit
tymättä. Taloudellisissa asi
oissa omaa tahtoa vailla oleva 
henkilö on alttiina kaikille 
ympäristön vaikutuksille, joi
ta  hän melkeinpä orjamaisesti 
noudattaa. Monasti tuntuu, 
että tällainen henkilö ei ollen
kaan itse päätä raha-asiois- 
taan, vaan m arkat vierivät 
kuin itsestään ennalta m äärät
tyä latua. Taloudellisissa, 
kuten niin monissa muissakin 
asioissa, meidän on vaikeata 
olla itsellemme kriitillisiä. 
Päin vastoin näemme itses
sämme pelkkää hyvää tai ai
nakin puolustettavaa.

Se, kuinka käytämme ra
haa, osoittaa taloudellisen 
ryhtimme tai sen puuuttumi- 
sen. Kun ajattelemme lapsia, 
mitä moninaisimmat yllykkeet 
vetävät heitä mielihalujen 
noudattamiseen. Meidän on 
yritettävä vastapainoksi antaa 
tavoitteita ja koettaa saada 
lapsi harkiten ja  arvostaen 
suhtautumaan rahaan. Kysy
myksessä eivät suinkaan ole 
ensisijaisesti ne pääom a-ar
vot, jotka muodostuvat lasten 
säästöistä. Jos lapsi saadaan

asettamaan rajoja mielihaluil
leen ja arvostamaan oikein ra
haa, näistä saavutuksista voi 
muodostua sellaisen kehityk
sen alku, että hän myöhem
min hallitsee oikein talout
taan. Rahalaitoksissa on ylei
sesti huomattu, että vaikka 
kouluissa annetaan taloudel
lista kasvatusta ja kodeissa 
yritetään ohjata lapsia harkit
tuun rahojen käyttöön, hyvin 
harvalla 15— 25-vuotiaalla
on jatkuvassa käytössä olevaa 
säästötiliä rahalaitoksessa.

Kykyä pitkäjännitteiseen, 
harkittuun raha-asioiden hoi
toon ei kuitenkaan pueta ylle 
kuin pitovaatteita. Ryhdik
käänkin perusluonteen omaa
va ihminen pääsee siihen si
sälle vain totuttautumisen 
kautta. Nuoren itsensä kan
nalta on tärkeää, että hänellä 
on tili pankissa jatkuvassa 
käytössä. Se on siitäkin syys
tä tärkeää, että se aivan huo
maamatta vähin erin johtaa 
harkittuun asioiden hoitoon. 
Onhan tosiasia, että tilillä ole
vien varojen käyttöön liittyy 
paljon enemmän harkintaa 
kuin käteiseen rahaan.

Osuuskassat ovat viime 
syksystä lähtien käyneet mai
noskampanjaa nuorisotilin 
merkeissä. Tämä on juuri se 
tili, johon nuorten ja heidän 
kasvattajiensa olisi kiinnitet
tävä huomiota ja riennettävä 
tällainen tili avaamaan. Tili 
auki jokaisen nuoren omaan 
säännölliseen käyttöön!

Kun nuori sitten varttuu ai
kuiseksi ja tarvitsee rahaa 
enemmän, kuinka siunauksel
lisia ovatkaan ne markat, jot
ka nuorena ovat tulleet sääs
tetyiksi. Juuri nuorena vähis
tä rahoista kootut säästöt an
tavat parhaan käsityksen ra
han arvosta.

U r p o  K i n n a l a

Porin prikaatin poikia TT-marssilla A ino  M äki-Seppälän metsässä.

Metsämarssisotilaat toukokuun 4 päivänä 1963 Toivo llvolan pihassa 
kylvettyään 5 ha männylle.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Luterilaisuus avarampaa ihmisten välistä yhteyttä
Luterilaisen Maailmanliiton IV. yleiskokouksen tunnelmia

Luterilaisen M aailmanliiton kokous, jossa oli edustettuna 35 maata, 
ei koskenut vain teologeja, vaan m yös meitä maallikkoja, tavallisia 
seurakuntalaisia, jotka kansoittivatkin ka ikki tilaisuudet tuhatlukuisina. 
K okouksessa tuntuivat maailman kansat ja rodut yhdistyvän, Jumalan 
valtakunta ja kristillisen lähimmäisenrakkauden m erkitys tuli monessa 
muodossa meitä lähelle. H äm m ästystä herättivät satojen, eri maista 
tulleiden piispojen ja pappien välitön sydämellisyys ja vaatimattomuus. 
M aailmanliiton presidentti, toht. Franklin Fry liikkui mustassa kaa
vussaan kaupungilla ja sattui ruoka-aikana useasti samaan pieneen 
baariin koskelaisten kanssa. Eräs riipaisevimmista hetkistä oli jumalan
palvelus Johanneksen kirkossa. Itäsaksalainen piispa kertoi saarnas
saan, kuinka ahdistavalta tuntuu hänen maassaan elää vain ihmisten 
armoilla. Ihm iset, ovat kuin laskuvarjohyppääjiä kuilun yläpuolella: 
on uskottava putoavansa Vapahtajan syliin. K odittom at ovat lakanneet 
uskomasta Jumalan armoon. M onet ovat kärsimyksissään etsineet tukea 
Kristuksen kärsimyksistä ja verranneet omiansa niihin. Piispa lopetti 
puheensa sanomalla, että huolimatta poliittisista ajoista on sittenkin  
olemassa kristittyjen yhteys: »Katso, minä olen teidän kanssanne maa
ilman loppuun asti». Valitettavasti ka ikki seurakuntamme jäsenet eivät 
päässeet osallisiksi kongressin aikana Jumalan sanan suurenmoisesta 
julistuksesta. Tiettävästi ei yhteenkään naapuriseurakunnistamme ollut 
pyydetty  ulkomaista saarnamiestä. Ja kuitenkin juuri he olisivat voineet 
uudella tavalla tuoda lohtua nykyajan ahdistetulle ihmiselle ja avata 
uudet tiet Jumalan valtakuntaan. Oheisena oman pitäjämm e rovastin 
selostus kongressin tunnelmista.

Kuvassa hym yilee M aailmanliiton presidentti Franklin Fry. Suuri 
risti oli kaikkialla kongressin tunnuksena. M ustien rotujen edustajat 
osoittautuivat hartaiksi kristityiksi ja edustivat kaukaisimpia luterilaisia 
maita. Bachin kirkkom usiikkia kuultiin loistavien saksalaisten ja am e
rikkalaisten kuorojen esittämänä.

Rahalaitoksen julkaisua aja
tellen sopisi varmaan aloittaa 
vanhalla sanalla: »Helsingissä 
taotaan, tänne lastut lentele
vät.» Lastuilla en toki tällä 
kertaa kuitenkaan tarkoita 
markkoja ja pennejä, vaan 
tuon lukijoilleni rakkaat ter
veiset Luterilaisen Maailman
liiton neljännestä yleisko
kouksesta, joka tätä kirjoit
taessani yhä jatkuu maamme 
pääkaupungissa.

On varsin ihmellistä, että 
juuri Suomen pääkaupunkiin 
on kaikilta maan ääriltä ko
koontunut ihmisiä, joitten ro
tu tai ihonväri, olosuhteet tai 
poliittinen näkemys ovat mitä 
erilaisimmat, mutta joita kaik
kia kuitenkin yhdistää side, 
jonka nimi on luterilainen us- 
konnäkemys. He ovat kaikki 
luterilaisia kristittyjä. Kun nä
mä ihmiset Tuomiokirkossa 
tai messuhallissa jokainen 
omalla kielellään yhdistivät 
äänensä johonkin tuttuun 
M artti Lutherin virteen, esi
merkiksi 175:2:

»Oi Kristus, Voiton 
ruhtinas, 

sä näytä valtas, kunnias. 
Sun kristikuntaas holhoa, 
ja sitä suojaa, vahvista»,

niin tässä raja-aitojen ja erot
tavien kuilujen maailmassa 
elänyt ihminen sai sykähdyt
tävän aavistuksen siitä, että 
on olemassa »armon ovi». Ei 
kukaan voi sitä toiselta sul
kea. Jos Jum ala sulkee, ei ole 
sitä ihmistä, joka sen avaa. 
Jos Jumala avaa, ei kukaan 
saata sulkea. Kun arkkipiispa 
avajaisjumalanpalveluksessa 
ilmoitti, että uhrilahja kanne
taan Jugoslavian Skopljen 
kaupungin maanjäristyksen 
uhrien hyväksi —  katolisen, 
jopa kommunistisen maan on
nettomien ihmisten auttami
seksi heidän hädässään, sil
loin mielessäni välähti Hilja 
Haahden runo:

»Meren tiedän suuren ja 
valtavan, 

niin puhtahan, niin 
kirkkohan.

Se Herrani Jeesuksen 
rakkaus on, 

ikikuohuva, pohjaton.»

Ainoastaan siitä alkuläh
teestä kuohuva rakkaus saa 
aikaan senkaltaista käden- 
ojennusta yli muurien ja kui
lujen!

Loistavassa messuhallijuh- 
lassa keskiviikkona 3 1 .8 .6 3  
tasavallan presidentti tulkitsi 
varmaan koko kansansa ai- 
doimmat tunnot mainitessaan 
pitävänsä erityisenä voittona 
sitä, ettei luterilaisuus mer
kitse asettumista ketään vas
taan, vaan pyrkimystä entistä 
avaramman yhteyden löytä
miseksi ihmisten kesken. Sa
malla hän, antaen erityisen 
tunnustuksensa lähetystyölle, 
sanoi iloinneensa siitä, että 
kansamme on suurenevassa 
määrässä alkanut nähdä vas
tuunsa myös kaukana olevien 
ja vieraiden avuntarvitsijain 
elämästä. Niinpä Helsingin 
helteessä, josta eräs tumma
pintainen —  taisi olla Eti
opian mies —  sanoi, että hä
nen on sitä juostava pakoon 
—  kokouksen värikkäät edus
tajat seurustelivat iloisesti ja 
vapautuneesti. Rinnakkain he 
polvistuivat ehtoollispöytään 
ja ylistysvirsi, josta indonesia
lainen tohtori Lumbatobing 
sanoi, ettei sitä koskaan kuul
la pakanain keskuudessa, 
täytti mukanaolleitten mielet.

Rovasti N orm aja

Hiljaiselta havainnoitsijan 
paikaltani tulin ajatelleeksi 
kahta asiaa: vapautta ja rau
haa. Ne ovat meille luovutta
mattoman kalliit. Molempia 

Jatkuu seur. siv.
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Tarinaa Kosken 

maanteistä

ja  silloista

V iim e kesänä leven n ettiin  K osken kirkkosiltaa n iin  paljon, 
että kaksi kuorm a-autoakin kykenee to isensa  siinä  nip in  na
p in  sivuuttam aan. K un k iv isen  k irkkosillan  erääseen  p ila 
r iin  oli hakattu  vuosilu ku  1893, oli helppo m anttaalikun- 
nan pöytäkirjoista etsiä  sillan  historiikk i. A ntakaam m e siis  
pöytäk irjojen  kertoa sä ily ttäm ällä  n iiden  k ie liasu  se lla ise 
naan:

on väärinkäytetty ja käyte
tään yhä. M utta nämä ihmi
set olivat tulleet monet hyvin 
kaukaa ja erittäin erilaisista 
oloista. Joukosta kaivattiin 
joitakin, jotka eivät olleet saa
neet lupaa lähtemiseen, kun 
systeemi heidän kotimaissan
sa ei sitä. sallinut. Ymmärsin, 
mikä kiittämisen syy on meil
lä täällä pohjolassa, mutta 
yleisestikin toki siinä, ettei 
»Jumalan sana ole kahlehdit
tu» 2. Tim. 2:9. Monien kat
seesta loisti vapauden ilo. Ei 
se ollut ulkoapäin otettua. Se 
oli sisäistä iloa. Se pursui täs
tä riemullisesta tiedosta ja va
kaumuksesta: »Vapauteen
Kristus vapautti meidät!» 
(Gal. 5:1). Tai miksen puhuisi 
rauhasta. Tiedän, että R aa
matussa varotetaan väärästä 
rauhasta. Myös siellä kerro
taan kuitenkin Jumalan rau
hasta, joka käy yli kaiken 
ymmärryksen ja varjelee sy
dämet ja ajatukset Kristuk
sessa Jeesuksessa. Fil. 4:7. Se 
myös ajaa meitä halulla nou
dattamaan Jumalan tahtoa. 
Sen pontimena on usko, joka 
maailmankin voittaa. Muis
tammehan Room. 5:1 tutun 
kohdan: »Koska me siis
olemme uskosta vanhurskaik
si tulleet, niin meillä on rauha 
Jumalan kanssa meidän Her
ramme Jeesuksen Kristuksen 
kautta.» Täm ä keskeisesti lu
terilainen vanhurskauttamis
oppi on Helsingin kokouksen 
niin sanoakseni teologisena 
pääteemana.

Tämmöiset retket, kesä- 
m atkat ja -kokoukset ovat 
asioita, joissa meidän hidas
ta ja laiskaa luterilaisuuttam
me kohennellaan. Ikäänkuin 
muistiamme verestettäisiin. 
On ollut koleita kesiä, on ol
lut kylmää ja rakkaudetonta 
ja itsekästä ihmisten maail
massa. Olemme unohtaneet, 
minkälainen oikea kesä Suo
messa on. Nyt olemme saa
neet kertauskurssin. Kun koe
taan uudestaan, että »Kristus 
tänään» on sama Kristus, jo
ka oli eilenkin meidän ja taas 
vastaisuudessa ja että meillä 
hänessä on anteeksiantamus, 
hänen nimessänsä ja hänen 
ristiltä vuotaneessa veressän- 
sä, niin silloin ruohokin näyt
tää viheriämmältä ja Suomen 
suvi entistäänkin kauniim
malta. Onhan synnit anteeksi 
ja rauha Jumalan kanssa.

On kuitenkin ilmeistä, et
tei Helsingin yleiskokous mer
kitse vain hengellistä suvijuh
laa eikä liioin oppinutta teo- 
logikokoustakaan. Se on 
enemmän: Paikka ja neuvot

telu, johon eri tahoilta on tul
tu kyselemään ja rukoillen 
pohtimaan, mitä nykytilanne 
Kristuksen kirkolta vaatii ja 
odottaa. »Muuttumaton evan
keliumi muuttuvassa maail
massa» olikin prof. Heikki 
Variksen innostuttavan, mut
ta samalla sitkeään työhön 
kutsuvan esitelmän ja tilan- 
teenarvioinnin pääsisältö. Ju 
malan perheväki koolla kyse
lemässä Jumalansa edessä, 
mitkä ovat ne, ehkä kokonaan 
uudet työnäyt ja tavoitteet, 
joiden äärelle Jumala nykyi
sessä aikojen murroksessa ha
luaa kirkkonsa panna ja mi
tä »Kristus tänään» —  muis
tattehan, että nämä kaksi sa
naa muodostivat kokouksen 
yleisteeman —  verellään lu
nastamaltaan seurakunnalta 
odottaa, että sairas maailma 
ja sen sairas ihminen johda
tettaisiin Suuren Lääkärin 
vastaanottohuoneeseen.

Kysymystä valottaa sattu
vasti tuomiokirkon »kryptas
sa» esillä oleva valtava taulu, 
jossa Voittava Kristus näh
dään suurkaupungin tornin- 
huippujen yllä. Eila Hiltusen 
hieno muistomitali ristiltänsä 
alasastuvine, paikkakunnalle 
saapuvine Kristus-hahmoi- 
nensa on niinikään samaan 
sävyyn viritetty.

Pohjoinen maamme ja sen 
pääkaupunki saa —  niinkuin 
olemme kuulleet —  lähitule
vaisuudessa olla eräänä etap
pina, jonka kautta ns. »kuu
ma linja» vedetään tämän 
maan mahtajien keskinäisiä, 
välittömiä ja erittäin salaisia 
neuvonpitoja varten, joista in
himillisesti puhuen maailman
rauha tai -sota jonakin päi
vänä voi riippua. Rukoilkaa 
Suomen kristikansa, että me 
täällä pidetyn luterilaisen 
maailmanliiton IV:n yleisko
kouksen välityksellä myös oli
simme saaneet olla hänen 
työpajansa ja -välineensä, jo
ka on sanonut: »Tulta minä 
olen tullut heittämään maan 
päälle; ja kuinka minä tahtoi
sinkaan, että se jo olisi sytty
nyt.» Lk. 12:49. Lastut Hel
singistä tuottaisivat silloin 
siunausta isänmaahan ja 
maailmaan.

Lopuksi minun on valittaen 
sanottava, etten aikani vähyy
den tähden, enkä liioin edel
lytysten puuttuessa, voinut 
osallistua moniin varsinaisiin 
musikaalisiin tilaisuuksiin. 
Uskon että hyvin monille juu
ri niidenkin kautta aukenivat 
näköalat Jumalan maailman 
ylevään kauneuteen.

»Pöytäkirja ikäytetty yhteises
sä kunnalliskokouksessa M art
tilan em äseurakunnan, ynnä 
Kosken, E uran  ja  K arm aisten 
kappelikuntain kanssa M enan- 
derin asunnossa Tuim alassa lä 
hellä Kosken K irkkoa Loka
kuun 26. p. 1891.

§. 1.

Piirikunnan kruununnimismies 
Edvard Sjöm an on kunnalliskoko- 
Ukselle ilm oittanut että  käräjä- 
kunnan yhteisesti rakennettava 
niinkutsuttu »Kosken sahan silta» 
on vanhuudesta niin rappeutunut 
että  se on uudesti rakennettava 
ja pyytänyt yhteistä kunnallisko- 
kousta M arttilan, Kosken, Euran 
ja Karinaisten kuntain kanssa kes
kustelem aan ja  päättäm ään asias
ta, jonka tähden kukin näistä 
ylem pänä m ainituista kunnista on 
kuulutuksella, jöka ajallisella 
ajalla on_kunkin eri kunnan k ir
kossa julkiluettu tähän kokouk
seen kutsuttu. Kruununnim ismies 
Sjöman toi esille tekem änsä pii
rustuksen kysymyksenalaisesta sil
lasta, m istä kävi selville, että se

»Sua ystäväsi kiittävät 
jo täällä ristin tiellä, 
ja voiton saaneet yhtyvät 
myös uuteen virteen siellä. 
He voiton saivat verelläs. 
Suo sanallas ja Hengelläs 
myös meille voitto kerran.»

V. 84:10 

Sulkalan pappilassa 4. 8. 63 

E r k k i  N o r m a j a

rakennettaisiin kivestä ja  varustet
taisiin kahdella holvilla, kum pi
kin noin 15 kyynärää leveä, ja 
johonka tarvittaisiin 4175. kuutio- 
kynärää tahi 155 kuutiosyltää ki
viä, koska silta tulisi olem aan 
vähintänsä 61. kyynärää p itkä ja 
10 kyynärää leveä. K äsipuut kum 
m allakin puolella siltaa tehtäisiin 
vanhoista rautatien kiskoista, jo t
ka lepäisivät kivipilareilla. —  T ä
mä ehdotus hyväksyttiin ja  pää
tettiin yksimielisesti e ttä  kysy
myksessä oleva silta rakennet
taisiin äsken m ainitun piirustuk
sen m ukaan ensi vuonna 1892. — 
Kivet louhitaan ja koko työ teh
dään päiväm iehillä, joiden niin
kuin tarvittavien aineitten m aksa
miseen käytetään rahat piirikun
nassa löytyvästä »siltarahakassas- 
ta». Louhitut kivet vetävät käräjä- 
kunnan m aantien rakentajat m ant
taalin m ukaan, niin että kustakin 
m anttaalista vedetään korkein
taan  1 Va kuutiosyltää. —  Täm ä 
työ on tehtävä ensi talvena. Työtä 
täytäntöön tekem ään valittiin nel
jä  m iehinen kom itea tahi K ruu
nunnimismies Sjöman, talolliset 
Oskari Puras ja Juho Uusitalo se
kä Jutjo Kittilä. —  Uusi silta 
olisi tehtävä alem pana vanhaa sil
taa  niin että  yliajo tulee m uka
vaksi, m ikä merkittiin.»

» V a lk ja sa h a »

Kun edellä julkaistussa 
pöytäkirjassa puhutaan Vin- 
gon sahan sillasta, vaikka ky
symyksessä on kirkkosilta, 
tiedustelimme asiaa pankin
johtaja Arvid Purhaalta, joka 
kertoi olleensa Talolan kan-
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Menanderin
kuusi kaadettu

Tässä se lepää katkottuna M e
nanderin suuri kuusi. Läpim ittaa 
sillä oli lähes m etri ja  vuosiren
kaita toista sataa. K ukaan ei 
muista, milloin täm ä kuusi y lä
ilmoissa -katkesi ja miksi katkesi. 
Vuosikym m enet se kasvoi kolmi- 
haaraisena. Se olisi yhä edelleen
kin saanut kasvaa, m utta jostain 
syystä se alkoi kuivettua. Aiheu- 
tuiko se iästä vaiko m aantien suo
loista, sitä kukaan ei voi sanoa, 
m utta totta  on vain se, että täm än 
kuusen taru  on lopussa.

M utta  oliko täm ä Kosken pitä
jän  suurin kuusi?

Tarvasjoella Kodan tilalla kas
vaa kuusi, jonka ym pärysm itta

sakoulussa ensimmäisellä luo
kalla silloin, kun tätä siltaa 
tehtiin. Hän mainitsi, että 
Vingon saha toimi aluksi vesi
voimalla ja sijaitsi siinä, mis
sä nyt on Koskisen mylly. 
Osa myllyn rakennuksista 
palveli aikoinaan sahaa. Myl
lyä vastapäätä rakennettiin 
ns. sahan puoti, joka raken
nus vasta viime aikoina on 
hävitetty. Kun vesivoima 
osoittautui sahalaitoksen 
käyttövoimana »oikulliseksi», 
rakennettiin höyryvoimalla 
toimiva sahalaitos Kosken

rinnan korkeudelta on lähes neljä 
m etriä. K uutioita siinä on  196. 
Kosken kartanon puistossa on jät- 
tiläiskuusi, jonka kuutiom äärän 
m uuan m etsänhoitaja myöskin 
arvioi ja kertoi tuloksen puukuu- 
tion hinnalla. Tulos oli valtava 
raham äärä, jonka kuullessaan 
Torsti Nyberg sanoi: —  Jaa, saat
taa puun rahallinen arvo olla niin 
suuri, m utta m inä en milloinkaan 
ole tätä  kotikuusta katsellut ja 
arvioinut sillä silmällä. Ehkäpä 
Koskella on kartanon kuusta suu
rem pia kuusia. N o, asia saadaan 
selville kun ilm oitetaan Kosken 
Osuuskassalle suurien kotikuusien 
ym pärysm itat rinnan korkeudelta.

kartanoa vastapäätä. Tämä 
»valkjasaha» jalosti Kosken 
ja osaksi Someronkin metsät 
lankuiksi, mitkä sitten hevo
silla ajettiin Kyrön asemalle. 
Sahan omistivat pääasiassa 
turkulaiset kauppiaat.

Arvid Puras oli kouluaika
naan kortteeria Tuimalan Ke
tolassa ja kävi Ketolan A u
gustin kanssa katsomassa har
va se ilta, miten siltatyö edis
tyy. M utta kuka oli siltatyön 
mestarina ja mistä louhittiin 
siltaan tuodut kivet, sitä hän 
ei muistanut. Emme ole ta

vanneet muitakaan sellaisia 
henkilöitä, jotka tässä asiassa 
olisivat voineet auttaa. Silta- 
töiden tilejä ei tiettävästi ole 
tallella ja manttaalikunnan 
pöytäkirja kertoo asiasta vain 
lyhyesti näin:

»Pöytäkirja käytetty yhteisessä 
kunnalliskokouksessa M arttilan 
em äseurakunnan, Kosken, E u
ran  ja K arinaisten kappelikun- 
tain kanssa M enanderin asun
nossa lähellä Kosken kirkkoa 
joulukuun 28. päivä 1894.

3 §.

Kosken Sahan sillan tilikirjat 
luettiin ja  tarkastettiin ja  ilman 
m itään  m uistutusta hyväksyttiin 
ja allekirjoitettiin.»

U u si m it ta -  ja  p a in o -  
jä r je s te lm ä

Näin valmistui tämä silta, 
joka 70 vuotta on palvellut 
liikennettä ilman minkäänlai
sia korjauksia. Siitä voi sa
noa: —  Työ tekijäänsä kiit
tää.

Kuten lukija huomaa, käyt
tää nimismies Sjöman piirus
tuksissaan ja muissa arvioin
neissaan vanhoja mittoja. 
Asetus uusista mitoista ja pai
noista annettiin jo 16.7. 
1886, jolloin valtion laitosten 
oli välittömästi siirryttävä uu
teen mitta- ja painojärjestel- 
mään. Suurelle yleisölle annet
tiin mukautumisaikaa, mutta 
määrättiin tiukasti, että vuo
den 1892 alusta oli yksin
omaan käytettävä kymmen
järjestelmään pohjautuvia pai
noja ja mittoja. M utta silti 
manttaalikunnat käyttivät 
pöytäkirjoissaan vanhoja pi
tuusmittoja.

Näytteeksi otettakoon tä
hän pari pöytäkirjanotetta, 
jotka koskevat nykyistä Kos
ken T.l.— Salon tietä:

»Pöytäkirja käytetty varsinai
sessa kunnalliskokouksessa K os
ken kappelin kunnan ikanssa 
M enanderin asunnossa Tuima- 
lassa Syyskuun 24 pv 1892.

3 §

Puheenjohtaja ilmoitti, e ttä  sen 
m aantien joka T apalan  ja  H on
giston kylien kautta  m enee Kuus- 
joen kappeliin, on Kuvernöörin 
oikeudessa päätetty  kunnan tien- 
tekovelvollisten laittaa sanottu tie 
siihen kuntoon, että se kelpaa ja
koon. N iin kunnalliskokous valit
si neljämiehisen kom itean, ja  jä
seniksi kom iteaan päätettiin  pyy
tää  H erra  Kruununnim ism ies Edv 
Sjöman, ja  valittiin toisiksi jäse
niksi K aarle Posti T apalasta  ja

maanviljelijä M agnus Grönfors 
Sorvastolta ja K ustaa Ritari Koi
vukylästä ja  tulee kom itean kii- 
reim itten tehdä kustannusarvio, ja 
tuoda se ensi kunnalliskokouksel- 
le tarkastettavaksi.»

Komitea teki työtä käsket
tyä, sillä pöytäkirja lokakuun 
2 päivältä 1892 kertoo:

»3 §. Se kom itea joka viime 
syyskuun 24 päivä Kunnallisko
kouksessa valittiin tarkastam aan 
Hongistolta m enevää tietä  Kuus- 
joelle ovat tehneet seuraavan kus
tannus arvion:

1) Tie olisi ojitettava kunnan 
toim esta rahapalkalla, ja  nousisi 
täm ä ojan pituus yhteensä 2.000 
syleen, m ittauksen m ukaan, ja a r
vattiin näm ät ojat voitavan luoda 
2 >/2 penniä syli, josta kustannus 
siis tekisi 50 m arkkaa.

2) Sannan vetoa varten ehdot
tavat tarkastusm iehet 4. juhta ja
4. miehen päivätyötä manttaalista. 
N äitä  ja  m uita pienem piä k o r
jaustöitä jotka kysymyksessä ole
valla tiellä ovat täm än ehdoituk- 
sen m ukaan tehtävät, ehdoittavat 
tarkastusm iehet kunnan palkkaa
m aan jonkun luotettavan miehen, 
joka toimeen panee ja johtaa nä
m ä työt.

Tarkastuskom itean puolesta:

M agnus Grönfors, K ustaa Ritari, 
K aarle Posti.

K unnalliskokous hyväksyi ko
m itean tekem ät ehdotukset, ja va
litsi Oskar Purhaan ja  K aarle 
Postin toimimiehiksi, ja  m äärä t
tiin heille palkaksi 15. m arkkaa 
yhteensä. Palkka- ja  m uut kus
tannukset tulee Oskar Purhaan 
kantaa tientekovelvollisilta kun
nassa, ja edellä olevat eli sanotut 
korjaukset ovat jo  tänä syksynä 
kuntoon toim itettavat.»

Kuten ylläolevasta pöytä
kirjajäljennöksestä näkyy, 
eivät ojurien palkat silloin ol
leet hääppöiset. M utta eivät 
liioin toimitsijatkaan saaneet 
suuria palkkoja. Purhaan ja 
Postin osuuskin tekisi vain 42 
nykymarkkaa. Mikä vahinko, 
että pöytäkirjoihin ei ole mer
kitty kirkkosillan tekijäin päi
väpalkkoja. Niitä olisi soma 
vertailla sillan leventäjäin 
palkkoihin kesällä 1963.

Kaikki om at hanhem m e ovat 
joutsenia.

Burke

Se joka on syönyt, kuvittelee, 
että kaikki ovat kylläisiä.

Bosshart



8 K O S K E L A I N E N N:o 2 —  Syyskuu 1963

A S A R I  AS :

Pyörän selässä halki Karjalan 
Kannaksen

KyL
6it

kelpaid...
M itäs ky l sit kelpaiskin, jos 

ihminen ain terveenä ja friskinä  
pysyis. M u t sitä m ukkaa kun ik- 
kää tullee lissää, saa ihminen  
kim ppuus kaiken mailman taurit, 
kolotukset ja vaivat. Ja mää olen 
huamannu, ett mitä enemmän  
Saaraan lääkärei, sairaloi ja lääk- 
kei, sitä rainasemmaks ihmiset 
vaan tullee ainakin vanhemm al 
pualel ikkää.

M ul on tullut kans vuasii ko k 
koon niin paljon, et puhheet pak
ka olemaan sitä tyyli, et kun  
mää olin nuari niin ei puuttunut 
voima eikä nätteys. M olem pii oli 
om iks tarpeiks ja hiukan m uilkin  
antaa. M u t näitten vuatten fölis  
on kroppaan tullu yh t ja toist 
piätn kolotust. Ja kyl asja niin 
on, et m elkein jokanen vähän 
mielelläs puhhuu vaivoistas lä- 
himmäiselles. N iin  määkin tein. 
Pian mää kum m inkin  huamasin, 
et toisis ihmisis oli ka ikki viat 
kun m inuskin ja viäl enem m än
kin. Em  mää päässy ruinaukses- 
sain kun vähän alkuun, kun toi
nen valitti jo täyttä päätä ja mää 
sain tyytyy  vaan kuuntelemisseen. 
K yl se taitaa olla parempi, et 
kärsii vaan yksin, niin taitaa pääs
tä vähemm äl, mää ajattelin.

Kappalen aikaa sit mää treffa- 
sin Turus yhren vanhan sotakave
rin. Hän oli soras saanu pienen 
kluhm un ja siit se juttu lähti al
kuun. Ja ky l sehen kaveriin tau- 
rei mahtus. M ää luulen, ettei lää- 
kärikirjois oi pualiikan siitä, mistä 
hän valitti. K un  äijä päältä näh- 
ren näytti terveelt ja pulskalt niin 
mää saiti sanottuu siin välil kun 
hän veti henkee sisäl: »Olet sää 
sentään ulkonaisest pysyny liha
vana ja komjana». Siilon se kaveri 
katto m innuu oikein surkutelta- 
vast ja sano: »K yl sit kelpais, jos 
asjat niin olis kun ne sun silmi- 
säs näyttävät, m ut se onkin kaik
ki ajetust.»

Tuli täsä miäleen Kallen Iita. 
Hän oli saanu viaraakses jonkun  
lapsuuren tuttavas. Ja kun m o
lem m at olivat jo vähä rahnai niin 
ky l siin taureist juttua piisas. K af- 
fee juotiin pari kolm e pannullist 
ja ain vaan keksittiin lissää vai- 
voi. K un  Iita välil kaasi uutta 
kaf fee kuppiin kysy hän:

»H akkaaks sun koskaan tual 
’sisukunnas’?»

»Viipurissa kuuluu olevan m aa
talousnäyttely, eiks m ennä kat
tomaan», sanoi naapurin poika 
Lauri eräänä kesäkuun päivänä 
1932. K un aikam me olimme läh
töä pohtineet päätim m e ottaa po l
kupyörät junaan ja ajaa Viipuris
ta katsom aan vanhoja tuttuja 
paikkoja. O limm ehan olleet »ruo
tuväessä» rajaseudulla, L auri T eri
joella, m inä Kellom äellä P.P.P. 
I:ssä. M arttilan nimismieheltä 
saatu passi oikeutti käym ään Kuo- 
lem anjärven, Raivolan, U uden
kirkon, Terijoen ja Kivennavan 
pitäjissä.

Viipurin näyttely oli valtakun
nallinen ja kesti 10 päivää. Oli 
lauantai-iltapäivä, kun junam at
kam m e alkoi kohti Viipuria. Kos
ka halusim m e katsella maisemia 
menimme päivävaunussa. Heikon 
m atkakassan tähden se oli pakko
kin ja siitä syystä otimme m ukaan 
kum pikin isommanpuoleisen m at
kalaukun kuivaa m uonaa ja alus
vaatteita varten.

A am ulla 6 aikaan saavuttiin 
Viipurin asemalle. Se oli niitä 
harvoja asemia Suomessa, jonka 
ravintolasta sai kahvia m inä vuo
rokauden aikana tahansa. N iinpä 
m ekin unisina joimme kahvit ja 
panim m e m atkalaukut pakaasiin. 
Sitten katseltiin kaupunkia, m en
tiin näyttelyyn ja katselem ista oli
kin paljon. Junassa valvotun yön 
jälkeen katselem inen oli haluton
ta, ja  kun sopiva vapaa penkki 
ilm aantui, istui sille mielellään. 
Puoleen päivään mennessä oli 
näyttely katsottu  ja uni kaikon
nut tiehensä. M onrepon puiston 
rannassa oli taulu »uiminen tällä 
rannalla sakon uhalla  kielletty». 
Se mikä on kiellettyä, sitä aina 
tehdään ja  niinpä m ekin uimme 
eikä sakkoja tullut. Sen jälkeen 
käytiin Viipurin linnassa ja pyö- 
reässä tornissa, jossa oli I luokan 
ravintola. Tarjoilijat olivat pukeu
tuneet kuin hienot naiset keski
ajalla korkeisiin kaularöyhelöihin 
ja m aatalaahaaviin m ustiin hamei- 
hin.

Ja ky l sit oli niin kon tynnyrin  
tapin olis avannut. Siit hakkaami- 
sest sitä vast juttuu piisas oikein 
tuntikaupal.

Kalle oli tullu halkom ettäst ja 
kuunnellu ämm äin juttuu aikas. 
Hän oli tavallisen väsyny päivän 
taksvärkistäs ja olis miälelläs men- 
ny sänkyyn huilaamaan. M u t kun  
ei siit taurin hakkaamisest näyt- 
täny loppuu tulevan, niin lopul- 
tas hän kim paantus ja ärjäsi:

»Lopettakkas, perhanan ämmät, 
ny jo se hakkaaminen, sahakka 
vähän välil, muuten pölkit lop
puu!»

T o i v o - T a p a n i

I .

Nurmen maraton
Kaupungilla näkyi monessa pai

kassa ilmoituksia tänään suoritet
tavista olympiavalintakilpailuista 
Papulan urheilukentällä, missä 
mm. Paavo N urm en piti juosta 
m araton. Koska olimme urheilu- 
kärpäsen purem ia, päätim m e m en
nä kilpailuja katsomaan. M utta 
portilla oli m ahdoton vilske. Po
liisit yrittivät p itää järjestystä, 
m utta kiihtyneet »urheiluhullut» 
rynnistivät väenväkisin. K un ra i
voava miessakki rynnisti vasem 
m alta ja  poliisit työnsivät sitä ta
kaisin oikealta, tuli portin  kohta 
vapaaksi. Vedin L aurin mukaani 
ja pujahdim me varkain kentän 
sisäpuolelle. E ihän m eillä lippua 
ollut, m utta hätä ei lue lakia. Tuli 
nähtyä N urm en kuuluisa m ara
ton, jolla hän pääsi olympialai
siin.

Kello taisi olla siinä 6 maissa 
illalla kun sidoimme raskaan 
»kapsäkin» pyörän satu laan  ja 
aloimme polkea rautatietä R aja
joelle päin. Tie Viipurista Johan
neksen kirkolle oli hyvää pyöräil
lä, sileätä ja kovaa niin kuin K an
naksen tiet yleensä.

Seuraavana päivänä saavuimme 
M aksalahden kylään, joka sijait
see M aksalahden pohjukassa. Sa
tamassa oli hyorinää ja pyörinää, 
laivoja lastattiin ja purettiin. En 
ole koskaan voinut kuvitella, että 
sellainenkin paikka voi Suomesta 
löytyä.

Koivistolle
Puolen päivän tienoilla saa

vuimme Suomen vanhimpiin kuu
luvaan Koiviston kauppalaan. 
Komea paikka se olikin, paljon 
parem pi kuin Loimaa. Satamassa 
oli julm an suuria laivoja puu
tavaralastia ottamassa. Niiden 
vieressä valtaisia kasoja hirsiä, 
propseja ja lautatapuleja, jotka 
odottivat pääsyään ulkom aalais
ten laivojen suuriin lastiruumiin. 
M atka jatkui Hum aljoen kylää 
kohden. Tie kulki paikoitellen me
ren rantaa, josta melkein aina 
kävi kova ja  raikas merituuli. 
N äin m atkam iehen kannalta se oli

m ukavaakin. Hikoilemisen puoles
ta olimme toistemme vastakohtia. 
K un kaverin pää tuli märäksi, 
niin paita oli kuiva, kun minun 
pääni oli kuiva niin paita oli 
märkä. Tuuli oli niin kova, että 
se vei vaatteet aina mennessään, 
kun olim m e uimassa. N e piti o i
kein köyttää puuhun. K un tien 
varsilla nähtiin sopiva talo, käy
tiin niistä hakem assa maitoa. K an
naksella se kävi päinsä, koska 
siellä ei ollut m eijereitä kuin 
Kurkijoella. E räässä talossa oli 
niin kom ea tytär, e ttä  kaveri sa
noi: »Pahus sentään kun emme 
jääneet siihen taloon yöksi».

Pian näimme tien vieressä 10—  
15 m korkuisen tornin. Se oli m a
jakka, jonka kiertoportaiden pääs
sä oli pieni huone. Sen keskellä 
oli iso lam ppu, jonka valovoim ak
kuutta  sai säädellä mielin määrin. 
Seinän poimulasi antoi valolle eri
laisia valovivahduksia. K aukoput
kella katselimm e m erta ja kolm ea 
venäläistä sotalaivaa, jotka ha r
jo ite liv a t K ronstadtin läheisyy
dessä. Suom enlahdella oli hiem an 
sum ua, m utta Leningradin seutu 
oli kirkkaam paa. K un tulimme 
tornista alas ja korjailim m e pyö
riäm m e, ajoi portin luo kolme 
henkilöautoa ja kaksi linjavaunua 
täynnä väkeä. E rään seurueeseen 
kuuluvan kulkiessa ohitsemme sa
noi Lauri: »M ahtaaks noi olla 
Turust päin, kun puhuvat juur sa- 
mal taval». Puhe ei ollut tarkoi
tettu  miehen kuultavaksi, m utta 
totta  m aar se sen kuuli, koska 
sanoi: »No, sieltäpäin Tekin
näytte olevan». »Mistäs te meidät 
tunnette», kysäisi kaverini leikil
lään, johon vieras vastasi: »N aa
masta». Joukossa kulki maisteri
S. Siiri Vs. maanviljelysseurasta. 
Tuttuna miehenä tuli Siiri terveh
tim ään ja kyselem ään m iten reisu 
sujuu ja pyörät kestää. Sanoimme, 
että kyllä pyörät kestää, kun kes- 
täis vaan sisu. Siiri oli johtam assa 
varsinaissuomalaista retkikuntaa 
Kannaksen opintom atkalla. Sellai
sia järjestettiin m aatalousnäytte- 
lyiden puolesta useita eri puolille 
Kannasta.

Jatkuu seur. num.

Uudet aukioloaikam m e
1. 9. 1963 alkaen

klo 9— 15 

lauanta ina  ja aa ttopä iv inä  klo 9— 13

K o s k e n  Tl.  O s u u s k a s s a

A urasen  K irjapaino , Forssa 1963


