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Toim itta ja : Kaarina K ittilä  Vastaava: Urpo K innala

Johta ja: Urpo K innala, hallintoneuvoston puheenj. Toivo Urmas, joh tokunnan puheen/. A ad i Kattelus. - Puhelin 69 289, postisiirto 15 297

Ennen kuin 2036 lehteä koskelaisille päivittäin
■ •  §  ■ ■ • •  • •  I
lu m i p e i t t ä ä

Mikkelistä määrätään akat 
pirttiin. Silloin sanotaan ul
kotöiden olevan lopussa. 
Ulkotöiksi käsitetään tässä 
vuoden sadonkorjuutyöt. 
M utta on muunlaisiakin ulko
töitä, jotka eivät lopu silloin 
kun juurikkaat ovat tehtaassa. 
Hienolla kielellä näitä töitä 
kutsutaan maisemanhoidoksi, 
koskelaisella murteella nurk
kien siivoamiseksi. Nyt on ai
kaa tarkastella niitä nurkkia 
eikä päästää vielä akkoja eikä 
ukkojakaan pirttiin. Rautaro
mua on vähän siellä ja tääl
lä, pihalla ja liiterinpäissä, 
vanhoja koneita, pyöriä, ka
puloita, laudanpätkiä, rikki
näisiä kattiloita ja muita, joi
hin pimeässäkin kompastuu. 
Kaikki roska ja  romu kan
nattaa nyt käsitellä, joko polt
taa tai koota yhteen kasaan 
hävitettäväksi ja erottaa käyt
tökelpoiset osat muusta tava
rasta liitereihin. Tätä siivous
työtä voi tehdä vielä niin kau
an kuin maa on paljaana lu
mesta, muuten keväällä lumen 
sulattua paikat näyttävät en
tistäkin roskaisemmilta. Sitä 
muuta maisemanhoitoa ovat 
sitten rikkoontuneitten paik
kojen korjaaminen, puhelin- 
pylväiden suoristaminen jne, 
joihin voi palata myös ke
väällä, mutta joita kannattaa 
ajatella jo nyt, että olisi tal
ven ylitse pitkäntähtäimen 
suunnitelma. Jokainen myön
tää, että siisti maisemakuva 
antaa kuvan siististä asuk
kaasta, tunnollisesta ympäris
tön hoidosta. Koskelaiset ovat 
matkanneet Tanskassa. Sieltä 
palattuaan eräs tuttu isäntä 
sanoi, että Tanskassa talojen 
ympäristöt olivat niin siiste
jä. Tanskalaista yritteliäisyyt
tä on aina kehuttu. Maise
manhoito eli asumisympäris
tön siistinä pitäminen on se
kin 'eräs näkyvä yritteliäisyy
den muoto.

Päivän uutiset valmiina jaettaviksi: Kuvassa A une Levo, A ili Verho, Eva Rantala (Sorvaston v.t.), Soile 
Salminen (Kranin v.t.), Hilma Jaakkola, Valma Savela, R itva Rantala.

K uin k aksi heinäkuorm aa painaa se sanom a- ja  a ik ak au s- 
leh tim äärä, jonka p itäjäm m e p ostink antajat p ä iv ittä in  p o sti
laatikkoih im m e jak avat. K un Suom essa k esk im äärin  jaetaan  
450 leh dennum eroa  1000 asukasta  kohden, m erk itsee  2036 
sanom a- ja  a ik akauslehden  p ä iv ittä in en  jak am in en  k o sk e 
la is ille  erään la ista  enn ätystä  tä llä  a la lla . P ä ivän  postia  ja 
kaessaan k u lk ev a t p ostink antajam m e y li 300 km :n  m atkan  
eli ku in  k olm e ed estakaista  m atkaa Turkuun.

Oli pouta, pyry tai sade, 
päivän lehdet ilmestyvät sään
nöllisesti postilaatikkoihim
me. Postin säännöllisestä saa
pumisesta huolehtii paitsi pos
titoimistomme henkilökunta, 
myös pitäjämme postinkanta
jien 17-miehinen »armeija», 
joka valtion virkamiesluok- 
kaan kuuluvana hoitaa tun
nollisesti tehtäväänsä.

Sen jälkeen kun Kosken 
postitoimiston toimistonhoita
jaksi tuli neiti Ester H  o 1 s t i, 
alkoi »valtiollistuttaminen» 
pitäjämme postinjakelussa. 
Kymmenen vuotta sitten, vap

puna 1952, tuli ensimmäinen 
valtion postinkantajalinja Tui- 
malaan. Sen jälkeen ovat syn
tyneet muut valtion linjat.

Ennen kuin päivän posti on 
käsissämme se on postiautois
ta purkamisen jälkeen lajitel
tu postitoimistossa, ja sen jäl
keen alkaa kuljetus m äärä
paikkoihin. Tarvitaan kaikki
aan 30:een nouseva henkilö- 
määrä ennen kuin posti on 
jaettu koskelaisille.

Vaivalloisin vaihe on tie
tysti jakelu. Koskella on 
kolme ns. ylimääräistä pos
tinkantajaa, yksi tilapäinen

postinkantaja ja heidän li
säkseen 12 kirjeenkantajaa 
ja yksi postinkuljettaja.

PISIN POSTINKULJETUS- 
M ATKA 40 KM

Pisin postinjakelumatka on 
postinkantaja Reino K o s k i 
s e l l a ,  joka mopedillaan ja
kaa postin Sorvasto— Palo
joki-linjalla. Hänen päivittäi
nen kilometrimääränsä on 
34,9 ja postimäärä on 70 ki
loa.

Postinkantaja Aili V e r- 
h o, joka polkupyörällään ja
kaa Tuimalaan postin, kulkee 
päivittäin 13 kilometriä kah
dessa vuorossa. Tuimalalaiset 
lukevat päivittäin postia loka
kuussa tehdyn tilaston mu
kaan 111 kiloa.

Paljon ei ennätysmatkasta 
jää jälkeen postinkantaja A u
ne L e v o ,  joka kuljettaa au
tossaan päivittäin 118 kiloa
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L)anl)an kandan
pyhäinpäiväötä

postia ja ajaa 23,5 km Hon
gisto—Satopää-linjalla.

Postinkantaja Raimo L e- 
v o kuljettaa päivittäin 48 ki
loa postia linjalle Krani-— 
Uusikylä— V ärm älä— Vähä- 
sorvasto. Hänen koko postin- 
kuljetusmatkansa pituudeksi 
tulee 24,7 km.

KIRJEENKANTAJIEN 
ENNÄTYS 30 KM

Postitoimistosta lähtee päi
vittäin kolme kirjeenkantajaa 
jakamaan postia. He ovat Hil
m a J a a k k o l a ,  joka ajaa 
pyörällään Jättälän linjaa ja 
jakaa lehdet ja kirjeet Halik- 
kolan, Jättälän ja Leipolan 
postilaatikkoihin. Hänen päi
vittäiseksi postimatkakseen 
tulee 12,4 km ja pyörän pääl
lä on postia keskim. 48 kiloa.

Kirjeenkantaja Valma S a- 
v e 1 a ajaa Patakosken lin
jalla 10,9 km ja  vie postia 31 
kiloa.

Kirjeenkantaja Ritva R a n 
t a l a  pääsee matkan pituu
dessa toiseksi. Selän linja Nii
tynperään asti aiheuttaa pos
tinkantajalle päivittäin 29,9 
km. Postikin painaa paljon, 
eli 52,8 kiloa.

KÄLKKA, SORVASTO JA 
KOIVUKYLÄ

Sitten kun postinkantaja 
rva Levo on vienyt autollaan 
postin Kälkän pysäkille, läh
tee sieltä Antti K a n a s u o 
jakamaan sitä Tapalan linjal
le matkanaan 14,6 km. Aulis 
K a n a s u o jakaa postin Iha
mäen linjalle ja postimatkan 
pituudeksi tulee 21,7 km.

Sorvaston pp:ltä lähtee Sor- 
vastolle eli Sorron linjalle kir
jeenkantaja Taimi R u o h o 
n e n .  Hänen postinkuljetus- 
matkakseen on mitattu 11 km.

Koivukylän Vaosta lähtee 
Myllykylän linjalle jakamaan 
postia kirjeenkantaja Jouko 
N o k k a l a .  Postinkantomat- 
kan pituudeksi tulee 17,9 km. 
Ulla L e h t i m ä k i  jakaa 
postin Verhonkulman linjalle 
ja matka on miltei sama eli 
17,8 km.

KAUNELA JA  VÄHÄ- 
OLLILA

Kaunela I:stä lähtee neljä 
kirjeenkantajaa. Saimi S e p- 
p ä lähtee Ruskolaisten lin
jalle (7,9 km), Katri H a k a 
n e n  Maunulan linjalle (17,3 
km), Petter P o u t a n e n  Si- 
malan linjalle (17,6 km) ja 
Kosti V i r t a n e n  Loven 
linjalle (18,6 km). Postinkul
jettaja Katri V i r t a s e n  
matkaksi kertyy 10 km.

O n merkillistä, että uusi aika 
m uuttaa kaiken niin perin

pohjin. Vanhoille koskelaisille oli 
pyhäinpäivä, jo ta  m uualla m aas
sa kekriksi kutsutaan, erittäin suu
ri juhlapäivä, m utta nykyiselle 
kansalle on kekri sam anlainen kä 
site kuin kaikki m uutkin päivät 
M utta entiseen aikaan julistettiin, 
että  »on kekri köyhälläkin, joulu
juhla vaivaisella, laskiainen lais
kallakin». Ennen m uinoin kaikki 
saunat savusivat pyhäinmiesten 
kunniaksi.

Uskottiin näet vainajien tule
van saunom aan. Siksi ajaksi, kun 
talon väki kävi saunom aan, ka
tettiin ruoka tuvan pöydälle myös
kin vainajia varten, ja tietysti py
häinpäivän aattona käyttäydyttiin 
saunassa kuin kirkossa.

N aapurin vaari tässä kertoi, et
tä kun hän pikkupoikana isoisäl
tään kyseli yhtä ja  toista näky
m ättöm istä vieraista, joita niin 
juhlallisesti vastaanotettiin ja kes
tittiin, oli täm ä ankarasti ärähtä
nyt: »Ei sellaisia sovi kysellä».

K erran  eräs tottelem aton poika 
oli isoisän kertom an m ukaan kek- 
risaunassa nauranut ja ilskunut, 
m utta siitä olivat haltijat suuttu
neet ja noituneet pojan varikseksi. 
M inä näin vielä pitkän aikaa jäl
keenpäin painajaisunia, että m i
nustakin tuli varis, kertoi naapu
rin vaari.

1 M ILJ. LIIKEVAIHTO
Koskelaisen kosketus pos

tiin ei jää yksinomaan postis
ta tulleiden 2036 sanomaleh
den lukemiseksi, vaan joka
päiväisessä elämässä joudu
taan useinkin turvautumaan 
postitoimiston apuun. Toimis
tonhoitaja Ester Holstin lisäk
si palvelevat yleisöä ensikir- 
jurit Terttu N i e m i n e n  ja 
Liisa L e h t o .  Heidän sor
miensa läpi kulkee myös se 
rahamäärä, jonka koskelaiset 
siirtotileiltä, lapsilisinä, posti
merkkeinä, tililtäottoina ja 
postiosoituksina, vanhuus- 
eläkkkeinä jne. saavat, sekä 
taas samanlaisina siirtoina ja 
veromerkkeinä takaisin mak
savat. Tammi-lokakuun aika
na tehdyn tilaston mukaan on 
Kosken postitoimiston rahalii
kenteen vaihto kuukaudessa 
999 918 mk 78 penniä eli lä
hes 100 milj. vanhaa m ark
kaa. Hiljaisimpina kuukausi
na se vaihtelee 830 000 nmk:n 
vaiheilla.

N aapurin vanhaem äntäkin sa
noi muistavansa, että oli anka
rasti kielletty m enem ästä kekri- 
aattona iltam yöhällä saunaan, sil
lä siitäkin seurasi rangaistus. Sa
nottiin, että Torikan talossa oli 
jum alaton piika, joka pilkkasi van
han kansan uskomuksia. H än 
m eni illalla yhdeksän jälkeen kek- 
risaunaan, m utta siitä seurasi kos
to: H änet löydettiin aam ulla sau
nan parvesta kuolleena ja nyljet
tynä.

N yt muisteli vaari eläm än
kum ppanilleen:

—  M uistatko kuinka pimeä 
m aaseutu entiseen aikaan kekri- 
viikkoina oli. Pitkä syksy oli pui
tu raskaita riihiä, paim ennettu ka r
jaa, nostettu perunia ja nauriita, 
m utta pyhäinmiehiksi myöhäisim- 
missäkin taloissa saatiin »äm m ät 
pirttiin ja nauriit kuoppaan». A i
ta t olivat viljaa täynnä, kylän yh
teinen paim en oli laskettu kotiin
sa ja  karja otettu läm pimiin suo
jiin talvihoitoon. Silloin pakanal
liset esi-isämme tunsivat tarvetta 
kiittää karjaonnen tuottajaa, kekri- 
jum alaa, että karja  oli kesällä 
säästynyt pedoilta ja  m uilta vai
voilta. Sam alla kekriä oli lepy- 
teltävä, että karjaonni talvellakin 
säilyisi.

T ähän oli vanhanem ännän help
po jatkaa:

—  Tiedän kaiken tuon, m utta 
m inun kodissani pyhäinpäivä sit
tenkin juhlittiin enem m än vaina
jien päivänä, kuolleitten omaisten 
m uistopäivänä. Silloin m inäkin 
muistin vanhaa kilttiä M atti-setää 
ja tulirokkoon kuollutta Mikko- 
veikkoani. E lävästi m uistan myös 
vielä isoäitini äänen ja  ilmeet,

SUNNUNTAI POSTI
Sunnuntait ilman postia 

olisivat kuin lauantai ilman 
saunaa. Tämäkin puoli on jär
jestetty postitoimiston tahol
ta. Joka sunnuntai on posti
toimisto auki klo 9.30—  
10.00, jolloin toimistoa hoi
taa rva Elma K o s k i n e n .  
Tällöin haetaan lehtiposti toi
mistosta talovuoroittain. Ai
noastaan Tuimalassa on sään
nöllinen sunnuntaijakelu, jon
ka suorittaa rouva Soile S a l 
m i n e n .

Ja vielä Kosken komealta 
kuuluvat postiasemat:

Kaunela I, Koivukylä I, 
Vähä-Ollila I, Valtala II, 
Kälkkä pp ja Sorvasto pp.

kun hän kekrisaunasta lähtiessään 
painoi hiljaa oven kiinni ja lausui:

»Ruum is on vedell’ puhdistettu,
K ristus sanall’ sielun puhdista

koon .».
Tässä kohden vaari jatkoi muis- 

teluaan:
—  M onin paikoin Suomea kä

sitettiin kekri lähinnä kaikenlais
ten »kekrittärien», »kekrin hönt- 
täm ien», »keijusten», »riihitonttu
jen» ja muiden sellaisten lepytys- 
juhlaksi. Olen m inäkin tavannut 
henkilöitä jotka kävivät kekriaat- 
toyönä riihen seinän takana kuun
telemassa, mitä riihen haltija puu
haili. Jos kuului kuin viljan vis
kaam ista, oli tiedossa hyvä vuosi 
m utta jos kuului kolinaa, tuli näl
kävuosi.

Vanhaem äntäkin sanoi tuollai
sia tarinoita kuulleensa. Niinpä 
eräässäkin talossa vietiin kekri- 
aattona puurovati runsaan voin- 
silmän kerällä riihitontulle hyvit- 
täjäisiksi. Talossa oli jum alaton 
renki, joka söi voinsilm än ja ry- 
vetti puuron. Siitä kekri-jumala 
suuttui, iski riihen tuleen ja huu
dahti: »Ähä, nyt rem u reiloaa 
ryvepuuron kartanossa».

K irjavaisen Paavo, M uolaasta 
tullut siirtolainen, kertoi, et
tä Karjalassa kekrinä kuljettiin 

naam ioituina talosta taloon »m uu
ria  kaatam assa». Joka talossa piti 
m uurin kaatajia kestitä kekriher- 
kuilla, etteivät he tehneet pahaa 
uunille.

Hyvin yleisenä tapana oli myös
kin kekriyönä teurastaa ensim
m äinen keväällä syntynyt pitkä
villainen karitsa, jonka luut vie
tiin m etsään uhripuun juurelle tai 
uhrikiven vierelle.

Ylituvan mam m a puolestaan 
kertoi, että hänen kotipuolessaan 
sanottiin kekrin jälkeistä päivää 
Sielujen päiväksi, jolloin talon 
sauna läm m itettiin yksinomaan 
vainajia varten. Samoin hän ker
toi, että hänen kotipuolessaan val
mistettiin kekriaattona parhaista 
vuodevaatteista m akuutila myös
kin vainajille. E räs renki heittäy
tyi illalla nukkum aan uhmapäis- 
sään tällaiselle tilalle, m utta h ä 
net heitettiin yöllä suurella rym i
nällä lattialle.

*

N aapurin  vaari huom autti nyt, 
että nuo ovat kaikki tavallaan 
ylimuistoisia kekritapoja, m utta 
kekrin teki viime vuosisadalla 
kekriksi lähinnä palvelusväen 
muuttoaika. Silloin lähtivät pal
velijat »omille Päivilleen».
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Uuden valtatien aiheutta
mien maanluovutusten 

jälkipuinti jatkuu

U udesta  Turku— H äm eenlin
na v a lta tiestä  joh tu neet m aan- 
lun astusasia t ovat antan eet a i
hetta  kunnanhallituksen  istun
toihin tähän päivään asti.

Kuten muistettaneen, kunnan
valtuusto sopi jo vuonna 1957 
uudesta valtatiestä johtuvat maan- 
lunastushinnat. Tällöin I luokan 
pellon hehtaariarvoksi tuli 2000 
vmk, II luokan pellon arvoksi 
1750 vmk ja III luokan pellon ar
voksi 1500 vmk.

I a luokan m etsäm aan hehtaari- 
arvoksi tuli 1000 vmk, I b luo
kan hehtaariarvoksi 900 vmk, II

M u o r i :  M inun kotipuoles
sani he lähtivät viettäm ään »kis- 
saviikkoa».

V a a r i :  Rakkaalla lapsella on 
m onta nimeä; puhuttiin myöskin 
»römppäviikosta», »runtuviikos- 
ta», »savipäivistä», »kurapäivis- 
tä», »ryysypäivistä» ja »vapaa- 
viikoista».

M u o r i :  M uistatko vielä, kun 
sinun äitisi, m inun ollessa m iniä
nä, valmisti eri taikinan, mistä 
leivottiin eväsleivät palvelijain va- 
paaviikkoja varten.

V a a r i :  M uistan toki, sillä sa
masta taikinasta leivottiin m ah
dottom an suuri kylvökakku, min
kä em äntä juhlallisesti koristeli ai
tan avaimilla. Se pidettiin kekrinä 
ja jouluna kolm ihaaraisen kyntti
länjalan alla väen pöydällä, säily
tettiin ruishinkaloon kätkettynä, 
tuotiin syötäväksi keväällä kyl
vön alottam isen päivänä, m utta 
säästettiin osa siitä vielä karjalle 
jaettavaksi, kun se laskettiin ensi 
kerran kylän paim enen m ukana 
metsälaitumille. Täten turvattiin 
taloon vilja- ja karjaonni.

M u o r i :  Kyllä se vanha aika 
oli sentään hyvää aikaa, kun sitä 
vertaa nykyiseen. Palvelijat pysyi- 
vät talossa vuosikausia. K un jos
takin syystä piti paikkaa vaihtaa, 
oltiin niin puolin kuin toisinkin 
m ahdollisimman ystävällisiä, ettei 
vain ikävää muistoa olisi jäänyt 
kum mallekaan puolelle. Melkein 
kyynel silmässä renki-Kalle tai 
Kustaa pyhäinpäivän edellä sala
vihkaa järjesti seinäkaappiaan läh
töpäivää varten. Ja  luhdissa pois- 
lähtevä palvelijatar itki —  ko
reaksi m aalattua arkkuaan paka- 
tessaan —  m onta salaista kyy
neltä.

luokan m etsähehtaariarvoksi 800 
vmk, III luokan 700 vmk jne.

50 m aanom istajaa tyytyi näihin 
korvauksiin, kahden m aanom ista
jan  kanssa sovittiin erikseen tien 
heille tuottam asta haitasta ja  yh
deksän m aanom istajaa ilmoitti 
tyytym ättöm yytensä, ja heidän 
kanssaan on neuvotteluja jatket
tu, kertoo kunnansihteeri Elvi 
H e i k k i l ä .  Koska m arraskuus
sa pidetään asiasta kokous, johon 
saapuu myös Turusta TVH:n 
edustaja, on kunnanhallitus val
m istanut asiasta om an lausunton
sa kokoukselle esitettäväksi. Siinä 
on pyritty suhtautum aan m ahdol
lisimman tasapuolisesti niin lunas
tussum m an hyväksyneisiin m aan
omistajiin kuin yhdeksään m uu
hun. T äm ä on ollut tarpeellista 
sen vuoksi, että lunastussum man 
saaneet eivät joutuisi taloudelli
sesti kärsim ään m uihin m aanluo
vuttajiin verrattuina.

V  a a r i : Se oli ym m ärrettävää, 
sillä useimmat lähtijöistä olivat 
tulleet varattom ista kotitölleistä 
taloon paim enpojiksi ja lapsenpii- 
oiksi, kohosivat sitten pikku-ren- 
geiksi ja pikku-piioiksi sekä pääsi
vät vihdoin ison-rengin ja ison- 
piian rankiin. M e, me vakaat 
em ännät ja isännät heidät kasva
timme, opetimme työntekoon, hy
viin tapoihin ja jum alan pelkoon. 
Samassa pöydässä syötiin, yhdes
sä asuttiin ja yhdessä tehtiin ta
lon raskaat työt. Siinä yhteistunto 
ja ystävyys syveni niin suureksi, 
että lähtöpäivä tuntui monasti ras
kaalta, melkein järkyttävältä.

M u o r i  sanoi kyllä tuon kai
ken muistavansa. M uisti hän 

senkin, että moni isäntä ja renki 
nauttivat kekriaam una »miestä 
väkevämpää» vain siksi, ettei ikä
vä olisi päässyt näkyviin. T uhan
sissa taloissa tunnettiin mielenlii- 
kutusta kekriaam una, kun p itkä
aikaisten palvelijain kaapit ja kirs
tu t runsaine eväineen nostettiin 
nappularattaille. Talon parhailla 
hevosilla ja rattailla palvelijat kul
jetettiin kotimökeilleen ansaitse- 
m iaan kissaviikkoja viettäm ään. 
Ei ollut ollenkaan ihme, että eron 
haikeutta peiteltiin näyttelem ällä 
rem seetä mieltä. Hevoselle annet
tiin joskus vauhtia ohjasperillä ja 
laulettiin, m inkä kurkusta ääntä 
lähti. Oli siinä palvelusväen muut-

Kosken kartano 
vaihtanut omistajaa

K osken  kartanossa tapahtuu  m arraskuun a lussa  isännän  
vaihdos. K arin ja  A rvid  Isosaari ovat m y y n eet täm än K o s
ken suurim m an m aatilan  rakennu sm estari V iljo  K aip ia ise lle  
H yvin k ää ltä .

Kuten tunnettua, ostivat 
Seinäjoelta kotoisin olleet Iso- 
saaret tämän kartanon muu
tama vuosi sitten Torsten Ny- 
bergiltä ja hänen puolisoltaan 
Tuulikilta (o.s. Koskinen). 
Osto tapahtui irtaimistoineen, 
ja kesällä 1962 myytiin kar
tanon tunnettu jalostuskarja, 
koska oli päätetty siirtyä kar- 
jattomaan talouteen.

Torsten Nyberg sai tämän 
kartanon nimiinsä 1931. H ä
nen isänsä, maanviljelysneu
vos Nyberg tuli viime vuosi
sadan lopulla kartanoon tilan
hoitajaksi. Sittemmin vuokra
si hän kartanon v. 1890 kuol
leen Klas de Pontin perillisil
tä, kunnes sai sen ostaa 
omakseen v. 1912.

Perustettiin 1626
Kosken kartanon perusti 

eversti Henning Gras 1626, 
jolloin hän sai Ruotsin kunin
kaalta lahjaksi »kruunulle te
kemistään palveluksista» kak
si tilaa kosken kylästä: Myö
hemmin ne peruutettiin ja 
muodostettiin säteriratsutilak- 
si. Tämä tapahtui 1695, jol
loin Henry Grassin poika, va
paaherra ja hovioikeuden pre
sidentti Gustaf G ras oli kuol
lut. Perikunta viljeli kartanoa

topäivänä, kekriaam una riittämiin 
laulun loilotusta ja  rattaitten  rä 
minää.

Sanoi vaari m uistavansa senkin, 
kun torpparit tulivat pyhäinpäivän 
aam una taloihin juhla-aterioille 
m ukanaan taksvärkkipulkat, joi
den viirut juhlallisesti isäntien 
kanssa laskettiin ja tehtiin tilit 
vuoden veropäivistä. Torppareil
lekin työnnettiin eväitä mukaan, 
vaikka heidän palveluksessa ole
vien lastensa kautta  jo olikin ke
rääntynyt koteihin m uonaa. Hyvä 
tahto ja tyytyväisyys oli molem- 
minpuoleista. Vain suurilla kar- 
tanoalueilla torpparilaitos m uo
dosti jännitystilanfeita ja  niiden 
m ukaan sitten arvosteltiin koko 
järjestelmää, mikä järjestelm ä 45 
vuotta sitten lopullisesti haudat
tiinkin.

Juhonpoika

säteriratsutilana, samoin vävy 
kihlakunnantuomari Johan 
VVallenstein (1699— 1728).
Sittemmin omisti kartanon 
kapteeniluutnantti Kristoffer 
Armfelt 1729— 1773 ja tä
män leski Elisabet — 1777. 
Seuraava omistaja oli eversti
luutnantti Karl Fredrik Arm 
felt (1778— 1787), minkä 
jälkeen kartano siirtyi hänen 
veljelleen Gustaf Armfeltille. 
Hän oli määrätietoinen herra 
ja anoi mm. Ruotsin kunin
kaalta, että saisi yksin nimit
tää papin Koskelle. Varoja
kin hänellä tuntuu olleen, sil
lä hän osti perintöoikeuden 
Kosken säteriratsutilaan 1799.

De Pontin aika

Gustaf Gras kuoli 1818, 
mutta hänen leskensä alisti 
Vähäsorvaston Nokkalan pe
rintötilan v. 1819 kartanon 
yhteyteen. Helena Armfelt 
kuoli 1834 ja perilliset pitivät 
kartanoa vuoteen 1837. Sen 
jälkeen tuli isännäksi ranska- 
laissukuinen luutnantti Klas 
de Pont, jonka suvun varak
kuus pohjautui Someron lasi- 
tehtaan menestykseen. H ä
nen aikanaan Vähäsorvaston 
Mikolan, Haalin ja Nakin ti
lat alistettiin Kosken säteri- 
ratsutilan augmenteiksi. Luut
nantti de Pont kuoli 1875 ja 
tilan peri hänen poikansa 
Klas de Pont, joka haki kar
tanoon emännäksi Talolan 
Knaapin tyttären Edit Kjäld- 
strömin. Kartanonomistaja de 
Pont kuoli —  kuten mainittu 
—  v. 1890 ja hänen leskes- 
tään tuli Längsjön kartanon 
emäntä Somerolle.

Kokonaisena oli Kosken 
kartanon pinta-ala 1450 heh
taaria. Johannes Nyberg myi 
siitä 9 tilaa ja torpparivapau- 
tuksessa irroitettiin 14 torp
paa, yhteensä siis maata 944 
hehtaaria. Siirtoväen maan
hankinta vähensi edelleen 
melkoisesti kartanon metsiä 
ja  viljelymaita, mutta silti kar
tano edelleen on Kosken suu
rin maatila.

U. K-lä
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Kosken koskista
ja vesimyllyistä

Metsänhoitaja Veikko Maunula,
Lounais-Suomen Metsänhoitoyhdistysten Liitto:

A in es pino ta varan 
hinnat kohonneet

Metsäkauppatoiminta on jälleen käsillä ja moni metsänomis
taja joutuu harkitsemaan, mitä puutavaraa m yy tai minkälai
seksi tavaraksi metsästä leimatun puun valmistaa. Parhaan ta
loudellisen tuloksen saavuttamiseksi on metsänomistajain tär
keätä tietää tilanne puutavaramarkkinoilla.

Vanha koskelainen sananlasku 
kertoo äidin varoittaneen ty tär
tään, joka sopim attom an äänek
käästi suoritti erästä luonnollista 
toimitustaan: »Älä sim mast’ kohi
naa pidä, taikka säkyläläinen kuu
lee, tulee ja rakentaa myllys».

Professori Esko Aaltonen ker
too tutkielm assaan »Länsi-Suo
men yhteismyllyt», että läntisessä 
Suomessa »saatiin patoamismene- 
telm ällä pikkumyllyille riittävä 
putouskorkeus ja vesivoima». Esi
m erkkinä hän mainitsee, että Pert
tulan kappelissa eli nykyisessä 
Ypäjän pitäjässä oli »1800-luvun 
puolimaissa vielä 14 vesimyllyä, 
näistä m uutam at suo-ojissa», ja 
erästä niistä sanottiin jostakin 
syystä »vaivastenmyllyksi». V ar
m ana voidaan pitää, että noiden 
pikkumyllyjen rakentajina ja  nii
den kivien hankkijoina olivat ol
leet säkyläläiset yrittäjät.

Koskella T.l. ei tiedetä olleen 
tuollaisia pikkumyllyjä. N iitä ei 
tarvittu, koska Paimionjoki m uo
dosti kolme huom attavam paa kos
kea, joihin m ahtui lukuisia m yl
lyjä. Juuri se seikka, että Pai- 
mionjoessa oli aina niin paljon 
vettä, että m yllyt (ainakin vuoro
tellen) säännöllisesti pyörivät, ai
heutti sen, että Loim aalta, Some
rolta sekä Jokiläänistäkin tehtiin 
myllytysmatkoja Koskelle. Y htä 
hyvässä asemassa vesiputouksiin 
nähden olivat myöskin M arttila 
sekä Euran kappeli, joka itsenäis
tymisen yhteydessä ristittiin Tar- 
vasjoeksi.

Paras koski oli Tarvasjoella, 
Juvalla, m istä lohet turhaan yrit
tivät ylös. Ne joutuivat Juvan 
m yllyn vesiränniin ja  sitä tietä 
m yllärin saaliiksi. Suurin osa Ju 
van kosken vedestä virtasi va
paasti alaspäin ja korkea putous 
muodosti yleisen m atkailunähtä
vyyden. Suurin osa Häm een hä r
kätien m atkustajista kävi T urun 
m atkallaan tä tä  koskea ihailem as
sa. K un ryhdyttiin rakentam aan 
sähkölaitoksia, valjastettiin Juvan 
koski ensimmäiseksi sähköä hie
rom aan, vasta sen jälkeen tuli 
Paimiossa Juntolan  kosken vuoro.

PU O LEN TU SIN A A  KOSKIA
M utta Kosken kosket saivat 

jäädä rauhaan sähköm iehiltä. A i
noastaan Kosken kartanon hal
linnassa ollut Karjakoski valjas
tettiin kartanon om aa sähköntar- 
vetta tyydyttäm ään. Sitä ennen 
täm ä koski antoi voimansa ka r
tanon rakennuttam alle m eijerille
kin, joka oli seitsemän vuotta 
osuusmeijerinkin palveluksessa.

Kosken kartanon m aalla ollut 
toinen koski valjastettiin lyhyeksi 
aikaa sahateollisuuttakin palvele
m aan, m utta vesivoima oli tähän 
tarkoitukseen liian epävakaista, jo 
ten Tuim alan kylään, Kosken ka r
tanoa vastapäätä, rakennettiin 
höyrysaha. Näin koskivoima va
pautui jauhatukseen ja täm ä enti
nen »sahamylly» tunnettiin »Tuo
misen m yllynä». Sen jälkeen sitä 
on vuokraajan m ukaan kutsuttu 
Koskisen myllyksi ja  se jauhaa 
jatkuvasti, kuten sitä vastapäätä 
sijaitseva Tuim alan myllykin, joka 
on Eino Saaren omistuksessa. 
N äitä  alem pana sijaitsee Patakos-

ken mylly, joka yhä toimii. Sen 
vastapuolella sijaitsee Tuim alan 
alimylly, joka on kautta  aikain 
suorittanut vuokrasahausta sekä 
jauhatusta.

K errotaan erään insinööritoi
miston suorittaneen tarkat laskel
m at kaikkien näiden koskien yh
distämisestä, jolloin kirkonkylästä 
hautausm aineen ja  meijerialuei- 
neen olisi m uodostettu suuri järvi.

No, insinöörit saavat suunnitel
la m itä tahansa, kukapa kykenee 
viskom aan verkkoja heidän suun
nitelmiensa tielle. M utta  aika lail
la häm m ästyneitä olivat koskelai
set, kun Torsti Nyberg takavuo
sina myi Karjakosken hyvästä 
hinnasta T urun kaupungille. Säh
kölaitos ja  mylly tuhottiin, on
neksi pato  jätettiin sillaksi, jalka- 
poluksi. N yt tästä koskesta voi sa
noa: »Ei patsast’ ei napaa, vaan 
vahva virta vapaa . . . »  Kukapa 
olisi uskonut, että  Paimionjoki 
joutuu palvelem aan turkulaisten 
juom avesitarvetta. Somerolaiset- 
kin ovat lihottaneet lom pakoitaan 
T urun kaupungin kustannuksella 
ja  kohta Hovirinnan säännöstely- 
pato  uusine siltoineen m uodostaa 
jonkinlaisen m atkailunähtävyy
denkin.

Kosken kirkonseudun koski- 
ryhm ityksen tulevaisuutta odotel
lessa on hyvä muistaa, että M yl
lykylän (tai Koivukylän) kosken 
m yllyt ovat myöskin lakanneet 
pyörim ästä. Paikalla on nyt vain 
aavemyllyjä, jotka pian saavat 
väistyä rakennettavan sähkölaitok
sen tieltä. Täm ä koski sekä sen 
alapuolellakin oleva koski kuulu
vat isonjaon m ääritelm än m ukaan 
yhteen ja  on Lounais-Suomen 
Sähkö Osakeyhtiö hankkinut sii
hen 4,5 milj. vanhallam arkalla 
omistusoikeuden. Rakentam alla 
sopivaan paikkaan pato, saadaan 
putouskorkeus 7,5 metriin. Sen 
verran siitä ainakin tulee sähköä, 
että  Koski voi laskea olevansa 
sähköön nähden omavarainen. 
Putouslaskelm a lienee tehty niin, 
ettei vesi nouse Jättä län  luhdan 
kohdalla maantielle, kuten joskus 
suurten vetten aikana.

»KRO TTIM EIJERI»
Oikeastaan Koivukylän alinen 

koski on historian kannalta kuu
luisin koski, sillä nimismies E d
vard Sjömanin perustam a ja omis
tam a meijeri sai tästä koskesta 
käyttövoimansa. V anha kansa pu 
huu vieläkin »krottimeijeristä», 
m ikä kannatuksen puutteessa sam 
mui, kun pitäjään tuli osuusmei
jeri. Sjöman aiheutti Kosken ja 
M arttilankin mylläreille harm aita 
hiuksia,. kun jauhatti viljaa m uita 
halvem malla. Sjöm an myi kos
ken vuokraoikeutensa sitten erääl
le Lindstenille, joka jauhattajana 
ja vuokrasahurina parhaansa m u
kaan yritti kilpailla muiden m yl
lärien kanssa. V älirauhan aikana 
1941 täm ä koski »alimyllyineen» 
lakkasi tuotantoeläm ää palvele
masta.

Kosken myllyjen historiaa ei 
ole kirjoitettu ja  tuskin koskaan 
kirjoitetaankaan. Professori A al
tosen laajassa teoksessa m aini
taan, e ttä  Koskenkin myllyjen 
omistussuhteista on käräjöity.

Yleisenä piirteenä voidaan 
aluksi todeta, että markkina
tilanne on tänä syksynä edul
lisempi kuin vuotta aikaisem
min. Massan ja paperin me
nekki maailmanmarkkinoilla 
ei suinkaan ole lisääntynyt sii
nä määrin, että tehtaamme 
voisivat käydä täydellä tehol
laan, mutta sen sijaan on pan
tava merkille eräiden jalos- 
tustuotteiden hintojen vahvis
tuminen. Tämän vuoksi on 
korjausta odotettavissa myös 
raakapuun s.o. lähinnä kuusi- 
ja mäntypaperipuun hintoi
hin. Kehitys vientipinotavaran 
kaupassa näyttää myös viime 
syksyistä paremmalta, vaik-

Niinpä käräjillä 1652 kävi ilmi, 
että Simo Jaakonpoika H arm aan- 
pyölistä oli yksin rakentanut m yl
lyn Koivukylän koskeen ja  p itä 
nyt sitä kolme vuotta. N yt Pertti 
Pietinpoika Koivukylästä oli nos
tanut asiasta jutun. Pertin oikeuk
sista ei käy sen enem pää selville, 
m utta kun tuomiossa sanotaan, 
että »jokainen (jakokunnan osa
kas) ottakoon osansa myllystä, jo 
ka Pertillä on ollut yhdessä Simon 
kanssa» niin lienee täm ä jälkeen
päin luovuttanut osuuden Pertille, 
ja  nyt kaikki m uutkin kylän isän
nät saivat luvan yhtyä lahkoon, 
kun vain suorittivat arviomiesten 
m äärääm än korvauksen.

N ELJÄ  VUOSISATAA 
JA U H A TU K SIA

Näin ollen Koivukylän myllys
sä on suoritettu jauhatuksia hyvän 
joukon neljättä vuosisataa.

M uuten olemme joskus ihm e
telleet, m istä nimismies Sjöman 
sai aatteen vuokrata kosken K oi
vukylästä. Ilmeisesti hän oli his
torioita tutkiessaan saanut selvil
le, että M arttilan nimismies oli 
vuonna 1642 ostanut osuuden 
M yllykylän myllyyn. H än  antoi 
siitä maksuksi »lehm änvuodan, 
puolen häränvuotaa sekä 4 kupa- 
ritaalaria.»

M oninaisia vaiheita sisältyy var
m aan Kosken myllyjen historiaan, 
joten kotiseutuyhdistyksen sietäisi 
valokuvata kaikki eri »lahkokun
tien» hallussa olevat myllytoimin- 
taa  koskevat asiakirjat. Jos saa
taisiin tohtori Oja kirjoittam aan 
Kosken historia, voitaisiin sen yh
teydessä valottaa jälkipolville ve- 
simyllyjemmekin värikkäitä vai
heita.

Vanha koskelainen

kakin kaupanteko on ollut 
varsin verkkaista. Näin ollen 
on odotettavissa tasokorotus
ta ainespinotavaran hinnoissa 
ja muuatmissa harvoissa kau
poissa, mitkä ovat tehdyt kiin
teään hintaan, on korotusta 
viime vuoden hintoihin tapah
tunutkin 1— 2 nykymarkkaa 
p-m3:ltä.

Sahatavaran ulkomaanmark- 
kinat ovat viime vuosina ol
leet varsin vakavat ja sama 
suunta näyttää edelleen jat
kuvan. Tämän vuoden koko- 
naisvientimäärä nousee lä
helle 1 milj. std:n rajaa eli 
likimain samalle tasolle kuin 
vuonna 1962. Sahatavaran 
hinnassa on myös tapahtunut 
vähäistä nousua. Nousu on 
vuoden kuluessa ollut 2— 3 
puntaa std:lta laskettuna vii
me vuoden syksystä ennen 
metsäkauppojen alkua nyky
päiviin, jolloin kaupat taas 
avautuvat. Kun tätä _ taustaa 
vastaan arvioimme Aulangol- 
la valtion puuhuutokaupoissa 
maksettuja hintoja voidaan 
todeta, kuten monesti aikai
semminkin, että valtion puus
ta maksetaan hintoja, joihin 
vain yksityismetsien kauppo
jen hintojen huiput yltävät. 
Tämän selvittämiseksi on sa
nottava, että valtion puun 
osuus sahojemme koko raa- 
ka-ainetarpeesta on vain n. 
5 % , jolloin pieneltä osalta 
maksetut korkeat hinnat voi
daan myöhemmin kompensoi
da halvemmilla ostoilla. Mai
nittakoon tässä vielä, että 
valtion saama hankintahinta 
sahapuusta oli Länsi-Suomen 
piirikunnan osalta n. 11 % 
parempi kuin vuosi sitten eli 
nykyrahassa 18 penniä kuu
tiojalalta.

Kun vertailemme ainepino- 
tavaran ja sahapuun mark
kinanäkymiä, voimme todeta, 
että vähäistä parantumista on 
odotettavissa molempien osal
ta. Viime hankintakauden 
aikana katsoimme aiheellisek
si 'suositella varsin niukkoja 
ainespinotavaran myyntejä,
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SA1A0JITTAISINK0?Koskelaisia kasvoja:

K osken maatalousnaisten puheenjohtaja, kunnansihteeri E lvi Heikkilä  
muonittamassa Loimaan maatalousnäyttelyssä.

—- M itä kuuluu maatalousnai-
sille?

r— Ensi vuoden ohjelmaa ei 
vielä ole lyöty lukkoon.

Kunnansihteeri Elvi Heikkilä 
on johtanut 18 vuotta eli perus
tamisesta lähtien Kosken m aata- 
lousnaisia ja  vakuuttaa kaikkien 
jäsenten olevan erittäin toimellis- 
ta väkeä.

—  Viime vuoden ohjelmaakin 
oh vielä toteuttam atta, syynä oli 
pitkälle menneet sadonkorjuutyöt, 
aika ei riittänyt. Ensimmäiseksi 
pitäisikin saada pyykinpesukurssi, 
joka on kauan ollut suunnitel
missa.

—  M iten on käsityökurssien 
laita?

—  N e ovat m ennyttä elämää. 
Vielä kym menen vuotta sitten ne

koska tämän tavaran vienti
kauppa oli melkein »piipus
sa». Näyttää siitä, että hinta
suhde ainespinotavaran hy
väksi on nyt hiukan korjaan
tumassa, vaikkakin yleissuun
ta puoltaa edelleen runko
puun valmistamista saha-
puuksi. Kovin pieniläpimit
taisten tukkien valmistaminen 
tuskin kannattaa. Metsänhoi
toyhdistysten neuvojat tulevat 
tässä suhteessa antamaan lä
hempiä ohjeita, kun kysyn
nässä ja sen mukaan myös 
hinnoissa esiintyy aina paikal
lisia vaihteluja.

olivat ilo ja eläm ä jäsenille, m ut
ta aika on m uuttunut. N yt pitävät 
m aatalouskerholaiset om ia käsi- 
työkurssejaan, joten perheen nuo
rim m at kutovat ja om pelevat 
om alla tahollaan, emännille on 
tullut entistä suurempi kiire kun 
väki on taloista vähentynyt, ja 
vaikuttanee Loim aan kutom akou- 
lun läheisyyskin jotain. Sinne voi 
m ennä oikein pitem mille kursseil
le.

—  Oliko viime kesänä paljon 
muonittamista?

Ei paljoa, m utta osuusmeije
rin juhlat olivat kom eat ja niissä 
hääräsim m e m uonittajina. M aata- 
lousnaisilla on m onta m uonitus- 
ryhm ää, jokaisella on oma pääl
likkönsä ja  kukin joutuu »rem 
miin» vuorollaan.

Sitten kahvitetaan maamiesseu
ran tupailtayleisöä. Tupailtoihin 
tulee m aatalousnaisiakin, koska 
pääsevät sinne isäntien kyydissä. 
M uihin tilaisuuksiin ei sitten rii
täkään väkeä. Ohjelm allista ilta
m aa tuskin kukaan lähtisi televi
sion viereltä katsom aankaan. T a 
vataan vain m uuten työssä ja to i
minnassa. T oivotaan sentään, että 
ensi kesänä päästäisiin jollekin 
matkalle.

—  O nko pian maatalousnaisten 
kokous?

—  Ei kokous, m utta keräys. 
K ootaan rahaa  Sydän-keräykselle. 
L istat ovat jo m aatalousnaisilla, 
jo tka ovat ottaneet tehtävän mie-

Suomen m aatalous on koneel
listunut viimeisenä kym m envuo
tiskautena erittäin voimakkaasti. 
Melko pienilläkin tiloilla on  ny
kyisin om a traktori ja  siihen so
pivia työkoneita. Koneistamisesta 
on tullut yksi suurim pia rasituk
sia maataloudelle. Konekustan
nukset m eidän pienillä tiloillam 
me nousevat hehtaaria  kohti niin 
korkeiksi, e ttä  on kyseenalaista, 
onko tällainen koneistam inen tar
koituksenm ukaista. Sen vuoksi oli
si kaikin keinoin pyrittävä nosta
m aan pellon tuottoa, että  talous 
saataisiin pysym ään tasapainossa.

Voim akas koneistam inen edel
lyttää, että  viljelyksiä hoidetaan 
voimaperäisesti. Ellei näin ole, 
saattaa käydä niin, että m aa ei 
tuota sitä, m ikä sen hyväksi on 
uhrattu. M aatalouskin on liike
yritys, jota on hoidettava siten, 
että  tu lo t pysyisivät m enoja suu
rempina. Suomen pelloista on  
suuri osa vielä avo-ojissa ja  täl
laisilla pelloilla koneista ei kos
kaan saada sam anlaista hyötyä 
kuin käytettäessä niitä salaojite
tuilla pelloilla.

Pelloilla, joissa ovat avo-ojat, 
joudutaan usein ajam aan vajaalla 
työleveydellä tai sarka on  kiilan 
m uotoinen ja  p itää suorittaa ta r
peettom ia tyhjänä ajoja. Saattaa
pa sam assa lohkossa olla useita 
tällaisia toisesta päästään leveäm 
piä sarkoja, joten tu rhaa ajoa tu 
lee hyvinkin paljon. Työtunteja 
lisääm ällä näm ä tietenkin saadaan 
ajetuksi, mutta, sam alla nousevat 
myös kustannukset.

Nykyisin kun leikkuupuinnista 
on tullut yleinen viljankorjuutapa, 
on rikkaruohojen torjunta tullut 
entistäkin tärkeäm m äksi. Jokai
nen on varm asti itse todennut, 
että avo-ojitetulla pellolla on vil- 
jelyssarkojen välissä n. 2 metrin 
rikkaruohosarka. On aivan selvä, 
ettei kasvustoa saada puhtaaksi 
ennen kuin näm ä rikkaruohovil- 
jelykset saadaan pois. O jittamalla 
pellot salaojilla on m ahdollisuus 
pitää rikkaruohot kurissa ja  saada 
täm ä kahden m etrin kaista kasva
m aan kunnon satoa. Usein sala-

lellään vastaan. Kaksi kertaa  en
nenkin on  autettu  Sydän-keräystä.

—  Ja lopuksi maatalousnaisten 
»sydän»?

—  Ida P i e t i l ä ,  varapuheen
johtajana, Sylvi P o s t i  rahaston
hoitajana, Pirkko U r m a s  ja 
Laina K o i v u n e n  sihteereinä 
ja  jäseninä K aarina M ä k e l ä ,  
Helmi V  ä i n ö 1 ä, E lina P a t- 
j a s ja Eva A 1 h  a i s i.

ojitushanke raukeaa siksi, e ttä  pe
lätään  sen vaatim ia suuria kustan
nuksia. Kallista puuhaa se on, 
siitä ei päästä m innekään, m utta 
toisaalta; kannattaako kasvattaa 
kahden m etrin kaistoja rikkaruo
hoja ja  uhrata  useita ylim ääräisiä 
työtunteja epäsäännöllisten sarko
jen viljelyssä ja  lannoittaa ojat 
ja pientareet, joista ei m itään sa
toa saa?

Y hä useampi viljelijä, joka on 
pysähtynyt näitä asioita ajattele
m aan, on päätynyt siihen, että 
ensin on pellot salaojitettava ja 
sitten lannoitettava kunnolla. T ä
m än jälkeen voidaan jo odottaa, 
että kalliille konepääom alle saa
daan tehokkaita työtunteja ja  saa
daan työkustannukset alenem aan 
sekä toiselta puolen, pellon tuotto 
paranem aan.

Valtio avustaa nykyisin sala- 
ojitustoimintaa m yöntäm ällä p it
käaikaista lainaa 3 %  korolla. 
T ätä  lainaa voi anoa jokainen vil
jelijä, joka om istaa itsenäisen ti
lan, eikä aikaisemmin ole valtion 
varoilla salaojittanut yli kym m en
tä  hehtaaria. Laina m yönnetään 
Salaojitusyhdistyksen tai maan- 
viljelysinsinööripiirin laatim an 
suunnitelm an toteuttam iseen. T ä 
tä salaojituslainaa voi saada 50 % 
hyväksytystä kustannusarviosta, 
kuitenkin enintään 400 m k heh
taaria  kohden.

Varsinais-Suomen osuuskassoil
la oli m uutam a vuosi sitten eri
koisena toim intakohteena juuri 
salaojitustöiden rahoittam inen, sil
loin toim inta salaojitusrintam alla 
vilkastui huom attavasti ja  on seu- 
raavina vuosina jatkunut edelleen 
vilkkaana. N äitä  valtion lainoja 
on haettu hyvin paljon ja  useat 
viljelijät ovat lisäksi salaojittaneet 
yksinom aan osuuskassojen om ista 
varoistaan m yöntäm ien luottojen 
turvin. Valtionlainan saannin eh
tona on, että noudatetaan hyväk
syttyä suunnitelm aa. Jos salaoji- 
tustyö suoritetaan paikallisen 
m aatalousneuvojan tai om an 
suunnitelm an m ukaan, ei tä tä  val-

Ja tk . siv. 7

V ERO Ä Y RI 9 PENNIÄ
Kunnanhallitus on vahvis

tanut syyskuussa pitämässään 
kokouksessa vuoden 1962 lo
pulliseksi veroäyriksi 9 pen
niä. Kunnanvaltuusto päätyi 
ennakkolaskelmissaan aikai
semmin 10 penniin. Vuosien 
1963 ja 1964 ennakkovero- 
äyrien suuruudeksi valtuusto 
on ehdottanut 10 penniä.
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" - Jossakin takamailla
se koulu on —  "

N eljän n esvu osisad an  en n ätti op ettaja  H ild aV  i r t a n e n o lla  Satopään kou lun  opettajana  
siirtyessään  e lä k k ee lle  v . 1948. S euraavassa  hän  kertoo tu n n elm istaan  uuden  koulun

a lo ittaessa  to im intansa 20 -lu vu n  alussa.

Jokunen vuosi sitten läh
din Heinolasta entistä työ
paikkaani katsomaan. Olin
han siellä ollut opettajana 24 
vuotta. Kaikki oli tullut uu
deksi ja paremmaksi. Kehitys 
on kulkenut ripein askelin 
eteenpäin. Maisemat ovat 
muuttuneet, on uusia teitä, 
uusia rakennuksia, laajentu
neita peltoja. En tuntenut 
paikkoja entisiksi. Piti kysyä: 
»Kuka asuu tässä, kuka tuon
ne on rakentanut?» Toisin oli 
kaikki, kun v. 1924 sinne tu
lin.

»Opettajien lehdessä» oli 
hyvin vetävä ilmoitus, jossa 
julistettiin Kosken T.l. Sato
pään kouluun ylä- ja alakou- 
lunopettajan virat avoimiksi. 
Sanottiin, että uusi ajanmu
kainen koulutalo on raken
nettu keskelle peltoa. Valtion- 
palkan lisäksi kunta maksaa 
350 mk kerrottuna indeksillä, 
sekä täydet luontoisedut.

Kyllähän sinne kelpaa ha
kea, onhan koulu varakkaas
sa Varsinais-Suomessa, Suo
men vilja-aitassa, ajattelin. 
Koulun nimikin on Satopää. 
Täyteläiset tähkäpäät kaiketi 
siellä ovat antoisat. Kelpaa- 
pa siellä olla ja elellä. Kirjoi
tin hakemukseni. Sain paikan.

Elokuun alkupuolella pak
kasin tavarani ja lähdin uu
teen paikkaani toivorikkain 
mielin äitini kanssa.

Tulin Mellilän asemalle, 
sieltä edelleen Koskelle hy
vää maantietä pitkin, jonka 
molemmin puolin aaltoilivat 
kellertävät viljapellot. Niiden 
keskellä olivat vauraat talot.

—  En m ä vaan  tierä

Kosken kirkolle päästyäni 
kyselin tietä Satopään kou
lulle. »En mä vaan tierä, en 
ole mitään siitä kuullutkaan!» 
Toinen sanoi, että sinne Lii- 
polan metsäkulmalle kuuluu 
olevan rakenteilla koulu, jos 
lienee siellä Satopääkin.

Sanoin, että minun pitäisi 
päästä sinne, olen määrätty 
koulun opettajaksi. Tavarani 
ovat Mellilän asemalla. Kyyti
pojan kanssa sitten lähdimme 
etsimään koulua. Löytyihän 
se, mutta ei ollut läheskään 
valmis. Asuin useita päiviä 
Satopään talossa. Kävin päi

visin katsomassa työn edisty
mistä. Pyysin, että alakoulun 
opettajan asuntoon laitettai
siin lattia, että pääsisin sinne 
siksi, kunnes hän itse tulee. 
Se tehtiin. Kovasti toivoin, 
että Kortesuo pääsisi pellol
taan tännekin, vaikka olikin 
viljan korjuu käynnissä. Hän 
se oli, joka sai työt luista
maan rivakasti. Päivässä tuli 
paljon valmista. Olin kiitolli
nen hänelle. Jospa muutkin 
saisivat niin paljon aikaan, 
Voisihan tässä päästä koulun 
pitoon joskus jollakin tavalla. 
Olivathan luokkahuoneet jo 
valmiit.

Sitten eräänä päivänä as
tuin pihalla rautanaulaan ja 
sain verenmyrkytyksen. Tän
nekö pitikin tulla kuolemaan 
päivääkään työtä tekemättä. 
Vanhat parannuskeinot vain 
käytäntöön. Ne auttoivatkin. 
Punaiset juovat hävisivät. 
Jonkin aikaa vielä piti ontua. 
Alku oli sangen hankala.

S yyslu k u k au si m yrskyinen

Jaakolan Arvon autossa 
menin Mellilästä tavaroitani 
hakemaan. Täytyihän ne jon
nekin saada. Mikolan kivipyl- 
väiltä alkoi Satopäähän joh
tava tie. Sen varrella oli joku 
lato, sitten vanhoja asuntoja. 
Heikkilästä alkaen oli vaikea 
kulkea autolla koulutaloon.

Rakennus oli pari vuotta 
ollut tekeillä ja oli nuorien 
mieluisa leikkipaikka sunnun
taisin sekä joskus muulloin
kin.

Sanoin, että tästä tehdään 
koulu, jota hoidetaan vakaas
sa mielessä sen arvon mukai
sesti. Nuorten on saatava toi
nen kisapaikka, kunnes kou
lun taholta annetaan uusia 
tehtäviä. Haluan, että opim
me ymmärtämään toisiamme. 
Haluamme yhteistä parasta 
paikkakunnan hyväksi.

Tällaiset keskustelut olivat 
kiusallisia. Olin tullut huo
noon huutoon kylässä. Nuo
ret kiljuivat minkä taisivat 
koulun ohi kulkiessaan, pari 
kertaa pyssykin pamahti kou
lua kohti. Syyslukukausi oli 
myrskyinen.

Sanoin, etten halua riitaa. 
Tahdon vain saada asiat jär
jestykseen rauhallisen keskus

telun avulla. Vähitellen mieli
piteet alkoivat muuttua mi
nun edukseni. Koulun vih
kiäisjuhla onnistui. Joulujuh
laan varattiin runsaasti ohjel
maa. Johtokunnan jäsenet oli
vat mukana. Salin täydeltä tu
livat vanhemmat katsomaan, 
osataanko täällä mitään. He 
olivat tyytyväisiä lastensa esi
tyksiin. Kuului kiitoksen sa
nakin ohjelmasta. Johtokunta 
oli halukas yhteistyöhön kou
lun hyväksi. Ensimmäisten 
myrskyisten kokousten jäl
keen aloimme ymmärtää toi
siamme.

M aahenkeä ym pärillä

Piti tutustua vähän ympä
ristöönkin. Sain edullisen kä
sityksen kaikesta näkemästä
ni. Uudehkoja rakennuksia, 
pellot ympärillä, rehevää vil
jaa ja ahkeria ihmisiä. Uutta 
maata tekeillä, kuokat heilui
vat, savu nousi kaskista. Toi- 
mekas oli elämän tahti. Ei 
kelloa liioin katsottu. Ahkera 
aherrus kesti aamusta myö
hään iltaan. Ihmisillä oli tun
ne, että oma koti on kullan 
kallis. Sen vuoksi kannattaa 
ahertaa. Voimakas maahenki 
oli tehostajana kaikille. Se 
tarttui minuunkin entistä pa
remmin.

Piti elää maassa maan ta
valla tai sitten maasta pois. 
En halunnut muuttaa. Ensin 
panin koulun palstan kun
toon, sitten hankin omaa 
maata. Liityin ympäristöön. 
Olin pienviljelijä toisten jou
kossa. Olihan äitikin vanha 
ahertaja, sittemmin tytärkin. 
Kesäisin tein työtä pellollani, 
talvisin koulutyötä laiminlyö
mättä mitään. Naapurit olivat 
aina valmiit auttamaan hevos- 
työssä. Kiitän heitä kaikkia. 
Monet ovat jo nukkuneet 
pois, kaipauksella heitä muis
telen, pian kai minäkin pää
sen pois, onhan 80:s vuosi jo 
menossa. 1948 jätin Satopään 
koulun, sitten vuoden päivät 
toimin sairaiden sijaisena 
Koskella ja vähän muualla
kin.

Voimani päivät vietin Sato
pään koulussa, jossa tein voi
tavani. Enempää ei keltään 
voitane vaatia.

Kosken kunnan vaa- 
kuna-asia vireillä
Kunnan vaakunahanke on 

vireillä. Kunta on myöntänyt 
vaakunan suunnittelua varten 
määrärahan, m utta lähiaikoi
na päätettäneen lähimmistä 
toimenpiteistä. Vaakunatoi- 
mikunta, johon kuuluvat Elvi 
H e i k k i l ä ,  Urho K i t t i -  
1 ä, Kai T u o m o 1 a ja Tau
no M a n n i  ratkaissee lähi
aikoina, mitä mahdollisuuk
sia vaakunansuunnittelussa 
käytetään, suoraa tilausta tai
teilijalta tai suunnittelukilpai
lua. Maalaiskuntien liitolta 
on äskettäin saapunut vaaku- 
nasuunnittelussa huomioon 
otettavia määräyksiä ja oh
jeita.

Taidemuseohanke 
toteutuu?

K auan vireillä ollut ajatus saa
da professori Y rjö Liipolan tai
dekokoelm alle om a rakennus, al
kaa toteutua. Taidem useolle va
ratulla tontilla alkanevat raken
nustoimet ensi vuonna. Jo ensi 
talven aikana on tarkoituksena 
saada rakennuspiirustukset Var- 
sinais-Suomen mvs:n arkkitehdil
tä Eero P o n k a l a l t a ,  joka on 
käynyt tutustum assa henkilökoh
taisesti tonttiin ja sen ym päris
töön.

Taidem useorakennusasiaa hoi
taa kunnassa kotiseutulautakunta, 
johon kuuluvat puheenjohtajana 
M artti V i r t a n e n ,  sihteerinä 
Olli M u 1 o sekä jäseninä Salme 
U r m a s ,  M arjatta H o n k a l a ,  
Elvi H e i k k i l ä ,  M artti V a i- 
n i o, Tauno M a n n i ,  Jaakko 
S e p p ä  ja M arkku U r m a s .

Ystäviä minulla oli muual
lakin, koska lähtöpäivänäni 
tuli noin 200 ihmistä koulul
le. 150 nimeä on vieraskirjas
sani. Olin niin liikuttunut, et
ten kyennyt kunnolla kiittä
mään puheista, laulusta ja 
lahjasta. M uutamilta oppilail
tani saan vieläkin kirjeitä ja 
valokuvia, kiitän heitä, että 
he vieläkin jaksavat muistaa 
vuosien takaa.

Monet ovat perheellisiä, jo
pa isoäitejäkin. Mahtaisinko- 
han tuntea. Lapsen kasvot 
vain pysyvät mielessäni. Läm
min tervehdykseni kaikille op
pilailleni ja ystävilleni Sato
pään kulmalla ja muuallakin. 
Kiitos olleesta ja menneestä 
ajasta.
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Kello on täsmällinen kuin 
osuuskassa ja osuuskassa 
seuraa aikaansa kuin kello. 
Osuuskassa on Teitä yhtä 
lähellä kuin kellonne . . 
mutta osuuskassa on eri 
tavalla lähellä, lähempänä 
ihmistä.
Siksi osuuskassojen ta lle 
tusten kasvuprosentti on sel
västi suurin 60-luvulla

SA LA O JIT T  . . . jatk. siv. 5

tion lainaa voi saada; m utta sen 
sijaan osuuskassa m yöntää omista 
varoistaan tavallista lainaa myös 
tällaisen työn toteuttamiseksi.

Valtion m yöntäm ää salaojitus- 
lainaa haetaan m aataloushallituk- 
selta tarkoitusta varten vahviste
tulla lomakkeella. Lainan hake
minen on hyvin yksinkertaista. 
Viljelijän tarvitsee ottaa vain 
suunnitelm a ja  tilan lainhuudatus- 
pöytäkirjan ote m ukaansa kun 
hän menee rahalaitokseensa, kyllä 
sieltä hankitaan sitten tarvittavat 
liitteet ja lähetetään anomus edel
leen. Viljelijän tehtäväksi jää  vain 
anomuksen allekirjoittaminen.

Ensi kesäksi aiottu salaojitus 
pitäisi jo nyt panna alkuun. Oji
tettavan alueen m ittaukset olisi 
suoritettava vielä ennen talven tu 
loa. Talven aikana salaojitustek- 
nikot valm istavat suunnitelm an 
putki- ym. tarvelaskelmineen. Ke
vättalvella kun suunnitelm a val
mistuu, voidaan heti panna laina- 
anomus vireille. Laina-anom us on 
tehtävä ennen kuin töitä aloite
taan. Hakem usten jättäm iselle ei 
ole vahvistettu m itään m ääräai
kaa, vaan saapuneet hakem ukset 
käsitellään maataloushallituksessa 
kerran kuukaudessa ja on näin 
ollen selvää, että keväällä ensim
mäisinä ehtineillä ovat parem m at 
mahdollisuudet lainan saantiin 
k uin kesällä puuhaan ryhtyvillä.

•  osuuskassoissa on ta lle t
ta jina yli puolistoistam il- 
joonaa suomalaista kai
kista kansalaispiireistä  

® aina kun tarvitsette pank- 
kipalvelua — ta lle tustile is
tä shekkitiliin ja pankki
siirrosta ulkomaanvaluut
taan — tulkaa silloin  
osuuskassaan

Maatalouden luotoista 
52,2 pros. osuuskas

soilta
Lokakuussa vietetyn osuuskas- 

saviikon aikana todettiin, kuinka 
osuuskassojen asema m aatalou
den suurim pana rahoittajana on 
entisestään vahvistunut. Vuonna 
1961 oli 51,8 pros. kaikista m aa
talouden saam ista luotoista pe
räisin osuuskassajärjestöltä, vuon
na 1962 täm ä prosenttiluku nousi 
52,2:een. M aatalouden luotontar- 
ve nousi viimeksi m ainittuna vuo
tena suurem maksi sen vuoksi, että 
m aatalous joutui kadon vuoksi 
vaikeuksiin, m utta osuuskassat 
pystyivät nopeasti sopeuttam aan 
toim intansa m aatalouden m uuttu
neiden olosuhteiden mukaiseksi.

Salaojitustöitä varten valtio varaa 
vuosittain m äärärahan  ja kuten 
hyvin tiedämm e, ei se valtion pus
sikaan ehtym ätön ole. Alueelle jo 
ka aiotaan ensi kesänä salaojittaa, 
olisi m aastotutkim us tilattava ai
van lähiaikoina. Salaojitusyhdis- 
tyksen teknikoilla on syksyisin 
valtava työruuhka ja jos vielä tal
vi yllättää tavallista aikaisemmin, 
kuten on ennustettu, saattaa  vii
vyttely katkaista aiotun ojittam i
sen jo alkuvaiheessaan.

Näitä tilejä voitte 
käyttää

Kilpaillessaan talletuspääom ista 
ovat rahalaitokset viime vuosina 
perustaneet m elkeinpä joka vuosi 
jonkin uuden tilimuodon tarjotak
seen asiakkailleen vaihtoehtoja 
talletusten tekemiseen.

Vaikka uusia tilimuotoja onkin 
otettu käyttöön, on tavallinen 
säästötili tuttuine vastakirjoineen 
säilyttänyt asemansa ja  tullee sen 
säilyttäm ään edelleenkin.

Tulkoot tässä nyt kuitenkin 
m uutam in sanoin esitellyksi suosi
teltavat yleisessä käytössä olevat 
tilimuodot:

1. Säästötili, korko 4,5 % . T i
liltä voi ilm an irtisanom ista 
nostaa kuukausittain 2.000:00 
m arkkaa sekä lisäksi tilille 
kuukauden aikana tulleet 
tuotetilitykset, palkat ja vas
taavat suoritukset. Tili sopii 
jokaisen käyttöön ja on vero
vapaa.

2. Korkeakorkoinen talletustili, 
korko 6 % . V arat ovat tilille 
sidottuina vuoden, joskin nii
tä voidaan erikoisehdoin 
nostaa jo  yhdeksän kuukau
den kuluttua. Tili sopii k o r
keahkon korkonsa ansiosta 
rahavarojen vähintään vuo
den ajaksi tapahtuvaan sijoit
tamiseen. Täm äkin tilimuoto 
on verovapaa.

3. Indeksitili A, korko 3 % . V a
ra t ovat tilillä sidottuina vuo
den, 100 % :n  indeksiturva. 
Tilin käyttöarvoa vähentää 
ratkaisevasti tilin verollisuus.

4. Indeksitili B, korko 3,5 % . 
V arat ovat tilille sidottuina 
vuoden, 50 % :n indeksiturva. 
Verovapaana m yöskin täm ä 
tili on huom ion arvoinen si
joitettaessa varoja vähintään 
vuoden ajaksi.

5. M aksupalvelutili on tilim uo
to, josta ei ole sanottavana 
kuin pelkkää hyvää. Tästä

Koski T.l.
Kuusjoki
Marttila
Mellilä
Pöytyä
Tarvasjoki
Karinainen
Somero

ovat käsityksemme m ukaan 
vakuuttuneita kaikki, joilla 
tällainen tili on käytössään.

6. Nuorisotili avaa haltijalleen 
ja ahkeralle käyttäjälleen 
m ahdollisuuden asioida myös
kin aikuiseksi tullessaan 
Osuuskassassa. Tällaisen tilin 
omistam isesta on etua myös
kin lainaa anottaessa.

7. Shekkitili on tilim uotona sel
lainen, että ainoastaan sen 
käyttäjät arvostavat sitä riit
tävästi, sillä vain he tuntevat 
sen tarjoam at edut tarpeeksi 
hyvin. Shekkitili vapauttaa 
käyttäm ästä käteistä rahaa 
ja  siksi se sopiikin mainiosti 
liikemiehille, maanviljelijöil
le ja  palkannauttijoille, jotka 
jokapäiväisessä eläm ässään 
tulevat käteisen rahan  kanssa 
tekemisiin. Ja  sitten vielä 
eräs juttu, shekki on m aksa
jan kannalta niin paljon var
m empi kuin käteinen raha.

8. Täm än num eron jälkeen ei 
ole vielä ny t tarjottavana m i
tään, m utta ehkä sitten m yö
hemmin.

T äm ä näistä tilimuodoista. Y h
teistä niille kaikille on 100 % :n  
indeksitiliä lukuunottam atta, että 
ne ovat verovapaita luonnollisille 
henkilöille ja jakam attom ille kuo
linpesille, kuten sanonta kuuluu. 
Kaiken kaikkiaan aika kätevä ju t
tu, kun on vähän pantuna vastai
sia tarpeita  varten jollekin edellä 
mainitulle tilille.

NEUVO LAPSIA JA KIELLÄ 
LEIKKIMÄSTÄ AJOTIELLÄ

T  e 1 e v i s i o 1up i en m äärä:
31. 12. -61 31. 12. -62 31 .8 .-6 3

193 297 361
178 238 255
217 281 310
137 229 264
207 314 376
156 222 244
210 276 313
557 828 981

KONKURSSIHARAVIEN» LEVINNEISYYS 
KOSKELLA JA LÄHIPITÄJISSÄ

aikamme PANKKI 
on OSUUSKASSA
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A S A RIA S :

Pyörän selässä halki Karjalan 
Kannaksen

Pian saimm e näkyviimme en
simmäisen linnakkeen Inon kuu
luisista patteriraunioista. Vastaan 
tulevalta mieheltä kyselimme yö
pymispaikkaa. Mies neuvoi mäen 
päällä olevaan taloon, jota hän 
nimitti »kartanoksi», jos 12 ha pel
toa om istavaa taloa voi siksi ni
mittää. K annaksella sen suuruista 
palstatilaa sanottiin kartanoksi tai 
hoviksi, jos siinä elätettiin vähin
tään  5 lehm ää. Isäntä lupasi yö- 
kortteerin, kyseli kaiken m aail
m an asiat, ja  jos vaikka mitä. E i
kä em äntäkään tuppisuu ollut, oli
pahan  tavallista riuskemm an so rt
tinen »naisihmeinen». H ääräsi 
kahvitkin tuo ta  pikaa ja juttu 
luisti. Kello 11 em äntä ilmoitti, 
e ttä  herrojen sopisi tulla kam m a
rin puolelle, siellä olisi sängyt lai
tettuina. Huoneessa oli vain yksi 
sänky, m utta  em äntä huom autti, 
että jos on liian kapea kahdelle 
niin hän on tehnyt toisen petin 
lattialle. Oikein nätti rautasänky, 
hienot lakanat ja  kauniin punaiset 
silkkitäkit ja  resoripatjat. Sen pa t
jan  suhteen kaverini sanoi, ettei 
hän ole sellaiseen tottunut ja m e
ni lattiapetille. N yt m aataan oi
kein herroiksi kerrankin, m utta 
toisin kävi: Juuri kun olin m e
nossa »pyörryksiin» tunsin kor
vassani om ituista rahinaa ja  sa
m anaikaisesti juoksi pitkin ruu 
mistani jotain. Hyppäsin pystyyn, 
katselin valkoista lakanaa petillä 
ja  voi juuveli. L akanalla marssi 
luteita oikein ryhm ittäin. H erätin  
kaverini, joka hänkin heittelehti 
vuotellaan ja hänenkin petillään 
oli luteita ihan m ustanaan. Selvää 
oli, ettei nukkum isesta tu llu t sinä 
yönä m itään, vaikka aina hetken 
päästä varistelin luteet lattialle tä- 
kiltäni. N iitä tippuili katosta, hyp
peli seinistä ja  kiipeili sängyn jal
koja ylös, aina uudelleen. Muistin 
siinä tapellessani, e ttä kam ferin 
pitäisi auttaa. Kaivoin laukustani 
pullon, ja sinne meni 5 mk:n 
pullo eikä auttanut yhtään! Pää
tettiin kaverin kanssa m uuttaa 
kämppää. Viereinen huone oli 
salihuone ja  sinne nyt kannoim m e 
ne kauniit punaiset täkit. Täkit 
pantiin salin lattialle ja  lakana 
päälle ja  niin luulim m e olevamme 
turvassa. Jonkin ajan kulu ttua ka
verini ilmoitti, e ttä hänen laka
nansa oli luteita täynnä. Luteet 
m arssivat ihan nelijonossa kam a
rista saliin ja suoraan m eidän nis
kaam m e. Ajattelim m e jo pujahtaa 
ikkunasta ulos jos jossain olisi pa
rem paa rauhaa, m utta talonväen 
tähden emme sentään sitäkään 
tehneet. Kaverini torkkui sitten 
aam uun asti keinutuolissa, m inä 
m enin kam arin sänkyyn ja  taiste
lin koko yön kiusanhenkien kans
sa. Seurasin aikani kuluksi erään
kin luteen m eininkejä, se kiipesi 
seinää pitkin ylös kattoon ja kun 
ehti m inun kohdalleni, niin pu
dotti itsensä alas. Luulenkin, e t
tei luteenkaan päässä ole saha
jauhoja.

I I .

A am ulla em äntä kyseli kuinka 
se uni oli m aittanut. M e vaan 
kiitimme ja  sanoimme, että hy
vin. Ei se kortteeri m itään m ak
sanutkaan, m utta saada siitä olis 
kai pitänytkin, räm äsi koko päi
vän.

INON PA TTER IT

Aam ulla kävim m e heti ensi
töiksi katsom assa niitä surullisen 
kuuluisia Inon patteriraunioita. 
Patterit piti T arton  rauhansopi
m uksen m ukaan räjäyttää. V ar
m asti kului paljon räjähdysainetta 
kun m onen m etrin paksuiset rau- 
tabetonibunkkerit lensivät hajalle. 
Patterit sijaitsivat jonkin m atkaa 
pois m eren rannasta. Linnakealue 
oli noin 2 km  pituinen. A ina jon
kin m atkan, päässä oli vanhoja 
tykinlavetteja ja syvässä uomassa 
holvien takana oli kulkenut rau 
tatie. Alueella oli tauluja, joissa 
kiellettiin räjähtäm ättöm ien kra
naattien käsitteleminen. K orttee
rimme isäntä kertoi, e ttä  kun 
Inon pattereita  rakennettiin, alue 
oli aidattu  ja  portilla seisoi solttu 
vahdissa. Paikkakunnan miehet 
vetivät kiviä alueelle. Jos antoi 
ryypyn vartijalle, otettiin kuorm a 
ylös ja  sai kierroksen tehtyään 
purkam atta ajaa portista takaisin. 
Kun ryyppyä ei tullut, piti kuor
m a purkaa. Lahjom ista siis.

Jätim m e sitten Inon patterit ja 
jatkoim m e m atkaam m e. Alkoikin 
jo rajan läheisyys tuntua. R aken
nuksetkin m uuttivat tyyliään, siel
lä täällä  näkyi autiohuvila, ja mi
tä lähem mäksi Terijokea tultiin, 
sitä enem m än huvila-asutusta tuli. 
V aikka täällä  jo haisi ryssälle, oli 
luonto m itä ihaninta. Siellä täällä 
tuli meri leveine hiekkarantoineen 
näkyviin, tuuli löi sen rannoille 
vaahtopäitä laineita. Aurinko kim 
melsi aaltojen harjoilla ja  etäällä 
K ronstadtin  tykit jyrähtelivät 
m uistuttaen Kannaksen asukkaille 
rajan läheisyydestä.

Puolen päivän aikaan saavuim 
me Vam meljoen suuhun. Siellä 
oli tehty m ahtavia m aaleikkauk
sia ja rakennettu kom ea silta joen 
yli. Täällä  oli m aailm ansodan ai
kana m onen kilom etrin pituudelta 
juoksuhautoja vahvoine piikki- 
lankaesteineen. N yt ei niitä enää 
ollut. Ne oli hävitetty.

Joen suiston m ustaan veteen 
menim me uim aan ja lehm ät ih
m ettelivät rannalla. N iillä oli jo 
kaisella kello kaulassaan, tuskin 
Kannaksella oli lehm ää, jolla ei 
kelloa olisi. Viimein lehm ätkin 
innostuivat uimaan. Jonossa, hy
vässä järjestyksessä ne uivat pit
kän m atkaa läheiselle luodolle.

TER IJO ELLE
Tie Vam meljoelta Terijoelle oli 

huonoa. Puolen päivän aikaan 
saavuttiin kom eaan ja  levottoman

iloiseen Terijoen kylpyläkaupun- 
kiin. Oli tiistaipäivä.

Terijoki oli niinä 8 vuotena, 
joka oli kulunut edellisestä käyn
nistäni, paljon m uuttunut eduk
seen. Se oli käynyt suuremmaksi, 
siistimmäksi ja  ikäänkuin puhdis
tunut siitä kuonasta, m inkä venä- 
läisvallan aikana virkaylimystöön 
kuuluneet rahapohatat olivat sille 
antaneet. K ylän läpi kulkeva pää
katu  oli asvaltilla päällystetty. Si
tä reunustivat leveät jalkakäytä
vät. Tällä Terijoen esplanaadilla 
vallitsi varsinkin iltaisin kova lii
ke ja touhu. Huvitteleva kylpylä- 
väki kirjavissa muotiasuissaan, ko
meissa rantapyjam issaan, m iehet 
valkeissa housuissa kävelykeppei- 
neen ja naiset melkein ilm an vaat
teita. Panin merkille, että liikkeis
tä ja kaupoista olivat enem m istö
nä ravintolat ja kahvilat sekä ruo
ka-alan liikkeet. H innat vaan oli
vat tavallista korkeam m at.

Terijoelle päästyämm e haimme 
»kortteeripaikan». Sen saimmekin 
eräästä vaatim attom asta hotellista, 
jossa oli oikein m ukava asua. 
Emm e kuitenkaan ehtineet siellä 
paljon oleskella, vaan suunnistim 
me Kellomäelle. Seutu oli meille 
kum mallekin tuttua, olihan näitä 
tantereita tullut yksi vuosi m ars
situksi. E rään huvilan seinään oli 
pantu ilmoitus, että huvila oli 
myytävänä. Rohkaisimme itsem
me ja menim me kysymään, mitä 
se maksaisi. Sanottiin 4000 mk. 
M e pidim m e sitä vähän korkeana 
hintana ja lähdim me tiehemme. 
A ikom ustakaan ei ollut sitä ostaa. 
Jos oli Terijoki vaurastunut, niin 
oli Kellomäki rappeutunut. Ei ol

lut uskoa omia silmiäni: kasarm i
rakennus, vanha ryssän pensio- 
naatti, oli purkauksen alla. Vii
meisiä hirsiä nostettiin pois. Olin 
viettänyt siinä rakennuksessa alo- 
kasajan asevelvollisena. Kello- 
mäen asemalta oli huviloita hä
vinnyt joukottain, kauppoja oli 
vain nimeksi. Jätim m e seudun ja 
jatkoimm e Kuokkalaan, joka oli 
Suomen kauneim pia paikkoja. Se 
oli m uuten taajaan asuttua seutua 
ja paljon rauhallisem paa kuin 
Terijoki. Täällä  toim i ns. ranta- 
m aja, joka kesäisin otti vieraita 
vastaan. Ei näkynyt enää, niin
kuin kahdeksan vuotta sitten, lii
kettä huvilasta, jossa kuuluisa ve
näläinen m aalari Ilja Repin asui. 
Repin oli suuri laulun ystävä ja 
kuunteli m ielellään, kun soltut 
lauloivat ohikulkiessaan.

»PIEPOA» RAJAJOELLA
Jatkoim m e Rajajoelle saakka ja 

vähän sitä ennen tarkastettiin 
rajaseutupassimme. Rajajoella oli 
rauhallista touhua, aseman ravin
tolassa joimme teetä, joka oli hä
vyttöm än kallista. M eillä oli mu
kana pieni pussi talkkunajauhoja, 
ja kun huom asin ravintolassa ole
van viiliä m yytävänä päätimme 
tehdä »piepoa». Jauhot ei loppu
neet, joten ostimme viiliä toisen 
annoksen. Kun sitten ravistimme 
pussista loput jauhot sekaan, ei 
ravintolanhoitaja-rouva enää voi
nut hillitä itseään, vaan tuli kysy
m ään, m itä me viiliin sekoitimme. 
Selitimme ja pyytelimme anteeksi, 
kun jauhot loppuivat, olisi saanut 
maistaa. Rouva ei ikänä ollut saa
nut moista ruokaa, ei edes kuul
lut sellaisesta puhuttavankaan, 
mitä talkkuna on.

»SULAMIIT»
Illalla saavuimme m ajapaik

kaam m e Terijoelle. Kävimme Seu
rahuoneella. Siellä oli tanssia ja 
5-miehinen orkesteri soitti. Reisu- 
miehet eivät jaksaneet »jatsata» 
m utta kuunneltiinpa uusia kappa
leita. M uotikappale oli siihen ai
kaan »Sulamiit». Uni maistuikin 
sinä yönä tavallista paremmin.

Jatkuu
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