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Kiitoksen
aihetta

7 0  milj. vmk valtiolta koskelaisille 
kansaneläkkeinä ja lapsilisinä

Valtion koskelaisille viim e vuonna maksam at kansaneläkkeet ja lapsilisät, yhteensä  
n. 70 milj. vm k vastaavat rahamäärää, jonka kunta tänä vuonna kerää verotuksessa  
koskelaisilta. Kunnan asukkaista on 11,1 pros. eläkeiässä olevia vanhuksia ja 15,6 pros. 
kansaneläkkeen nauttijoita. H eille m aksetut kansaneläkkeet olivat viim e vuonna 50 775 600 
vmk. Lapsilisäiässä olevia lapsia sen sijaan on kunnan asukkaista 27,1 pros. ja heistä saa
dut lapsilisät nousivat vuonna 1962 »vain» 19 767 600 vmk:aan.

M aaliskuun aurinko lämmittää. H ym yilevää nuoruutta ja vanhuutta 
edustavat A nne K innala ja A lina Soon.

»Koskelaisen» kevätnume- 
ro ilmestyy eräänlaisena vuo- 
sipäivänumerona. Huhtikuun 
8 pnä tulee kuluneeksi 100 
vuotta osuuskassojen ja koko 
osuustoimintaliikkeen perus
tajan, Hannes Gebhardin, 
syntymästä. Tästä maatalous
väestön kehitykseen monin 
tavoin vaikuttaneesta suur- 
miehestä kerrotaan lyhyesti 
tämän lehden palstoilla, sa
moin kuin hänen, myös 100 
vuotta sitten syntyneestä, kos
kelaisesta aikalaisestaan.

Vuonna 1861 elettiin Suo
messa voimakkaan valtiolli
sen elämän aikaa. Aleksanteri 
I I  oli tullut Suomen suuriruh
tinaaksi ja hänen ajastaan 
odotettiin uudistuksien ja 
rauhan aikakautta. 1840- ja 
1850-luvuilla alkanut valis
tuksen aika ja kansansivistys
työ jatkuivat, ja ehkä tässä in
nostuksessa myös kolme kos
kelaista talollista alkoivat 
koota kuntalaisille »kansa- 
kirjastoa». M utta sosiaalinen 
turvallisuus ei ollut vielä ke
hittynyt. Koskenkin kunta 
määräsi työttömät talollisten 
ruokittaviksi, ja lapsilta se 
kielsi kerjuun. Minkälaiseksi 
»waiwaishoito» ja lasten ase
ma sadan vuoden kuluessa 
ovat kehittyneet, siitä kertoo 
myös » Koskelainen ».

Vaikka on pääsiäinen, teh
dessämme ei ole pääsinpäivän 
kirjoitusta. M utta kun pyhinä 
kuulemme kirkossa, radiosta 
tai tv:stä sanat: »Ja niin on

Jumala maailmaa rakasta
nut . . . » ,  hiljentykäämme sil
loin ajattelemaan, kuinka pal
jon tätä rakkautta on meille 
tullut. Olemme itsenäinen 
kansa ja elämämme on tur

vattu. Kiittäkäämme heitä, 
jotka sata vuotta sitten ja sen 
jälkeen syntyivät tietämme ta
soittamaan, ja myös Häntä, 
joka heidän työnsä on monin
kertaisesti meille siunannut.

Kysymys lapsilisien »epä
oikeudenmukaisesta» jakami
sesta ja vanhuuseläkkeiden 
pienuudesta on jatkunut niin
kauan kuin kumpaakin sosi
aalista maksuerää on kansa
laisille jaettu. Vielä toistaisek
si ei ole keksitty menetelmää, 
jossa määrätyn tulorajan ylit
tävät jäisivät ilman lapsilisiä. 
Lapsilisämaksu on tarkoitettu 
äidille ja on niin muodoin 
eräänlainen äidinpalkka, jol
laista eräissä maissa viralli
sesti jo maksetaankin vielä 
lapsilisän ohella. Sen sijaan 
vanhuuseläkkeitten pienuu
desta ovat kaikki yksimielisiä.

Lapsiluku alentunut

Samanaikaisesti kun lapsi
lisät ovat vuosittain m arkka
määräisesti lasta kohden 
nousseet, lapsiluku on Kos
kella asukasluvun rinnalla vä
hentynyt.

Vuonna 1950 Koskella las
kettiin olevan 1230 alaikäistä 
lasta eli 29,1 pros. asukas
luvusta. Sosiaalisesta tutki
mustoimistosta saamiemme 
tietojen mukaan lapsilisiä 
maksettiin Koskelle samana 
vuonna 9 884 700 vmk.

Kymmenen vuotta myö
hemmin eli 1960 lapsiluku oli 
1 134 ja heidän määränsä oli 
laskenut samassa suhteessa 
kuin väkilukukin, joka oli 
alentunut 4216:sta 3 910:een.
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rl)anl)a valokuva kertoo...
Lapsia oli väestöstä siis 29,0 
pros. Lapsilisiä maksettiin 
16 434 000 vmk.

1003 lasta —  20 milj. vm k

Kahden seuraavan vuoden 
aikana väkiluku ja lapsiluku 
laskivat edelleen ja lapsilisä- 
ikäisiä oli enää vain 27,1 
pros. Kosken asukkaista. Sa
mana vuonna, 1962, lapsili
siä maksettiin koskelaisille 
19 767 600 vmk eli 1003 lap
sesta. Vuonna 1963 makse
tuista lapsilisistä ei vielä ole 
tehty tilastoja, mutta koska 
ne markkamääräisesti hiukan 
nousivat ja lapsiluku Koskel
la tiettävästi hieman laski, 
voidaan lapsilisien m äärä ar
vioida viime vuonnakin pyö- 
reästi 20 milj. vmk:ksi.

Kansaneläkkeistä on tilas
toja tehty pitäjittäin vasta 
kahden viime vuoden aikana. 
Niiden mukaan oli Koskella 
vuonna 1962 kansaneläkettä 
nauttivia 564 eli 15,23 pros. 
asukkaista. Heidän saamansa 
eläkemaksu oli 49 753 000 
vmk.

11,1 pros. vanhuksia

Vuonna 1963 kansaneläk
keen saajien m äärä oli nous
sut 569:een ja  heitä oli 15,6 
pros. asukkaista. Asukasluku 
oli vuoden aikana laskenut 
56:11a 3 645:een. Kansaneläk
keen saajista oli varsinaista 
vanhuuseläkettä nauttivia 407 
eli 11,1 pros. Kosken asuk
kaista. Työkyvyttömyyseläk
keen nostajia oli 126 ja van
huuden tukieläkettä nauttivia 
36. Kaikkiaan kansaneläkkei
tä maksettiin koskelaisille vii
me vuonna 50 775 600 vmk, 
josta tukiosia oli 30 308 400 
vmk.

Kun Kosken kunnan bud
jetissa on vuonna 1964 mak- 
suunpantavien verotulojen 
m äärä laskettu 69 263 585 
vmk:ksi, vastaa valtion lapsi
lisinä ja kansaneläkkeinä kos
kelaisille maksama raham ää
rä suunnilleen kunnan vero
saatavia koskelaisilta.

Opettaja Sarajan entisiä op
pilaita kiinnostaa varmaankin 
ylläoleva hääkuva, joka löy
tyi ent. kunnankätilö Helma 
Mäkisen albumista. Harvoin 
sattuu, että opettaja menee 
naimisiin oppilaansa kanssa. 
Näin tapahtui kuitenkin nuo
ren opettajan, Anton Werner 
Blomin kohdalla. Hän ihastui 
Iso-Sorvaston Mäkilän Hil
maan ja odotti, kunnes tämä 
tuli avioliittoikään.

Opettaja Saraja oli synty
nyt Vehmaalla 1 1 .3 .1 8 7 0 , 
joten hänellä oli ikää lähes 
30 vuotta, kun hänet 23. 9. 
1899 vihittiin avioliittoon
2 5 .9 . 1882 syntyneen Hilma 
Katariina Mäkisen kanssa. 
Morsian oli vihkimishetkellä 
vasta 17-vuotias. Hänestä voi
daan käyttää sanontaa nuori 
ja kaunis.

Helma Mäkisen ei tarvitse 
meille esitellä morsiamen vie
ressä istuvaa »Mamma 
Blomia», sillä muistamme 
tämän herttaisen vanhuksen 
vielä kouluajoiltamme. Tuttu 
on myöskin »koulun pappa», 
sulhasen isä, vanha Turkin 
sodan aikainen sotilas, joka 
ontui toista jalkaansa. Hän 
toimi jonkinlaisena koulun ta
lonmiehenä, huolehti, että oli 
»paikat kunnossa». Kun pap
pa Blom sattui hyvälle tuu
lelle, kertoi hän meille koulu
pojille nuoruudenmuistojaan.

Oikealla etualalla istuvat 
sulhasen veli, Nikolai Blom, 
joka 1908 tuli Jalasjärven 
kirkkoherraksi ja vaikutti 
siellä kuolemaansa asti, Hän, 
kuten opettaja-veljensäkin, oli 
armoitettu mehiläisten hoita
ja. Kirkkoherra Blomin vie
ressä istuu hänen sisarensa 
diakonissa Olga Blom, joka 
vaikutti Helsingissä, mutta 
vietti lomansa useasti Talolan 
koululla.

Eturivissä vasemmalla ole
va pikkupoika on kirkkoher
ra Blomin poika, joka meni 
nuorena Amerikkaan. Toinen 
poika, joka on isänsä ja se
tänsä välissä, luki papiksi ja 
muutti nimensä Koivukos
keksi.

Helma Mäkinen kertoo:

—  H äät pidettiin Penttisel
lä ja siksi takana vasemmal
la seisova »Penttisen täti» hy
myilee onnellisena. Hänen 
vierellään on morsiamen veli, 
Loimaan silloinen kappalai
nen Heikki August Mäkinen 
(s. 29. 3. 1863) sekä hänen 
Anna-rouvansa. Sitten on ku
vassa morsiamen 8. 11. 1873 
syntynyt sisar M aria Elina, 
joka kuoli naimattomana 13. 
3. 1947. Hänen vierellään on 
Alma Mäkinen (Paakan Al
ma), sekä morsiusparin ta
kana Suoma Mäkinen, joka 
meni avioliittoon Kosken kar
tanon työnjohtajan kanssa ja 
siirtyi miehensä kotitalon M ä
kelän emännäksi Ruovedelle. 
Suoma oli syntynyt 10 .7 . 
1878, ollen kertojaamme lä
hes 3 vuotta nuorempi. Hel
m a Mäkinen, joka kuvassa on 
Suoma-siskon vieressä, täyt
tää näet 4. 11. 1965 90 vuot
ta. Sitten tullaan Taimi Ma
ria Penttiseen, tulevaan rouva 
Linturiin, jonka lapsia ovat 
mm. sanomalehtialalla aher
tavat Kauppalehden toimitus
sihteeri Jouko Linturi ja fil.- 
maist. M arja Niiniluoto. Kun 
Taimi Penttinen anoi koulus
taan Turussa häälomaa, anoi 
hän sitä myöskin koulutove
rilleen Suoma Salmiselle. Vii
meinen seisoja kuvassa on 
häissä passarina toiminut 
»Alikulmalta kotoisin ollut 
henkilö».

Palvelemme notariaattiasioissa:
—  Välitämme kiinteistöjä
—  Laadimme kauppakirjat (osuuskassanjohtaja U r

po Kinnala toimii julkisena kaupanvahvistajana)
—  Suoritamme perunkirjoituksia
—  Säilytämme ja huollamme arvopapereita
—  Palvelemme salaojituslainojen ja -palkkioitten 

anomisessa
—  Tervetuloa tänään —  huomenna —  jatkuvasti

Kosken T.l. Osuuskassa
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Terveyssisaren auto kiertää pitäjää
Kun vastasyntynyt vauva kahden viikon ikäisenä siir

tyy  kätilön hoivista terveyssisaren huolehdintaan, alkaa 
hänen ensim m äinen tuttavuutensa kunnallisen sosiaali- 
ja terveyshuollon kanssa. Terveyssisar seuraa viikottain  
vauvan kehitystä, antaa äidillekin hoitoneuvoja, varus
taa niin äidin kuin vauvan vitam iineilla ja huolehtii 
siitä, että vauva kolmen kuukauden ikäisenä tuodaan 
neuvolaan lääkärin vastaanotolle. Sitten alkavatkin vau 
van keskiviikkom atkat terveystalolle, missä häntä m ita
taan ja rokotetaan, kunnes käynnit vähitellen  harvene
vat, jos kehitys ja kasvu jatkuvat normaaleina.

Kuusi vuotta kuluu. Ennen kuin 
kouluikään varttunut vauva pää
see kouluun hän joutuu jälleen 
terveyssisaren tarkastukseen, ja 
niin kauan kun hän koulun penk
kejä kuluttaa, terveyssisar seuraa 
hänen kehitystään, pitää huolen, 
että ham m aslääkärin vastaan
otoilla käydään kerran  vuodessa, 
tekee hänelle tuberkuloosikokeet, 
hoitaa loput rokotukset, puhuu 
ham paiden hoidon välttäm ättö-

pyörän  selässä polkem assa vasta
tuuleen. Tuli aika, jolloin laki 
m ääräsi pitäjään kaksi sisarta, 
koska asukasluku ylitti 4000. 
M utta sitten väki taas v:n 1959 
alusta väheni ja yhdellä terveys
sisarella oli tultava toimeen.

Aamuvastaanotot
Kun terveyssisar Irja  Neuvo 

tuli virkaansa Koskelle kesäkuun 
1 pnä 1958, hankki hän auton, ja 
nyt taittuvat m atkat nopeam m in

Sitten seisoo takana vielä 
neljä miehistä häävierasta. 
Vasemmalla on morsiamen 
veli Oskar Anselm Mäkinen, 
joka vaikutti silloin Piikkiös
sä. Hänen vierellään on kos
kelaisille ylen tuttu Edv. Pent
tinen, edelleen turkulainen 
valokuvaaja Otto Bodin, jon
ka vaimo lienee ottanut tä
män kuvan. Viimeisenä taka
rivissä on Kaarlo Penttinen.

»Penttisen pojista» tietää 
Helma Mäkinen kertoa mo
nenlaisia muistoja.

Hääparin elämästä Helma 
Mäkinen kertoo:

—  Saraja rakennutti kau
niin kodin puutarhoineen pi
täjän keskustaan kunnalta 
saamalleen tontille. Kaikki 
oli niin hyvin, kunnes liiken
nesäännöistä hyvin perillä ol
lut opettaja jäi kirkkosillan 
kierteessä auton alle. Hilma- 
puoliso järkyttyi tästä, sairas
tui ja kuoli 18. 9. 1937. An
ton Verner häilyi kauan elä
män ja kuoleman välillä, kun
nes sai lähtö kutsun 21 .11 . 
1937. Koskelaiset joutuivat 
peräkkäin viettämään siis 
kahta surujuhlaa. Sarajan 
puolisoiden hyvin hoidettu 
hauta on jatkuvasti entisten 
oppilaiden kiitollisen vaelluk
sen kohteena.

Vanha Koskelainen

Lasten päivä neuvolassa. Takana 
veyssisar

myydestä ja kynsien puhtaudesta, 
yleisestä siisteydestä ja kehon puh
taudesta, opettaa kansalaiskou
lussa kolme viikkotuntia lasten
hoitoa ja yleistä terveysoppia, eikä 
jätä poikiakaan tä tä  opetusta 
vaille. Yhteiskoululaiset saavat 
tulla m aanantaiaam uisin valitta
m aan vaivojaan ja kaikki oppilaat 
saavat olla varm oja siitä, että 
heikkokuuloiset ja  -näköiset opas
tetaan terveyssisaren aloitteesta 
erikoislääkärin hoitoon.

Kaikki täm ä on tietysti lapsille 
ilmaista, kuten kaikille muillekin 
kuntalaisille, jotka joutuvat terve
yssisaren apua käyttäm ään hyväk
seen.

V. 1945 terveyssisar 
kuntaan

Yleinen terveydenhoitotyö ja 
sairauksien ehkäisytyö ovat ter
veyssisaren töistä ensimmäisellä 
sijalla ja vasta sitten tulee varsi
nainen sairaanhoito, kertoo ter
veyssisar Irja  N e u v o  työstään. 
Vuodesta 1945 ovat koskelaiset 
saaneet nähdä terveyssisaren liik
kuvan pitäjää ristiin rastiin, tuis
kulla ja poudalla, pakkasella ja 
helteellä. »Terveys» m uistetaan

kunnanlääkäri M artti Santti ja ter- 
Irja N euvo.

ja työkin joutuu. Terveyssisaren 
työpäivä alkaa joka päivä kello 
8.30, jolloin hän tunnin ajan hoi
taa terveystalolle tulevia potilaita. 
Tällöin annetaan potilaille lääkä
rin m äärääm iä pistoksia ja erilai
sia lääkehoitoja, otetaan veriko
keita, annetaan poliorokotuksia 
jne. Aam uvastaanotoilla potilas

m äärä vaihtelee. V astaanottohuo
ne on joskus tungokseen saakka 
täynnä.

K otikäynnit
Sitten alkaakin »liikkuva» työ

päivä. Kotihoitoon m äärätyt poti
laat käydään hoitam assa, heille 
annetaan pistoksia ja hoito-ohjei
ta, pikkuvauvat tarkastetaan, tu 
berkuloosi- ja reum apotilaille an 
netaan heidän tarvitsemansa hoi
dot.

Tuberkuloosia
Vaikka tuberkuloosin luulisi 

olevan jo voitettu sairaus, esiintyy 
siitä vuosittain uusiakin tapauksia. 
Vuoden vaihteessa oli kortistossa 
38 tuberkuloosia sairastavaa kos
kelaista. M äärä on pienentynyt 
sen vuoksi, että vain aktiivivai- 
heessa olevat tapaukset pidetään 
kirjoissa. Potilaat ovat enim m äk
seen keski-ikäistä ja vanhem paa 
polvea, jotka ovat aikaisemmin 
saattaneet sairastaa tautia tai 
myöhemmin heikentyneet tervey
deltään. Parantolassa on tällä  het
kellä useita potilaita.

Sitten on tietysti reum apotilaita, 
joista terveyssisarella on myös 
tieto. Osa on ollut Heinolan reu- 
m aparantolassa ja osa on kotihoi
dossa saaden tarvittavat lääkepis- 
tokset terveyssisarelta.

55 uutta koskelaista
Kuuden vuoden aikana terveys

sisar Neuvo on seurannut yhden 
lapsipolven kouluikään asti. Viime 
vuonna syntyi 55 uutta koske
laista. Lapsiperheet ovatkin tu l
leet tutuimmiksi pitäjässä, kertoo 
terveyssisar edelleen. Kun autolla 
ajaa um pilum enkin aikana hyvin 
aurattu ja kyläteitä pitkin, ennät
tää  päivän m ittaan käydä m ones
sa kodissa tarkastuskierroksella.

Nuoren koskelaisen kehitystä seurataan.
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Aleksanteri ll:n päivistä alkaa kunnan
kirjastomme historia

Koskelaisilla olisi hyvä syy viettää suuria 100-vuotis- 
juhlia eli kunnankirjastonsa perustamisjuhlaa. Aika sata 
vuotta sitten oli Suomen historiassa m erkittävää A leksan
teri II:n aikaa, jolloin valtiollinen elämämme, perustus
lakimme, kansansivistystyöm m e ja elinkeinoeläm äm m e 
sekä suomalaisuusaate alkoivat voim akkaasti versoa.

1860-luvulla elettiin Alek
santeri II:n  aikaa Hallitsijaksi 
tulonsa jälkeen, vuonna 1856, 
keisari kävi Suomessa ja an
toi maallemme laajan uudis
tusohjelman, jossa hän ke
hotti laatimaan suunnitelmat 
elinkeinoelämän, liikenneolo
jen ja kansansivistystyön ko
hottamiseksi. Vuonna 1863 
hän Snellmanin esityksestä 
antoi asetuksen, jossa suo
men kieli tehtiin virkakieleksi 
ruotsin rinnalle. Edelleen 
Aleksanteri II antoi Suomelle 
oman rahan. 1863 pidettiin 
Helsingissä valtiopäivät, jol
loin keisari ilmaisi tahtovansa 
pitää kiinni maamme perus
tuslaillisen valtioelämän peri
aatteista, mikä käytännössä 
merkitsi lupausta valtiopäi
vien säännöllisestä toimin
nasta.

Ensimm äiset sanomalehdet

Tällaista oli valtiollinen 
elämämme sata vuotta sitten, 
Kosken kirjaston perustami
sen aikoihin. Oli itses
tään selvää, että koskelai- 
sissakin kodeissa seurattiin 
tarkoin, mitä valtioelämässä 
tapahtui. Varm aa on, että ai
nakin joihinkin taloihin tilat
tiin jo siihen aikaan ilmesty-

K ilom etrejä saattaa päivässä tulla 
auton m ittariin 45, ja jos tuhka
rokko- tai m uu epidemia on puh
jennut, enemmänkin.

Kunnalliseen terveyssisaren hoi
totyöhön olem m e jo niin tottuneet, 
ettem m e tulisi ilm an sitä enää to i
meenkaan. Suurim m an ilonsa ter
veyssisar löytää työstään, kun 
lapset kehittyvät hyvin ja toipi
laat ja  sairaat tulevat autetuiksi, 
m utta iloa tuo ttaa  myös se, että 
kouluikäiset pystyvät terveysoppi- 
tunniltaan om aksum aan niin p a l
jon hyödyllistä ja hyvää tietoutta, 
että  voivat sitä sovelluttaa myös 
kotioloissaan käytäntöön. M onilla 
kotikäynneillään oppilaiden koto
na terveyssisar Neuvo on huom an
nu t opetuksen joutuneen hyvään 
m aaperään.

viä suomenkielisiä sanomaleh
tiä, kuten 1776 Turussa il
mestymisensä aloittanutta Li- 
zeliuksen toimittamaa Suo
menkielisiä Tietosanomia tai 
Helsingissä ilmestynyttä Suo
metarta, jonka nimi vuonna 
1869 muutettiin Uudeksi Suo- 
mettareksi. Vanhat koskelai
set muistavat viime vuosisa
dan lopulla koteihinsa tilatun

joitti esikoisnäytelmänsä Kul
lervon ja Nummisuutarit, jot
ka ilmestyivät vuonna 1864. 
On hyvin mahdollista, että 
näiden ensi painokset joutui
vat koskelaistenkin käsiin. Ju
hani Aho, jonka kirjallinen 
tuotanto on vahvasti edustet
tuna kunnankirjastossa, syntyi 
1861, samana vuonna siis 
kun Kosken kirjasto arvellaan 
Derustetuksi.

Kirjastojen alkuhistoriaa

Pitäjänkirjastot lähtivät 
Suomessa alkuun silloin kun 
Snellman »Saima»-lehtensä

Opettaja A ili Pihlaja on ollut K osken kunnankirjaston hoitajana 25 
vuotta. Y li 5000 nidettä käsittävä kunnankirjasto on edelleenkin se 
paikka, mistä kirjalliset uutuudet kirjakauppaa lukuunottam atta ensim
mäiseksi ovat saatavissa. Kirjaston arvokkain kirja lienee sen ensim
mäinen ja vanhin, Wegeliuksen Postilla vuodelta 1836, jonka Henrik 
Ali-Liipola lahjoitti omasta kirjastostaan. Tällä hetkellä käyttää 14,3 

pros. pitäjän asukkaista kirjastoa hyväkseen.

Kyläkirjaston Kuvalehteä, jo
ka oli alkanut ilmestyä vuon
na 1878. Jo viittä vuotta ai
kaisemmin oli Suomen Kuva
lehti nähnyt päivänvalon.

K iven ensim m äiset 
näytelm ät

M utta mitä tulee yleiseen 
kirjalliseen elämään sen ajan 
Suomessa, voidaan hyvällä 
syyllä uskoa, että Koskella
kin seurattiin Runebergin elä
mää. Hän oli 1860-luvun al
kuun mennessä julkaissut jo 
tärkeimmän tuotantonsa. 
Vänrikki Stoolin tarinoista il
mestyi toinen osa vuonna 
1860. Maamme-laulu oli pai
nettu, tosin ruotsinkielisenä, 
edelliseen osaan. Sen si
jaan Aleksis Kivi eli nuo- 
ruuskauttaan. Alle 30-vuo- 
tiaana nuorukaisena hän kir

välityksellä herätti kansallis
tunnon ja kehoitti kaikkia 
työhön suomalaiskansallisen 
kulttuurin luomiseksi. Vv. 
1840— 1860 tänne levinneet 
valistusaatteet olivat opetta
neet, että tieto on edistyksen 
ehto. Sen vuoksi oli ruvettava 
tekemään kansansivistystyötä. 
Ensimmäinen pitäjäkirjasto 
perustettiin Liperiin v. 1845. 
Tähän vuoteen mennessä oli 
Suomessa ilmestynyt jo nel- 
jättätuhatta numeroa kirjoja 
ja samaan aikaan kauppa- 
apulainen Juho Pynninen Vii
purissa kirjoitti »herätyshuu
tonsa» kirjastojen aikaansaa
miseksi. Tosin Kaarle Akseli 
Gottlund oli jo vuonna 1829 
kehottanut perustamaan 
»kansankirjastoja» joka pitä
jään, joten Pynninen sai hä
neltä aatteet. Kirjastot perus
tettiin sakasteihin, koska kir

kon ja kansanvalistuspyrki- 
mysten kesken oli käynnissä 
voimakas yhteistyö. Pynninen 
ehdottikin kirjastot seurakun
nallisiksi laitoksiksi, ja ennen 
v. 1860 perustetuista kirjas
toista 40 pros. oli pappien ai
kaansaamia.

Sakastista T igertille

Opettaja Sarajan muistiin
panojen mukaan Kosken kir
jaston perustamisvuotena voi
daan mahdollisesti pitää vuot
ta  1861. Kirjakaappi ja kir
jat olivat sakastissa lukkari 
Rautellin ja suntio Menan- 
derin huostassa. V. 1866 ta
lolliset Oskar Puras, Henrik 
Ali-Liipola ja August Knaapi 
pappi Jesiel Judenin johdolla 
perustivat kirjaston johtokun
nan ja  laativat kirjastolle 
säännöt. Tigertin talosta he 
saivat jouten olevan huoneen, 
jonne he kantoivat sakastista 
kaapin ja sinne kokoon saa
tavat kirjat »mitkä Menan- 
derilta, mitkä kansakoulun 
vinniltä, mitkä pitkin pitä
jää». Sittemmin johtokunta 
anoi kunnalta kannatusta kir
jastolle. Vuosittaisena kanna
tusmaksuna oli »2 tynnyriä 
rukiita ja 50 mk viinaverora- 
hoista niin kauan kuin niitä 
kuntaan tulee». Sen jälkeen 
otettiin kannatusmaksut tak- 
soitusrahoista ja jyvätkin an
nettiin rahassa 20 mk tynny
riltä. Vuonna 1918 kannatus 
kohosi 500 mk:aan.

Kirjasto kasvaa

Vuonna 1886 kirjastossa 
oli 113 nidosta ja kirjoja lai
nattiin 649 kertaa. Vuonna 
1889 oli kirjoja 157, vuonna 
1892 kirjasto oli kasvanut jo 
238 niteeksi ja kirjalainauksia 
oli 1093. Vuonna 1898 oli 
kirjastossa 393 kirjaa ja 
vuonna 1904 567 kirjaa. 
Vuonna 1916 kirjasto oli 
kasvanut jo 1709 niteeksi.

Henrik Ali-Liipola lahjoitti 
Mrjastostaan puolet nuoriso
seuralle ja puolet kirjastolle. 
Hänen lahjoittamansa on 
myös kirjaston vanhin kirja, 
Wegeliuksen Postillat vuodel
ta 1836 ja 1838.
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Kirjastonhoitajia

Kosken kunnankirjaston al
kuvuosikymmeniltä on ole
massa muutamia pöytäkirjo
ja. Heinäkuun 2 pnä vuonna 
1886 pidetyssä kokouksessa 
on puheenjohtajana ollut pas
tori J. J u d e n. Kirjastonhoi
tajan virka annettiin tällöin 
ent. tilalliselle Kaarlo P o r t -  
h e n  i l  l e  Talolasta. Hänen 
M arttilaan muuttonsa jälkeen 
valittiin hoitajaksi August 
K r a a t a r i .  Vuonna 1888 
ilmoitetaan kirjastonhoitajak
si opettaja Frans M u s t a 1 a 
ja seuraavana vuonna väliai
kaiseksi E. P e n t t i n e n .  
Syyskuussa 1899 valittiin vir
kaan opettaja V. L e  h t i- 
n e n  ja  1899 hänen muutet
tuaan paikkakunnalta opetta
ja A. W. B l o m  (Saraja), 
joka hoiti virkaansa kuole
maansa asti 1937. Nykyinen 
kirjastonhoitaja, opettaja Aili 
P i h l a j a  on ollut toimes
saan 25 vuotta.

5228 kirjaa

Sadassa vuodessa on kir
jaston nideluku kasvanut yli 
5000:een. Pääkirjastoon, joka 
on Palokunnantalossa, han
kittiin viime vuonna 326 uut
ta kirjaa, joihin käytettiin 300 
nmk. Opettaja Aili Pihlajan 
rinnalla on kunnassa kirjasto
lautakunta, joka valitsee kir- 
jallisuusuutuudet niiden il
mestymistä ja arvosteluja seu
raamalla. Kirjastolautakun
nan puheenjohtajana on mv. 
Kai T u o m o l a  ja jäseninä 
maist. Irja V i r t a n e n ,  
opettaja Kerttu R a u t o m a, 
kauppias Miko N u r m i ,  os- 
toasiamies Yrjö R a n t a 
n e n  ja mv. M arkku U r- 
m a s.

Kaikki kirjat hankitaan 
mahdollisimman tuoreina heti 
ilmestymisensä jälkeen ja joi
takin kirjoja, kuten Tuntema
tonta Sotilasta, on ollut han
kittava kaksin kappalein.

Naiset ahkerimpia lukijoita

Opettaja Pihlaja kertoo, et
tä naiset ja tytöt ovat ylivoi
maisesti suurin ryhmä kirjas
ton käyttäjistä. Viime vuonna 
oli lainaajina 125 naista ja 
80 miestä. Alle 15-vuotiaita 
tyttöjä oli 62 ja poikia 41. 
Kirjallisuusharrastus on viime 
vuoden aikana koskelaisissa 
kasvanut, sillä kortistoon il
mestyi viime vuonna 103 
uuden lainaajan nimet. Alle 
15-vuotiaat ovat 33,4 pros. 
lainaajista, joten nuorten lu
kemisharrastus on melkoinen.

Linna suosituin

M utta mitä koskelaiset sit
ten lukevat? Linna on ollut 
viime vuosina suosituin kir
jailija. Paavo Rintalaa on ky
sytty uteliaisuudesta, mutta 
Sissiluutnanttia ei kuitenkaan 
ole kirjastossa. Joku on ehkä 
huumorimiehenä tullut kysy
mään Mykleäkin.

Lainaaja lukee 14 kirjaa

Kaunokirjallisuus, jota kir
jastossa on 1763 teosta, on 
tietysti ensimmäisellä sijalla 
lainausluettelossa. Näitä kir
joja lainattiin 2351 kertaa. 
Seuraavalla tilalla oli lasten 
kertomakirjallisuus, jota kir
jastossa on 790 nidettä. Lai
nauksia oli 1869. Sen jälkeen 
tulevat historiateokset, joita 
kirjastossa on 430 ja niiden 
lainauksia merkittiin 247. 
Seuraavaksi tulevat käytän
nön talouden teokset (383) 
180 lainausta, taide 164 
(140), luonnonhistorialliset 
kirjat (232) 127, kootut teok
set, runot ja  näytelmät (250) 
108, maantieteelliset kirjat 
(232) 107, yleisteokset (215) 
84 lainausta, kirjallisuushis
torian ja kielten aloilta olevat 
teokset (94) 34. filosofia ja 
psykologia (166) 31, uskon
nolliset kirjat (259) 24 ja yh
teiskuntaa käsittelevät kirjat 
(250) 19 lainausta.

Kaikkiaan oli siis 5320 lai
nausta, joista lainaajaa koh
den tulee 14 kirjaa.

Harmaalla lainattiin  17 k ir
jaa lainaajaa kohden

Sivukirjastoissa, joita on 
viisi, nim. Harmaan, Kan
kaan, Satopään, Sorvaston ja 
Tapalan kansakouluissa ole
vat kirjastot, ovat satopääläi- 
set ja  tapalalaiset niiden par
haita käyttäjiä, sillä kummas
sakin kylässä oli 57 lainaa
jaa. Seuraavaksi tuli Harm aa 
49 lainaajallaan, Sorvasto 34 
ja Kangas 16 lainaajallaan.

Sivukirjastot ovat myös 
melkoisia kirjallisuuden aitto
ja. Harmaalla on 960 kirjaa 
ja viime vuonna oli 832 lai
nausta, eli lainaajaa kohden 
lainattiin 17 kirjaa. Kankaan 
kirjastossa on 721 teosta ja 
lainauksia oli 202 eli 12,5 
kirjaa lainaajaa kohden. Sa- 
topäässä käsittää kirjasto 965 
nidettä ja lainauksia oli 654 
eli 11,4 kirjaa lainaajaa koh
den. Sorvastolla on 870 kir

jan kirjasto ja siellä oli vii
me vuonna 330 lainausta eli 
9,7 kirjaa lainaajaa kohden. 
Tapalassa on kirjastossa 546 
teosta ja lainauksia oli 782 
eli 13,7 kirjaa lainaajaa koh
den.

Ahkerimmat lukijat ovat 
siis Harmaalla, missä jokai
nen lainaaja luki 17 kirjaa.

14,3 pros. koskelaisista  
kirjaston käyttäjiä

Kosken kunnankirjaston 
merkitys on sadan vuoden ai
kana ollut pitäjässä suuri. 
Kirjat olivat vuosikymmenien 
aikana suuria harvinaisuuksia, 
joita kannatti hankkia vain 
kirjaston välityksellä luetta
viksi. Nykyaikana on toisin. 
Kirjallisuutta ilmestyy niin 
paljon, että jokainen voi jo 
suorittaa arvostelukykyynsä 
perustuvaa valintaa. Kirjat 
ovat myös jokaisen saavutet
tavissa ostotietä. Sen vuoksi 
kai kunnankirjaston käyttä
jienkin määrä, huolimatta sii
tä, että lainaajissa on jatku
vasti uskollisia, on melko 
pieni verrattuna väkilukuun. 
Vain 14,3 pros. asukkaista 
oli viime vuonna kirjaston 
asiakkaina. Asukasta kohden 
laskettuna kotilainoja oli 2,4 
eli yhteensä 8 126. Kun vielä 
lasketaan, montako kirjaa si
vukirjastot mukaanluettuina 
kunnankirjastossa on, pääs
tään 9 290:een, mikä merkit
see 2,5 kirjaa asukasta koh
den.

Kunnankirjastoon ei ole 
hankittu yksinomaan kirjoja. 
Myös aikakauslehtitilauksia 
tehdään vuosittain ja näitä 
lehtiä on kirjastossa luettava
na 18. Kirjaston aukioloaikoi- 
na, maanantaisin klo 16— 18 
ja keskiviikkoisin ja perjan
taisin klo 18— 20 kirjastoon 
tulee myös aikakauslehtien lu
kijoita, jotka kirjaston hiljai
suudessa syventyvät luke
maansa.

Kun lienee aivan varmaa, 
että entiset kirjastonhoitajat 
lukivat ensin itse kirjastoon 
hankitut kirjat, haluamme tie
dustella myös nykyiseltä kir
jastonhoitajalta, käykö tämä 
nykyisin päinsä. Opettaja Pih
laja vakuuttaa, että kirjalli
suuden ilmestymisen seuraa
miseen menee paljon aikaa ja 
samoin kirjaston hoitoon, jo
ten lukemiseen sitä ei enää 
liikene. Uutuudet on tyydyt
tävä vain seuraamaan päivä
lehtien kirja-arvosteluista ja 
Kirjastolehdestä, joka on hy
väksi avuksi jokaiselle kirjas
tonhoitajalle.

Kuntakokouksessa
päätettiin

Pöytäkirja kirjoitettu la il
lisessa kuntakokouksessa  
Kosken kappelin Sulkalan  
kappalaispuustellissa 9. pnä 
huhtikuuta 1869.

1 §
W aiwaishoitoa kunnassa tulee 

Lautakunnan vvoimassaolevien 
asetusten m ukaan toim ittaa ja pii- 
rijäsentensä kautta  huoltapitää 
apuatarw itsewista ja  koska ha- 
waittu on, että köyhille van h em 
mille lastensa kaswatukseksi wai- 
waiswaroista annettu apu ei ole 
woinut estää lasten kerjussa käy
mistä, niin L autakunta toim itta
koon, että  sellaiset pienet kerjä
läiset waiwaisholhouksen mak- 
solla jätetään hyvin tunnetuille 
Kristillisille ihmisille kaswatetta- 
wiksi ensi wapunpäiwästä alkaen 
tän  wuoden loppuun saakka. M itä 
koskee työhön kykenevviä työttö
miä henkilöitä niin kukin L auta
mies piirissänsä pitää huolta siitä 
että sellaisille työttömille sen Pii
rikunnan jäsenet johonka hän 
kuuluu antaw at vvuorotellen h ä 
nelle työtä ruokaansa vvastaan. 
Työhönkykenem ättöm ät hoidetta
koon yhteisillä waiwaiswaroilla, 
m utta kerjuun älköön ketään las
kettakoon.

4 §
H errastuom ari Israel Hem ber- 

gin Turun Kuvernöörinwirastossa 
tehdystä anom uksesta saada ra 
kentaa vvähemmän nahkatehtaan 
tän seurakunnan Tuim alan ky
lään, puhuiw at useam m at sitä 
wastaan, syystä että  pelkäsiwät 
toisten nahkurien täältä sen kau t
ta häwiäwän.

6 §

Kunnallishallituksen niinkuin 
lautakunnankin pöytäkirja, lasku
jen ym. kirjoittam iseen tarw itut 
niwotut kirjat ostaa lautakunnan 
esimies C. G. Penttinen kunnan 
yhteisillä Vvaroilla.

8 §
Seurakunnan Lainakirjasto 

m uutetaan K anttori J. K. Rautel- 
lin tyköä K ouluttaja F. O. Me- 
nanderin luokse ja  K irjaston vva
roilla toim ittaa L autakunnan esi
mies Penttinen kirjain säilyttä
mistä warten m ukaw an kaapin.

KA RJA N TU O TO K SET

Täydennys viime num erossa 
julkaistuihin tarkastusyhdistyksen 
tilakohtaisiin tuloksiin:

Paavo Ollisen karja oli tuotta
nut 4.652 kg m aitoa ja  200 kg 
voirasvaa lehm ää kohden. R asva
prosentti oli 4,3 ja  rehuyksiköitä 
oli käytetty 3.139. Lehm äluku oli 
5,6.
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Kilpailukutsu Koskelaisia kasvoja
nuorisoseuralaisille

Nuorisoseuran juhlavuoden m erkeissä toim eenpanee K os
ken T.I. Osuuskassa kotiseutuaiheisen valokuvaus- ja kir
joituskilpailun kaikille nuorisoseuralaisille ja m uille asian
harrastajille.

Ohjeita valokuvauskilpai
luun osallistuville:

Kilpailijan on valokuvatta
va mieluimmin 10-20 kuvan 
väridiapositiivisarja kotiseutu- 
aiheisista kohteista. Etusijalla 
ovat sarjat, joissa pitäjää on 
katsottu eri kulmilta ja eri ai
hepiireistä. Tällöin toivotaan 
erityisesti kuvia luonnon- 
muistomerkeistä ja vanhoista, 
katoamaan tuomituista raken
nuksista. Mikäli vanhoja työ
tapoja on vielä kuvattavissa, 
ovat nekin tervetulleita. Van
hojen valokuvien pohjalta 
voidaan osallistua myöskin 
kirjoituskilpailuun esim. haas
tattelemalla vanhoja henkilöi
tä valokuvan kohteista.

Kirjoituskilpailussa

huomioidaan erityisesti seu- 
raavat aiheet:

1) Vanhat asutustarinat, 
jättiläistarinat ja muut niihin 
verrattavat »historiantakai- 
set» aiheet.

2) Lukuisia, kiertokoulua, 
kansakoulua, ja rippikoulua 
koskevat muistelmat.

3) Vanhan kansan juhlata
poja koskevat tiedot (ristiäi
set, häät ja hautajaiset), missä 
yhteydessä olisi selostettava 
tiedot myöskin tunnetuista 
pelimanneista.

4) Vanhan kansan työta
vat, kuten havutarhain hoito, 
kesannoiminen, elopäivät pel- 
lavanloukutustalkoot, puun- 
ajotalkoot j.n.e.

5) Kuvaukset ensimmäisis
tä rauta-auroista, heinäniitto- 
koneista, rulla- ja jousiäkeis- 
tä, kylvökoneista, höyry- ja 
puimakoneista, itseluovutta- 
vista elonleikkuukoneista 
j.n.e. aina ensimmäisiin säh
kömoottoreihin, traktoreihin 
ja leikkuupuimureihin asti.

6) edelleen olisi pelastet
tava tiedot vanhoista käsityö
läisistä, koulumestareista ja 
muista erikoishenkilöistä kier
täviä laukunkantajia ja hevo- 
sennylkyreitä myöten.

7) Myöskin olisi pelastet
tava muistot kauppa- ja 
markkinamatkoista Turkuun, 
Saloon ja Forssaan.

8) Oman kiitollisen kerä- 
ysaihepiirin muodostavat kas
kut maaseudun virkamiehistä 
(naapuripitäjiinkin suunnattu
na), jolloin »Kosken herraa», 
»Tohtoria» ja muitakaan lo
puttomien kaskujen synnyttä
jiä ei pidä unohtaa.

9) Muistot pitäjän ensim
mäisistä kauppiaista on myös
kin aika pelastaa.

10) Edelleen on pelastetta
va unhosta sosiaalista elämää 
koskevat muistot, kuten köy
häinhoito, minkä yhteydessä 
nälkävuosien muistoja (1867 
— 1868) ei pidä unohtaa.

Ylläolevat seikat on esitetty 
vain vihjeinä, joten kilpailijat 
eivät mitenkään ole niihin si
dottuja. Tärkeintä on, että 
kaikkinainen »vanha ja koot
tava» uuden ohella tulisi ku
vin ja kirjoituksin talletetuksi. 
Muistakaamme, että nykyhet- 
keäkin koskevat tiedot ovat 
puolen vuosisadan kuluttua 
arvokasta historiaa. Tässä 
työssä, jos missään, pätee sa
nanlasku: Joka ei vanhaa 
tunne, hän ei uuttakaan ym
märrä.

Kummassakin sarjassa jae
taan neljä palkintoa ja arvos
telulautakunnassa ovat kassan 
edustajina hallintoneuvoston 
puheenjohtaja Toivo Urmas 
sekä johtaja Urpo Kinnala, 
Nuorisoseuraa edustavat seu
ran puheenjohtaja Jaakko Si
mola ja johtokunnan jäsen 
Kaisa Virtanen. »Koskelai
sen» edustajana on arvostelu
lautakunnassa mukana agr. 
Kaarina Kittilä.

Kilpailuaika päättyy 30. 6. 
1964, johon mennessä kilpai
lutehtävät on jätettävä Kos
ken T.I. Osuuskassaan. Tar
koitus on julkaista kilpailun 
tulos seuran 75-vuotisjuhlien 
yhteydessä.

Valokuvaustarpeiston han
kinnassa on johtaja Kinnala 
luvannut antaa tarpeellista

—  Tunnetaanko Koskella 
myös kassakriisin oireita?

—  Ei tunneta, mutta muu
ten harkitaan tarkasti talout
ta, ajatellaan pitkällä tähtäi
mellä rahansijoituksia, käyte
tään paljon aikaa ja voimia 
menojen »tiiraamiseen» joka 
puolelta, jotta päätökset oli
sivat kunnan etua ja kunta- 
laisiakin silmälläpitäen viisai
ta ja rahojen käyttö tarkoituk
senmukaista.

Oikeastaan nyt on eräänlai
nen »luova tauko», sillä vuo
sia kestäneet kunnassa tapah
tuneet peruskorjaukset on 
suurin piirtein saatu päätök
seen. Oikeastaan ollaan tieasi- 
oissa oltu naapureita jäljessä- 
kin, mutta nyt on aika ruveta 
niitä paikkaamaan.

Kunnanhallituksen puheen
johtaja Kai T u o m o l a  tun
netaan paikkakunnalla miehe-

opastusta ja varata mm. tätä 
varten filmirullia osuuskas
saan. Erikseen huomautetaan 
kirjoituskilpailun osanottajil
le, että tiedot on kirjoitettava 
vain yhdelle puolelle paperia 
ja selvällä käsialalla taikka 
kirjoituskoneella.

Tarkoitukseen on kassa va
rannut 150 nykymarkkaa pal
kinnoiksi, jota paitsi se lunas
taa lähinnä »Koskelaista» 
varten kuvia ja kirjoituksia 
harkinnan mukaan. Kilpai
luun osallistuvat vanhat valo
kuvat luonnollisesti palaute
taan.

nä, joka vakaasti ja lujasti is
tuu kunnan rahakirstun päällä 
ja suunnittelee hallituksensa 
kanssa tarkkaan menoreiät. 
Kun näin toimitaan, tulevat 
uudistukset ja parannukset 
harkiten tehdyiksi.

—  Oikeastaan eräässä koh
dassa kehitys kunnassa ru
peaa kulkemaan taaksepäin, 
jatkaa Kai Tuomola. Uuden 
pikatien rakentamisen jälkeen 
M arttilasta Kuusjoen— Melli- 
län tienristeykseen tuleva tien
osa on m uuttunut valtion- 
tiestä paikallistieksi. Sen kun
nossapidosta joutui kunta 
maksamaan viime vuonna 29 
pros. eli 3.666 nmk. Kun vi- 
lukselalaiset ilmeisesti halua
vat päästä jo pian Pitkäjär- 
veltä pikatielle, on pelättävis
sä, että loppukin vanhasta 
Hämeentiestä Hovirintaan 
saakka tulee paikallistieksi.

Edelleen ovat kyläteistä 
tehdyt paikallistiet kunnan 
menobudjetissa. Viime syksy
nä saatiin Tapalan ja Pata- 
kosken kylätiet paikallisteik
si. Peruskorjauksia oli tietys
ti tehtävä ja kunta osallistui 
30 prosentilla niiden kustan
nuksiin. Kokonaiskustannuk
set Patakosken tiellä kilomet
riä kohden olivat 4 000 nmk.

Ihanteellisena olisi pidettä
vä sitä, että kaikille pitäjän 
kulmakunnille saataisiin sel
laiset kiertolenkit, jotka ly
hentäisivät maito- ja kauppa- 
autojen matkoja, mutta nämä 
ovat sellaisia kunnan hyöty- 
suunnitelmia, joita tieviran-



N:o 1 — Maaliskuu 1964 K O S K E L A I N E N 7

Muuan 100-vuotis-
päivä

Ida ja H eikki Urmas.

Vanha sukutieto kertoo, 
että Juho Jaakonpoika A nt
tila ja Anna Jaakon tytär 

Huina palvelivat sukulaista- 

lossa V ilukselan V itkalla ja 

m enivät naimisiin. Kun 

kum m allakin oli perintöra- 

hoja, ostivat he 1819 Kosken  
Iso-Sorvaston kylästä A li-  

Urmaan talon.

Perhettä tuli paljon. Tyttäret 
naitettiin naapuripitäjiin, m utta 
pojille ostettiin taloja. Joose-po- 
jalle ostettiin Talolan Simola ja 
nuorimmalle Jussi-pojalle Halik- 
kolan Kittilä. Vanhin poika, K us
taa, sai U rm aan talon ja hän toi 
em ännän Karinaisten Tilkasista,

mistä sitä ennen oli tuotu em än
nät Ali-Kattelukselle ja  Purhaalle 
(sekä m yöhemmin Ali-Liipolaan). 
Täm ä Anna M atintytär Tilkanen 
kuoli 12. 3. 1867 ja hänelle syntyi 
kahdeksan tytärtä. Tam m elasta 
tullut kasvatusäiti toim itti aikui
siksi kasvaneet ty ttäret nuorena 
naimisiin. Vanhin tyttäristä, 10. 8. 
1855 syntynyt A m anda meni 
emännäksi Ypäjän Papalille. Kun 
hääsaattue lähti häätalosta sulha
sen kotiin, ajoivat pelim annien 
jälessä nuoret. Lähtiessä tuotiin 
sulhasen polville pieni arkku, 
jossa olivat m orsiam en m yötäjäis- 
rahat. . .

Toinen tytär, 3 .4 .1 8 5 7  synty
nyt W ilhelmiina, meni emännäksi 
Myllykylän Pyhkölle. Kolm as ty
tär Fiinu, jonka syntym äaikaa ei 
ole tiedossa, meni emännäksi Vah-

dolle. H än kuoli lapsivuoteeseen 
ensimm äistä lasta saadessaan eikä 
lapsikaan jäänyt eläm ään. Neljäs 
tytär, 29. 3. 1862 syntynyt M athil
da, tuli V ättilän Kallion em än
näksi M arttilaan. V iidentenä syn
tyi tytär Ida  10. 4. 1864 ja  sai ko 
titalon. H änen kaksoispuolikkaan- 
sa kuoli syntyessä. N uorin  tytär 
H ulda syntyi 14. 4. 1866 ja hänes
tä tuli em äntä K illalan laakkolaan 
Tarvasjoella.

Ida  U rm as, jonka syntym ästä 
huhtikuun 10 pnä on kulunut 100 
vuotta, vihittiin avioliittoon 27. 5. 
1885 Heikki Ali-M attilan kanssa. 
Heikistä tuli U rm aalle erittäin 
toimelias isäntä. M utta hän  joutui 
tapaturm aisen kuolem an Uhriksi 
11.2. 1905. Santalakka putosi h ä 
nen päälleen. N äin jäi Ida-em än- 
tä pitäm ään taloa yhdeksän lap 
sen kanssa, joista nuorin oli isän 
kuollessa vasta m uutam an kuu
kauden vanha.

M utta Ida  U rm aalla  oli se va
kaumus, että  vaikeudet on annet
tu voittamista varten. H än  toimi 
tarm okkaana isäntä-em äntänä ja 
opetti lapset varhain työhön. H ä 
nessä oli eläm änuskoa, jonka hän 
tartu tti m uihinkin. M utta  naisen 
talonpitoon suhtauduttiin  ennak
koluulolla. K un Y li-U rm aan tila 
tuli myytäväksi, kävi Id a  Urm as 
pyytäm ässä varakkaita  sukulaisia 
takaajiksi, ostaakseen täm än suur
tilan. M utta pyydetyt henkilöt ty r
mäsivät A li-U rm aan leskiemän- 
nän unelm at. M yöhem min Ida 
Urm as sai hukkaan m enneille 
haaveilleen hyvitystä, kun sai os
taa  »Kosken herralta» melkoisen 
läm päreen vähäsorvastolaista 
maata.

Ida  U rm as oli talousihminen, 
m utta pienestä pitäen hän oli 
myöskin saanut vakaum uksen, et
tä ihminen ei elä  ainoastaan lei
västä. H än om aksui jo varhain ns. 
evankelisen suunnan ja Ali-Ur- 
maalla pidettiin alituiseen suuria 
seuroja. Pietari K urvinen oli ta 
lossa kuin kotonaan. H änellä  oli 
koska tahansa lupa kuuluttaa U r
maalle seurat sam oin kuin m atka- 
puhuja A ntero Toivosellakin. U r- 
m aalta jouti m illoin tahansa he

vonen m atkaan, kun oli kysymys 
evankelium in asiasta. M onesti Ida 
U rm as valj astutti talon parhaan 
hevosen linjaanirattaiden eteen ja 
läksi kyytim ään uskonsisariaan 
Y päjän tai Som eron suurille evan- 
keliumijuhlille. N äillä  matkoilla 
pistäydyttiin m yöskin sukulaisissa 
tervehdyskäynneillä, sillä Ida  U r
mas oli erittäin sukurakas ja vie
raanvarainen ihminen.

K un Ida U rm as oli saanut kas
vatetuksi lapsensa aikuisiksi, jätti 
hän  U rm aan em ännyyden ja pe
rusti kotiinsa pitäjän keskukseen, 
Num m ilaan, nykyisen M atkahuol
lon taloon. Täällä  hän  vaikutti ta 
sapainoisena, kaikille hyvää tah 
tovana ja toivovana em äntänä. 
Hengelliset asiat olivat lähinnä 
hänen sydäm ellään, m utta kaikki
naiset isänm aalliset ja valistuksel
liset pyrinnöt saivat hänen tuken- 
sa ja m yötätuntonsa.

Lapsille ja lastenlapsille Ida  U r
m aan kaunis ja tasapainoinen 
vanhuuden koti oli aina avoinna.

Sanoista »U rm aan M amma» 
tuli koko paikkakunnalle suora
nainen käsite. Hänessä personoi
tuvat uutteruus, uskollisuus, Ju-

Kiinteistojä 
myytävänä 

Koskella T l
Omakotitalo Tuimalassa, 

4 huonetta alakerrassa ja  t i 
lava kahden huoneen asun
to yläkerrassa, keskusläm 
mitys, vesijohto ja  hyvä kai
vo, sauna kellarikerroksessa.

L iike- ja asuintalo Salon- 
ja  vanhan  T uruntien  r is 
teyksessä. Talo on kaksiker
roksinen, sisältäen liiketilat 
ensimmäisessä kerroksessa 
ja  asunnon toisessa. K ellari
kerroksessa mm. verstastilat. 
Tontti keskeisellä paikalla.

K iinteistöt m yymme
TSO:n Kiinteistökeskus Oy:n 
asiamiehenä.

Lähem m in Kosken T.l. 
Osuuskassa, puh. 69 289.

omaisten on vaikeaa ymmär
tää.

—  Puhutaanko Koskella 
koskaan teollisuuden perus
tamisesta?

—  Kyllä teollistamisohjet- 
ta on kuunneltu, mutta ennen 
kuin kuntaan tuodaan mitään 
teollisuutta, pitäisi kunnallis
lakia muuttaa. Sehän rajoit
taa vapaiden tonttien ja  vero
helpotuksien myöntämistä. 
Sen sijaan pitäisi pitäjän itse 
synnyttää teollisuutta ja  al

kuunpanijoina ja yritysten 
suunnittelijoina pitäisin par
haina maanviljelijöiden, ta
lollisten, lapsia, joilla on yrit- 
täjämieltä ja  ainesta pienteol
lisuuden johtoon. Paikkakun
taa ei suinkaan hyödytä se, 
että ammattikouluun lähete
tään nuoria, jotka valmistut
tuaan menevät hanttimiehiksi 
toisille paikkakunnille.

—  Kuntahan avustaa am
mattikouluihin meneviä?

—  Kyllä avustaa, ja Salon

ammattikouluun on kunta va
rannut 2 vuosipaikkaa ja Loi
maalle 4 vuosipaikkaa. Viime 
vuonna kunta maksoi Saloon 
5 326,04 mk ja Loimaalle 
7 075,—  mk, johon kuuluivat 
oppilaiden ruokailu- ja kaikki 
muut mahdolliset opintomak
sut.

—  Eikö tämä ole nurinku
rista, koska taas maatalous- 
kouluihin pyrkivät joutuvat 
kustantamaan kaikki opinton
sa itse?

-— Nurinkuristahan se on, 
ja kunta avustikin 150 mar
kalla jokaista neljää oppilasta, 
jotka olivat maatalouskou
luissa.

M utta vielä syntyy suuri 
probleema jos yhtenäiskou- 
lua ruvetaan toteuttamaan. 
Kun kunta on jo lähettänyt 
anomuksen kouluhallitukselle 
kansalaiskoulun rakentami
seksi, joudutaankin ehkä 
uusien ratkaisujen eteen. Vas
ta tulevaisuus näyttää, miten 
niistä selvitään.
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Hannes Gebhardin 
syntymästä 100 vuotta

Hannes G ebhardin nimi on jo 
kaiselle koskelaiselle tuttu, ja h ä 
nen huhtikuun 8 pviksi sattuvana 
100-vuotismuistopäivänä on m aan 
lehdistössä hänestä laajoja kirjoi
tuksia. T ulkoon tässä mainituksi 
vain lyhyesti hänen tärkeim m ät 
elämänvaiheensa.

Hannes G ebhard syntyi Kemi- 
järvellä valtion m etsänhoitajan 
Johan Gebhardin ja M athilda We- 
geliuksen poikana. Isänisä oli 
Saksasta Suomeen m uuttanut m u
siikkimies. K un G ebhard oli 6- 
vuotias perhe m uutti Kajaaniin, 
missä Hannes vietti nuoruutensa 
päivät ja osallistui isänsä Aurala- 
nimisen tilan hoitoon. Ylioppi
laaksi tultuaan G ebhard opiskeli 
pääaineenaan historia. H än tuli 
maisteriksi 1887, tohtoriksi 1889 
ja pohjoismaisen historian dosen
tiksi H:gin yliopistoon 1890. H ä 
nen mielenkiintonsa kääntyi kui
tenkin m aatalouspolitiikkaan ja 
hänet nimitettiin maanviljelyksen 
kansantaloustieteen dosentiksi ja 
sittem min professoriksi. V. 1893 
— 94 hän teki opintom atkan Sak
saan ja Itävaltaan perehtyen m aa
talouspolitiikkaan ja maanviljelys- 
tilastoon, lisäksi hän perehtyi u l
kom ailla asutustoim intaan, koska 
tilattom an väestön m aahan kiin
nittäminen täällä  oli hänen kiin
nostuksensa kohteena. Saksassa 
hän samanaikaisesti tutustui 
osuustoimintaliikkeeseen. H änen 
mielestään eräänä parhaana kei
nona venäläistyttäm isvaaran to rju 
misessa oli kansan syvien rivien 
kohottam inen osuustoim innan 
avulla. V uonna 1899 hän M ikael 
Soinisen kanssa puhui osuustoi- 
m intajärjestön luomisesta ja sa
m ana vuonna hänen painostukses
taan tehtiin kolm en m iehen kom i
tea valm istelem aan ehdotusta 
osuustoimintalaiksi. R innan m ai
nitun lain valm istelutöiden kanssa 
perustettiin Pellervo-Seura ja 
osuustoim inta-aatteen levittäm i
seksi G ebhard perusti Pellervo- 
lehden, jonka ensimm äisenä pää
toim ittajana hän oli v. 1900—

m alan pelko ja  halu  auttaa  lähim 
mäisiä. K un hän sai iäisyyskutsun 
sodan kestäessä 1 .2 .1 9 4 3 , sävyt
tivät hänen m uistotilaisuuttaan 
Psalm ien kirjan ajatukset: »A u
tuaat ne ihmiset, joilla on voim an
sa Sinussa, joilla on m ielessänsä 
pyhät m atkat. K un he käyvät 
Kyynellaakson kautta, he m uutta
vat sen lähteitten maaksi, ja syys- 
sade peittää sen siunauksella».

1917. Pellervo-Seurassa laadittiin 
osuuskuntia varten m allisäännöt 
ja  niitä oli luom assa mm. lakitiet. 
toht., sittem min tasavallan presi
dentti J. K. Paasikivi.

Heti Pellervo-Seuran perusta
misen jälkeen G ebhard ryhtyi 
puuhaam aan keskuspankkia pe
rustettaville osuuskassoille. V enä
läinen sortovalta kuitenkin pelkä
si, että osuuskassoja ja niiden kes
kusta tultaisiin käyttäm ään halli
tuksen vastaiseen kiihotukseen. 
M onien vastusten jälkeen perus
tettiin v. 1902 Osuuskassojen 
Keskuslainarahasto Oy, joka 1944 
m uutettiin Osuuskassojen Keskus 
Oy:ksi (OKO). G ebhard suunnit- 
teli osuuskassaliikkeen m ahdolli
sim man tarkoituksenmukaiseksi 
maanviljelijöitä ja m uuta m aaseu
tuväestöä ja näiden yhtym iä pal
velemaan. V. 1920 osuuskassoille 
myönnettiin oikeus kerätä talle
tuksia m uiltakin kuin jäseniltään.

M uita Gebhardin aikaansaa
mia osuustoiminnallisia keskus
liikkeitä olivat SOK v. 1903, V a
lio v. 1904 H ankkija v. 1905 ja 
Vientikunta M una. Myös M aan
viljelijäin Keskinäinen tapaturm a- 
vakuutusyhtiö A ura ja Pitäjäpalo- 
vakuutusyhdistysten jälleenvakuu- 
tusyhdistys Vakava ovat G ebhar
din aloitteesta lähtöisin. Edelleen 
hänen työnsä oli m erkittävä pe
rustettaessa M aataloustuottajain 
Keskusliittoa ja sen äänenkannat
tajaa M aaseudun Tulevaisuutta, 
jonka syntysanojen lausuja ja  ni
men keksijä hän oli. Edelleen h ä 
nen aloitteestaan perustettiin K us
tannusosakeyhtiö O tava ja v. 1922 
Pienviljelijäin Keskusliitto, jonka 
johdossa hän toimi kuolem aansa, 
helm ikuun 23 päivään 1933, asti.

G ebhardin vaikutus m uillakin 
aloilla, mm. m aatalousopetukseen 
oli suuri, m utta lyhyesti voidaan 
hänen m erkitystään luonnehtia 
Kyösti H aatajan  sanoilla: »Antti 
Chydeniuksen jälkeen ei ole ollut 
toista talousm iestä, joka olisi 
maam me yleiseen talouseläm ään 
jättänyt syvempiä jälkiä ja  vaikut
tanut voim akkaam m in kohottaen 
kuin H annes Gebhard».

Suomen osuustoim innan isän 
puheita on paljon talletettu  jälki
maailm alle. E räässä puheessaan 
hän sanoi osuuskassaväelle: 
» . . . .  M ikä äärettöm än suuri 
merkitys on  sillä seikalla, ettem 
me koskaan hellitä sitä vaatim us
tam m e, että  osuuskassojen tulee 
pyrkiä kohottam aan paikkakun
tansa siveellistä tasoa». Gebhard 
näki osuustoim innan laajem pana

Kun Skstalo 
vihittiin

Huhtikuun 23 pnä 1939 v i
hittiin  Honkamäki suojelus- 
kuntatyön tyyssijaksi. Sano- 
m alehtitiedot kertovat tapa
uksesta seuraaväa:

Päivä oli sateinen. Suojelus
kunta lippuineen ja  lotat olivat 
täysilukuisina jum alanpalveluk
sessa kirkossa, jossa juhlasaarnan 
piti khra  V. Kivistö. Välittömästi 
kirkonm enojen jälkeen suoritet
tiin ohimarssi säästöpankin uuden 
toim italon edustalla. Paraatin  otti 
vastaan piiripäällikkö, ev. K. V aa
la. T äm än jälkeen m arssi suoje
luskunta ja  lotat uudelle sk-talolle. 
Siellä ev. Vaala tarkasti joukot 
ja piti heille puheen. Tilaisuuden 
jälkeen siirryttiin uuden talon 
Honkam äen avariin suojiin nau t
tim aan lottien tarjoam asta kirkko
kahvista. Porin rykm entin soitto
kunta m usiikkivänrikki Pelon joh
dolla esitti useita musiikkinume- 
roita.

Tilaisuudessa res. luutn. N uutila 
piti tervehdyspuheen, jossa hän 
veresti aikoja kahden vuosikym 
m enen takaa, jolloin satoihin ko
teihin saapui suruviestejä rin ta
m alla kaatuneista omaisista. Sk:n 
äsken perustettu kuoro lauloi op. 
Tiaisen johdolla isänmaallisia lau
luja. K enttäpappi, rovasti Juho 
Päiwiö suoritti talon vihkimisen. 
H än muistutti, e ttä  kansa oli 700 
vuotta saanut odottaa  itsenäisty- 
mistään, kunnes se 20 vuotta  sit
ten tapahtui. Valistusohjaaja P a
sanen piti juhlapuheen.

Esikunnan jäsen M artti Urm as 
esitti talon historiikin. Opettaja 
H ilda V irtanen esitti sepittäm änsä 
runon. Sam alla hän ilmoitti, että 
uuden talon nimeksi on pantu 
Honkam äki. Suojeluskunta sai 
vastaanottaa paljon onnitteluja 
naapuripitäjien sk:lta ja lotilta. 
Lopuksi sk-veteraani Vihtori Tee
ri kiitti kutsuvieraita ja onnitteli
joita. Lopuksi laulettiin torvien 
säestyksellä M aamm e-laulu.

Vihkiäisjuhlan päätyttyä syötiin 
Kosken taitavien lottain valm ista
m a juhlapäivällinen. Ev. V aala 
piti vielä puheen, jossa hän ko
rosti, e ttä  nyt jos m illoinkaan ta r
vitaan m aanpuolustajain kesken 
keskittymistä, lujaa yhteistoimin
taa, koulutusta. Tässäkin talossa 
tullaan luentojen, oppituntien y.m. 
kautta  kasvattam aan nousevia 
polvia isänmaallisiksi miehiksi.

kuin vain liiketoim intana. H än 
näki sen tehtävänä kansan henki
sen tason kohottam isen. G ebhar
din eläm äntyötä luonnehdittaessa 
on usein kysytty: M itä olisi Suo
m en m aanviljelijä ilm an sen avuk
si perustettua osuustoimintaa.

~Kyt 6 it  k e tp a id .^
— »Talost tupakki ja kalja» sa

nottiin ennenvanhaan ja miksei, 
sanotaan vieläkin. Vaikka ky l se 
tarjoilu tähän aikaan paljaaseen 
tupakkiin käy, ei sitä kalja tuapii 
kukkaan ennää muistakka. M ut 
sillonkon mää olin nuari, niin kyl 
se kaljatuapi oli jokasen isomman  
talon pöyrän pääs. M eil koton  
pruukattiin siin viras vaan pläkki- 
kannuu, m ut Välitalos oli oikein 
puust tehty kakskorvanen tuapi. 
Ja kun m ei pojanklopit juostiin 
siäl kyläs melkein joka päivä, niin 
ky l m eil ussein oli asjaa sil kalja- 
tuapil, vaikkei se hapan kalja niit
tään erinomais herkkuu ollu. M ut 
se ryyppääminen oli olevanas niin 
mukavaa, kon sai ottaa m olem m il 
käsil tuapin korvist kiin.

Se kaljan tekem inen alko mal- 
taitten teol. Ensin rukkiit pantiin 
vetteen likkoomaan ja sit saunan- 
parveen kuivaamaan kon oli aikas 
ollee märkänä. Kakaril oli kovan  
vaarinpito siit, koska ne maltaat 
olivat makjemmillas. Kuivaus ta- 
pahtu sisäänlämpiiväs saunas, jo
ka oli sauhuu täys. K on niit mal- 
tai sit haettiin siält sauhun seast, 
niin ky l siin silmät karvasteli.

Kaljan tekem inen oli sit monen  
kom m ervenkin takan. Siin tarvit
tiin saavei ja kaukaloi, siin tarvit
tiin katavan oksii, tähkäpäitä, joit 
haettiin riihilavast, ja mitä kaikkii 
mahrettiin tarvitakka, ennenkon  
se kalja oli valm iiks käy ny ja pan
tiin tynnyriin säilymään. Ensin 
se oli kovin hyvvää, m ut sitä m uk- 
kaa kun se vanheni, tuli se happa- 
maks, eikä sitä sit ennää halutta
nut paljoo juara.

K un  täsä oli puhe tupakist 
kans, tuli m ul miäleen vanha Sät- 
tärin isäntä, joka eli siin vuas- 
saran vaihtees. H änel oli krefta  
nenäs, ja se olikin viäny koko ne
nän, ettei siin o llu  jälel muuta  
kun plassi. M ää olin sen nenän 
kans nähny ja ihmetelty ja kun  
toiset pojat kysy:  »Oleks Sättärin 
nennää nähny?», niin mää vasta
sin suaralt kärelt:  »Olen kuis- 
sit». »N o jos sää sen nähny olet, 
niin mikses sää oi viäny sitä Sät- 
täril kon sil ei oi nennää ollen
kaan,» vastas pojat.

Sättäri poltti piippuu niin kon  
melkein kaikki m iähet sihen ai
kaan. Korvenpään Väinö oli sen 
verran herraskainen et poltti pa- 
perossii. Kerran Sättäri treffas 
Väinön ja sanos: —  »Topakkii 
piippuun, kenel piippu on». —  

—  »Ja nuuskaa nennää, kenel ne
nä on», vastas Väinö.

K y l m ar sitä tupakkijuttuu täsä 
kerraks taas olikin. »K yl sit kel- 
pais», sano entinen trenki, kun 
olis ain suvi ja sunnuntai, eikä 
koskaan talvi ja maanantai».

Toivo-Tapani

A urasen  K irjapaino , Forssa 1964


