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Perintönä 
toivo ja pelko

On päästy heinäkuuhun ja 
koettu ennennäkemätön al
kukesän kuivuus. Ajatukset 
ovat yhtä aikaa pelloilla ja 
taivaalla. Odotetaan pitkiä 
tähkäpäitä ja vettä. Vanhat 
koskelaiset vetävät muistinsa 
lokerosta esiin kesiä, jotka 
olivat »samanlaisia kuin tämä 
kesä». Kun elohopea heinä
kuun ensimmäisen päivän 
vastaisena yönä laski kahteen 
lämpöasteeseen, muisteltiin 
vuotta 1917, jolloin kesähal- 
lat veivät rukiin. Piirongin 
laatikkoon unohtunut edellis
vuotinen ruisleipäkannikka 
oli silloin suuresta arvosta.

Heinäkuun »Koskelainen» 
kertoo taas vanhoja asioita 
ja nykytapahtumia Koskelta. 
Lukijalle todistetaan, että 
Koskella eletään »viimeisen 
mallin mukaan», istutetaan ja 
lannoitetaan metsää, myrky
tetään rikkaruohoja, rakenne
taan tehokuivureita, makse
taan shekeillä, ajetaan mer- 
suilla ja katsellaan pian omaa 
vaakunaa. Yksi vain on pe
rintöä vanhoilta ajoilta: sään 
armoilla eläminen. Esivan
hemmat sanoivat sadepilvien 
karttavan Paimionjokea ja 
samaa sanovat nykyiset kos
kelaiset. Savi halkeilee, oraat 
ja laitumet muuttuvat rus
keiksi. Toivotaan, että yöhal- 
la ei veisi nuorta rukiintäh- 
kää. Satelliitit on keksitty 
kiertämään maapalloa, mutta 
mitkään ihmisaivot eivät vie
lä ole saaneet kesäkuun sa
teita Paimionjoen yläpuolelle.

Nykyisellä isäntäpolvella 
on paremmat menetelmät ja 
koneet maanviljelyssä kuin 
entisillä isännillä, mutta van
hat tuumailut, toiveet ja pel
ko ovat jääneet perinnöksi: 
Saa nähdä minkälaista viljaa 
syksyllä korjataan.

Pirjo, Juha ja H annu Levonen ovat vanhempiensa kanssa harventaneet hehtaarin suuruisen sokeri-
juurikasalan.

Koskelainen valtiolle

35 milj. vanhaa mk,

valtio koskelaiselle

70 milj. vanhaa mk

Kuten edellisessä »Koske
laisessa» kerrottiin, nousivat 
valtion Kosken kuntalaisille 
maksamat lapsilisät ja kan
saneläkkeet v. 1962 70 milj. 
vmk:aan eli samaan sum
maan, jonka Kosken kunta 
perii kuntalaisilta kunnanve
roina. Verrattaessa taas val
tion Kosken kuntalaisille 
maksamia sosiaalimaksuja sen 
samoilta kuntalaisilta peri
miin valtionveroihin huoma
taan valtion »lahjoittavan» 
kuntalaisille 100 pros. enem

män rahaa kuin mitä se kun
talaisilta saa. Koskelaisten 
maksuunpannut valtiolle mak
settavat verot olivat M artti
lan verotoimiston mukaan v. 
1962 näet »vain» 27 milj. 
vonk. ja lapsilisä- ja kansan
eläkemaksut lähes 8 milj. 
vmk eli tarkemmin 26957306 
vmk ja 7 734 387 vmk eli yh
teensä 34 691 693 vmk. Tä
män mukaan valtio siis mak
saa koskelaisille 70 milj. vmk. 
ja perii heiltä 35 milj. vmk.

Osuuskassa
rakentaa
uuden

toimitalon
Kosken osuuskassan uuden 

toimitalon rakentaminen on 
aloitettu. Kesäkuun 29 pnä 
tehtiin urakkasopimus some
rolaisen rakennusliike R  & K 
Vastamäen kanssa. Turkulai
sen arkkitehtitoimisto Rei
man suunnitteleman raken
nuksen tilavuus on 2000 m3 
ja siihen tulee toimistotilojen 
lisäksi kolme asuinhuoneistoa 
ja kokoushuone. Uusi osuus- 
kassatalo valmistuu ensi tam
mikuun loppuun mennessä.
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rDanl>ai valokuvat 
kertovat

Kauppias Penttisen perheen jäsenet ovat vielä vanhemman koskelais- 
polven muistissa.

Ensimmäisen kauppapuodin 
Kosken keskukseen perusti he
rastuom ari Israel Hem berg. H än 
omisti Tuim alan Isontalon ja  anoi 
lupaa perustaa tähän taloon tyt- 
tärensä tyttären M anda Porthenin 
nimissä kaupan. Läänin kuver
nööri, jolle anomus lähetettiin, 
pyysi siitä lausunnon Kosken 
m anttaalikunnalta. M anttaalikun- 
ta  vastusti anom usta väittäm ällä, 
että kauppahankkeen takana oli 
herastuom ari Hem bergin »voi
tonhim o».

M utta  kuvernööri myönsi kuin 
myönsikin luvan kauppaliikkeen 
avaamiseen. K un »Sättärin M an
da» meni Jättälän  U udentalon 
emännäksi, otti H em berg Some
rolta  nuoren talollisenpojan K aar
le Kustaa Penttisen kauppaa ho i
tam aan. T äm ä 2 1 .4 .1 8 3 4  synty
nyt Penttinen oli taitava ja tarm o
kas poikamies. K un Sorvastolta 
tuli em äntiä hänen kaupassaan 
käym ään, lähetti hän M äkilän 
M arille heidän m ukanaan tervei
siä. Om an kauppatalonkin Pentti
nen rakensi ja  on se yhä jälellä.

Penttinen vei 2. 1. 1844 synty
neen M aria M äkisen vihille ja 
perheeseen syntyi kolme poikaa 
sekä yksi tyttö, jotka kaikki lä
hetettiin T urun kouluihin opiske
lem aan. V anhin lapsista, Kustaa 
Edvard, oli syntynyt 4 .7 .1 8 6 9 . 
H än kävi viisi vuotta oppikoulua 
ja  ryhtyi 1885 auttam aan isäänsä 
kauppaliikkeen hoidossa. Kun isä 
kuoli 18.9. 1891, jäi kauppaliike 
pääasiassa Edvard-pojan hoitoon. 
V anhat miehet m uistelivat vielä 
vuosikymmeniä jälkeen 5. 11. 
1905 keuhkotautiin kuollutta 
»Penttisen Edvardia» tarm okkaa
na ja  huum orintajuisena kaup
piaana. »M itä ikinä ostajat kysyi
vät, sitä hän heille hankki», oli 
yleinen arvostelu Edvard Pentti
sestä. Kosken nuorisoseuran pii
rissä tunnettiin Edvard Penttinen 
m onipuolisena työntekijänä.

M utta vieläkin syvemmän jäl
jen täm än seuran toim intaan jätti 
1 6 .9 .1875  syntynyt K aarlo V er
ner Penttinen. H än  oli luokkansa 
etevin oppilas, m utta vatsatuber- 
kelin vuoksi joutui jättäm ään 
koulun lukioluokille päästyään. 
1893. Sairaudesta vähän toivut
tuaan ryhtyi hän  Edvard veljeään 
auttam aan kaupan hoidossa. Sa
m alla osallistui hän nuorisoseu

ran  ja  m yöhem m in m aam iesseu
rankin piirissä m itä m onipuoli
s ta p aa n  valistustoim intaan, kun
nes sortui tuberkuloosiin 3 .6 . 
1901. Ikätoveri Eelis Kesälä on 
häntä muistellut m.m. seuraavasti:

»K aarlo Penttisen toim esta laa
jennettiin nuorisoseuran kirjasto 
m elko su u rek si.. . ja lukutupia 
perustettiin pitäjän eri kulmille. 
Ollen ehdottom asti raitis, painosti 
K aarlo Penttinen ehdottom an 
raittiuden suurta m erkitystä nuo
risolle, perustam alla myös rait-
tiusosaston se u ra a n . V anhat
periytyneet tavat ja  katsantokan
nat alkoivat m uuttua jaloimrniksi 
ja puhtaimmiksi. Raakuus ja tie
täm ättöm yys suli pois ja lempeät 
suvituulet alkoivat puhaltaa nuori
son vapautuneisiin rientoihin. —  
Ia  Kosken nuorisoseura kohosi 
aikansa nuorisoseurojen ensim
mäisten joukkoon. —  —  K ohot
takaam m e sydämissämme kunni
oittava kiitos K aarlo Penttisen 
muistolle».

Kolm as Penttisen pojista, Väi
nö Nikolai, oli syntynyt 5. 12. 
1878 ja tuli ylioppilaaksi Turun 
klassillisesta lyseosta 1897. M ais
teriksi hän valmistui 1909 ja  vai
kutti T urun oppikouluissa opet
tajana, kunnes tuli kaupungin
kamreeriksi 1924 ollen tällä pai
kalla kuolem aansa asti 21. 11.
1 9 3 6 ... Tunnettu  lakimies, 16. 1. 
1907 syntynyt lo rm a  Tapio Pent
tinen on Väinö Penttisen poika.

Penttisen perheen nuorin lapsi 
Taim i M aria Penttinen oli syn
tynyt 26. 8. 1882, tuli ylioppilaak
si T urun  tyttökoulusta ja  solmi 
avioliiton varatuom ari Linturin 
kanssa. Taim i L inturi kuoli H el
singissä 2 6 .1 1 .1936 . Hänkin 
työskenteli nuoruusvuosinaan kiin
teästi Kosken nuorisoseurassa, 
toimien tyttöjen voimistelujouk- 
kueen johtajana. Rouva Linturi 
on m uistellut näitä aikoja mm. 
seuraavasti:

»Varsinaiset m uistelmani nais
ten toim innasta Kosken T.l. nuo
risoseurassa alkavat vasta noin 
parisen vuotta ennen 1900-lukua 
ja päättyvät vuoteen 1910, jolloin 
poistuin synnyinseudultani. —  
U utterasti ottivat naiset osaa oh 
jelm an suorituksiin iltamissa. R a
vintola oli myös heidän huole
naan. Voimisteltiin. —  Ja  usein 
oli naisilla om a laulukuoronsa- 
kin».

Oheisessa Helm a M äkiseltä lai
natussa perhekuvassa, jonka on 
ottanut turkulainen valokuvaaja

Visi Korsström, Kalle on äärim 
mäisenä vasemmalla, Edvard oi
kealla takana sekä Väinö ja T ai
mi keskellä. Kauppias Penttisen 
kuoltua kauppaliike jäi lähinnä 
vanhim m an Edvard-pojan hoi
toon, m utta perheen omistuksessa 
olleen H alikkolan Sättärin tilan 
johdosta huolehti lähinnä M aria 
Penttinen. Siksi paikkakunta pu 
huikin »Penttisen em ännästä», 
sillä Sättäriä asuttiin voim aperäi
sesti. Talon suuren navetan vintti 
oli kesäjuhlien ja m aatalousnäytte
lynkin pitopaikka.

*

E ntä  sitten toinen tähän  ju t
tuun liittyvä valokuva? Siinä po- 
seeraavat serkukset »Uutelan 
Alfre» eli A lfred Penttinen ja 
»Paakan A lfre» eli A lfred M äki

nen sekä Kosken Penttisen pojat 
Väinö ja  Kalle, jotka T urun kou
lun poikina ovat m enneet »Atelier 
Aunesin» kuvattaviksi.

Frans A lfred Penttinen oli syn
tynyt m aanviljelijä Niilo Penttisen 
ja Johanna Lindem anin poikana 
Somerolla 1 5 .5 .1869 , tuli yliop
pilaaksi 1892 ja vihittiin papiksi 
12. 6. 1896. Vaikutettuaan eri seu
duilla pappina tuli hän  Vesilah
den kirkkoherraksi 1922 ja kuoli 
täällä.

Kustaa A lfred M äkinen oli 
syntynyt Som erolla 2 4 .2 . 1869 
Kustaa A dolf M äkisen ja  Anna 
Penttisen poikana. H än  vaikutti 
Pappina Somerniemellä 10 vuotta 
sekä vuodesta 1920 Num m en 
kirkkoherrana aina vuoteen 1951. 
H än tutki v. 1901 valtion stipen
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diaattina m ehiläishoitoa Ruotsis
sa, Tanskassa, Saksassa ja  Böö
missä ja piti siitä lähtien aina 
vuoteen 1917 yllä valtion kan
nattam aa mehiläishoitokoulua. 
Tietysti hän  kirjoitti m ehiläishoi
don oppaan ja toimi »Mehiläisen» 
päätoim ittajana.

Ja  kun tässä tuli papeista puhe, 
on syytä m ainita, että  M aria 
Penttisen veli, Sorvaston M äkilän 
poika H enrik August M äkinen ni
mitettiin Kosken T. 1. seurakun
nan vt. kappalaiseksi 1888. Sa
m ana vuonna hankittiin keräyk
sen tuloksena Kosken kirkkoon 
urkuharm ooni (joka vielä palvelee 
siunauskappelissa). Vakinaiseksi 
kappalaiseksi nimitettiin hänet 
Koskelle 1891 ja vaikutti hän 
tällä paikalla vuoteen 1897. M ä
kisen läksiäisissä otettiin koske
laisista ensimmäinen suuri ryh
m äkuva kauppias Penttisen piha
maalla. Koskelta lähdettyään M ä
kinen vaikutti pappina Vehm aalla 
ja  Artjärvellä. H än kuoli Helsin
gissä 1915 ja hänen puolisonsa 
Anna Vialen kuoli Loim aalla 
22. 2. 1960.

Erityisesti on aihetta muistaa, 
että  Mäkisen ollessa kappalaisena 
asetettiin 27. 3. 1892 toim ikunta 
suunnittelem aan Kosken kappeli

seurakunnan vapauttam ista M art
tilan holhouksesta. Toim ikunta 
teki suunnitelm an kirkkoherran 
palkkaussäännöksi ja ratsutilalli- 
sen Heikki Ali-Liipolan nimissä 
anottiin tuom iokapitulilta toim en
piteitä kappelin itsenäistämiseksi. 
M utta sillä kerralla  hanke raukesi 
m arttilalaisten vastustukseen. Vas
ta tam m ikuulla 1900 jätetty uusi 
anomus johti siihen, että »uutena 
vuotena 1913 lakkasi historialli
nen Kosken kappeli olem asta ja 
sen toim intaa ryhtyi jatkam aan 
uusi Kosken kirkkoherrakunta».

Kosken kehitykseen ovat om an 
panoksensa antaneet 1875 perus
tettu kansakoulu ja  1889 perus
tettu nuorisoseura, joka tänä 
vuonna viettää 75-vuotisjuhliaan. 
Viimeksi m ainitun toim intaan 
varsinkin alkuvuosikymmenillä 
penttisläiset antoivat om an eri
tyisen sävynsä, m itä jälkipolvien 
nuorisoseuralaiset aina kiitollisina 
muistavat.

K un yllä tuli m ainituksi Sät- 
tärin tila, on aihetta kertoa, että 
vaikka herastuom ari Israel Hem- 
bergillä oli m onia tiloja, oli Sät- 
täri niistä hänelle rakkain. Tällä 
tilalla asui hän kuolem aansa asti. 
Sitten siirtyi tila 2 7 .4 .1 8 7 8  hä 

nen tyttärensä pojalle. »Kärpän 
Kallelle», 6000 m arkan kauppa
hinnasta. Kalle kuoli verraten 
nuorena 30. 3. 1881 ja keskinäi
sen testam entin kau tta  Sättäri siir
tyi hänen lapsettom an puolisonsa 
Vilhelm iina K aarlentyttären omis
tukseen. Viimeksi m ainittu myi ti
lan 16 .5 .1881 kauppias Kaarle 
Kustaa Penttiselle ja hänen puoli
solleen M aria Henrikintyttärelle 
10 000 kultamairkasta. Penttinen 
siirsi talon joen varrelta  m aantien 
varteen.

Osoituksena siitä, m iten m aan 
hinta säännöllisissäkin oloissa ko
hoaa, tulkoon mainituksi, e ttä  kun 
M aria Penttinen ja  ylioppilaat 
Väinö ja  Taim i Penttinen 25 
vuotta  myöhem m in (18. 5. 1906) 
m yivät Sättärin useam pina loh
koina julkisella huutokaupalla, 
tarjosi seppä Boman päätilasta 
7000 m arkkaa (43,7 ha), Kustaa 
V irtanen —  Seppä tarjosi Hasu- 
lasta (34,5 ha) 6000 mk, Frans 
Simola sai Kuovin, jonka pinta- 
ala  oli 47,26 ha, 6300 m arkalla. 
V ielä edullisemm an kaupan teki 
Oskari Väinölä m aksam alla K uu
selasta, jonka pinta-ala oli 53,82

Muuan tonttikauppa- 

yritys vuodelta 1906
Kosken keskustassa on m ak

settu tonttikaupoissa m aasta 300 
vanhaa m arkkaa neliömetriltä. 
H inta saattaa vielä siitäkin ko
hota, sillä kysyntä on kova. M utta 
toisin oli asianlaita 1906, jolloin 
myytiin kauppias Penttisen peri
kunnan omistama H alikkolan Sät
tärin tila. Siitä yritettiin m uodos
taa Lintulan palsta josta oli 
m uodostettu 14 tonttia seuraa
vasti: 1) Tilhi, 2) Teeri, 3) Kurki, 
4) Tikka, 5) Peippo, 6) Metso, 7) 
Joutsen, 8) Kyyhky, 9) Leivo, 10) 
Sorsa, 11) H anhi, 12) Pyy, 13) 
Pääsky ja 14) Kotka. Kustakin 
tontista ehdotettiin m aksettavaksi 
päätilalle veroa 1 m arkka vuo
dessa. T ontit eivät silloin kuiten
kaan m enneet kaupaksi, joten 
Sättärin päätila sai pitää maan- 
tievarsipeltonsa.

Kirkko 

kahden kylän 

alueella
N uorem m an polven koskelais

ten keskuudessa vallitsee yleisenä 
käsitys, että Kosken nykyinen 
kirkko on Tuim alan kylän puo

lia vain 3200 m arkkaa. Oskari 
Oksanen sai ostaa Sättärin Kan- 
kaantakustan (Linnan) 6000 m ar
kalla, m ikä sekin oli edullinen 
kauppa, sillä L innan pinta-ala oli 
41,06 ha. Sättärin vanhan joki- 
rantapellon (3,62 ha) osti Juho 
K ittilä 2200 m arkalla ja vanhan 
sotam iehenm aan Janne Peltola 
510 m arkalla.

Lopuksi on syytä mainita, että 
Sättäristä m aata saaneet joutuivat 
yhteisesti m aksam aan M aria Pent
tiselle eläkettä seuraavasti: rukiita 
2 hl, nisuja 20 litraa, ohria 40 
litraa, kauroja 1 hl., herneitä  30
1., perunoita 2 hl., 1,5 m etri- 
syltää halkoja, 2 1. päivittäin 
eheää ja 3 1. kuorittua m aitoa 
sekä 0,5 kiloa voita viikossa. T ä
mä eläkkeen m aksu loppui 10. 5. 
1913, jolloin M aria Penttinen 
kuoli.

Penttisten haudat Kasken hau
tuum aalla on  vuosikymmenet suu
rella huolella hoidettu, sillä ent. 
kunnankätilö Helm a M äkinen on 
niitä vaalinut, kuten penttisläisten 
muistoa m uutenkin.

Vanha Koskelainen

lella. T äm ä ei aivan pidä paik
kaansa, sillä kirkko on osaksi 
myöskin Talolan puolella.

Vuonna 1912 ostettiin näet k ir
kon tontiksi Talolan Kaunisvaa- 
ran  tilasta 270 kultam arkalla 0,42 
ha m aata ja v. 1913 V ingon ti
lasta 2300 kultam arkalla 1,10 ha  
tonttim aata. Jos kertoo täm än 
hinnan indeksiluvulla 200, m ak
settiin kirkon tontista silloin noin 
340 vanhaa m arkkaa neliöm et
riltä.

Marttilalaiset 
"purnasivat" 

sähköstä
M arttilan kunnanvaltuuston ko

kouksessa käytiin 27. 4. -64 kii
vas keskustelu Rekoisten koulun 
m uuntajaosuuden luovuttamisesta 
Lounais-Suomen Sähkö Oy:lle. 
E räät valtuutetut pitivät pahaa 
porua m ainitun yhtiön m onopoli
asemasta. V altuutettu  Lindroos 
tiedusteli, onko kokonaan luovut
tu suunnitellusta kuntien yhteis
työstä om an sähköyhtiön perus
tamisesta. T ähän vastasi valtuu
tettu Iso-Berg: On luovuttu köy
hyyden vuoksi. Päätökseksi tuli, 
että m uuntajaosuudet luovutetaan 
»monopoliyhtiölle» luovutushin
nan ollessa 101 m arkkaa tariffilta.

A lfred  Penttinen ja A lfred  M äkinen sekä Väinö ja Kalle Penttinen 
viime vuosisadan puolella.



4 K O S K E L A I N E N N:o 2 — Heinäkuu 1964

Käyttötileistä 
saadut kokemukset 

rohkaisevia
Kolmen kuukauden ajalta 

saadut kokemukset uudesta 
käyttötilistä, joka on eräs vii
me aikojen merkittävimpiä 
pankkipalvelun uutuuksia, 
ovat olleet varsin rohkaisevia.

Harvoin on mikään oleelli
sesti uusi tilimuoto saanut 
niin myönteistä vastaanottoa 
(lukuunottamatta indeksitile- 
jä) kuin käyttötili. Yksistään 
osuuskassoissa jo avattujen 
tilien lukumäärä on lasketta
va kymmenissä tuhansissa. 
Kliirinkistä OKOin kautta 
päivittäin saapuvista maksu
välineistä on osuuskassamme- 
kin kohdalla nykyisin jo mel
kein puolet käyttötilishekkejä. 
Koko maata ajatellen käyttö- 
tilin avaajia on ollut kaikista 
yhteiskuntaluokista. Koskella 
ovat käyttötilejä avanneet 
pääasiassa maanviljelijät ja 
virkamiehet. Vanhaa kun
nianarvoisia säästötiliä ei ole 
niinkään pyritty muuttamaan 
käyttötiliksi, mutta aivan 
uusia käyttötilejä on avattu 
ja monet ovat muuttaneet 
luotottoman shekkitilin käyt
tötiliksi. Shekkitilistä ei ny
kyisin makseta korkoa kun 
taas käyttötililtä maksettava 
korko on 4,5 % , mikä las
ketaan kuukauden alimmalle 
saldolle. Kun edelleen verra
taan shekkitiliä ja käyttötiliä 
on huomattava, että nosto-oi- 
keus käyttötililtä on 3.000:00 
markkaa kuukaudessa ja 
shekkitililtä se on rajoittama
ton.

Sikäli käyttötili on aivan 
shekkitiliin verrattava, että 
myös siltä voidaan suorittaa 
maksuja käyttäen shekkejä, 
jotka korvaavat käteisen ra
han sekä rahan säilyttämises
tä ja mukana pitämisestä ai
heutuvan riskin. Maksun suo
rittajalle ei sitäpaitsi ole edul
lista maksaa käteisellä rahal
la, koska jokapäiväisessä elä
mässä niin harvoin käytetään 
mitään todisteita maksun suo
rittamisesta. Kun maksu on 
suoritettu shekiltä, talletus- 
shekiltä tai pankkisiirtona 
käyttötililtä on osuuskassassa 
kyseinen shekki tai pankki
siirron jäljennöskappale tal
lessa ja sillä voidaan tarvit
taessa todistaa maksun suo
rittaminen.

Muutamilla tahoilla epäillyt 
shekkien väärinkäyttömahdol- 
lisuudet ovat osoittautuneet 
vahvasti liioitelluiksi. Käytän
tö on jo osoittanut, etteivät 
käyttötili ja sen talletusshekit 
lisää mahdollisuuksia rikolli
seen menettelyyn. Kauppiai
den taholla annetaan tälle ha
vainnolle suuri arvo.

Shekkien käyttö maksuvä
lineenä on miltei kaikissa 
meitä pitemmälle kehittyneis
sä maissa yleisempää kuin 
meillä. Sen voidaan tavallaan 
katsoa liittyvän korkeaan 
elintasoon. Toisaalta tämä 
maksutapa lisää rahalaitosten 
rahoitusmahdollisuuksia ja tu
kee pyrkimystä yleisen hyvin
voinnin lisäämiseksi. Sellaiset 
maat, joissa shekit eivät ole 
päässeet yleisempään käyt
töön maksuvälineinä, ovat 
puolestaan tunteneet suurta 
kiinnostusta käyttötiliämme 
kohtaan.

Kaksi tärkeää käyttötilin 
haltijalle koituvaa etua ovat 
riippumattomuus välimatkois
ta rahalaitokseen ja riippu
mattomuus sen aukioloajois
ta. Se, että suhteellisen har
vaan asutulla maaseudullam
me käyttötilejä on avattu 
odottamattoman runsaasti, 
osoittaa näiden etujen oival
tamista ja ennakkoluulotonta 
hyväksikäyttöä.

Pääomaköyhässä maassam
me on tavallista suurempi 
merkitys pientenkin rahavir
tojen ohjaamisella rahalaitos
ten kautta kulkevaksi. Tällä 
tavoinhan rahalaitosten luo- 
tonantokyky vahvistuu ja sii
tä hyötyy puolestaan koko 
yhteiskunta. Näin ollen kaik
kien kansalaispiirien kannat
taisi opetella käyttämään en
tistä enemmän hyväkseen ny
kyaikaisen pankkipalvelun 
tarjoamia etuja esimerkiksi 
käyttötilin avulla. Yhä use
ampiin kauppoihin olisi kiin
nitettävä juliste »Meillä voit
te maksaa talletusshekillä» 
ja käyttötiliasiakkaiden olisi 
kerrottava kokemuksistaan 
ystävilleen ja tuttavilleen. Täl
laisesta »valistuskamppanjas- 
ta» saataisiin pian näkyviä 
tuloksia pyrkimyksissämme 
korkeampaan elintasoon.

Urpo Kinnala

Vanhan ajan

Koskella
V anhan ajan hääpidot n äh 

dään K osk ella  sunnuntaina  
eloku un  23 pnä, jo llo in  v ie 
tetään  nuorisoseuran  75- 
vu otisju h lia . N uorisoseuran  
johtokunnan  päätöksen  m u 
kaan halutaan  vu osiju h la t 
järjestää  tava llisu u d esta  
poik k eav ik si, että  koko p i
täjä vo is i n iih in  osallistua. 
V arsinainen  7 5 -vu otisjuh la  
pidetään  ed e llisen ä  iltan a  
N u orten tu va lla .

Elokuun 23 pnä on kaikil
la koskelaisilla mahdollisuus 
eläytyä vuosikymmeniä ajas
sa taaksepäin, sillä nuoriso
seura elvyttää vanhat hääpi
dot uudelleen kunniaan. Häät 
vietetään Nuortentuvan ken
tällä ja kaikkien koskelaisten 
odotetaan osallistuvan niihin. 
Jotta hääpidoista tulisi aidot 
vanhanajan pidot, toivotaan 
koskelaisten kaivavan arkku- 
jensa kätköstä vuosikymme
nien jaa vuosisadankin takai
set vaatteet ja pukeutu
van niihin hääpäivänä. Myös 
puulautaset ja puulusikat toi
votaan saatavan kätköistä 
esiin pitopöytään.

Nuorisoseuran esimies Jaak
ko S i m o l a  kertoi nuoriso
seuran ottavan yhteyden van
himpiin pitäjäläisiin saadak
seen selville vanhoissa koske
laisissa pidoissa käytetyt ruo
kalajit, jotka valmistetaan al
kuperäisten ohjeitten mu
kaan. Edelleen nuorisoseura 
toivoo, että koskelaiset ottai
sivat lähiaikoina vanhat kirk- 
korattaansa esiin, puhdistaisi
vat ja voitelisivat ne kuntoon 
ja yrittäisivät hankkia, mikäli 
mahdollista, myös hevoset 
niiden eteen. Traktoreita ja 
autoja ei hääsaatossa mielel
lään nähdä.

Vanhan ajan hääpidot ei
vät suju myöskään ilman pur
puria. Toiminnanjohtaja Juk
ka L e h t i n e n  Varsinais- 
Suomen piirikeskuksesta oh
jaa vaikean purpurin, jossa 
tarvitaan vähintään 12 paria. 
Purpuriin otetaan myös van
hempia paikkakuntalaisia 
mukaan.

Varsinainen 75-vuotisjuhla 
vietetään lauantai-iltana elo
kuun 22 pnä Nuortentuvalla.

Kosken
vaalilauta
kuntien
jäsenet
valittu
Syksyn kunnallisvaaleja 

varten on Koskella valittu 
seuraavat vaalilautakuntien 
jäsenet:

Kunnallisvaalien keskus
lautakunnan puheenjohtajak
si M artti Virtanen ja jäseniksi 
Tauno Manni, Kai Tuomola, 
Niilo Haapasalo ja Yrjö R an
tanen. Varajäseniksi Erkki 
Nyhä, Mikko Jalli, Heikki 
Saari, Oiva Petrimäki ja 
Uuno Kaskinen.

Alikulman äänestysalueen 
vaalilautakunnan puheenjoh
tajaksi Lauri Kesälä ja jäse
niksi Uuno Mikkola, Esko 
Valli, Väinö Tuominen ja 
Aadi Sintonen. Varajäseniksi 
Paavo Kujanpää, Paavo 
Kärppä, Reino Raunio, Arvi 
Valonen ja Tapio Vähätalo.

Hongiston äänestysalueen 
vaalilautakunnan puheenjoh
tajaksi Hugo Siikarla ja jä
seniksi Lasse Aaltonen, M au
no Mäntynen, Antti Tammi
nen ja Arvo Peltola sekä va
rajäseniksi Vilho Mäki, Ai
mo Vesala, Aatos Aalto, 
Jaakko Patjas ja M artti Mik
kola.

Sorvaston äänestysalueen 
vaalilautakunnan puheenjoh
tajaksi Toivo Urmas ja jäse
niksi Pauli Pellonperä, Paavo 
Rasimus, Lauri Simola ja Ka
levi Kärri sekä varajäseniksi 
Väinö Laaksonen, Mikko 
Visti, Tauno Koivisto, Olli 
Koivunen ja Kauko Petranen.

Talolan äänestysalueen 
vaalilautakunnan puheenjoh
tajaksi Niilo Haapasalo ja jä
seniksi Lauri Ahola, Martti 
Beranger, Yrjö Rantanen, 
Kaino Ojala, sekä varajäse
niksi Aarne Levola, Antti Ta
kala, Eino Vataja, Arvo Lai
ne ja Aaro Kulma.

Kunnalliskodin äänestäjien 
vaalitoimikunnan puheenjoh
tajaksi Eero Virtanen ja jäse
niksi Veikko Kujala ja Aarne 
Ojanperä sekä varajäseniksi 
Martti Beranger ja Kaino 
Ojala.
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Koskelaisia kasvoja
' IValier 'Rikkinen Koskfillfl

tapahtunutta

Kosken metsäpinta-ala on 
lähes 9000 ha. Onko metsän- 
hoidonneuvoja tyytyväinen 
metsien kuntoon?

—  No kehumista ei ole, 
mutta paljon on parannusta 
aikaansaatu. Ennen hakattiin 
tukkipuuta, mutta nyt on 
opittu ymmärtämään, että 
»rikkaruohot» on hakattava 
pois ja annettava tukkien kas
vaa.

Vietettiinkö puolustusvoimi
en metsämarssipäivää myös 
Koskella?

—  Toukokuun kuudentena 
tuli 20 sotilasta metsän kyl
vöön Hongistolle ja Kankaal
le. Hongistolla kylvettiin Os
kari Saaren perikunnan omis
tamassa metsässä 3 ha:n alue 
ja Arvo Anttilan metsässä 
Kankaalla 1,5 ha:n alue. Täs
tä tulkoon kiitos sotapojille.

Paljonko Koskella on kyl
vettyjä metsiä?

—  Tällä hetkellä suunnil
leen 50 ha, m utta syksyllä 
kylvetään 5— 6 ha lisää. Kyl
vöalat vaihtelevat 20 aarista 
4 ha:iin, ja kylvötöissä ovat 
olleet mukana myös kansa
laiskoulun oppilaat, jotka in
nostuneesti ovat lähteneet 
metsäoppitunnilla ulos luon
toon.

Vieläkö Tapion ojitukset 
jatkuvat?

—  Vielä jatkuvat. Tähän 
mennessä on kaivettu yli 400 
km ojaa, mikä vastaa noin 
2000 ha:n aluetta.

Joko metsänlannoitus on 
saanut paljon kannattajia 
Koskella?

—  M uutamat isännät ovat 
lupailleet ryhtyä tuumasta 
toimeen, joten pian nähdään. 
Hongistolla on kyllä kaksi 50 
aarin koemetsäalaa, nuoria 
taimistometsiä, jotka ovat 
saaneet väkilantaa 800 kg 
hehtaaria kohden. Vasta kak
si vuotta on koealojen kas
vua seurattu, joten mitään 
tuloksia ei vielä ole.

M itä olisi yleisesti sanot
tava metsänomistajille?

—  Taimistometsät sietäisi 
hoitaa ennen muita kesäkii
reitä, sillä ne vesoittuvat hel
posti. Parasta on nyt hoitaa 
hakkuiden jälkiperkuutkin, 
muuten ne jäävät tekemättä. 
Taimistometsiä on runsas 2 
pros. Kosken metsistä, joten 
alat eivät ole suuret. M etsän
omistajat jaksavat ne hyvin 
yksinkin hoitaa.

Kilpailuaikaa 
pidennetty

Nuorisoseuran juhlavuoden 
merkeissä julistetun kirjoitus- 
ja valokuvauskilpailun päät
tymisaika on useiden pyyntö
jen johdosta siirretty elokuun 
10. päivään. Kehoitamme 
kaikkia kameranomistajia ot
tamaan vaarin poutapäivien 
kirkkaista väreistä ja talletta
maan kauniit näkymät filmi- 
rullalle.

Alituiseen kuulee valitettavan, 
että Kosken T. 1. asiat selostetaan 
lehdistössä kovin niukasti. Turun 
harvat lehdet eivät liikoja huo
mioi Kosken kuulumisia. Paikal
lislehdet m yöskään eivät ole kiin
nostuneet juuri m uusta kuin m ak
sullisista ilmoituksista.

Somerolaiset ovat siinä onnelli
sessa asemassa, että heitä  varten 
toim itetaan kaksikin paikallisleh- 
teä. Ilmoitukset eivät liikoja ota 
tilaa näissä lehdissä, joten teksti- 
puolella pohditaan perinpohjin 
paikkakunnan asioita.

Olisihan sitä m eillä Koskelai- 
sillakin pohtim ista. M eillä ei ole 
vielä kunnanvaakunaakaan, m utta 
sellainen on  toki hankkeilla. K un
nanvaltuuston valitsem a vaakuna- 
toim ikunta on julistanut aihekil- 
pailun. Aihe-ehdotukset oli nim i
merkillä varustettuina m äärä  jä t
tää  vaakunatoim ikunnalle kesä
kuun 20. päivään mennessä. K er
rotaan, että ehdotuksia on kyllä 
tullutkin.

Vaakunasta on helppo siirtyä 
yhteiskoulun lippuun. Sellainen 
on saatu aikaan M arjatta  Uiton 
piirtäm änä. Lipun naulaustilaisuus 
oli helluntain aattona ja helluntai- 
m aanantaina rovasti N orm aja 
vihki lipun. Siinä on vihreällä 
pohjalla kaksi m ustavalkoista ru- 
kiintähkää ja kirjaim et KYK.

Yhteiskoulun naistoim ikunta oli 
hankkinut täm än lipun. Samoin 
se oli m aalauttanut maanviljelijä 
M artti Yli-Liipolan m uotokuvan, 
joka paljastettiin helluntaim aa- 
nantaina pidetyssä juhlassa. M uo
tokuvan paljastuspuheessa m aan
viljelijä Hugo Siikarla mainitsi, 
että juuri M artti Yli-Liipola piti 
uskoa yllä yhteiskoulua raken
nettaessa. H än hankki lainoja, 
että rohkea rakennussuunnitelm a 
voitiin toteuttaa.

*
Yhteiskoulun suojissa on kevät- 

kuukausina säännöllisesti kokoon
tunut Lions-klubi, jonka presi
denttinä on rovasti Norm aja. 
Klubi kokoontuu kerran kuukau
dessa ja tällöin yksi jäsenistä 
vuoron perään esittää alustuksen 
jostakin ajankohtaisesta kysymyk
sestä. Alustuksen johdosta on aina 
syntynyt laaja ja valistava kes
kustelu. K lubin varsinaista pe- 
rustamisjuhlaa vietettiin yhteis
koulun juhlasalissa toukokuun 26 
pnä, jolloin kutsuvieraina olivat

läsnä m aan korkeim m at Lions- 
esimiehet. Syötiin yhteinen päi
vällinen ja esitettiin monenlaista 
ohjelmaa. Ennen juhlan alkua 
käytiin laskemassa klubin seppele 
sankarihaudalle.

*

Tietysti koskelaiset ovat osallis
tuneet kuntomarssiinkin. Ja tavan
m ukaista äitienpäivää vietettiin 
N uorten tuvalla nuorisoseuran 
järjestäm änä. Sali oli täynnä äi
tejä, jotka vanhaan tapaan kahvi- 
tettiin.

U nohtaa ei sovi sitäkään, että 
mieslaulajat ja nuorisoseura jä r
jestivät yhteisen vappujuhlan. Sitä 
paitsi huhtikuun lopulla järjestet
tiin N uorten tuvalla Varsinais- 
Suomen sydäntautiyhdistyksen to i
mesta erityinen »sydänjuhla», 
m inne puhujiksi olivat m atkusta
neet dosentti Ville Autio, neuvoja 
Lasse Reunanen ja  toim innanjoh
taja Paavo Vuorio.

*
M onia m uita juhlimisen aiheita 

olisi ollut. N iinpä opettaja Hilma 
M enander täytti 2 2 .4 . -64 80
vuotta. H än oli merkkipäiväkseen 
paennut paikkakunnalta, joten 
koskelaiset voivat osoittaa kiitolli
suuttaan häntä kohtaan vain muis
telmissaan. Vanhem pi nuorisoseu
raväki muistaa Hilma M enanderin 
ennen m uuta etevänä näyttelijänä. 
Vuosikymmenet esitti hän antau
muksella tunnettuja näyttämö- 
rooleja. H än vaistosi erinomaisesti
osakseen tulleet roolit.

*

Kesäkuun 16 pnä vietettiin 
Kosken kirkossa ja N uortentuval
la evankelium ijuhlaa. Puhujaksi 
oli saapunut evankelium iyhdistyk
sen toim innanjohtaja rovasti Toi
vo Rapeli, jonka käynnistä K os
kella oli kulunut 20 vuotta. M o
net entiset m uolaalaiset iloitsivat 
ennen m uuta entisen k irkkoher
ransa vierailusta. H än saarnasi 
kirkossa, pistäysi sitten pappilassa 
päivällisellä ja  tuli rovasti N or- 
majan seurassa Nuortentuvalle 
juhlia jatkam aan. Täällä hän piti 
kaksikin puhetta, jota paitsi ro 
vasti N orm aja puhui myöskin sa- 
lintäyteiselle juhlakansalle. K ant
tori H annuksela säesti virret ja 
Siionin Kanteleen laulut.

Vielä on syytä m ainita tilaisuus, 
joka oli koonnut huom attavan 
m äärän koskelaisia. Tarkoitam m e 
hauturi U rpo Lehtilän hautaus-
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Maatalouden
saralta

tilaisuutta ja m uistojuhlaa 30. 5. 
1964.

U rpo Lehtilä oli syntynyt M art
tilassa 27. 4. 1904, joten hän oli 
juuri viettänyt 60-vuotisjuhliaan, 
kun sairastui äkkiä ja  kuoli Loi
m aan sairaalassa 14. 5. 1964. 
H uom attava m äärä  koskelaisia oli 
saapunut tekem ään tälle uskolli
selle miehelle viimeistä palvelua. 
Rovasti N orm aja sanoi m uisto
puheessaan, että Lehtilä oli työl
leen uskollinen. Ei hän tunteja 
laskenut, kun kunnosti Kosken 
hautausm aata. Kymmenessä vuo
dessa hänen työnsä jälki oli niin 
tuntuva, että lukem attom at mat- 
kamiehetkin lausuivat kiitoksensa 
Kosken seurakunnan kalmiston 
eriomaisesta kunnosta.

M uistotilaisuudessa paloase
malla kunnioitettiin puhein ja lau 
luin poismenneen muistoa. T ä l
löin tuotiin m yöskin esille hänen 
ansionsa Liipola^museon vahti
mestarina ja m atkailijain h a rtaa 
na opastajana.

Ja  kun tuli vainajista puhe niin 
on aihetta mainita, että H elsin
gissä kuoli 14. 5. 1964 Koskella 
T.l. 1892 syntynyt kauppaneuvos 
Uuno A. Kokki. H änen juhlalli
set hautajaisensa olivat Helsingin 
Vanhassa kirkossa tiistaina tou
kokuun 26 pnä. R uum iinsiunauk
sen suoritti rovasti Heim er V irk
kunen, joka muistopuheessaan 
lausui: »M uistamme kauppaneu
vos K okin nöyränä, vaatim atto
m ana ja  lämm insydäm isenä ihm i
senä. N yt on hänelle kuolem an 
kautta  avautunut ovi iankaikki
seen eläm ään. Jum ala  on antava 
hänelle rauhan, olkoon täm ä 
meille lohdutuksena.».

Seuraavana päivänä kauppa
neuvos Kokki haudattiin Koskella 
T. 1. sukuhautaan Ester puolison
sa viereen.

Tuonen saalis kevätkautena on 
ollut Koskella verraten runsas. 
N iinpä Halikkolan Leppämäen 
em äntä A nna Josefina Urm as o.s. 
N okkala kuoli 2 8 .4 . 1964 m at
kalla Loim aan sairaalaan. H än 
oli syntynyt 2 5 .9 .1 8 8 5  Halikko- 
lassa ja siirtyi sam an kylän Lep
päm äen uudistilan emännäksi. 
A hkeruudella ja taidolla kohotti 
hän kotinsa Albert-puolison ja 
lastensa avulla. Syvä uskonnolli
suus antoi leim ansa tälle kodille. 
T äm ä seikka tuotiin esille niissä 
muistopuheissa, joita hänelle p i
dettiin. Siionin Kanteleen h a r
taa t laulut antoivat om an sävynsä 
hänen m uistojuhlalleen.

V iisi
yaakunaehdotusta
Vaakunatoimikunnan julis

tamaan vaakuna-aihekilpai- 
luun saapui viisi vaakunaeh- 
datusta. Toimikunta kokoon
tuu lähiaikoina valitsemaan 
parhaat ehdotukset.

»Oraitten päälle» ei tänä 
vuonna voitane tehdä kovin
kaan monenlaisia suunnitel
mia eli elintason mukaisia 
hankintoja etukäteen, ennen
kuin näkee, mitä on syksyllä 
säkissä. Vallankin hiesunse- 
kaiset savimaat näyttävät mel
ko totisilta, niinkuin sen en
tisen miehen lehmä. On siinä 
tuumailtu, että milläs veh
keellä noita savimaita voisi 
oikein muokkailla, jotta jälki 
tulisi laitalainen. Tänäkin 
vuonna kun kevät tuppasi 
myöhäiseksi kevätkylvöjä aja
tellen, niin tulipa sinne savi
koille mennyksi taas liian ai
kaisin ja vielä pyörivillä äkeil- 
lä. Pyörivä äes tekee kyllä ko
loja maahan ja hyviähän ne
kin ovat, mutta ei se muok- 
kaa tasaisesti koko ruoka- 
multa- ja kylvökerrosta. Nyt 
ollaankin taipuvaiset usko
maan piikkilataäkeisiin ja mo
net onnistuneet kylvöt niillä 
jo Koskellakin saatiinkin teh
dyksi. Ja  siihen ne sitten lop
puvatkin maamiehen mahdol
lisuudet: Hyvä kylvösiemen, 
asiallinen lannoitus ja muok
kaukset lataäkeillä sekä jyrää
minen maan ollessa sopivan 
kosteata. Vettä kyllä tulee tai
vaasta aikanaan ihan var
masti.

*

Rikkaruohosota jatkuu par
haillaan. Kaupassa on vain 
sataa lajia myrkkyä, että ota 
niistä selvää, mitä käyttäisi 
mihinkin »tautiin». Vaikka 
»lääkkeitä» on paljon ja eri 
nimisiä, selviää niistä kyllä 
melko helposti oikeille urille, 
kunhan tietää kaksi neljän 
»pokstaavin» ryhmää. Ensim
mäinen ryhmä on MCPA, eli 
aineet, jotka jo tuhoavat 
useimmat koskelaiset rikka
ruohot. Kun vielä jaksaa ta
vata DNBP, niin jo menee 
kaikki, jopa leskenlehtikin ja 
»rieskaohjakka», m utta ei 
vikruuti. Vikruuti ei vähällä 
jää toiseksi, m utta on sillekin 
kirjaimia, ja ne ovat TCA. 
Nyt ei muita troppeja enää 
tarvitakkaan, on vain sihdat
tava pakkauksen kylkeen, 
mitä kirjaimia siinä on ja en
nenkaikkea toimittava käyttö
ohjeen mukaan, jota on us
kottava yhtä tarkasti, kuin la

kia. Omia sekoituksia ei saa 
tehdä (sitä varten on piepo).

*

Maamiesseura vie isäntänsä 
tänä vuonna polkupyöräret- 
kelle Myllykylän ja Verhon 
kantille. Isännät ovatkin tuo
ta matkaa jo tiedustelleet ja 
ennen heinäaikaa sitten tar
koitus on lähteä. Mersut jäte
tään kotiin jo siitä syystä, että 
muutamat jo kävelevätkin. 
Mikään ei estä kyllä kävele
mästä, sillä tuntuupa sekin 
toiminta olevan seuran oh
jelmassa. Reissun aikana on 
mukavaa katsella naapurin 
touhuja, nähdä nurminatavil- 
jelyksiä, torajyväpeltoja, Elo- 
vehnää, siilokuivureita ja 
praakailla yhtä-suntoista. Kyl
lä ne jossain emännät poro- 
vettäkin eli kahvia keittävät, 
että kiitos vaan.

*

Siilokuivureitten rakentami
nen on luku erikseen. On ilah
duttavaa, että on päästy ali
tuisesta pussien kanniskelus
ta. Kun kerran viljansa tuu
tista pudottaa kuivuriin, niin 
sieltä se sitten ohjaillaan ele
vaattoria ja putkistoja pitkin 
niin kauan, että kaupan auto 
sen ottaa kärryilleen. Tähän 
hanttiin sen viljan käsittelyn 
tarvitsisi mennä vähänkin 
kookkaammassa talossa ja sii
hen se on jo mennytkin mo
nessa koskelaisessa talossa. 
Ja parhaillaan pykätään uusia 
hyviä kuivaamoita ja  viljava
rastoja. Yksinäiset pienet vil
ja-aitat ovat mennyttä histo
riaa.

*

Rakentamisesta puheenol
len esitettäköön kaino toivo
mus rakentajille ja se on se, 
että ne työkalukopit, jotka ai
na ensiksi rakennetaan työ
maalle, purettaisiin aikanaan 
pois. M uuten ollaan menossa 
ihmeelliseen hökkelityyliin, 
joka ei sovi koskelaiseen mai
semaan. Samoin kaikenlaiset 
rojuläjät ja vanhat röttelöt 
olisi syytä korjata jo poltto
puiksi, jollei niitä muuten saa 
palamaan. Maamiesseuran 
toimesta julistetaan pihar.hoi- 
tokilpailu, josta lähemmin 
myöhemmin.

*

VANHAT
PÖYTÄKIRJAT

KERTOVAT
Protokolla yhteisessä laillisella 

ajalla kuulutetussa kunnallisko- 
kouksessa Sulkalan kappalaispuus- 
tellissa heinäkuun 12 päivänä 
1869 kl. 2. j. p. p.

1 §.

H erra  G uvernöörin C. M. 
Creutzin läsnäollessa otettiin kes
kusteltavaksi ja m äärättäväksi ko
koukseen koolta kokoontuneitten 
seurakunnan jäsenten kanssa, m i
tä olisi tehtävä viinan salapolton 
ja salam yynnin estämiseksi täällä 
ja tultiin siinä seuraaviin päätök
siin:

l:si että kukin seurakunnan jä
sen on velvollinen kokem aan kai
kella tavalla etsiä, ilm oittaa ja 
edesantaa viinan salapolton ri
kosta ja pitäm ään velvollisuutensa 
om antunnon asiana; jonka täh 
den

2:si kukin yökunnassansa eli 
lukulahvossa tarkoin silmällä p i
tää  senkaltaiset lainrikkojat. — 
M utta

3:si jos nyt jossakin yökunnassa 
asiasta niin huolettom asti ja  lai- 
meesti vaari pidettäisiin, että lail
lisesti todistettua salapolttoa siinä 
tapahtuisi, niin m aksakoon jokai
nen perhekunta siinä yhden m ar
kan kunnalliskassaan, josta edes- 
antajalle m aksetaan 20 ja asian- 
ajavalle kruununpalvelijalle siinä 
tapauksessa ettei laillisesti sako
tetulta sakkorahoja saataisi, sa
moin 20 m arkkaa.

Monessa mielessä on Kos
kellakin pistetty hihat heilu
maan, kuten jo edellä olevas
ta on selvinnyt. Joku on jo 
lannoitellut metsiäänkin ja 
Tapion ojat vievät niistä liiat 
vedet pois. Pelloilla jatkuu sa
laojitus. Kotimainen Valmet- 
tikin on päässyt kunniaansa 
monien ulkolaisten rinnalle, 
onhan se saavutus sekin. Ja 
isäntä emäntineen ajaa »mer- 
sullaan» Tuimalaan, jopa 
kauemmaksikin. Se on elin
tasoa se. *

Maatalouskoelaitos tiedus
telee, että onko pelloissamme 
suokortetta. Se kun on vaa
rallista Mansikkien tervey
delle. Se on kukonkuusen nä
köistä. Onko sitä?

M. T.
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Maanviljelijöiden pikamatkat 
ulkomaille lisääntyvät

Se aika on ohi, jo llo in  
vain  m u utam at h arvat p ää
sivä t u lk om aille . M atk a lle
lähtö  o li r iip p u va in en  su u 
resta  rahasta. K un o li p a l
jon tarp eellisem p iak in  raha- 
reik iä  ku in  m atkustam inen , 
su h tauduttiin  u lkom aan m at
kaank in  ku in  turhuuteen  
y leen sä . T oista on n yt. K a ik 
ki am m attip iir it m atk u sta 
vat ja p äätep isteinä  ovat k o 
tim aan  n äh tävyyk sien  ohella  
yhä enem m än u lkom aat. 
M onet k osk e la ise tk in  ovat 
retk ik u n tien  m ukana o lleet 
m aan rajojen  u lkop uolella , 
ainakin  R uotsissa ja T ans
kassa.

Nykyaikana matkustami
nen ei ole enää ylellisyyttä. 
Enemmän kuin lomamatkoja, 
tehdään opintomatkoja. Yhä 
useammat maanviljelijät läh
tevät katsomaan minkälaista 
on maatalouden harjoittami
nen muissa maissa. Ulko
mailla on jo monia vuosia 
toiminut n.s. »Vihreä ren
gas», matkatoimistojen yh
teiselin, joka järjestää maa- 
talousmatkoja ympäri Eu
rooppaa. Pisimmälle maata- 
lousmatkailu on kehittynyt 
Ranskassa, missä yli kymme
nen vuotta on toiminut M aa
talous ja Matkailu-niminen 
matkatoimisto. Tätä esikuva
naan käyttäen ovat muut Eu
roopan m aat järjestäneet 
maanviljelijöiden matka-asiat.

4:si koska kruununpalvelija tu 
lee salapolton etsintöön ja hävittä
miseen, p itää jokaisen, jota hän 
siihen avuksensa kutsuu ja vaatii, 
estelem ättä menem än ja kaiken 
sen avun antam an kuin häneltä 
pyydetään ja hän taitaa. Joka il
m an laillista syytä sen kieltää, sa
kotetaan 10 m arkalla. Kuitenkin 
on lautakunnalla oikeus tutkia 
esteitten laillisuutta.

2 §.

Kaikki m itä edellisessä §:ssä 
viinan salapolton estämiseksi m ää
rättiin, se myös sen laittom an 
myynnin eli salakrouvauksen pois
tamiseksi äänestäm ällä päätettiin, 
kuitenkin sillä eroituksella, että 
missä yökunnassa laillisesti todis
tettua salakrouvausta tapahtuisi, 
niin m aksakoon jokainen perhe
kunta siinä 50 penniä kunnallis- 
kassaan, josta edesantajalle m ak
setaan 10 m arkkaa.

Viime talvena perustettiin 
Helsinkiin Maaseudun M at
katoimiston eli Matkayhty- 
män yhteyteen Vihreän ren
kaan sisartoimisto, jonka eri
koisalana on maataloudellis
ten opintomatkojen järjestä
minen muihin maihin. Toi
miston johtajana on itävalta
lainen, mutta suomea erittäin 
hyvin taitava metsäteknikko 
Pilz, joka on ottanut yhtey
den eri maiden maatalousjär
jestöihin ja maatalouden m at
katoimistoihin. Valitettavasti 
sen ensi askelet ovat olleet 
vielä näkymättömät. Kesä
kuun alussa pidettiin näet 
Ruotsissa kaksi maatalous- 
näyttelyä, Elmia Jönköpin- 
gissä ja Miia Malmössä sekä 
Hannoverin suurmaatalous- 
näyttely Saksassa. Toimisto 
järjesti jokaiseen näyttelyyn 
edullisen ryhmämatkan Suo
mesta, m utta ilmoittelun 
puutteessa vain harvat tiesi
vät lähteä mukaan. Tulevina 
vuosina toivottavasti ryhmä- 
matkoista saadaan paremmin 
hoidetut ennakkotiedot.

Uusia virikkeitä huokealla

Vihreän renkaan tarkoituk
sena on antaa maanviljeli
jöille mahdollisuus tutustua 
muiden maiden maatalouteen 
ja  samalla hakea uusia virik
keitä ja oppeja. Ruotsalaiset, 
tanskalaiset, norjalaiset, sak
salaiset, ranskalaiset ja eng
lantilaiset maanviljelijät m at
kustavat joka vuosi useina 
ryhminä naapurimaittensa 
maatalousnäyttelyihin, maa- 
tilakierroksiin jne. Tällaisilla 
seuramatkoilla kustannukset 
on saatettu minimiin, joten 
»tavallinen» ihminenkin pys
tyy menonsa hyvin maksa
maan. Vihreä rengas on myös 
todistuksena siitä, että maan
viljelijät haluavat olla valp
paina omassa ammatissaan, 
katsoa peltoja laajemmasta, 
eurooppalaisesta näkökul
masta eikä vain oman liite- 
rinsä takaa, ja solmia myös 
tuttavuussiteitä muiden mai
den maanviljelijöihin. Tämä
kin käy päinsä, sillä seura- 
matkoilla ovat aina tulkit mu
kana, joten kukaan ei kieli
taidottomana joudu pulaan.

Kielitaidottomuus ei muu
ten ole esteenä näille seurue- 
matkoille. Kukaan englanti
lainen pienviljelijä ei puhu

Entiset oppilaat 
onnittelivat

Täm än lehden  p a lsto illa  
on aikaisem m in  ju lk a istu  
opettaja  H i l d a  V i r t a s e n  
m u istelm a tu lostaan  K os
k e lle  v . 1924. N e ljä n n esv u o 
sisadan  hän  opetti k o sk e la is
ta nuorisoa Satopään  k ou 
lussa , k unnes siir ty i e lä k 
k ee lle  H einolaan . H elm ikuun  
20 pnä opettaja  V irtanen  
täy tti 80 vu otta  ja  joukko  
hänen en tisiä  op pila itaan  
m atk u sti sillo in  o n n itte le 
m aan häntä. P en tti S a t o -  
p ä ä kertoo seuraavassa  
syn tym äp äivän  herättäm istä  
ajatuksista .

Opettaja V irtanen oli työssään 
kuin suuren perheen äiti. Hänelle 
paikkakuntalaiset saivat tulla esit
täm ään surunsa ja m urheensa, ai
na hän suhtutui kaikkiin tasapuo
lisesti ja ym märtäväisesti auttaen 
ja neuvoen. Paikkakunta, jossa 
hän parhaat vuotensa vietti, oli 
pienviljelyseutua. Hänkin hankki 
itselleen palstan, jota hän m alli
kelpoisesti ja esimerkillisesti hoiti 
ja viljeli, tahtoen näinkin osoittaa 
kuuluvansa sam aan perheeseen.

Varttuneem pi nuoriso oli m yös
kin hänen sydäntään lähellä. Hän 
aloitti paikkakunnalla opintoker
hotyön tahtoen huolehtia koulun-

kuin omaa kieltään, eikä ku
kaan saksalainen saatikka 
ruotsalainen maanviljelijä 
hallitse m uuta kuin oman 
kielensä. Ja kuitenkin he 
matkustavat naapurimaissa 
jokaisena kesänä ennen pel- 
tokiireiden alkamista m at
katoimiston palkkaaman tul
kin opastuksella. Suoma
laisten maanviljelijöiden kan
nattaa pitää täm ä mieles
sä, jos joku heidän keskuu
destaan ehdottaa ensi kesäksi 
opintomatkaa ulkomaille. 
Suomalainen tulee muuten 
paremmin toimeen ulkomail
la omalla kielellään kuin 
muut kansallisuudet vieraassa 
maassa. Varsinkin eteläeu
rooppalaiset ovat avuttomia 
joutuessaan vieraaseen maa
han ilman koko ajan turvana 
olevaa tulkkia. Sen sijaan 
suomalaisista on monta tari
naa, kuinka he ovat eksyneet 
esim. Leningradin asemalla 
muista seurueen jäsenistä ja 
löytänet omin päin tiensä ho
telliinsa.

Koskelaiset ja yleensä var- 
sinais-suomalaiset ovat pa
remmassa asemassa muihin 
nähden siinä, että ulkomaat 
ovat heitä lähempänä. Tu
rusta voi lähteä alkuun, ja jos 
suuntaa seuramatkan tai yk
sityisen matkansa vaikka
Ruotsiin, on monia mahdolli
suuksia nauttia huokeasta
matkasta. Uusien autolautto
jen ansiosta Turusta lähtee 
kaksi vuoroa Norrtäljen kaut
ta Tukholmaan ja jos m at
kustaa päivällä eikä yöllä, ei 
tarvitse edes hyttipaikkaa,

jolloin edestakainen matka 
maksaa vain 32 mk. Jos mat
kustaa laivassa reitillä Tur
ku— Tukholma— Turku, on 
edestakaisen matkan hinta 50 
markkaa.

Ruotsiin matkustaville
Turusta lähtee joka päivä 

kello 11.10 autolautta Skan- 
dia M aarianhaminan kautta 
Norrtäljeen. M aarianhami
nassa lautta on kello 17 ja 
Norrtäljessä klo 20.00.

Autolautta Nordia lähtee 
Turusta joka ilta klo 23.00 
suoraan Norrtäljeen, missä se 
on seuraavana aamuna klo 
7.15.

Tavallinen matkustajalaiva 
lähtee Turusta klo 19.15, on 
Maarianhaminassa klo 2.00 
ja Tukholmassa klo 8.00.

Norrtäljestä lähtee joka 
päivä kaksi vuoroa Turkuun. 
Toinen lähtee kello 10.00 ja 
toinen klo 22.30. Tukhol
masta lähtee laiva Turkuun 
joka päivä kello 18.30.

Lisäksi ovat käytettävissä 
autolautat Helsingistä ja H an
gosta Gotlantiin ja sieltä Sak
saan Travemiindeen.

Yleensä ryhmäliput on ti
lattava kolme viikkoa ennen 
matkallelähtöä, mutta matkan 
suunnittelussa voi kääntyä 
matkatoimistojen ja ennen
kaikkea matkatoimisto Mat- 
kayhtymän maatalousosaston 
puoleen, jonka osoite on Mi
konkatu 8, Helsinki ja puhe
lin 61 814. Matkayhtymän 
osakkaina ovat muuten kaik
ki maatalous- ja osuustoimin- 
tajärjestömme.
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Opettaja Hilda Virtanen:

Säästä saadessasi!
Auta /tse itseäsi!

Päästyäni Helsingin M al
minkadun kansakoulusta 

30 .5 . 1899 lähes 13 vuo
tiaana syttyi minussa hellittä
mätön halu saada piano. Pu
huin asiasta vanhemmilleni 
mutta he vain ihmettelivät, 
että en huomannut miten 
ylenvoimaisen vaativa pyyn
töni oli meidän oloissa. En 
kuitenkaan hellittänyt, vaan 
otin asiani puheeksi yhä 
uudelleen koettaen keksiä 
mahdollisuuksia. Viimein ky
syin: »Jos menen ansiotyöhön 
kotiaskareiden lisäksi, niin 
saanko säästää ansiotuloni 
pianon ostoon.» Tämän eh
dotuksen vanhempani hyväk
syivät. Pian sain »Nya Pres- 
sen»-nimisen, joka päivä il
mestyvän sanomalehden jaka
jan paikan 20 markan kuu
kausipalkalla.

Musta, suuri matkalaukku 
pullollaan sanomalehtiä 

keikkui selässäni kun noin klo

sa jättäneistäkin lapsistaan. Jos 
tarvittiin pitäjän eri tilaisuuksiin 
puhujaa tai m uuta esiintyjää, aina 
hän oli valmis uhraam aan aikaan
sa ja  voimiaan. Usein hän talvisin 
kulki matkan, n. 8 km hiihtäen, 
mikä myös kuvasi hänen vaati
m attom uuttaan ja paikkakuntaan 
sopeutuvaisuuttaan. Opettaja V ir
tanen tunnettiin hartaana isän
m aanystävänä. H än kuului K os
ken Lotta-Svärd yhdistykseen ja 
M arttayhdistykseen toimien lisäksi 
raittiustyön vahvana tukijana. 
H än teki paljon työtä paikkakun
nan ja  m aan hyväksi.

Siirtoväen asutuksen aikana oli 
opettaja V irtanen valmis au tta 
m aan vaikeuksiin joutuneita, käy
tetyinhän kouluhuoneistoa tila
päiseen siirtoväen asutukseen.
Koulun keittolassa valmistettiin
ruoka-annoksia, joita hän vaivo
jaan säästäm ättä valvoi. H än oli 
aina heikkojen tuki ja turva koko 
opettajatoim ensa aikana vuosina 
1924— 1948.

Opettaja V irtanen asuu H eino
lassa om istam assaan osakehuo
neistossa keskellä kaupunkia.
M utta tarvitseehan hän myös ter
veyden heikennyttyä ja voimien 
vähennyttyä tällaista m odernia 
asuntoa,

Täällä hän voi pyhäpäivinä pis
täytyä kirkossa, joka on aivan lä 
hellä.

Keskustellessaan kanssani hän 
halusi tietää kaikkien kuulumiset

kuuden tienoissa aamuisin 
vääntäydyin Unioninkadulle. 
Piirini oli pitkä ja korkea. 
Ylös, alas Heikinkadun kivi
talojen portaita —  ei hissiä 
missään —  ja sitten alkoi ki
lometrien taival huviloihin 
Seurasaaren tien varrella aina 
Seurasaareen ja n.s. Pukin- 
saareen. Tämä tie oli silloin 
hyvin harvaan asuttu. Herras- 
huvila siellä täällä. Pyrypäi- 
vinä sattui toisinaan, että hy
pähdin pusseineni kainaloita 
myöten lumihankeen, kun ei 
vielä oltu ehditty aurata tietä 
sanomalehtitytölle. M utta ai
na lehdet tulivat perille, vaik
ka tyttöressu m ärkänä ja 
uupuneena saapui kotiin klo 
12 jälkeen. Kun olin jakanut 
lehteä neljä kuukautta oli Suo- 
mettaressa ilmoitus: —  Taf- 
felipiano myytävänä halvalla. 
Menin perhetuttavamme pia
nonsoiton opettajarouvan luo 
pyytäen häntä mukaani arvos-

yksityiskohtaisesti, eläytyen täysin 
aikaan 1924— 1948. Kaikkia enti
siä oppilaitaan hän muisti, ym m är
rettävästi lahjakkaita suurem m alla 
mielenkiinnolla. Jukka Heinoses
ta, joka on erinomaisesti menesty
nyt opin tiellä, hän oli kiinnostu
nut kuulem aan. Y lim alkaan kai
kista oppilaista, kuin myös paik
kakunnan muista asukkaista, hei
dän m enestymisestään ja työstään 
hän oli kiinnostunut. »Sampaan 
M aurin» (Leinon) hän m uisti k ilt
tinä hiljaisena ahertajana. Eräs 
»Voijuttu» oli myös hänen m ie
lessään ja herätti paljon hilpeyttä.

H änen kasvattityttärensä hoitaa 
häntä sairaanhoitajatyönsä ohella 
suurella ymmärtämyksellä.

Opettaja V irtasta onnitteli 80- 
vuotispäivänään Heinolan Semi
naarin entinen johtaja Lehtonen, 
joka on ollut opettaja Virtasen se- 
m inaarinaikainen opettaja, pitäen 
hänelle kauniin puheen. Myöskin 
m uita opettaja Virtasen seminaa- 
rinaikaisia luokka- ja opettajato- 
vereita kävi ilahduttam assa häntä 
käynnillään. Lukuisat sähkösano
m at ja adressit todistivat hänen 
laajasta ystäväpiiristään.

Vietettyäni parituntisen opettaja 
Virtasen luona lähdin paluum at
kalle vakuuttuneena siitä, että 
käyntini ja  koulupiiriläisten ter
vehdys ja kuulumiset erikoisesti 
ilahduttivat opettaja V irtasta h ä 
nen juhlapäivänään.

telemaan k.o. koneen kelpoi
suutta. Hän tuli ja totesi sen 
vielä kelpaavan tehtäväänsä, 
mutta hinta oli 100 markkaa 
ja minulla oli palkkarahojani 
vain 80 mk. Hätääntyneenä 
tarjosin niitä kaupparouvalle 
luvaten kuukauden kuluttua 
loput. Ystävällinen rouva 
alensi hinnan niin etten jää
nyt velkaa, vaan olin heti 
tuon haavekapineen sanomat
toman onnellinen omistaja. 
Pulmana oli vain, miten saa
da tuo painava »pelitoosa» 
tärisemättä Kruunuhaasta 
Iso Roobertinkadulle, missä 
vuokrakotimme silloin sijaitsi. 
Hyväntahtoinen myyjä neuvoi 
tilaamaan neljä sotilasta kan
tamaan sitä. Pelokkaana pu
jahdin Kaartin kasarmin por
tista. Pihalla tuli vastaani 
muuan sotilas, jolle puhuin 
asiani. M utta hän ei suostu
nut lähettämään, ellen itse 
menisi määräämään ketkä ha
luan. Oli siis mentävä oppaan 
seurassa kasarmin suureen 
eteishalliin, jossa solttupojat 
istuivat nelittäin leveillä ik
kunalaudoilla. Osoittaen en
simmäistä ryhmää sanoin: —  
Vaikka nämä. He saivat ko
mennuksen heti lähteä. He 
marssivat katukäytävällä ja 
minä jalkakäytävällä.

Saavuttuamme perille soti
laat nostivat painavan pe

lin vankoille hartioilleen ja 
vaellus alkoi kotiani kohden. 
Siellä lainasin yhteisestä jou- 
lusäästölippaastamme neljä 
hopeamarkkaa sotilaitten kan- 
topalkaksi. Minulle näet oli 
jo etukäteen sanottu, että se 
homma maksaa hopeamar- 
kan miestä kohti.

Piano oli siis onnellisesti 
paikallaan kamarissa ja pelin 
sanomattoman onnellinen 
omistaja lähti viivana kerto
maan äidille asiasta. Hän tie
tysti otti ihmetellen vilpittö
mästi osaa riemuuni.

Jatkoin alussamainitsemaa- 
ni ansiotyötä edelleen yhteen
sä 10 kuukautta, joten sain 
soitonopettajani palkkioksi 
hopeamarkan tunnilta.

O tettuani 20 oppituntia oli 
Suomettaressa ilmoitus: 

»Vasta-alkaja haluaa alkeis
opetusta pianonsoitossa». 
Empimättä lähetin vastauk
sen ilmoitukseen. E ipä aikaa
kaan, niin muuanna iltahetke- 
nä pari arvokkaan hienosti 
puettua naishenkilöä ilmestyy 
keittiöömme, jossa äiti silloin 
sattui askaroimaan. Kuulin 
kamariin, jossa olin soitta
massa alkeisharjoituksia nais
ten äänet:

—  Täälläkö soitonopettaja 
asuu?

—  Ei, kyllä täm ä on ereh
dys, vastaa äitini. M utta sa
massa minä astuin esiin tun
nustaen, että olin vastannut 
ilmoitukseen. Äiti torumaan: 
—  Kaikkea sinä homssotat, 
mikäs soiton opettaja sinä 
olet! M utta minä puolustau
duin. —  Ajattelin, että kun 
minä jo olen selviytynyt kah
destakymmenestä näytesoitto- 
tunnista, niin olenhan siis sen
verran edellä vasta-alkajasta.

Vieraat olivat perin ihas
tuneet ja hyväksyivät varauk
setta esitykseni ja niin minus
ta tuli vajaan 14 vuotiaana 
senaattorin tyttären kotiopet
taja pianonsoitossa. Minulle 
maksettiin 50 penniä hopeas
sa tunnilta, mutta sain käydä 
kaksi kertaa viikossa, ja li
säksi sain joka kerta hyvän 
tarjoilun »jalkapatikastani». 
Kun itse maksoin opettajalle
ni hopemarkan tunnilta ilman 
tarjoilua olivat opintoni tästä 
lähtien selvästi tulovoittoisia.

Sivutuotteena e.m. hommas
ta molemmat sisaret ja 

veljeni innostuivat itseopiskel- 
len tutustumaan soiton alkei
siin. Taffelini oli aina äänes
sä, milloin joku meistä oli ko
tosalla. Toisinaan oli parikin 
soittajaa yht’aikaa.

Lähdettyämme kodista an
siotyöhön eri puolille Suomea 
taffelini myytiin romuna puu- 
arvostaan. Kaksi entisen lap- 
suuskotimme poikasista omis
taa nykyään oikean pianon, 
mutta minä, valtion e^ke- 
muori, en taffelini jälkeen ole 
omistanut toista soittopeliä.

O suuskassan k ä y ttö tili on saanut yh ä  su u rem 
m an suosion  k osk ela isten  keskuudessa . K aupan  
k aik k i portaat ovat jo  to ttu n eet ottam aan vastaan  
k äyttö tilin  ta lle tu ssh ek k ejä , Joten  n iiden  rahaksi 
m uuttam inen  pankissa  e i ole vä lttäm ätön tä . —  
T ieten k in  m yös k a ik k i pank it lu n astavat käyttö -  
tilin  ta lletu ssh ek k ejä , nehän ovat yh tä  se lvää  rahaa  
kuin  se te litk in , m utta  va in  tilin om ista jan  n im el
lään  vah v istam ia . S iksi k äy ttö tili on varm a. K ä y t
tö tilin  om istajan  rahat ovat sam alla  kertaa  sekä  
task ussa  että  pankissa. P ank issa  ne k asvava t kor
koa. K O SK E N  T. L. O SU U SK A SSA

A u ra s e n  K ir ja p a in o , F o rs s a  1964


