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»MADE IN KOSKI T.L.«
H elsin g in  rautatietorin  

varrella  on erään suuren  
m uotita lon  näyteikku nassa  
uusinta ranskalaista  m uotia  
niin a lk uperäisiin  ran sk a la i
siin  ku in  k otim aisiin k in  k an 
k aisiin  sov itettu n a . Sadat 
oh iku lk ijat p ysäh tyvä t p ä i
vän  m ittaan  täm än ikku nan  
eteen , suuri osa heistä  p o ik 
keaa sisä lle . T ästä liik k eestä  
v a litsev a t nuoret pääkau - 
p u n k ila iset takk insa  ja k ä 
velyp u k u n sa . V aatte id en  s i
säpuolelta  puttuu va in  la p 
punen, jossa  lu k isi m ade in 
K oski. H elsin g in  k adu illa  
näet k ävellään  K osk ella  te h 
dyissä vaatte issa . V uodesta  
1949 a lk aen  k irk on k ylän  v a -  
kiotaloih in  ku u lu n u t L aak 
sosen tek s tiili-  ja  vaa tetu s-  
liik e  on vu osien  m ittaan  la a 
jen tu n u t n iin , että  se  on jo  
pien i tehdas k esk e llä  p itä 
jää.

Mellilän tien risteyksessä, 
piharakennuksen kahdessa 
kerroksessa on 25 työntekijän 
tehdas. Yksi huone on täynnä 
sähköompelukoneita, toisessa 
ovat leikkuupöydät, kolman
nessa prässäyskoneet ja pape
risia kaavoja riippuu seinillä. 
Liikkeen johtajana on rouva 
Taimi L a a k s o n e n ,  joka 
kertoo liikkeensä luonteen 
muuttuneen 15 vuoden aika
na kokonaan. Kymmenen vuot
ta sitten vaatturi Laaksosella 
oli kymmenen työntekijää, 
jotka valmistivat takkeja ja 
pukuja ympäri maata markki
noitavaksi. Viisi vuotta sitten 
tuli liikkeestä Minkki Oy:n 
alihankkija ja nyt menee koko 
tuotanto tähän suurliikkee
seen. Käytännössä kaikki ta

Prässääjä V eikko Laaksonen on ollut liikkeen palveluksessa kymmenen vuotta ja hän antaa takeille ja kävely-
puvuille viimeisen silauksen.

pahtuu niin, että tämä helsin
kiläinen työnantaja lähettää 
Koskelle Pariisista ostetun 
mallitakin, joka täällä pure
taan ja prässätään. Sen osien 
mukaan leikataan työnantajan 
määräämistä kankaista uudet 
osat samalla soveltaen niihin 
suomalaisen vartalotyypin mi
tat. Tästä alkaa sitten sarja- 
valmistus, johon osallistuvat 
mestarit, leikkaajat, ompelijat 
ja prässääjät. Kaksi kertaa vii
kossa lähtee Laaksosen pihalta 
valmis vaatekuorma takkeja ja 
kävelypukuja Helsinkiin, mis
sä takkeihin kiinnitetään vielä 
mahdolliset turkikset.

Suuri sarjavalm istus

Suurliike suosii kotimaisia 
villakankaita, joiden laatu on

korkealuokkainen, mutta teh
taan eräässä huoneessa on 
mitä ihanin valikoima pastel- 
linvärisiä paksuja, mutta silti 
kevyitä ranskalaisia kankaita. 
Niitä on paljon, mutta jokais
ta vain yhden takin tai kävely- 
puvun verran. Suurliike näet 
saattaa lähettää myös yksilö- 
työnä tilatun takin tai käve
lypuvun valmistusmääräyksen 
Koskelle. Malli lähetetään va
lokuvana ja kangashan on val
miina Koskella. Koska suur- 
liike on tunnettu erikoisesti 
myös nuorten tavaratalona nu
mero 38 on yleisin koko. Toki 
mukana ovat myös 40: n, 
42: n ja 44: n koot, mutta 
48 on erittäin harvinainen. 
Jotakin mallia saattaa suur- 
liike tilata 1000:kin kap
paletta ja vuosituotanto nou
see näin 8000— 10000 erilai

seen »tavaraan». Työntekijää 
kohden valmistuu liikkeessä 
noin puolitoista takkia päi
vässä riippuen takin mallista, 
joka saattaa tikkauksineen olla 
erittäin suuritöinenkin.

Hiljattain on Loimaalla 
avannut ovensa Kommandiitti
yhtiö Laaksonen, jossa 10 
työntekijää valmistaa ns. ke
vyttä valmisvaatetta. Leningit, 
popliinitakit yms. lähtevät 
Loimaalta Helsinkiin, mutta 
paljon tehdään Loimaalla 
myös kappojen alkutyötä, joka 
sitten lähetetään Koskelle vii
meisteltäväksi.

L iike antaa opetuksen

Rouva Laaksonen sanoo 
työntekijöistään, että he ovat 
enimmäkseen nuoria tyttöjä
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Mallimestari Niilo Kangasmäki piirtää kaavat ja seuraa myös ompelijoiden 
työtä. Hellin Tuomola on ollut kohta kuusi vuotta liikkeen ompelijana.

Rouva Taimi Laaksonen ja hänen kaksi poikaansa huolehtivat kirjan
pidosta ja johtavat liikettä. Varsinaisia johtajatitteliä ei kuulema kukaan 

heistä käytä.

Pitkälti toistakymmentä ompelijaa mahtuu tähän huoneeseen ompelemaan. Leikkaaja Samuli Laaksonen leikkaa tottuneesti paksua kangaspakkaa 
Sähkökoneet surisevat, ja työtahti on kiivas kuten kaikessa tehdastyössä. kaavapiirrosten mukaan.

Koskelta, Mellilästä ja Ypä
jältä, ja ovat joko hiukan tai 
ei ollenkaan tottuneet kone- 
työhön. Useimmat opetetaan 
täällä kädestä pitäen, ja har
millista työnantajan kannalta 
on, että vihdoinkin oppimaan 
saatu neitonen lähteekin Tur
kuun töihin. Oppilastyö on 
kallista, koska se on hidasta,

mutta ammattiompelijoitahan 
ei maaseudulta saa. Kaikki 
työntekijät mallimestareita lu
kuunottamatta saavat tunti
palkan ja työtunnit määräyty
vät suurliikkeen tahdin mu
kaan. Joululomat ovat pitkät 
ja tietysti palkattomat, samoin 
muiden pyhien seudut. Jos 
suurliikkeen myynti on jona

kin sesonkina hiljaista, ei val
mistuskaan voi olla silloin 
suurta.

Suuri tek stiilivarasto

Jokainen koskelainen on 
käynyt Laaksosen myymälässä, 
jossa on tavaraa, kangaspak
koja, sukkia, lankoja, vaattei

ta, miesten pukuja, naisten 
takkeja ja pukuja kaaosmaise
na varastona. Sieltä löytää 
kaikkea mahdollista tekstiiliä, 
sillä nykyajan tekstiilikauppo
jen pitää kuulema olla moni
puolisia, jotta asiakkaiden 
vaatimukset täytettäisiin. Asi
akkaat määräävät myös kan- 
gaslaadut. Rouva Laaksonen
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P E R I S L U O T T O L A I N A T
Maaliskuun 12. pnä v. 1965 

on annettu laki maatalouden 
perusluotosta, elokuun 19. pnä 
asetus sen täytäntöönpanosta 
sekä elokuun 24. pnä maata
lousministeriön päätös perus- 
luottojen enimmäismääristä ja 
maatalousministeriön päätös 
perusluottolainojen yleisistä 
lainaehdoista.

Edellä mainitun perusluottolain 
tarkoituksena on maatalouden pää- 
omantarpeen tyydyttämiseksi edis
tää perusluoton saantia maatalou
dellisiin tarkoituksiin ja tällaisen 
luoton ehtojen helpottaminen. Näi
den tarkoitusten toteuttamiseksi 
myönnetään laissa säädettyihin tar
koituksiin maanosto-, sisarosuus- ja 
rakentamislainoja, joita yhteisesti 
nimitetään perusluottolainoiksi. 
Lainat myönnetään rahalaitosten 
omista sekä itse käyttöönsä hank
kimistaan varoista. Perusluottolain 
nojalla tapahtuvasta lainoitustoi- 
minnasta on annettu mm. seuraavia 
ohjeita.

Kenelle lainaa?

Lainaa voidaan myöntää vain 
omistamaltaan maatilalta itselleen 
ja perheelleen pääasiallisen toi
meentulon saavalle lainan hakijalle, 
jonka ori katsottava taloudellisen 
asemansa puolesta olevan perus- 
luottolainan tarpeessa. Lainaa voi-

mainitsee, että villakankaat 
eivät saa maksaa 12 markkaa 
enempää metriltä, muuten ne 
jäävät vain hyllykoristeiksi. 
M utta tässäkin hintaluokassa 
oli paljon muodikasta kangas
ta, kuten koko Euroopan val
lannut Higgins-ruudullista 
kangasta. Myymälässä kaupan 
olevat miesten ja naisten pu
vut tilataan muilta hyviksi 
katsotuilta tehtailta.

Kaikki liikkeen 25 työnte
kijää asuvat kotonaan ja kul
kevat työhön omilla autoil
laan, polkupyörillä tai linja- 
autoilla. Tehdaslaitoksen ei 
myöskään tarvitse pitää työ
maaruokalaa työntekijöilleen, 
vaan nämä käyvät syömässä 
aamiaisensa Nikkilän baarissa. 
Näin yksikin tehdas antaa jo 
työllisyyttä paikkakunnalle. 
Sitä mahtuisi lisää, kun vain 
olisi yrittäjiä.

daan myöntää myös tilattomaan 
väestöön kuuluvalle lainanhakijalle, 
jos hän on itselleen ja perheelleen 
maatilataloudesta pääasiallisen toi
meentulon saavan maatilan omis
tajan etenevässä polvessa oleva su
kulainen tahi ottolapsi taikka tä
män etenevässä polvessa oleva su
kulainen. Muussa tapauksessa ei ti
lattomaan väestöön kuuluvalle hen
kilölle voida myöntää perusluotto- 
lainaa. Yhtenä lainansaannin ehto
na on, että hakija on maatalouteen 
käytännöllisesti perehtynyt ja sen 
harjoittamiseen kykenevä sekä että 
hän antautuu hankittavan maatilan 
hoitamiseen.

Perusluottolainan tarpeessa lai- 
nanhakijan katsotaan taloudellisen 
asemansa puolesta olevan silloin, 
kun hänellä ei ilmeisesti ole tar
vittavia käyttövaroja käteisenä ra
hana, pankkitalletuksina, arvopape
reina tai muuna näihin verrattavana 
omaisuutena ja mikäli hän ei voi 
saada varoja suorittamatta kestävää 
maatilametsätaloutta vaarantavia 
hakkuita.

Jos lainanhakija on ennestään 
saanut lainaa valtion varoista tai 
varoista, joista valtio maksaa kor
kohyvitystä, samaan tarkoitukseen, 
mihin hän hakee perusluottolainaa, 
ei perusluottolainaa tällöin voida 
myöntää. Rakentamislainaa ei myös
kään voida myöntää sellaiselle lai
nanhakijalle, joka on saanut uutis- 
tilan perustamispalkkiota samaan 
tarkoitukseen.

Lainalajit

V a r s i n a i s t a  m a a n o s t o -  
l a i n a a  myönnetään maatilan 
hankkimisen rahoittamiseksi. H ar
kittaessa maanostolainan myöntä
mistä kiinnitetään m uun ohessa 
huomiota mm. siihen, että ostettu 
tila on kokonsa puolesta lainoitus
kelpoinen, että lainanhakija on pe
rusluoton tarpeessa, että lainanha
kija täyttää lainansaajaan nähden 
asetettavat vaatimukset, että kau
palla ei pirstota maatilaa maan käy
tön kannalta epätarkoituksenmukai
sella tavalla ja ettei tilasta ole mak
settu maataloudelliseen tarkoituk
seen käytettäväksi yli paikkakun
nan käyvän hinnan. Kaikki maini
tu t näkökohdat huomioidaan myös 
harkittaessa sisarosuuslainan, sisar- 
osuuslainaan verrattavan maanosto
lainan ja lisämaanostolainan myön
tämistä. Lainoitettava tila ei yleen

sä saa käsittää peltoa yli 50 ha:n 
eikä metsän tuotto  saa olla yli 300 
km3/v .

S i s a r o s u u s l a i n a a  voidaan 
myöntää tilan osakkaalle tilan 
m uitten osuuksien ostamiseen. 
Yleensä on pyrittävä ostamaan 
kaikki osuudet, sillä maan käytön 
kannalta epätarkoituksenmukainen 
pirstominen ei tässäkään tapauk
sessa saa tulla kysymykseen. Sikäli 
kun kauppahintaa on määrätty 
maksettavaksi ostajan vanhemmille 
tai toiselle heistä, ei tätä kauppa
hintaosuutta lainoiteta, ellei van
hemmilla ole osoitettu olevan eri
koista käteisvarojen tarvetta.

N s . s i s a r o s u u s l a i n a a n  
v e r r a t t a v a a  m a a n o s t o -  
l a i n a a  voidaan myöntää tilan 
kaupan rahoittamiseen silloin, kun 
vanhemmat myyvät tilansa yhdelle 
lapsistaan ja määräävät kauppahin
nan tai osan siitä maksettavaksi 
ostajan sisaruksille ennakkoperin- 
nön luontoisena suorituksena. Sitä 
osaa kauppahinnasta, joka näissä
kin kaupoissa maksetaan vanhem
mille itselleen ei lainoiteta kuin 
niissä tapauksissa, joissa vanhem
milla on katsottava olevan erityistä 
käteisvarojen tarvetta. Lainan 
myöntämisen ehtona on taas näis
säkin lainoissa se, että edellä se
lostetut yleiset lainoitusedellytykset 
ovat olemassa.

L i s ä m a a n o s t o l a i n a a  li
säalueen hankkimisen rahoittami
seksi voidaan myöntää silloin, kun 
ostettava tila tai alue sijaintinsa 
puolesta soveltuu tarkoituksenmu
kaisesti viljeltäväksi yhdysviljelyk
sessä lainan hakijan ennestään 
omistaman maatilan kanssa. Lisä- 
maakaupoissakaan ei saa pirstoa 
valmiita maatiloja niin, että tämä 
olisi ristiriidassa maatalousmaan tar
koituksenmukaisen käytön kanssa. 
Maanostolainaa saadaan myöntää 
vain sellaisen lisäalueen hankkimi
seen, että se yhdessä ostajan ennes
tään omistaman maan kanssa muo
dostaa lainoituskelpoisen tilan.

Milloin kauppaan sisältyy myös 
irtaimistoa, ei irtaimen osuutta 
kauppahinnasta lainoiteta.

Lainaa saadaan myöntää enintään 
se määrä, jonka lainan hakijan kat
sotaan välttäm ättä tarvitsevan 
kauppahinnan suoritukseen. Laina
määrä ei kuitenkaan saa ylittää 
75 % :a  kauppahinnasta.

Jos kauppakirjassa on sovittu 
määrättyjen lainojen siirtymisestä

ostajan vastattavaksi, ei näiden 
maksamista varten saa myöntää 
perusluottolainaa. Jos hankittavaa 
omaisuutta rasittavien lainojen 
poismaksamisesta sitä vastoin on 
sovittu luovutuskirjassa, saadaan 
tällaisten velkojen maksuun myön
tää perusluottoa.

Lainoituskelpoisen kaupan ra
hoittamiseksi otetun tilapäislainan 
maksamiseen voidaan myöntää pe- 
rusluottolainaa.

Jos hankittavaan omaisuuteen 
kohdistuu valtion varoista myön
nettyjä lainoja tai lainoja, joista 
valtio suorittaa korkohyvitystä, ei 
näiden ja myönnettävän perusluot
tolainan yhteismäärä saa ylittää 
75 % kauppahinnasta.

Perusluottolainaa voidaan hakea 
myös kauppakirjaluonnoksen perus
teella. Tällöin on lainan tultua alus
tavasti myönnetyksi laadittava lo
pullinen kauppakirja asiallisesti sa
mansisältöisenä kauppakirjaluon
noksen kanssa. Laina myönnetään 
tällöin ennakkopäätöksen mukaise
na.

R a k e n t a m i s l a i n a a  myön
netään uusien kotieläin-, talous- ja 
ulkorakennusten ja niihin kuulu
vien laitteiden rakentamista sekä 
tällaisten entisten rakennusten ja 
laitteiden parantamista, uusimista 
ja laajentamista varten lainoituskel
poisen maatilan omistajalle. Asuin
rakennusta varten ei perusluotto
lainaa voida myöntää. Lainaa saa
daan myöntää vain taloudellisesti 
ja rakennusteknillisesti tarkoituk
senmukaisten rakennusten rakenta
mista varten. Rakennusten tulee 
vastata tilan nykyistä tuotantoa, 
olla helposti laajennettavissa tai 
muutettavissa tuotantosuunnan 
m uutosten mukaisesti sekä olla 
pohjaratkaisultaan käytännöllinen 
ja tarkoituksenmukainen sekä ra
kenteiltaan riittävän kestävän. Ra- 
kentamisaika on 3 vuotta lainan 
myöntämisestä lukien. Rakentamis
lainaa saadaan myöntää enintään 
65 % hyväksytyn kustannusarvion 
määrästä. Rakennustyötä ei saa 
aloittaa ennen kuin lainahakemuk
sesta on tullut päätös.

Perusluottolainojen korko on 
4 % valtion maksaessa lisäksi kor- 
kosubventiota rahalaitoksille.

Perusluottoasioissa tarvitaan ra
halaitosten asiantuntemusta, olkoon 
kysymys sitten erilaisista maanosto- 
tai sisarosuuslainoista tai rakenta- 
mislainoista. Tätä asiantuntemusta
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Vanhat valokuvat kertovat

tarjoaa jäsenilleen ja asiakkailleen 
Kosken T.l. Osuuskassa. Ennen
kuin tehdään mitään ratkaisevia 
päätöksiä, ennenkuin laaditaan 
kauppakirjaa ja ennenkuin hanki
taan rakennussuunnitelmaa, on 
hyvä ottaa yhteys osuuskassaan. 
Neuvomme voivat olla rahallisesti- 
kin arvokkaita. Osuuskassaan voit
te aina tulla keskustelemaan asiois
ta, se ei maksa mitään.

Me olemme vuosien kuluessa 
hankkineet tietoja ja kokemusta 
maankäyttölainoitustoiminnassa. Pe- 
rusluottolainat eivät ole mitenkään 
syrjäyttäneet maankäyttölainoitusta. 
Maankäyttölainoja myönnetään 
edelleen ja ne ovat ehdoiltaan edul
lisempia kuin perusluottolainat. 
Perusluottojen on katsottava tule
van avuksi silloin, kun tilan koko 
on niin suuri, ettei maankäyttölai- 
naa enää voida myöntää. Perusluot- 
toasia on vielä uusi, m utta niitä 
myönnetään jo tällä hetkellä ja me 
olemme paneutuneet tähän maata
louden lainoitustoiminnan alaan. 
Perusluotto ja maankäyttölaina- 
asioissa samoin kuin kaikissa muis
sakin pankki- ja notaariaattitoimin- 
taan liittyvissä asioissa voitte luot
taa asiantuntemukseemme ja ha
luumme palvella.

Urpo Kinnula

Tällä kerralla valokuvamme 
kertoo karjanhoitokursseista. 
jotka järjestettiin Hongiston 
Purhaalla joskus 1903— 1905. 
Lounais-Suomen maanviljelys
seuran palveluksessa oli kar- 
janhoidonneuvojana silloin 
Juusela-niminen konsulentti, 
joka aina muisti kutsua valo
kuvaajan kurssiensa päättäjäi- 
siin. Hänen tahdostaan kaikki 
talossa olleet pieniä lapsia 
myöten oli otettava valoku
vaan. Eri puolilta maakuntaa 
löytyy paljon tällaisia »Juuse
lan kurssikuvia» ja niissä on 
mukana sellaisiakin henkilöitä, 
jotka elämässään ainoan ker
ran esiintyivät valokuvassa. 
Kun kenties tässäkin kuvassa 
on henkilöitä, joista ei muuta 
kuvaa löydy, pyysimme M artti 
V i r t a s e n  luetteloimaan 
kaikki henkilöt syntymäkotin- 
sa seinältä löytyneestä valoku
vasta:

Y l ä r i v i s s ä  ( v a s e m 
m a l t a ) :  Helmi Jaakkola
(o.s. Posti), Jalmari Jaakko
la, Selma Posti (Jaakkola), 
Kustaa Virtanen-Seppä, Bertta 
Ulgren (M ikola), Juuso Posti, 
Taimi Kujanpää, Rauha Uoti, 
Arvo Virtanen, Elina Särä

(Julia), Bruno Puras ja Mart
ta Rinne (M ikola).

K e s k i r i v i s s ä  : Ida
Anttila (Löyhä), Oskari Pos
ti, Juho Uoti, Helga Ali-Sarja, 
Hilda Yrjönvuori (A nttila), 
Hulda Kaskinen (Jaakkola), 
Hilma Laiho (Väli-Kleme), 
Hilma Leino (Linsten), Ali
na Kallio (Löyhä), Hilma 
Kantola ja Aina Leskinen 
(Kaisla).

A l a r i v i s s ä :  Iivari Pos
ti, Fanni Posti (M äki), Kalle 
Naumi, Sofia Naumi, Kustaa 
Anttila, Vappu Anttila, Au- 
roora Puras, sylissä Tauno Pu
ras, edessä pikkutytöt Aili Pel
tola (Puras) ja Agda Puras.

E d e s s ä  p ö y d ä n  t a 
k a n a  istumassa vasemmalla 
Oskari Puras ja kurssien pitäjä 
Juusela.

Tässä yhteydessä on aihetta 
mainita, että herastuomari Os
kari Puras toimi pitkät ajat 
Turun Sanomain ahkerana 
kirjeenvaihtajana Koskella. 
Hänen uutisiinsa ja pitäjäkir- 
jeisiinsä sisältyi paljon ajan
kohtaista Kosken historiaa.

Osuusmeijeri 

laajentaa ja 

uudistaa

Kosken T.l. Osuusmeijeri to
teuttaa uudistusohjelmansa, 
joka käsittää uusia ja uusitta
via tiloja kaikkiaan n. 3.000 
m3. Työt aloitettiin viim e ke
väänä ja rakennusohjelma to
teutunee ensi kevääseen m en
nessä.

Uudistussuunnitelman on laati
nut Keskusosuusliike Hankkijan 
rakennusosasto. Hankkija hoitaa 
myös putki- ja sähkötyöt, jotka 
tehdään laskutyönä. M uutkin työt 
ovat meijerin omaa työtä. Työmaa- 
mestarina on Aimo Rantala Hum p
pilasta. Rakennuksella on työnteki
jöitä tällä hetkellä kaikkiaan 17.

Rakennuksen uudisosa käsittää 
voinvalmistusosaston, voin ja mai
don varastointitilat, piimän valmis- 
tustilat, laboratoriotilat ja sosiaali
sia tiloja. Uudistuksessa on varau
du ttu  myös höyrykattilan uusimi
seen ja rakennettu tilat uudelle 
kattilalle. Uudistusohjelman puit
teissa hankitaan uusi maidon vas- 
taanottovaaka ja palautusvaaka, se
paraattori, maidon säilytysaltaat 
28.000 litralle maitoa, kerman kä
sittelylaitteet ja uusi vastaanotto- 
kuljetin.

Isännöitsijä Aulis Saarimaa lu
pasi meijerin valmistuttua järjestää 
»piimäjuhlan», jonka yhteydessä 
meijerin jäsenillä on tilaisuus tu
tustua uusittuun meijeriin.

M ARRASKUU, . .
jatk. siv. 6

M utta kauppias Kustaa Vuo
rinen oli nousuhumalassa ja 
hän haukkui lahjakkaasti 
kaikki puolueet ja kaikki läs
näolleet »puoluemiehet». Sil
loin alkoivat kaikki puhua 
yhtaikaa ja me pakenimme 
ulos Turun tuliaisia odotta
maan.

M utta ulos asti kuului Vuo
risen julistus: —  Kyllä te siinä 
nyt riitelette suurlakon saavu
tuksista, mutta minä sanon 
teille, ettei Suomessa olisi ta
pahtunut mitään suurlakkoa, 
ellei Kuropatkin olisi saanut 
Port Artturissa japseilta perin 
pohjin selkäänsä.

Vanha Koskelainen
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Tarkkailuyhdistyksen tuotokset 1964—65
Luettelossa ovat mukana vähintään 170 voirasvakiloa

tuottaneet karjat.

omistaja lehmä-
luku

1 Mikko Jalli ......... . 4,6
2 Aarne N ik k i ......... . 3,4
3 Ilkka N a u m i......... . 6,1
4 Antti Välimaa . . . . 5
5 Eino Raitanen . . . . 5,6
6 Erkki Saari ......... . 10,8
7 Vilho Lehtilä . . . . 6,4
8 Pentti Naumi . .  . . 7,6
9 M artti Urmas . . . ■ 9,4

10 Yrjö Uusitalo . . . ■ 4,3
11 M artti Virtanen . . 14,9
12 M artti Beranger . . 6,9
13 Paavo Ollinen . . . . 5,8
14 Eero Tiensuu . . . . 6,4
15 Lauri Mutkala . . . . 6,4
16 Alpo Nummela . . . ■ 4,1
17 Arvo P e lto la ......... • 3,9
18 Aarne Hokka . . . . 11,3
19 Ilkka Luhtala . . . . 6,5
20 Toivo Pullinen . . . • 4,4

rotu
tuotos
maitoa

VOl-
rasvaa %

Ay 6076 276 4,5
Ay 6176 274 4,4
Ay 6172 266 4,3
Ay 6063 263 4,3
Ay 5647 249 4,4
Ay 5381 247 4,6
Ay 5348 246 4,6
Ay 5322 245 4,6
Ay 5459 241 4,4
Ay 5234 240 4,6
Sk 4749 238 5,0
Ay-Sk 5087 236 4,6
Ay 5350 233 4,3
Sk 4283 232 5,4
Ay 5276 231 4,4
Ay 4940 231 4,7
Ay 4951 228 4,6
Ay 4851 228 4,7
Ay 5665 227 4,0
Ay 5323 227 4,3

omistaja lehmä-
luku

21 M atti Levonen . . . .  5,3
22 Keijo Toivonen . . 11,2
23 Väinö Kujala . . . .  6,1
24 Paavo Takamaa . . 7,1
25 Reino Teivonen . . 7,1
26 Pauli Pellonperä . . 3,8
27 Eino Tamminen . . 5,8
28 Arvo K u ja la   4,8
29 Vilho T u i t tu   4,6
30 Veikko Manner . . 3,7
31 Allan Kattelus . . . .  7,7
32 Yrjö Virtanen . . . .  11,3
33 Esko S y rjä lä   3,8
34 Sylvi Raitanen . . . .  4,1
35 Antti K a l l io   10,4
36 Erkki Tamminen . . 9,1
37 Esko Uotila ..........  6,1
38 Rauni Yli-Vesala . . 7,7
39 Pauli Kattelus . . . .  6,5
40 Uuno Tamminen . . 8
41 M artti Rahkonen . . 13,4
42 Eeli Laakso ..........  6,1
43 M artti Jalli ..........  8,1
44 Lauri L ä h d e   1,9
45 Eino Tiensuu . . . .  6,2
46 Tauno Koivisto . . 4,7
47 Väinö Rintala . . . .  2,8
48 J. Kokki (perik.) . .  3,9
49 Eero Mikkola . . . .  4,9
50 Hannes Mäkinen . . 4,1
51 N. Kärri (perik.) . . 9,8
52 Eino Salonen . . . .  5
53 Lauri A h o la   5
54 Lauri S im ola   9,5
55 J. Reiman (perik.) 8,5
56 Kai Tuomola . . . .  6,2
57 Ilmari Haavisto . . 5
58 Toivo Kulo ..........  9
59 Yrjö Luhtala . . . .  7,2
60 Väinö Uutela . . . .  7,4
61 Olavi Alhaisi . . . .  9,7
62 Sigrid Aarnio . . . .  11,8
63 Arvi Uusitalo . . . .  5,5
64 Toivo R in n e   4
65 Yrjö Haapanen . . . .  5,7
66 Tuure Posti (perik.) 11,7
67 Tyyne Liipola . . . .  10,9
68 M atti Uusitupa . . . .  8,2
69 Janne Vähätalo . . . .  10,8
70 A. Puras ................  11,6
71 Into K ä r r i ................  9,8
72 Hannu Anttila . . . .  3,6
73 Raimo Koskinen . . 4,4
74 Toivo S e p p ä   7,9
75 Eero Väinölä . . . .  7,9
76 Yrjö M ik o la   6,5
77 Hugo Siikarla . . . .  11,1
78 Lauri U rm a s   7,3
79 Elma Väinölä . . . .  4,7
80 Orvo Puolaviita . . 8,9
81 Kauko Pettänen . . 5
82 Reino Koskinen . . 3,4
83 Kalle Haapasalo . . 3,4
84 Reino Heinonen . . 9,7

tuotos VOl-
rotu maitoa rasvaa %

Ay 5040 225 4,5
Ay 5210 221 4,2
Ay 5051 221 4,4
Ay-Sk 4737 219 4,6
Ay 4512 218 4,8
Ay 5043 217 4,3
Ay 5008 216 4,3
Ay 4727 216 4,5
Ay 4782 212 4,4
Ay 4989 210 4,2
Ay 4946 209 4,2
Sk 4154 208 5,0
Ay 4834 207 4,3
Ay 4831 207 4,3
Ay-Sk 4597 207 4,5
Sk 4512 207 4,6
Ay 4512 206 4,6
Ay 4410 206 4,7
Sk 4503 205 4,6
Sk 4146 205 4,9
Ay 4806 204 4,2
Ay 4722 204 4,3
Sk 4301 204 4,8
Ay 4563 203 4,5
Sk-Ay 4657 201 4,3
Ay 4981 200 4,0
Ay 4479 199 4,4
Sk 4428 198 4,5
Ay 4558 197 4,3
Ay 4423 197 4,5
Ay 4299 195 4,5
Sk 3962 195 4,9
Sk 4123 193 4,7
Sk 3761 193 5,1
Ay 4063 192 4,7
Ay 4487 191 4,3
Ay 4378 191 4,4
Ay 4376 190 4,3
Ay 4341 190 4,4
Ay-Sk 4199 190 4,5
Ay 4356 188 4,3
Ay 4320 188 4,3
Sk 4109 188 4,6
Ay 4673 187 4,0
Ay 4115 187 4,5
Ay-Sk 4348 186 4,3
Sk 3888 186 4,8
Ay 4515 185 4,1
Sk 3962 185 4,7
Sk-Ay 3881 185 4,8
Ay 4369 184 4,2
Ay 3828 184 4,8
Ay 4585 183 4,0
Ay 4591 182 4,0
Sk-Ay 4143 182 4,4
Ay 4074 182 4,5
Sk 3899 182 4,7
Sk 3936 180 4,6
Ay 4373 179 4,1
Sk 4064 179 4,4
Sk-Ay 3889 179 4,6
Ay 4247 178 4,2
Ay-Sk 4187 178 4,2
Ay 4489 177 3,9

Jatk uu  seur. siv .
Osuusmeijerin rakennustyömaalla syntyy pian valmista ja sitten pidetään

piimäjuhlat.
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M A R R A S K U U N  S U U R 
L A K O S T A  60 V U O T T A

N uoret isännät pitävät omaa kokoustaan osuuskassan kerhohuoneessa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Toivo Urmas ja johtokunnan puheen
johtaja Aadi Kattelus luovuttavat kansakoululautakunnan edustajille 
'Väinö Tuomiselle ja M atti Saariselle asiakirjan, jonka mukaan osuuskassa 
lahjoittaa kansakoululaisille 200 kappaletta käsivarsiheijastimia turvaamaan 

lasten koulumatkoja liikenteeltä.

Venäläisjapanilaisen sodan 
seurauksena oli syntynyt v. 
1905 rauha, joka oli nöyryyt
tävä Venäjän keisarikunnalle. 
Siksi lokakuun lopulla puh
kesi Venäjällä lakkoja ja le
vottomuuksia. Suomessakin 
julistettiin suurlakko. Tampe
reella pidettiin marraskuun 1. 
pnä v. 1905 suuri kansalais
kokous, missä hyväksyttiin 
Yrjö Mäkelinin laatima ns. pu
nainen julistus, jonka mukaan 
Suomi oli —  pysyen Venäjän 
valtakunnan erottamattomana 
osana —  tunnustettava erityi
seksi valtioksi. Seuraavana 
päivänä kymmenen tunnettua 
taiteilijaa, mukana mm. Axel 
Gallen ja Robert Kajanus il
moittivat kannattavansa pu
naista julistusta. Marraskuun 
3. pnä järjestettiin Helsingin 
rautatietorilla suuri kokous, 
missä mainittu julistus hyväk
syttiin hieman muutettuna.

Kun venäläisiä panssarilai
voja tuli Helsingin satamaan 
ja venäläistä sotaväkeä oli liik
keellä, jännittyivät mielialat 
pääkaupungissa. Lähinnä Leo 
Mechelin laukaisi tilanteen 
neuvottelemalla kenraalikuver
nööri Obolenskin kanssa suur
lakon lopettamisen ehdoista.

Luotsilaiva Eläköön’in kap
teeni lähetettiin viemään nuo

85 Aimo K a llio   8
86 Uuno Hörkkö . . . .  12,2
87 Olavi L e in o   11
88 Pekka Selänne . . . .  6,3
89 Juho Savela ............ 6,1
90 Vilho Ojala ...........  7,1
91 Frans Heinonen . . 4,8
92 Olli Koivunen . . . .  6,7
93 Onni Lähteenmäki 5,4

ehdot Pietariin, sillä rautatie
liikenne oli seisauksissa. Kei
sari Nikolai kirjoitti aamuyös
tä marraskuun 4. pnä Pietar- 
hovissa julistuskirjan, jolla 
saatiin Bobrikovin aikana syn
tynyt laittomuustila päätty
mään ja samalla luvattiin Suo
melle eduskuntauudistus.

Marraskuun 6. pnä v. 1905 
suurlakko julistettiin päätty
neeksi, mutta punakaarti, joka 
lakon aikana oli järjestäytynyt, 
päätti olla hajaantumatta. Se 
yritti estää liikkeiden avaa
mista, jolloin suojelukaartilai- 
set karkoittivat punakaartin 
patrullit. Hakaniemen torilla 
tapahtui kahden kaartin yh
teenottoja ja näin kylvettiin 
kansalaissodan siemen Suomen 
kansan keskuuteen.

Suurlakkoviikolla muodos
tettiin myöskin uusi senaatti 
Leo Mechelinin johdolla. Sii
hen meni mukaan myöskin so
sialistinen opettaja Kari, joka 
tämän vuoksi erotettiin puolu
eesta. —  Sosiaalidemokraatti
seen puolueeseen liittyi tähän 
aikaan paljon herroja, jota ni
mitettiin marraskuun sosialis
teiksi.

Kun rautatieliikenne pysäh
tyi suurlakkoviikon ajaksi ei
vätkä sanomalehdetkään il
mestyneet, elettiin varsinkin 
Kosken takaisessa hiljaisessa

Sk 3760 176 4,7
Ay 4075 175 4,3
Ay 4431 174 3,9
Sk-Ay 3929 174 4,4
Ay ' 3782 174 4,6
Ay 3953 171 4,3
Sk 3926 171 4,4
Sk 3790 171 4,5
Sk-Ay 4098 170 4,1

kappelissa pelkästään huhujen 
varassa. Pitäjässä oli vain 
muutamia puhelimia . . .

»Kosken herralla», isännöit
sijä Nybergillä, oli puhelinyh
teys helsinkiläisiin ystäviin ja 
siksi hän keisarillisen julistuk
sen tiedoksitulon jälkeen hä
lytti meijerin hallituksen ko
koon Kosken kartanoon. Hän 
antoi perinpohjaisen tilanne
katsauksen ja toi siinä julki 
toivon, että saadaan perustus
laillinen senaatti.

Jotta asiasta olisi jäänyt jo
tain historiaankin, pantiin 
Kustaa Virtanen tekemään 
koollaolosta pöytäkirja. Siinä 
lausuttiin julki, että junien 
kulun pysähtymisen johdosta 
olivat Hankoon matkalla ol
leet voit jääneet seisomaan vii
koksi Mellilän asemalle, m ut
ta se oli pieni vahinko verra
ten siihen hyötyyn, mikä isän
maalle oli suurlakosta koitu
nut. Alle merkitsivät kaikki 
isännät nimensä.

Mutta kun lehdet pääsivät 
ilmestymään ja selittämään 
suurlakon tapahtumia, alkoi 
Suomen kansan keskuudessa

ankara väittely. Mekin jou
duimme suurlakkoviikon jälil- 
tä kuulemaan tuollaisen väit
telyn. Kotoa lähetettiin nouta
maan jotakin pakettia Num
melinilta (Alhaisilta). Tuvas
sa oli paljon ukkoja, mutta 
Nummelin huomasi kuitenkin 
pienen pojan ja kysyi asiaa. 
Sanoimme asiamme ja Num
melin sanoi: —  Seimi ei ole 
Turusta vielä tullut, saat odot
taa.

Jäimme odottamaan ja yh
dessä tunnissa viisastuimme 
enemmän kuin ennen kuukau
sissa. Värjäri Vyhtinen kan
natti Mäkelinin punaista julis
tusta ja oli sitä mieltä, että 
suurlakko lopetettiin kesken. 
Nummeliini puolusti suomet- 
tarelaisten varovaista kantaa, 
m utta suutari Salminen tol
kutti, että »Mechelin on viisas 
porvari».

Oli siihen joukkoon eksynyt 
joku nuorsuomalainenkin, 
mutta häntä emme tuntenut. 
Alituiseen hän hoki: —  Pe
rustuslailliset tässä maan pe
lastivat, »Kosken herra» sa
noi . . . Jatkuu siv. 4

Tarkkailupiirien keskimääräiset tuotokset

piiri tilaluku lehmiä
tuotos
maitoa voirasvaa %

1 31 198,7 4578 206 4,5
2 26 192,6 4367 194 4,4
3 30 193,4 4385 195 4,4
4

keskim.
26 197,4 4097

4357
181
194

4,4
4,45

Maanviljelysseuran keskituotos tarkkailuvuonna 1964—  
1965 oli 4,661 kg maitoa ja 212 kg voirasvaa, keskirasva- 
prosentti 4,5.
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O L E N  K O S K E L T A  K O T O I S I N
Koskelaissyntyinen Juho O ja la  muistelee  

IV

Riihen seinä oven päältä alkoi 
kuivua ja lämmetä. Elojen tyvet 
parsia vastaan alkoivat myös kui
vua. Seuraavana aamuna klo 5 ai
kaan neljä täysi-ikäistä, miehiä ja 
naisia, pari naista, lasta tai van
husta aloittivat riihen puinnin. Kun 
riihen ovi lykättiin auki tulvahti 
riihen aukosta lämmin löyhkä vas
taan. Parsilta pudotettiin eloja lat
tialle. A lettiin lyödä niitä seinään, 
että jyvät varisivat niistä riihen lat
tialle. Seiniin huiskitut sitomat 
työnnettiin väliovesta luuan puo
lelle. Siellä ne levitettiin lattialle 
neljään poikkipäisriviin. Puijat pui
vat avatut sitomat kahteen kertaan, 
välillä ne käännetään ja alimmat ja 
ylimmät vaihtaen ja olkia pudis
taen. Puim inen toim itettiin vars
toilla, m utta myös kepeillä ja ke
pakoilla. Joskus vielä häkkien pääl
läkin. Vielä uudelleen pudistetut 
oljet sidottiin olkisiteillä 60—70 
cm läpimittaisiin olkikimppuihin. 
Kimput tehtiin puolentoista oljen 
pitkiä. Siteet kierrettiin edellisenä 
iltana kosteista oljista. Riihen lat
tialta kerättiin parempaa viljaa, rii- 
hijyviä, kuin luuaviljaa eli puitu ja 
varissut vilja puhdistettiin äyskä- 
reillä viskaamalla luuan lattialle. 
Myöhemmin tehtiin puhdistus vis
kuukoneella.

Kevätviljojen puinti riihessä ta
pahtui samalla tavalla, m utta irral
lisena.

Kylässä oli yksinäisiä miehiä, 
jotka ammattinaan kävivät taloissa 
riihiä puimassa. Ruisriihipäivästä 
oli palkka vanha kappa rukiita. Ke- 
vätviljariihipäivästä kaksi vanhaa 
kappaa samaa viljaa, jota oli pui
nutkin.

Vaikka elettiin luontaistaloutta 
ja tultiin omilla toimeen, oli sel
laisia menoja, joihin tarvittiin myös 
rahaa. Rahan tulon suuruus oli ra
joitettua silloisissa oloissa. Isä ehti 
käydä muuraamassa Oskarin kanssa 
kesäaikana. Talvella tehtiin rekiä 
ja ne myytiin Turussa Tuomaan 
markkinoilla. Myös metsäajoihin 
kahdella hevosella ehdittiin usein. 
O lin itsekin mukana kahtena tal
vena.

Välistä oli viljaakin myydä. Paik
kakunnan kauppias G. C. Pentti
nen ja pienemmät kauppiaat eivät 
viljaa eivätkä muitakaan maatalous
tuotteita ostaneet. Tavarat kulje

tettiin  Turkuun itse, yli 60 km 
matkan. Matka kesti kaksi päivää. 
T urun kauppiailla oli vajat ja ka
tokset hevosia ja kuormia varten, 
sekä kortterituvat yön viettoa var
ten. Näiden käyttö velvoitti myy
mään tuotteet ko. kauppiaalle sekä 
ostamaan suolan ym. kauppatava
ran heiltä.

Luettelen muutamien tavaroiden 
ym. hintoja tulevien eläjien näh
täväksi. Kerron muutamien koh
dalla myös lisätietoja niiden val
mistuksesta ja hankinnasta.

Ruis 18 p. kg, hl 12 mk. Kaura 
12 p. kg. Heinät 5 p. kg, häkki 
10 mk. Pahnat häkki 6 mk. Pitkät 
köysioljet 3 mk. Apilansiemen 1 
m k/kg. Timotei 50 p /kg . Pellavan
siemen 1 m k/kappa.

Sianliha 1 m k/kg. Naudanliha 
50 p/kg. Lampaanliha 80 p /k g  tai 
1 m k/kg. Maito 10 p /litra . Voi 2 
m k/kg. Kotitekoinen juusto 40 
p /kpl.

Hyvä hevonen 150 mk. Kyntö- 
hevonen 20 mk. Varsa 50 mk. Lyp
sylehmä 40—60 mk. Pikkuvasikka 
4 mk. Lammas 10 mk. Porsas 4 
mk. Kana tai kukko 1 mk. Kanan- 
poika, 4— 6 viikkoa vanha, vietiin 
Turkuun. Metsälintujen rauhoitus
aikana se maksoi 40 p /kp l.

Metso 3 mk. Koppelo 2,50 mk. 
Teeri 1 mk. Jänis 1 mk. Pyy 40 p. 
Ketun turkki 8 mk. Tapporaha 2 
mk. Maakotkan tapporaha 5 mk. 
Kanahaukan tapporaha 3 mk. Ka
nahaukan poikasesta tapporaha 1 
mk. Tapporahan maksoi kunta.

Alopeensiemen 3 m k/kg. Tora- 
jyvät 1 .m k/kortteli, Pajunparkki 
8— 10 p /kg . Koivunparkki 8 p /kg. 
Kuusenparkki 5 p /kg . Tuohipihti, 
jossa 100 neliökyynärää koivutuoh- 
ta 6 mk. Kantoterva 30 p /tuoppi. 
Tiilet 10”x5”x2,5” 3 m k/100 kpl. 
Suuremmat kalliimpia.

Hyvän rengin vuosipalkka 100 
mk ja ylöspito. Karjapiian palkka 
60 mk. Lapsenpiika sai ruoan ja 
vaatteet. Hakokuorman pienennys 
tarhassa 50 penniä. Lehtikerpun 
teko metsässä 15 p. Pellavien keh- 
räys karkeeksi loimilangaksi 30 
p /naula. Kudelanka 20 p/naula. 
Kiulu 1 mk. Ämpäri 1,50 mk. 
Saavi 2,50—3 mk. Tuohikontti 2 
mk. Tuohivirsut 1 mk. Kessut 30 
p/naula. Lum put leiviskä Jum pro 
kahvia.

Säästäväisiä

Maataloudessa oli rahan käyttö 
vähäistä. Lapset oppivat ymmärtä
mään säästämisen hyödyn ja rahan 
suuren arvon. Tahdottiin omistaa 
markka, tai useampiakin. Talletin 
saamaani ensimmäistä markkaani 
pitkät ajat seinähirren halkeamassa 
siinä pihaladossa, missä veljieni 
kanssa kesällä nukuimme. Elojen 
sitomisesta elotalkoissa tuli vähän 
rahaa. Pajun kuorien kokoaminen, 
parkistaminen oli tuottoisampaa. 
Keväällä mäihän aikana olin äidin 
ja sisareni Sofin kanssa muutamia 
kertoja parkistamassa. Saimme So
fin kanssa kumpikin kuoria kokoon 
noin 10 kg. Äiti keräsi kaksi ker
taa enemmän. Parkistus oli haus
kaa, kun sai olla metsässä, jossa 
oli paljon kaunista ja ihmeellistä. 
Hyttysistä vain oli kiusaa. Pajua 
kasvoi vesiperäisillä mailla ja n iit
tyjen reunoilla. Kertunniityssä oli 
pajua valtavat määrät. Pajua siellä 
vain kasvoikin. Puiden katveessa, 
niityn reunassa, oli Kertunniityn 
lähde, uhrilähde. Vakavina olimme 
sen reunalla, sillä se oli pyhä paik
ka. Sen vesi oli kirkasta, vähän 
kylmää ja hiljalleen valui sitä nii
tylle. Se oli lääkettä. Lähteellä käy
tiin pesemässä kipeitä käsiä, jalkoja 
ja kirveleviä silmiä. Jokuset äidit 
olivat lapsensakin lähteellä pesseet. 
Saadakseen apua sairauteen oli läh
teelle myös uhrattava terästä tai 
hopeaa, silmäneuloja tai hopearahaa. 
Lähde oli lähes 1 m etrin syvyinen. 
Kirkkaan veden läpi näkyi lähteen 
pohjalla neuloja, 25 p. ja 50 p. 
rahoja. Ne säilyivät siellä. Ei ollut 
terveellistä ottaa niitä, sillä ottaja 
sairastui samaan tautiin, minkä pa
rantamiseen lahja oli uhrattu. Niin 
mekin uskottiin.

Forssan matka

Eräänä kesänä tuli kotipaikka
kunnalle kehoitus Forssan tehtaalta 
kerätä tehtaalle väriaineeksi sian- 
puolan varsia. Niistä maksettiin 
tehtaalle tuotuna 10 penniä kilolta. 
Salpausselän rinteet kasvavat tätä 
rönseilevää ja helposti maasta ir
toavaa kasvia yltänään. Kymmeniä 
kuormia kuljetettiin tätä helposti 
saatavaa tavaraa Salpausselältä

Forssaan. Isä oli myös yrityksessä 
mukana ja sain tehdä yhden mat
kan Forssan karavaanissa.

Kuormaa otettiin noin 400 kg. 
Matkalle lähdettiin illalla. Se kulki 
Sorvaston, Perttulan Mannisten, 
Vaulammin ja Jokioisten kautta. 
Aamulla olimme Forssassa. Matkaa 
oli 45 km. Yöllä oli vilpoinen kul
jettaa kuormaa. Valoisana kesäyönä 
näin maaseudun elämää sen todelli
suudessa. O li suuria kyliä, komeita 
taloja, huonoja asuntoja. Useita 
kirkkoja. Vastaan tuli paimen kar
joineen. Keskiyöllä lypsettiin erääs
sä lypsytarhassa. Miehiä ja hevosia 
oli yöllä pellolla työssä. M uutamat 
tien varrella seisojat kysyivät, on
kos parkkia ja saivat vastaukseksi 
»rukiita» ja kirosanan. Forssan teh
taat muodostui useasta monikerrok
sisesta punatiilisestä rakennuksesta. 
Eräällä portaalla otettiin kuormat 
vastaan. Rakennusten seinustalla oli 
suuri varasto rautaputkia ja muuta 
rautaromua. Tausan Evertin, naa
purin pojan kanssa pyysimme erääl
tä herralta rautaputken palasia voi- 
mistelutangoksi ja huiluksi. Herra 
käski meidän itse valita tarvitse
mamme putket. Kun kysyimme hin
taa, sanoi herra tehtaan lahjoitta
neen ne meille.

Se oli hyvä matka. Puolavarsista 
maksettiin 11 penniä kilolta, sillä 
ne olivat vihreitä ja kuivia. Meillä 
pikkupojilla oli m atka täynnä mie
lenkiintoa ja uusia näkemyksiä. Ja 
rautaputket. N e olivat kaiket kesät 
ahkerassa käytössä. Kehityin Ever
tin kanssa taitavaksi tankovoimis- 
telijaksi.

Lukutaito vaivan takana

Varhaisina aikoina ja vielä m inun 
lapsuusajalla äidit antoivat lapsille 
ensimmäisen opetuksen lukemisen 
taidossa. Lukutaitoiset vanhemmat 
sisaret opettivat myös nuorempia 
sisaria lukemaan. Pojat olivat huo
noja ja laiskoja lukemaan, eikä 
heistä ollut opettajaksi. Pojilla oli 
mielenkiintoisempia ja hauskempia 
hommia kuin lukemaan oppiminen. 
Kylässä oli myös muutamia luku
ja opetustaitoisia naisia, jotka pien
tä maksua vastaan opettivat lapsia 
lukemaan sisältä ja ulkoa. Kotini 
lähellä asuva Ylhäisten Miina antoi
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monelle lapselle alkeisopetusta lu
kutaidossa. M uistiko monikaan olla 
Miinalle kiitollinen häneltä saa
masta tarpeellisesta ja jalosta lu
kutaidosta. Kun hän opetti luke
maan, hän samaan aikaan teki käsi
töitä. Hän karstasi villaa, kehräsi 
niitä, taikka kutoi sukkia ja vant- 
tuita. Näin vanhan isoäitini opet
tavan Koivukylän Rangelinin poi
kaa Anttilan isossa tuvassa. Samas
sa tuvassa piti myöhemmin Liedon 
Kiusalan Raukkalasta kotoisin ollut 
komea kiertokoulun opettaja Hilda 
Heinonen koulua. Kun äitini sisar 
Karoliina oli ensimmäistä päivää 
kiertokoulussa Harmaankylän Mu- 
tilla, luuli hän, että äiti on taita
nut kuolla, kun niin paljon laule
taan ja veisataan. Karoliina juoksi 
kesken kouluajan ottamaan kotoa 
selvää, jos äiti todella on kuollut. 
Äiti eli ja Karoliina palasi kouluun.

Minulle ja toisille lapsilleen äiti 
antoi ensi opetuksen lukutaidossa. 
Me nuoremmat lapset saimme lisä- 
opetusta seurakunnan kiertokou
lussa. Ensimmäisessä kiertokoulus
sani toimi opettajana Kodisjoelta 
kotoisin ollut ja Turun Lancaste- 
koulun käynyt koulumestari Frans 
Oskar Menander. Koulua pidettiin 
Tausan vanhassa tuvassa. Tuvassa 
pidettiin pystyvalkea ja lämmitet
tiin leivinuunia. Tupa oli hyvin 
lämmin talvellakin. Opetusta an
nettiin sisä- ja ulkoluvussa, kirjoi
tuksessa ja virren veisuussa. Vei
sattiin Iloitse morsian, Sen suven 
suloisuutta ja Sun haltuus. Menan
der oli hyvä opettaja. H än oli kuin 
isä oppilaille. Toisen koulun kävin 
kevätkesällä Partelan kylän Kupin 
talon salissa. Opettajana oli Me- 
nanderin tytär Hilda. Hänen ope
tuksensa oli vähän kylmää. Pojat 
eivät noudattaneet järjestystä. Grö- 
nin Eeli, suurikokoinen poika, oli 
tottelematon. Oppitunnin aikana 
hän kaiveli sormillaan haisevia var- 
paanvälejään, olimme paljain ja
loin. Kun opettaja sanoi ettei saa 
pidellä jalkoja ja kaivella haisevia 
varpaanvälejä, sanoi Eeli: »Mikä 
mun kaivaakseni on», Eelin istu
mapaikka oli akkunan kohdalla 
arkun päällystä. Hän katseli akku
nasta mitä ulkona tapahtui, eikä 
seurannut opetusta. H ilda ei opet
tanut meille virsiä. Hänen mielilau- 
lujaan oli Siionin kanteleesta Oi 
minkä onnen autuuden. Sitä lau
lettiin joka päivä aluksi ja lopuksi.

Kolmannen kouluni aloitin myös 
Tausan vanhassa tuvassa. Koulu- 
mestari opettaja Menander sanoi 
minulle: »Mene sinä kansakouluun, 
ei sinun koulusi tämä ole». Lähdin 
kahden pojan kanssa kansakouluun. 
Siellä oli samanaikaisesti sisään- 
kirjoitus. Tulimme hyväksytyiksi 
kouluun. Suoritin koulun loppuun 
asti parhaana oppilaana. Mainitse
mani kaksi poikaa jäivät luokalle 
ja erosivat koulusta.

Jatkuu

Kosken T.l. Osuuskassa rahoittaa myös nyt kireän rahan tilanteessa vilja

kauppaa aikaisempien vuosien tapaan. Siksi voitte tänä syksynäkin ilmoit

taa viljanostajalle pankiksenne Kosken T.l. Osuuskassan, oman pankkinne.

Muutoksia korkosopimukseen
Rahalaitokset ottavat jälleen vastaan talletuksia indeksitileille myös julkis

oikeudellisilta yhdyskunnilta. 

Nosto-oikeutta säästötileiltä on korotettu 2.000 markasta 3.000 markkaan 

kuukaudessa ja käyttötililtä 3.000 markasta 4.000 markkaan kuukaudessa.

Miksi osuuskassan asiakkaana 

onnistutte helpommin

Yksityiset henkilöt ovat saaneet yli 90 % osuuskassojen myöntämistä lai
noista. Talletustilejä on jo yli 2 milj. ja tallettajia kaikista yhteiskuntaluo
kista. Käyttäkää Tekin osuuskassaa, se on Teidän etunne mukaista, sillä 
osuuskassa on yksityisen ihmisen tapa saada enemmän joustavaa pankki
palvelua ja taloudellista varmuutta. 1250 TOIMIPAIKKAA — OSUUS- 
KASSAN LÖYDÄTTE HELPOSTI. 

I H M I N E N  -  P A L V E L U  -  O S U U S K A S S A

Osuuskassan tallelokero on 

turvallinen säilytyspaikka ja 

osuuskassan maksupalvelu- 

tili vapauttaa turhista huo

lista. Osuuskassan yösäilö- 

laitteet on puolestaan asen

nettu  uuteen toimitaloomme 

liikkeitä ja yrittäjiä varten.

OSUUSKASSA — 

AIKAMME 

PANKKIPALVELUA Melliläntien alkuvaiheet muistava sukupolvi ihmettelee ajan kehitystä 
katsellessaan tiellä pyöriviä koneita. TV H :n  miehet kiveävät tien ja ensi 
kesänä saadaan astella asvalttikatua pitkin  Mellilän- ja Sorvastontietä 

Forssantielle asti ja Härkätietä Someron rajalle.

A u rasen  K irjapaino, Forssa  1965.


