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Teolli
suuttako? Koskelaisten äänestysprosentti vaaleissa 86

Teollisuutta maaseudulle, siinä 
nykyajan iskulause. Teollisuuden 
avulla toivotaan saatavan paikka
kunnalle työtä ja varallisuutta. Ja 
epäilemättä kehittynyt teollisuus 
kykenee hankkimaan molempia, 
mutta teollisuuden alkuun saami
nen seudulle, jossa sitä ei ennes
tään ole, ei ole helppo tehtävä. Mai
nitsen muutamia vaikeuksia, jotka 
maaseudun yrittäjän on voitettava 
ennen kuin teollisuuslaitos voi toi
mia.

Ammattitaitoista työväkeä ei ole. 
Se on opetettava ja nykyisen lain
säädännön mukaan maksettava täs
tä opetusajasta melkein täysi am
mattitaitoisen palkka. Sitä mukaa 
kuin ammattiväkeä saadaan koulu
tetuksi, siirtyy paras osa siitä kau
punkeihin, joten koulutus on jat
kuvaa. Kysytään siinä kovaa yrit
täjää, joka kykenee tällaisen työn 
tekemään.

Teollisuus tarvitsee toimintati- 
Ioikseen suuret rakennukset ja pal
jon kalliita koneita. Rahaa tarvi
taan paljon. Eikä riitä se, että teol
lisuuslaitos saadaan pystyyn. Se 
tarvitsee myöskin käyttövaroja jat
kuvasti. Niiden puuttuessa on mo
ni teollisuuslaitos sortunut.

Voiman saanti on liian kallista. 
Sähkötariffit ovat korkeat ja liitty
mismaksut kohtuuttom an suuret.

Korkomenot ovat alkavalle yri
tykselle suuret, varsinkin jos jou
tuu hätäpäissään käyttämään vek- 
seliluottoa.

M utta kaikkein ratkaisevin mer
kitys on verottajilla. Ei ole pelkoa, 
että ulkopuolisia yrittäjiä tulee 
kuntaan, jossa viljellään runsaasti 
mätkäytysveroja. Ja harvoin nou
see omasta kunnasta sellaisia teki
jöitä, jotka edellämainitut vaikeu
det voittavat.

M utta jos kaikesta huolimatta 
sellaisia löytyy niin kunta on heistä 
saanut hyvän veikkausvoiton.

M v. Kalle Rauhala pudottaa  äänestyslippunsa uurnaan. Valvojana  
liikkeenharj. Väinö Kantanen.

Näissä eduskuntavaaleissa vedo ttiin  nuorisoon, koska se oli äänestäjä- 
enem m istönä.

Eduskunnan »maalisvaaleis- 
sa» koskelaisten äänestyspro
sentti oli 86. Alikulmalla se oli 
89,9 ja Hongistolla 88,7. Sor- 
vastolla päästiin 85,3 ja Talo- 
lassa 80,1 prosenttiin.

Keskustapuolue sai ääniä 
1084 (1175) kokoomus 269
(255), liberaalinen kansanpuo
lue 99 (143), sosiaalidemok
raatit 178 (132) ja SKDL 315

(392). Hyväksyttyjä ääniä oli 
1945 (v. 1962 2097) ja otteita 
54.

Eniten sai ääniä Mauno Jus
sila: 303. Muista keskustapuo
lueen ehdokkaista sai V. 3. 
Sukselainen 286, Katri Kaarlo- 
nen 172 ja Urho Kähönen 131 
ääntä. SKDL:n Aimo Laiho sai 
174 ääntä ja kokoomuksen 
Tauno Vartia 128 ääntä.

Toivo Urmas



Pitäjän 'yhteishyvä’ Arvid Puras

O skari Puras perheineen. Edessä A rvid . K uva o te ttu  v. 1889.

Arvid Puras katselee ikkunastaan 
lumimyrskyä ja suuria kinoksia.

—  Tämä talvi on samanlainen 
kuin vuonna 1899, jolloin olin vii
sitoistavuotias. Isä lähti Pietariin 
Suuren lähetystön mukana. Tulles
sa juna juuttui lumikinoksiin ja 
hevosellakin oli täysi työ kahlata 
Mellilästä K oskelle. . . Naapurit 
tulivat kuuntelemaan uutisia ja isä 
kävi naapureissa. Kylän elämä oli 
vilkasta. Perheet olivat suuria, lap
sia ja lehmiä paljon . . .

Arvid Puras muistaa olleensa Ta
id an  koululla isänsä mukana siinä 
kokouksessa, jossa päätettiin ruveta 
keräämään koskelaistenkin nimiä 
Suureen adressiin. Kalle Penttinen 
oli puheenjohtajana ja hän selitti 
asiaa selkeästi ja isänmaallisesta 
Valtiollisista asioista puhuttiin  sii
hen aikaan paljon. Ihmiset seurus
telivat kylissä ja koko pitäjässä 
enemmän keskenään kuin nyt. Aina 
myös tiedettiin, kuka milloinkin 
kävi Turussa. Silloin vietiin tyhjiä 
viinalekkereitä rattaille ja häkin 
tolppiin, koska kotipolttoa -ei har
rastettu.

Useimmin kuin m uut kävi 
Turussa Purhaan Oskari-isäntä. 
Hän kuului Turun Sanomain pe
rustajiin ja herrasseuralla oli aina 
kokouksia Turun Palokunnantalol
la. Lehden kokouksen jälkeen al
koivat talossa tanssit ja niistä riitti 
isällä kertomista kotiväellekin. 
Ajan tavan mukaan Turun hotellit 
ilmoittivat yövieraistaan ja Turun 
Sanomissa luki usein, että Ham 
burger Pörssissä yöpyy mm. tilal
linen Oskari Puras Koskelta, mikä 
myös koskelaisissa kodeissa huo
mioitiin.

Väkeä ja lehm iä

Kun 83-vuotias Arvid Puras 
avaa »elämänsä kuvakirjan» ja 
aloittaa sen syntymävuodestaan 
1883, on kuin suuri seikkailu al
kaisi ja jatkuisi läpi ihmisiän. Ko
tona oli seitsemän lasta, kahdek
san torpparia, kolme naispalveli
jaa, kaksi renkiä, kuusi hevosta ja 
30 lehmää. Naiset hommasivat na
vetassa ja auttoivat pellolla, emän
nän apupiika kävi kolmantena lyp
sämässä. Tekisi mieli sanoa, että 
elämä oli paremmassa järjestyk
sessä silloin kuin nyt. Oli työvoi
maa. Emäntä p iti vastuun lapsista 
ja komenteli naispalvelijoitaan. 
Pikkupaikoissa oli tietysti toisin.

Arvid meni opettaja Leimanin 
pikkukouluun ja joutui niiden ar
m oitettujen joukkoon, jotka opet
taja Saraja valitsi isoon kouluun. 
Heidän piti olla »välkkyjä», sillä 
huonommat jätettiin käymään kier
tokoulua. Isosta koulusta alkoi 
pohja monitoimiselle elämälle. Jo 
ennen rippikouluikäänsä Arvidista 
tuli koskelaisille »Arviiti», hyväsy
dämisyyden, leppoisuuden, tietovii- 
sauden ja huumorin henkilöitymä, 
jota harmaapääukot vielä tänä päi
vänä muistelevat kiittäen häntä 
lapsena saamastaan tuesta ja ym
märtämyksestä, opeista ja neu
voista.

T  orviso ittokun ta

Pitäjässä oli alkanut toimia nuo
risoseura. Penttiset ja Liipolat oli
vat perustajajäseniä ja he alkoivat 
myös puuhata torviseitsikkoa. Tor
vet hankittiin ja Kaartin soittokun
nan bassisti Nyman, Perttelin luk
karin poika, tilattiin antamaan tun
teja oppilaiden kotiin. »Arviiti» ja 
»Kontra» Lindgren soittivat Es- 
kornettia, Juho Mikkola ja Janne 
Lindgren B-kornettia, Edvard Pent
tinen Es-alttotorvea, Kalle Pentti
nen B-tenoritorvea, Juho Mäki Es- 
tuubaa ja August Mikola B-barito- 
nitorvea. Näistä »pasuunoista» läh
ti ilmoille Tonava kaunoista ja 
kansanlauluja sellaisella vauhdilla, 
että torvensoittajat kelpuutettiin lä- 
himaakunnan esiintyviksi muusi
koiksi. Arvidin taidot arvostettiin 
jopa rippikoulussa, sillä rovasti 
Närvi sanoi usein: »No, torvensoit
taja tietää». Tämä tapahtui silloin 
kun m uut eivät osanneet vastata 
kysymyksiin.

—  Ihmeellistä vain, että siihen 
aikaan ennätettiin niin paljon. 
Vaikka oltiin työssä aamuviidestä 
alkaen, jaksettiin illalla vielä soit- 
toharjoituksiin ja juhliin, muistelee 
Arvid Puras. N iihin mentiin hevo
sella, koska torvet oli raahattava 
mukana. Matkanteko pitäjien ilta- 
mapaikkoihin vei jo monta tuntia. 
—  Sittemmin kuluneet torvet vaih
dettiin uusiin, jotka maksoivat 600 
markkaa. Niiden myöhemmästä 
kohtalosta mainittakoon, että vuon
na 1914 soittokunnan ollessa lak
kautettuna nuorisoseuran johtokun
ta päätti myydä torvet venäläisille 
ja ostaa saaduilla rahoilla piano. 
Piano jäi kuitenkin ostamatta ja 
inflaatio söi rahat!

Kosken poikien torvisoittokunta 
soitti »sooloa», m utta ei tanssimu
siikkia. Samat pojat vaihtoivat 
tanssin ajaksi käsiinsä viulut ja 
harmonikat, ja niiden sävelissä lyö
tiin pieksuja lattiaan. August Mi
kolalla oli haitari, Mäkisen Län
nellä ja Arvidilla viulut. Turusta 
tilattiin viulunuotteja »kahdelle 
äänelle» ja niistä Arvid ja Lanne 
ottivat sävelet irti. Vieläkin muis
tellaan niitä iltamia, joissa Kielon 
jäähyväiset, Mantshurian kukku
loilla ja monet muut sen ajan is
kelmät kiirivät ensimmäisen ker
ran Nuorten tuvan salissa. Niitä 
yritti sitten jokainen omilla viu
luilla korvakuulosta jäljitellä.

Paljon karjaa

Vakka-Suomen maamieskoulun 
käytyään Arvid Puras suoritti tark- 
kailukarjakkokurssit ja alkoi kier
tää muutamien isäntien pyynnöstä 
tarkkailukarjakkona Koskella ja So
merolla. Oli näet perustettu Unitas, 
ensimmäinen tarkkailuyhdistys, jo
hon kuului kaksi isäntää Koskelta 
sekä Längsjön ja Ävikin kartanoit- 
ten haltijat. Unitas lakkasi kuiten
kin, m utta Koskelle perustettiin 
oma yhdistys, johon entiset Uni
taksen jäsenet liittyivät, ja johon 
otettiin myös uusia taloja. Kosken 
kartanossa oli 105 lehmää, Läng- 
sjössä 150, muissa paikoissa myös
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Lanne M äkinen ja A rv id  Puras Liipolan järven rannalla.

Nuorena V akka-Suom en m aam ieskoulun oppilaana v. 1908 ja 50 vuo tta  
m yöhem m in.

»A rviitin»  kuu lu isa  sonni, jolla teh tiin  myllyajoja ja Turunm atkoja. 
T urusta  tu o tiin  aina sonn inäyttelyn  palkin to  kotiin .

paljon, joten yhdistyksen koko- 
naislehmäluku nousi 500:aan. Kes- 
kituotokset olivat 1000— 1500 kg, 
m utta lehmät olivat terveitä, 
koska ruokinta oli kevyttä ja niuk
kaa. Kosken kartanossa oli työvoi
mana karjakko ja neljä apulaista, 
jotka lypsivät lehmiä kolme kertaa 
ja hiehoja jopa 4— 5 kertaa päi
vässä. Tarkkailukarjakolle kuului 
myös ruokintaan liittyvä neuvonta. 
Se oli yksinkertaista, koska pah

nojen ja pienen heinämäärän lisäk
si voitiin antaa vain akanoista teh
tyjä hauteita, joihin oli ripoteltu 
vähäisen jauhoja joukkoon. Ali- 
kulmalla, Sorvastolla ja Koivuky
lässä oli pikkumeijerit, joihin mai
dot vietiin. Kolmen vuoden aikana 
maidontuotokset nousivat monin 
paikoin jopa 2000 kg:aan, m utta 
talojen maitomäärät ilmoitettiin 
edelleen hehtaaria kohden. Arvid 
Puras muistelee, että karjanhoito-

työ oli yksinomaan naisten työtä. 
»Ainoa ennakkoluuloton mies täs
sä suhteessa oli Kittilän Urho». 
Tarkkailukarjakkoa eli asistenttia 
ruokittiin kamarin puolella, ja jo
kapäiväisenä jälkiruokana oli aina 
talojen harvinainen pitoruoka — 
rusinasoppa. Siihen ehti kolmen 
vuoden aikana jo kyllästyä, vaikka 
eivät emännät sitä voineet käsit
tää, parasta kun tahtoivat pöytään 
kantaa, kertoilee Puras.

Maanviljelysneuvos Sagulin oli 
edistyksen mies, joka perusti mail
leen myös kalanviljelylaitoksen. 
Sinne Längsjön herra vei asisten- 
tinkin tavallisesti kanssaan kävele
mään. M uutenkin kului aika Lang 
sjössä aina rattoisasti, koska maa
talous- ja puutarhakoulun pojat 
olivat mukavaa seuraa.

K antakirjat a lo itettiin

Kolmen vuoden jälkeen, v. 1914, 
Arvid Puras siirtyi maanviljelysseu
ran palvelukseen karjanhoidon neu
vojaksi eli yliasistentiksi, koska 
mvs:n alueelle oli syntynyt useita
kin tarkkailuyhdistyksiä. Perniössä 
ja Uskelassa olivat parhaat karja
tilat, ja Nautelassa sekä Piikkiön 
Pukkilassa pantiin ensimmäiset 
kantakirjat alulle. Nyt alkoi myös 
siitoseläinten kauppa, joka perustui 
kantakirjalehmien tuotoksiin.

Parin vuoden kuluttua Arvid 
Puras tuli jälleen kotiin, ja vähi
tellen alkoivat luottamusvirat ko- 
tipitäjässä tarvita hänen kykyjään. 
Kun kunnanesimies Kaisla oli 
m uuttanut Kivennavalle ja Arvidin 
Bruno-veljestä oli ensin tullut vi
ran väliaikainen hoitaja, valittiin 
Arvid Puras vuonna 1921 niin kun
nankirjuriksi kuin kunnan esimie- 
heksikin. Vuoden ajan hän oli hoi
tanut Kosken Säästöpankin kam
reerin tehtäviä —  myös Kaislan vi- 
ranperijänä. Oman tilanhoitonsa 
ohella hän oli kunnan esimiehenä 
vuoteen 1945 ja säästöpankin kam
reerina vuoteen 1963 asti.

—  Pankki oli auki vain kerran 
viikossa, keskiviikkoisin iltapäiväl
lä, muistelee Arvid Puras. O petta
ja ja Kustaa Virtanen pitivät kum
pikin kassakirjoja ja »mää melska
sin lainanhakijain kanssa». Silloin 
haettiin rahaa rakentamiseen ja elä- 
miseenkin, jos ainoa lehmä oli 
kuollut. 40 vuotta myöhemmin 
haettiin lainaa jo autonostoon 
ja m uuhun sellaiseen. Vaikka en
tinen aika oli köyhää ja puut
teellista, oli ihmisillä rahaa, jopa 
säästöjä. Vaikka ihmiset nyt an
saitsevat enemmän ja rahaa tulee 
helpommin kuin ennen, ovat he 
silti rahattomia. Korot ja yleiset 
menot ovat kasvaneet, tuumii Pu
ras syyksi. Velan korko oli ennen 
vain 5 pros. ja säästökorko 4 pros. 
Velat myönnettiin tavallisesti 10 
vuodeksi, ja vasta myöhemmin alet
tiin vaatia kiinnityksiä. Talonkaup-

poja ei juuri tehty ja niihin ei lai
nojakaan sitten haettu.

K öyhänapu kun takokouksissa

Kuntakokous pidettiin kerran 
kuukaudessa ja siellä pohdittiin 
mm. köyhänapuasiat. Kunta myön
si tarvitseville rahallista apua ja 
jokainen halusi tietysti pitää omien 
kyläläistensä puolta. Kokous alkoi 
aamulla aikaisin ja jatkui koko 
päivän, m utta aikaisempia olivat 
kunnan »vaivaiset», jotka istuivat 
porstuassa odottelemassa kokouk
sen alkua ja myös rahaa, joka hei
dän käteensä kokouksessa annet
tiin. Sittemmin siirrettiin köyhäin- 
asiat köyhäinhuoltolautakunnalle, 
jonka ensimmäiseksi esimieheksi 
tuli Selim Alhaisi.

Kuntalaiset kävivät maksamassa 
veronsa kunnanesimiehen kotona, 
koska ei ollut kunnantoimistoa. 
Purhaalla kävi alituinen vilske. 
Ensin kävivät »äijät» puhumassa, 
milloin voivat veronsa maksaa, ja 
sitten taas puhumassa, etteivät voi
kaan vielä maksaa ja lopulta mak
samassa. Suurin osa veronmaksa
jista selvisi sentään yhdellä käyn
nillä.

Kosken veroäyri oli pitkän aikaa 
70 penniä. Suurempia menoeriä ei 
kunnalle yh t’äkkiä tullut, koska 
koulujakin oli rakennettu tasaista 
vauhtia. Sen vuoksi kunnan ko
kouksetkin sujuivat maltillisesti ja 
huumorin höystäminä. Yksikään 
asia ei mennyt äänestykseen.

Pankinkamreerina ollessaan Pu
ras oli kaupanvahvistaja, perunkir
joitusten pitäjä, kauppakirjojen laa
tija ja yleensä henkilö, jonka puo
leen käännyttiin, kun oli taloudel
lisia pulmia ja murheita. Kaikki 
tämä toiminta oli sivutyötä, jota 
tehtiin myös iltaisin ja sunnuntai
sin ja usein aivan ilmaiseksi. Kun 
»kaupanvahvistaja-asetus» säädet
tiin vuonna 1942, ja kaikki pöytä
kirjat piti siitä lähtien tehdä vi
rallista tietä, kertyi Arvid Purhaal- 
le tästä vuodesta lähtien eläkkeelle 
siirtymiseensä asti 1500 kauppa
kirjaa.

Täyttäessään 80 vuotta lokakuun 
26 pnä 1963 Arvid Purhaalle myön
nettiin Keskuskauppakamarin kul
tainen ansiomerkki 40-vuotisesta 
toiminnasta säästöpankin kamreeri
na. Edelleen hänelle on myönnetty 
Yleisen Osuuskauppojen Liiton 
SOK-merkki sekä Keskinäisen Va
kuutusyhtiö Sammon hopeinen an
siomerkki 20-vuotisesta toiminnas
ta. Koskelaiset tunnustavat hänet 
hyväntekijäkseen, joka vaivojaan 
säästämättä on ollut valmis teke
mään paitsi velvollisuutensa, myös 
ylimääräistä palkatonta työtä. Kos
kelaiset sanovat, että sellaisia ih
misiä ei nykypolven joukosta löy
dä. Epäitsekkäitä luonteita kasvoi 
vain »vanhaan aikaan», jolloin lap
suuden kuvaan kuului silakka pää-
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Korkotuloja 30 milj. vmk 
Velan korkoja 36 milj. vmk

K osk ela iset sa ivat kork o
tu loja  osuuskassasta  v iim e  
vuonna 30 m ilj. vm k. ja 
m aksoivat ve lk ojen sa  kork o
ja 36 m ilj. vm k ., ilm en ee  
osuuskassan  vu osik ertom u k 
sesta. In d ek sitilit saavu ttiva t  
suosion, ja  vanhat tutut 
säästö tilit o livat en em m is
tönä.

Talletukset lisääntyivät vii
me vuoden aikana n. 0,5 milj. 
markalla. Talletuksia oli yh
teensä eri tileillä vuoden päät
tyessä 5,8 milj. m arkkaa. Eri 
tilim uodoista ovat indeksitilit 
olleet suosituimpia. K äyttötili 
on myös saanut vakiintuneen 
aseman ja siihen ovat käyttä
jät olleet tyytyväisiä. T u tu t 
säästötilit vastakirjoineen ovat 
kuitenkin sen runko, jonka 
ympärille pääosa asiakkaitten 
talletuksista edelleen koostuu.

Om aisuustaseen loppusum 
ma oli vuoden 1965 viimeise
nä päivänä 6,9 milj. markkaa. 
Tässä oli lisäystä edellisestä 
vuodesta 0,8 milj. markkaa. 
Tulostaseen loppusum ma oli 
kasvanut 47.648 markalla

särpimenä ja puutteen näkeminen. 
Arvid Puras kertoo lapsena vie
neensä jouluaattoina maitoa naapu
reihin, ja hän oli myös vakituisena 
lämpimäisten kantajana kylän mui
den lasten tapaan. Tämä kaikki 
kasvatti sosiaalista mieltä, jota il
man nykypolvi on jäänyt, kaikki 
apu kun on odotettavissa kunnal
ta ja valtiolta. Ne vanhan ajan 
lapset, jotka nyt ovat vanhuksia, 
osaavat ainakin maaseudulla antaa 
arvon pienellekin kansaneläkkeel
le, koska ennen ei saanut mitään 
säännöllistä avustusta.

Kun vanhoja koskelaisia sattuu 
yhteen, puhutaan usein »Arviitis- 
ta», sillä harvoin voi kukaan sanoa 
saavuttaneensa koko pitäjän luotta
muksen ja kunnioituksen siinä 
määrin kuin Arvid Puras. Hän on 
edelleen sama pitäjän »yhteishyvä» 
ja nuorukaisikäinen huumormies, 
jollaisena jo neljäs sukupolvi hänet 
Koskella tuntee.

edelliseen tilinpäätökseen ver
rattuna. Tulostaseen loppu
summa oli 392.144 markkaa.

Kaikilla talletustileillä on 
asiakkaille hyvitetty korkoa 
yhteensä 243.338 markkaa 
sekä indeksitileillä lisäksi in
deksikorotuksia 50.977 m ark
kaa. Asiakkaat ovat tä ten  saa
neet tuotto ja osuuskassaan si
joittam istaan varoista lähes
300.000 nykymarkkaa eli van
hoissa markoissa m ainittuna 
30.000.000 markkaa.

Kaikkien ottolainaustilien 
lukum äärä oli vuoden päät
tyessä 3 150 kpl, missä lisäys
tä edelliseen vuoteen verrattu 
na on 217 kpl.

Lainoista ja vekseleistä kan
nettiin  korkoja 332.836 m ark
kaa sekä indeksikorotuksia 
27.019 markkaa. Lainanotta
jat joutuivat tä ten  maksamaan 
rahasta »vuokraa» koko vuo
den aikana yhteensä noin
360.000 nykymarkkaa eli taas 
vanhoissa markoissa ilm aistu
na 36.000.000 markkaa.

Uusi toimitalo

M erkittävin tapaus osuus- 
kassan toim innassa kertom us
vuonna oli uuden toim italon 
valmistuminen. Talo o tettiin  
käyttöön helmikuussa. Taloa 
esiteltiin valm istuttuaan kau t
taaltaan yleisölle. Uuden 
osuuskassatalon vihkiäisjuhlaa 
vietettiin  N uorten  tuvalla. Ju h 
lassa esiintyivät mm. opetus
neuvos U rho K ittilä, toht. 
Eino Haikala ja Aromäen 
Nuorisoseuran torvisoittokun
ta. Juhlassa esitti osuuskassan 
hallintoneuvoston puheenjoh
taja Toivo Urm as tervetulotoi
votuksena laatimansa runom it
taisen kronikan. Juhlan kulku 
talletettiin  magnetofoninau- 
halle. Uusi toim italo on osoit
tau tunu t käytössä hyväksi ja 
tarkoitustaan vastaavaksi.

Uuden talon valm istuttua 
myytiin osuuskassan entinen 
toim italo H akala Kosken T.l. 
seurakunnalle 70.000 markan 
kauppahinnasta.

U uteen toim italoon raken
nettiin  varsinaisten pankkiti- 
lojen lisäksi myös kerhohuo
neisto, jota on luovutettu  kor
vauksetta yhdistysten ja jär
jestöjen käyttöön.

Lainoja kysyttiin

Lainankysyntä oli erittäin  
vilkasta kertom usvuoden aika
na. Vaikka lainoja ja vekselei- 
tä on nostettu  kaikkiaan 186 
velkakirjalla ja 237 vekselillä 
yhteensä 4.862.471 markkaa, 
on anomuksia siitä huolim atta 
jouduttu  myös hylkäämään ja 
siirtämään myöhempään ajan
kohtaan.

M aankäyttölainoja on ker
tom usvuoden aikana voitu 
myöntää varsin runsaasti. Toi
saalta on maankäyttölainojen 
maksatuksia jouduttu  siirtä
mään valtion maksuvaikeuk
sien johdosta.

Viljakaupan rahoitus vaati 
viime syksynä runsaasti rahaa. 
Osuuskassamme myönsi tähän 
tarkoitukseen kuitenkin kaup
piaitten anom at luottom äärät, 
joten rahoitusvaikeudet eivät 
haitanneet viime vuoden sa
don m arkkinointia Koskella.

Jäsenmäärä

Uusia jäseniä liittyi vuoden 
aikana 44 ja jäsenmäärä oli 
vuoden päättyessä 472.

O suuskassan henkilökun
nassa on vuoden aikana ta
pahtunut yhden virkailijan 
lisäys. H enkilökuntaa oli vuo
den päättyessä yhteensä 7.

T ilitositteitten  määrä on 
lisääntynyt 8,6 % . Tositteita 
kerty i vuoden aikana kaik
kiaan 48785 kpl.

Koskelaisen kustantam ista 
on ja tkettu . Lehteä on toim it
tanut agronomi Kaarina K itti
lä. Lehdellä on ollut m uuta
mia säännöllisiä avustajia.

Osuuskassan liiketoim inta 
on ollut varsin vilkasta ja mo
nipuolista. K ansaneläkkeitten 
ja lapsilisien välitys on lisään
tynyt, samoin verojen ja m uit
ten maksujen kanto.

M itä tapahtui yli 
800 vuotta sitten?

28. 5. 1164 »svealaiset», so. 
ruotsalaiset ja varsinais-suo- 
malaiset ahdistelivat suurella 
sotalaivastolla Laatokan kau
punkia, m utta kärsivät tap
pion taistelussa kaupungin 
avuksi tu llu tta  Novgorodin 
ruhtinasta Svjatoslavia vas
taan.

Mitä tapahtui 700 vuotta 
sitten?

Vuonna 1266 asetettiin 
Suomen piispaksi K ettil (Ca- 
tillu s), joka oli ollut Ruotsin 
kuninkaan kanslerina.

21. 10. 1266 Birger Jaarli 
kuoli.

Mitä tapahtui 600 vuotta 
sitten?

21. 5. 1366 Piispa H em 
ming kuoli.

23. 6. 1366 T urun kaniikki 
Johannes P etri valittiin Parii
sin yliopiston rehtoriksi.

5. 10. 1366 Paavi kumosi 
vaalin, jolla tuom iorovasti 
H enrik  H artm aninpoika oli 
valittu  T urun  piispaksi, m utta 
nim itti kuitenkin tämän sa
no ttuun  virkaan.

22. 10. 1366 Paavi Urba- 
nus V myönsi T urun piispalle 
ja tuom iokapitulille oikeuden 
nim ittää virkoihinsa ne papit, 
joiden vuositulot eivät ylittä
neet 7 markkaa. Parem pituloi
set hengenm iehet paavi edel
leen itse nim itti.

Mitä tapahtui 500 vuotta 
sitten?

14. 10. 1466 Erik Akselin- 
poika T o tt huudettiin  valtion
hoitajaksi arkkipiispa Jöns 
Pentinpojan sijaan, joka pako
te ttiin  luopumaan.

Osuuskassassa on mm. 
M arttilan Palovakuutusyhdis- 
tyksellä ja V akuutusyhtiö A u
ralla tilit, joten sanotuille va
kuutuslaitoksille maksettavat 
rahat jäävät tilille osuuskas
saan, sikäli kuin ne sinne 
maksetaan. Vielä ansaitsee 
maininnan kiinteistöjen väli
tys, kauppakirjojen laatim i
nen, kaupanvahvistukset sekä 
lainhuutojen ja kiinnitysten 
hakemiset. Työeläkehakemuk- 
sia on o te ttu  vastaan. Asiak
kaita on avustettu  verokirjo
jen täyttämisessä ja leimoi- 
tuksessa sekä eläkemaksujen 
maksamisessa.
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sA Ikää hävittäkö 
vanhoja knidnkoriieja

Nuoret isännät 
k erhossaan

H e ik k i H okka , M arkku  Jalli, E rk k i N yhä, Tapio Vähätalo ja ]u k k a  A hola  
Visa-kerhon kokouksessa , jossa poh d ittiin  kaupanalaan kuu luvia  kysy

myksiä.

Jo tta  maatalousväestö py
syisi nykyisen yhteiskunnan 
nopean kehityksen mukana, 
olisi m aatalousväestön aktiivi
suuden ja mielenkiinnon yh
teisiä ja yleisiä asioita koh
taan lisäännyttävä. Sen olisi 
pyrittävä yhä valppaammin 
seuraamaan aikaansa ja sen 
mukanaan tuom ia ongelmia. 
Ennen kaikkea nuoren polven 
olisi kehitettävä itseään tu tus
tumalla omaan alaansa moni
puolisesti ja m uihinkin aloi
hin.

Tällaiset ajatukset lähtö
kohtana ja eräiden pitäjien 
osuuskassakerhot esimerkkei
nä päättivät Veikko M anner 
ja U rpo Kinnala runsas pari 
vuotta sitten osuuskassan 
m yötävaikutuksella perustaa 
Koskellekin ns. nuorten isän
tien kerhon. Kerho sai nim ek
seen Visa-kerho.

Se kokoontuu kerran kuu
kaudessa osuuskassan suojis
sa. Jokaisessa istujaisessa on 
vieraana joku ulkopuolinen

Mitä tapahtui 400 vuotta 
sitten?

20. 6. 1566 tuleva kuningas 
Sigismund syntyi Gripshol- 
man linnassa.

19. 7. 1566 valtaneuvosto 
torjui tsaari Iivana Julm an 
vaatim uksen, että herttua Ju 
hanan puoliso K atariina luo
vutettaisiin  hänen haltuunsa.

Mitä tapahtui 300 vuotta 
sitten?

V. 1666 piispa Gezelius 
julkaisi »Yxi paras lasten ta-

henkilö keskusteluaiheen alus
tajana. Viime kokouksissa on 
kauppias Lehtinen ja osuus
kaupan edustajat selostaneet 
maataloustarvikekauppaa, ve
rojohtaja Sunell opastanut ve- 
rolom akkeen täyttämisessä ja 
yhtenä iltana on opiskeltu pe- 
rusluottoasioita. V iime kesä
nä tehtiin  retki Varsinais-Suo- 
men koeasemalle.

K erhon jäsenmäärä on 21, 
josta suurin osa maatalouden 
piiristä, m utta jo tku t jäsenet 
myös m uilta aloilta. Käytän
nöllisistä seikoista johtuen jä
senmäärä ei saisi kohota pal
jon yli kahdenkymmenen.

Näinkin lyhyen toim inta
kauden jälkeen voidaan tode
ta, e ttä  kerholaisten yhteis
henki on ollut mitä parhain. 
Pojat ovat olleet innolla m u
kana ja perustajien toiveet ja 
tavoitteet, kehittää jäsenistä 
aktiivisia, aikaansa seuraa via 
alansa edustajia, toteutuvat 
varmasti.

M a r k k u  J a l l i

vara»-nimisen aapisen ja ka t
kismuksen.

1 7 .8 . 1666 P ietari Brahe 
kirjoitti T urun akatemian si
jaiskanslerille, piispa Geze- 
liukselle: »Näkisimme myös
mielellämme, että Teidän 
korkea-arvoisuutenne panisi 
saksalaiset ja ruotsalaiset op
pimaan suomen kieltä, jolla on 
ominaista m elkoinen hie
nous».

2 8 .1 1 .1 6 6 6  kruunun- tai 
veronmaalla olevat linnat, va
rustukset, m uistopatsaat, kum-

Jos Koskelle saadaan joskus 
kotiseutum useo, m itä kaikkea 
sen suojiin voitaisiinkaan ta l
lentaa? Ehkäpä sinne voitai
siin koota pitäjän vanhimmat 
hää- ja hautajaiskutsutkin. Ta
vallisesti tällaiset on ta lle tettu , 
m utta perinnönjaoissa on van
hoja papereita paljon heitetty  
tulen saaliiksi. M onet kuolin
ilm oitukset ja hautajaiskutsut 
on hävitetty , vaikka ne ker
toisivat talletettuina paljon 
perhe- ja kotiseutuhistoriaa.

T urun lehdistä voisi löytää 
monia koskelaisten kuolinil
m oituksia sekä viime vuosisa
dan loppupuolelta että tämän 
vuosisadan alkupuoleltakin. 
Vanhin tapaamani kuolinil
moitus koskee akateemikko 
Yrjö Toivosen äidin kuolinil
moitusta. Saarnamiehenä tun
nettu  A ntero Toivonen ilm oit
taa vaimonsa M iina Karoliina 
Toivosen kuolleen m arras
kuun 28 päivänä 1905. Ilm oi
tuksessa sanottiin, e ttä  hän

m ut yms. rauhoitettiin  m ui
naismuistoina.

Mitä tapahtui 200 vuotta 
sitten?

7. 1. 1766 A ugustin E hren
svärd ero te ttiin  puoluepoliitti
sista syistä Suomen linnoitus- 
töiden johdosta ja saaristölai- 
van päällikkyydestä.

20. 1. 1766 kirkkoherra 
Jaakko Stenius vanhempi 
kuoli Pielisjärvellä. H än  oli 
saanut liikanim en Korpi-Jaak- 
ko siitä, e ttä näytti seurakun- 
talaisilleen hyvää esimerkkiä 
maanviljelyksen alalla, raivaut
ti peltoja ja kuivautti soita..

26. 6. 1766 kiellettiin ko
konaan kahvin, suklaan ja 
eräiden väkijuomien käyttä
minen; ensikertaisesta rikko
muksesta m äärättiin 1000 taa
larin sakko, joka sitten kohosi 
aina kahdenkertaiseksi jokai
selta uudelta rikkomukselta. 
Alle 21-vuotiaita kiellettiin 
polttam asta tupakkaa. Sitä 
vanhempien oli tupakan tai 
nuuskan käytöstä maksettava 
erityinen maksu. V aatetuksen, 
ajoneuvojen, huonekalujen, 
ruum isarkkujen, ruoka-astioi- 
den yms. käytöstä annettiin 
tarkkoja määräyksiä ja kiel
toja.

kuoli »hivuttavaa keuhkotau
tia sairastaen Jeesuksen uskos
sa rauhaa nauttien» 47 vuo
den 9 kuukauden ja 12 päi
vän iässä: »Suremaan jäivät 
kanssani 1 poika ja 1 tytär 
sekä iäkäs äiti ynnä m uut su
kulaiset ja lukuisa ystäväpii
ri». Ilm oituksessa m ainittiin 
vainajan lem pilauluksi Siionin 
Kanteleen laulu 162. H autaus 
ilm oitettiin tapahtuvan »Piik
kiön hautausm aalla joulukuun 
3 päivänä 1905 klo 10».

Vanhin tapaamamme hauta- 
jaiskutsu on viime vuosisadan 
puolelta. Siinä Juliana Yli-Lii- 
pola pyytää »hyväntahtoisesti 
läsnäolemaan rakkaan Mies
vainajani Rustitilallisen Heikki 
Johan Yli-Liipolan hautajai
sissa Kosken hautausm aalla 
Sunnuntaina 5 p :nä H elm i
kuuta 1899 k :lo  9 a.p. sekä 
jumalanpalveluksen päätyttyä 
saapumaan suruhuoneesseen 
Y litalon rustitilalle Liippolan 
kylässä».

Varsin m ielenkiintoisia ovat 
myöskin kuolem anilm oituksiin 
liittyvät muistosäkeet. Aka
teem ikko Väinö Aaltosen iso
äidin, Eeva Kaisa Tähtisen il
m oitetaan kuolleen Forssassa
21. 1. 1939. H än  oli syntynyt 
Koskella Patakosken Yli-Si- 
molassa 16. 8. 1839, joten hän 
oli kuollessaan lähes 100-vuo- 
tias. Kaipauksella m uistelivat 
»lapset, lastenlapset ja lasten- 
lastenlapset.» Ilm oituksen lo
pussa oli Jesajan kirjan 46 lu
vusta seuraava neljäs säkeistö: 
»Minä, minä tahdon teitä kan
taa hamaan vanhuuteen ja sii
hen asti kuin te harmaiksi tu 
lette; minä sen sen teen, minä 
nostan, kannan ja pelastan».

Lopuksi ilm oitettiin, että 
täm ä Halikkolan Julian talon 
entinen em äntä haudattiin  
Forssan hautausm aalla tammi
kuun 29 päivänä 1939 kello 
13.

K uten näistä lainauksista 
näkyy, sisältyy kuolinilm oituk
siin ja hautajaiskutsuihin ensi
arvoista kotiseudun historiaa. 
Älkää siis hävittäkö tällaisia 
muistoja. Parem pi on liimata 
ne albumiin ja tallettaa suku- 
arkistoissa tai lahjoittaa nuo
risoseuran kotiseututoim ikun- 
nalle tulevaa kotiseutum useota 
varten.

— lä.
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KUUSI PÄIVÄISEEN Kö?
K u u sip ä ivä in en  työv iik k o  

k esän  aikana o su u sm eijer is
sä tu n tu u  m aidon lähettäjän  
m ielestä  »ep äoikeudenm u
ka iselta» , koska karjan om is
tajan  on ku iten k in  seu ra tta 
va  leh m ien  se itsem än p äi-  
vä istä  työv iik k oa  ja  elettävä  
sen m ukaan. A jatus ei ole  
k u itenkaan  uusi, koska m o 
net m eijer it ovat to teu tta 
n eet sitä  jo v iim e vu osien  
aikana. A sia saattaa tu lla  
ajankohta isek si m yös K os
k ella , jos ei tänä vuonna, 
niin  m ah d ollisesti seu raav i-  
na vuosina. M eijerin  k u u si
p ä ivä in en  työv iik k o  v ä h en 
tä isi joka tapauksessa  jonkin  
verran  m eijerin  k u stan n u k 
sia, sanoo isännöitsijä  S aa 
rim aa.

Osuusmeijeri maksoi helmi
kuussa 4 % :sesta  maidosta 41 
penniä. Viimeksi tehdyt mei
jerin laajennustyöt lisäävät 
meijerin kustannuksia, ja mai
donlähettäjäthän ne maksa
maan joutuvat. Kuusipäiväi
nen työviikko vähentäisi jon
kin verran kustannuksia ke
sän aikana. M aidonlähettäjien 
pitäisi silloin säilyttää yhden 
vuorokauden maito kotijääh- 
dyttämössään. Lähivuosina

asia saattaa tulla hyvinkin 
ajankohtaiseksi.

Kuluvana talvena, ennätys
mäisten pakkasten aikana, 
maidon laatu on ollut hyvä ja 
maitomäärissäkin on ollut 
vain pientä vähennystä. H uo
lim atta siitä, e ttä maidonlä
hettäjä saa kuorittua maitoa 
haluamansa määrän, monet 
pienkarjan p itäjät ovat hank
kineet rehum aitojauhetta, jon
ka hinta on 7 penniä kilolta. 
K uoritun maidon h in ta taas 
on 5 penniä. Rehum aitojauhe 
on oso ittautunut vaivattom ak
si käyttää ja varsinkin kesällä 
se on erinom aista, koska ei 
ole pelättävissä maidon hap
panemista, mikä on eläinten 
terveydelle haitallista. Val- 
m iitten rehujen käyttöön siir
ryttäisiin ehkä enemmänkin, 
jos ne vain olisivat hinnaltaan 
huokeampia, totesi isännöitsi
jä Saarimaa. Rehuseokset ovat 
liian kalliita, jo tta karjankas
vattaja voisi käyttää niitä 
paljon. O n kai alettava ke
hittää ajatusta, e ttä  osuusm ei
jerit ryhtyvät rehunsekoitta- 
jiksi, jolloin hinnat m ahdolli
sesti voisivat olla hieman hal
vempia. 10 ja 15 pennin alen
nukset kilohinnassa m erkitsi
sivät jo paljon karjankasvat
tajan kukkarossa.

M aidonhoitokilpailussa jaettiin  palkintoja paljon. Suurim m an pistemäärän  
ja pa lkinnon saaneita.

K A R J A N T A R K K A IL U Y H D IS T Y K S E N  

K A K S IV U O T IS E N  T U O T O S K IL P A IL U N  T U L O K SE T

Y li 6 lehm än om istajien  sarja

I Elma ja Y rjö  Virtanen, lisäys 1 028
II Liisa ja A n tti  Kallio, » 888
I I I N. Karri perik., » 842

(saaneet osuuskassan lahjoittamat pokaalit)
IV Raili ja Keijo Toivonen, lisäys 819
V Tyyne ja O rvo Vuolaviita, » 593
V I H ilda ja Väinö Uutela, » 568
V I I Aila ja Väinö Kujala, » 565
V I I I K erttu  ja E rkk i Tamminen, » 508
I X K erttu  ja Eero Tiensuu, » 491
X T yyne Liipola, » 462
X Eila ja Eino Tamminen, » 462
X J. Reiman perik., » 462

(saaneet osuusmeijerin lahjoittamat p a lk inno t).

E nintään 6 lehm än om istajien  sarja

I Irja ja Eino Raitanen, lisäys 1 091 kg
I I Valma ja Frans Heinonen, » 984 »
I I I A ili ja Eino Tiensuu, » 975 »

(saaneet Kk. Vakon lahjoittamat pa lk in n o t).
IV M artta ja Hannes M äkinen, lisäys 964 kg
V Eva ja Paavo Ollinen, » 942 »
V I Elm a Väinölä, » 928 »
V I I H elvi ja Raimo Koskinen, » 822 »
V I I I Salme ja Aarne N ikki, » 821 »
IX Irja ja A n tti  Välimaa, » 799 »
X Leila ja Ilm ari Haavisto, » 750 »

(saaneet osuusmeijerin lahjoittamat pa lk inno t).

T arkkailup iirit

I Irja Tabel 3. piiri, lisäys 274 kg
I Rauha Laakso 1. piiri, lisäys 273 kg
I I Helena N yholm 4. piiri, lisäys 215 kg
I I I E ini Taponen 2. piiri, lisäys 91 kg

(saaneet osuuskassan lahjoittamat p a lk in n o t) .

K aksivuo tinen  tuotoskilpa ilu  on päättynyt. O suusm eijerin piimäjuhlassa  
jaettiin  palkinnot. T 'arkkailukarjakko E in i Taponen ojentaa suurem pien  
karjojen I  pa lkinnon m v. Y rjö  V irtaselle. E m äntä  E lm a V irtanen p u u ttu u

kuvasta.
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Milloin Koski 
saa pitäjän- 
historian?
M arttilalla ja Karinaisilla on 

pitäjähistoriansa. Tarvasjoen 
historia on painatusta vailla. 
M utta kerrotaan, että arkisto- 
neuvos Ojalla on m onta his
toriaa työn alla, joten Kosken 
historian valmistamiseen me
nisi paljon aikaa, mikäli sel
lainen häneltä tilattaisiin.

E i ole helppoa kotiseutu- 
opetuksen antam inen Koskel
la, kun puu ttuu  pitäjähistoria. 
Nuori kansalaiskoulua käyvä 
sukupolvi kyselee esimerkiksi 
kovasti Kosken vesimyllyjen 
vaiheita. N yt on Koivukylän 
ja Myllykylän koski sähkölai
toksen omistuksessa ja virtaa 
vapaana. Kosken kartanon 
Karjakoski on T urun kaupun
gin omistuksessa. Patakosken 
ja Tuimalan kosket kohisevat 
Hamlet-kysymystä: —  Ollako 
vai eikö olla?

Somaa olisi lukea Kosken 
myllyjen historiasta varsinkin, 
kun tässä »Koskelaisessa» 
tuonnottain  kerro ttiin , e ttä 
Tapalan Vähäjoessakin on 
ollut mylly pyörimässä.

Vanhat ihmiset puhuvat 
paljon »Vingon valkjasahas- 
ta». Täm än sahan lankut vie
tiin hevosilla läpi Rahkion 
Kyrön asemalle. K errotaan, 
että hevoskaravaanit olivat 
pitkän pitkiä. M utta M artti
lan historiassa kerrotaan, e ttä 
1600-luvun puolivälissä Juvan 
kartano perusti vesisahan Koi
vukylän koskeen ja Kosken 
kartano niinikään vesisahan 
Tuimalankoskeen. Olisi muka
vaa lukea omasta pitäjähistori- 
asta näistäkin sahoista. Yksin 
tein olisi mukava lukea siitä
kin, m iten kartanon Karja- 
koski pyöritti aikoinaan meije
rin koneita sekä hieroi myö
hem min sähkövaloakin. Sitä 
paitsi Koivukylän alimmaisen 
kosken partaalla oli ns. krot- 
tim eijeri, jonka om isti nimis
mies Sjöman. Tällä meijerillä 
oli kuorima-asema Tapalassa, 
m istä kerm at tuotiin  Koivu- 
kylän m eijeriin kirnuttavaksi.

K rottim eijeriin johti jyrkkä 
ja kapea tie, m inkä johdosta 
m eijerikuskit olivat helisemäs
sä. K erran toi Tapalan Löyhä 
kerm akannuja meijeriin ja ajoi 
jyrkässä ahteessa yhteen M art
tilan miehen kanssa. Löyhän 
kuorm a kaatui ja kannut kie
rivät sinne ja tänne. Pikainen 
apu olisi edes osan kerm oista

Mikä tapulissa on 
kaunista?

K osken  t.l. vaakuna on 
va lm iste illa . S u oritetu n  k il
pailun  pohja lta  on a iheiksi 
va littu  koski ja  tapu li e li 
»tapuli k osk en  partaalla». 
M iksi näin  on teh ty?  S iihen  
voidaan  vasta ta  H eikk i K le 
m etin  sanoilla: »Isien m u is
ton ku n n io ittam in en  on k y 
sym yksessä» .

Kun 1930-luvun alussa, jol
loin Koskelle oli valm istunut 
uusi kirkko, tuli sanomaleh
tiin tietoja, että vanha kirkko 
revittäisiin ja siitä rakennet
taisiin kunnalliskoti, käsitti 
vanhojen kirkkojen kohtaloi
hin syventynyt professori 
H eikki K lem etti asian niin, 
että hävityksen alaiseksi jou
tuisi myöskin Hartlin-Piimä- 
sen 1777 rakentam a kellota
puli. Siksi hän tuohtui ja k ir
joitti Uuden Suomen sunnun- 
tailiitteeseen laajan tutkielm an 
vanhasta tapulikulttuurista. 
Näin hän mm. kirjoitti:

»Paljon olisi m estariteoksia 
kansamme kyvykkyyttä aina
kin muutam illa aloilla todista
massa, ellei olisi ymmärtämät- 
töm ästi kauniita tapuleitakin 
hävitetty. Ja hävitettäisi. T.l. 
Koskelta tiedotetaan, että 
ohella kuvattu  sikäläinen har
vinaisen suhdakas, kaunispiir
teinen tapuli aiotaan piakkoin 
hävittää ( ! ! ) .  Jos niin on, täy
tyy kysyä, onko niinkin lähellä 
vanhaa Turkua oleva paikka 
kuin Koski kokonaan uinah
tanu t ohi kehityksen? Sen ke
hityksen joka uudem m an va
listuksen merkeissä on opetta
nu t kansalaisille, että isien 
m uiston kunnioittam iseen liit
tyy myös tätä lajia olevien

pelastanut, m utta Löyhä unoh
ti kannunsa ja antoi perinpoh
jaisen selkäsaunan M arttilan 
miehelle.

Sjöman o tti meijeri-myllys
sään vastaan myöskin viljan 
jauhatusta. H än  antoi myllä
rille määräyksen, e ttä  vilja- 
kilo oli jauhettava aina v iittä 
penniä halvemmalla kuin 
muissa myllyissä.

Mylläri sanoi: —  M utta jos 
ne m uut pudottavat tullin vii
teen penniin kilolta?

Siihen vastasi Sjöman: —  
Silloin me jauhamme ilmai
seksi.

K o s k e l a i n e n

pyhien muinaism uistojen kun
nioittam inen. Kosken tapulin 
kuva tulee kohdakkoin esitet
täväksi ulkolaisessa julkaisus
sa. Jos tapuli »piakkoin» hä
vitetään, täytyy julkaisijan 
huom auttaa: »Ei ole enää ole
massa, on hävitetty .»  Kuka 
ottaa syyn päällensä»?

Täm än jälkeen professori 
K lem etti m ainitsee useita hä
vitettyjä tapuleita, m utta ker
too myöskin »pelastetuista» 
tapuleista, joita nyt vaalitaan 
suurella pieteetillä. Kirjoitus 
jatkuu:

»Silmät aukenivat, edes- 
m enneitten yksinkertaisten 
kansanm estarien haam ut k ir
kastuivat. H e olivat oppim at
tom ia miehiä, m utta piiluil
laan, kirveillään he laulavat 
Jum alan kunniaa kuin paras 
psalmista. Pysähdy, kulkija, 
katsahtam aan vaikkapa Kos
ken kalmistoon. Suhisuta pui
ta tunnelm aksesi ensin, hanki 
avaimet ja nouse jo lahohkon 
vanhuksen torniin. Laiho ku
m artaa, om enapuu hymyää, 
koko lakeus kertoo m enneit
ten polvien kunniaa. Tämä 
vanhus tässä kuin heidän ol
term anninsa, viimeinen muis
to. E iköhän siis annettaisi sen 
olla? Kappale lautaa vain, 
tilkka tervaa ja kellot helää- 
vät entistä ehommin 100 vuot
ta vielä, ja enemmänkin. H u 
mina tornista torniin: halti- 
jaimme ääni. Sekin tahtoo 
vanhaa tyyssijaa niinkuin 
naakka».

Professori K lem etti kirjoit
ti jatkuvasti siitä, e ttä  »Suo
men tapulikulttuurin  ovat luo
neet kansanm iehet. Kuinka 
voi sen tehdä oppim aton, m o
nesti kirjoituksen taitam aton 
rakentaja? Sukupolvien yhteis
työllä. Polvet siis, ei yksilö, 
tekivät Suomen tapulit.»

Professori K lem etti kirjoitti 
kokonaisia kirjoja suomalaisis
ta kirkonrakentajista. Niissä 
hän todisteli, e ttei heillä ollut 
kaukaisinta aavistustakaan sii
tä, m itä barokki, renessanssi, 
uusklassillisuus ja sen semmoi
set olivat teoreettisesti, m utta 
silmällään he näkivät, mistä 
kirkonrakennustaiteessa oli 
kysymys. H e näkivät, ymmär
sivät, heillä oli synnynnäinen 
taiteellinen tyylivaisto.

Edelleen professori K lem et
ti huom autti siitä, e ttä kirjoi

tetaan paljon norjalaisista puu
kirkoista, m utta »tapulin teos
sa norjalainen ei ole päässyt 
peliin ollenkaan». Ruotsalaisil
le hän antaa osittaisen tun
nustuksen, m utta huom auttaa 
samalla: »Jo Suomen tapulien 
koko on ylivoimaisesti voitol
linen m uiden maiden puuta- 
puleihin nähden.» Esim erkki
nä hän mainitsee mm. Kosken 
tapulin, minkä yhteydessä ky
syy:

»Mikä sitten Suomen kau- 
neissa tapuleissa on 'kaunis
ta ’? Ensisijassa niiden koko
naisuuden sopusuhde, m uoto
jen tism allinen tasapaino. Sit
ten yksityiskohdan samansuh- 
tainen normaalisuus: joka käy- 
riön kaarre niinkuin jokin sa
la ttu  luonnon suhdelaki saatii. 
Tällaisen luonnonlakisuuden 
tulos on sitten linjojen ylei
nen lennokkuus: tapuli nou
see maapohjaltaan virkeänä, 
m utta silti kohtuullisen vauh
dikkaasti, niin että mitään ris
tiriitaa sen suhteessa ympä
röivään luontoon ei ilmene. 
—  Sellainen m uotosuhdakas 
rakennelm a tekee iloisen vai
kutuksen jo linjoillaan. Tyy
dytyksen tunnetta lisää vielä 
paanukaton elo, reippaasti ko
hoava pystylaudoitus ja vih
doin punaisten seinäin ja m us
tan katon värileikki ympäris
tön vihreää lehvistöä ja he- 
lakkaa sinitaivasta vasten 
nähtynä. Runon sisälläpito: 
vaellus tapulinjalan läpi oli 
viimeinen matkasi. Toisella- 
puolen läpikäytävää odotti 
avattu hauta. Rakentajan ali
tajunnan ääni saneli, että 
jpaikka ei saanut olla ylen 
synkkä, kellojen ääntä koh
den oli kuljettava mielellään.»

Tältä taustalta professori 
K lem etti sitten esitti hätähuu
tonsa Kosken T.l. tapulin  puo
lesta. Asianomaiset viranom ai
set k iirehtivät puolestaan ju
listam aan, e ttä  1818 rakenne
tun kirkon saa hävittää vain 
sillä ehdolla, että vanha ta
puli kunnostetaan. N iin sitten 
tapahtuikin, jolloin samalla ta 
pulin  yhteyteen valm istettiin 
siunauskappeli.

O n siis ym m ärrettävää, että 
täm ä paikkakunnan vanhin 
rakennustaiteellinen m uisto
m erkki saa sijansa myöskin pi
täjän vaakunassa.

U. K— lä.
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~KyL dii 
keipaiö. . .

Osuuskassan talletukset 6 040 244:07 
Talletuksista indeksitileillä 1 637 919:65 
Osuuskassa lainananto 6 018 028:21 
Siitä valtion varojen osuus 588 779:71

Osuuskassan talletukset ja lainat jokaista 
koskelaista kohden 1 700:00 m arkkaa

Sitä  mää olen m onta kertaa ih
m etelty, e t m im m ottoos ne ihm iset 
ennen mailma m ittaan oppesivat. 
E i siilon ollu ko u lu ist juur m it
tään tiatoo, ei sanomalehrei, ei 
rarioo, puhum attakan sim m osist 
hianouksist ku in  panelikeskuste- 
luist, seminaareist, tupaillo ist ja 
ka iken  mailman kursseist, n iit ku n  
tähän aikaan on mailma täys. M u t 
k y l siilonkin  vaan yhtä  ja toista  
opittiin , m itä  parem m in, m itä  huo
nom m in, ja to im een  vaan tu ltiin , 
vaik ei se to im een tu lo  ain niin  
kaksist ollukka.

Lukem aan oppim inen oli sentään  
n iit ka ikke in  vaikkiam pii tair oi. 
Ja ei Sunkaan siit ussein olis mit- 
tään tu llu kka , jos ei olis ollu n iit 
jokatalvisii tu kku ju h lii. M u t ne 
pani paksupäisem m änkin  huavaa- 
maa itte lles luku ta itoo  o ikein  toren  
erest. S il e t ei se ollu m ikkään  
leikinasja jou tuu  ko ko  kyläkunnan  
eres tu k iste ttavaks, tai nurkkaan  
häppeemään, ta ikka  pöyrän alle. 
Ja sitäpaitsi ei saanu itte lles äm- 
määkän, jos ei osannu ottaa aapoos- 
tavist selvää. K y l n iit pako tte i on 
ain osattu  käyttää.

O li ne vaan juhlallisii to im ituk- 
sii ne entisajan lukuset. M arttilast 
saakka tu li provasti n iit pitämään. 
O m an papin lisäks oli paikal ka ikk i  
p ik k u  papit n iinku in  lukkari, kierto- 
kou lun  opettajat, sun tio  ja taisi olla 
joskus hännänhuippuna viäl pyhä
kou lunopetta jakin . Suurest k irko n 
kirjasi huusi provasti vuaros jäl
keen  jokaisen nim en, ja m erk itti 
kirjaas ku ka  oli paikal ja ku ka  ei. 
Talon väki ja alustalaiset oli ain 
samal kertaa luetettavana. E nsin  
lue ttiin  vähän sisält ja siit souvist 
sentään viäl usseim m at selkesivät 
tavallisen hyvin , m u t s it ko n  tu li 
u lko luvun  vuaro, n iin  siin olikin  
h ik ise t paikat. E i siin au ttanu t seli- 
tyk seks  huanot M asitkaan, vaikka  
sil syyl viäl jo ten ku ten  pärjäs sisä- 
luvun  kankertam isest. Ussein se 
u lko lu ku  m u u ttu sk in  peräsluvuks, 
k u n  luettajan täytys o ikein  paljon 
auttaa.

V a ikka  oli silloin sentään yks  
kou lu  ko n  ta rtti jokasen käyrä. Se 
oli rippiskoulu . Ja jo ku  vo i keh- 
huu  siitä  koulunkäym istäs: »älä 
sää puh u  m ittään, mää olen käyny  
ripp iskou luukin  ka ks vuatta». Siäl 
m ääkin aikanas istusin  pappilan  
renkituvas ja provasti N ärvi ko e tti  
saara jo tta in  kristinop in  kappalei 
poikakloppein  päähän. P enkeis is
tu ttiin  ky lien  aakkosjärjestykses ja 
Tuim alan ja Talolan poja t pääsivät 
takapenkkiin  ja se oli siilon suuri 
etu; siäl sai tehrä pahoi, n iin  e tte i

Koska meidän 
aikamme?

N im im erkki »Taloudelliset 
vaistot» on lähettänyt julkais
tavaksemme kirjoituksen, jo
ka käsittelee matkailijapalve- 
lua ja rahan keräämistä pitä
jään.

H enkilöautojen lisääntymi
nen on lisännyt myös m atkai
lua. Lähimpään kaupunkiin 
huristetaan omalla autolla no
peasti ostoksille. Sillä ajetaan 
myös sukulaisiin, ja pieni liik
kuvuus maantiellä todella vir
kistää mieltä. M utta olemme
ko ottaneet huom ioon, että 
emme vain me, vaan myös 
m uut liikkuvat autoillaan ja 
että  autoliikenne ja tässä ta
pauksessa lomaliikenne kasvaa 
sitä mukaa kuin asutuskes
kuksissa siirrytään viisipäiväi- 
seen työviikkoon. Jo ensi ke
sänä suurin osa pääkaupungin 
ja m uidenkin kaupunkien vi
rastoista sulkevat perjantaina

provasti saanu tekijäst vallan hel
pot selvää.

Kerran provasti N ärvi kuu luste li 
ka tk ism uksen  u lko lu kku u . K ysy
m ys ko sk i jokapäiväst leipää, m itä  
ka ikk ii Jumala m eitil antaa joka- 
päiväsen leivän muaros. Vastaa
massa oli poika, joka yr itti parhaas 
m ukkaan: »Jumala antaa m eille  
vaatteet ja ruuan  —  ja juom an  —

j a ----------------------------korin  —   -------------- . »  Sihen
se tiato loppus. Provasti o ro tti ai- 
kas ja k u n  ei m ittään lissää kuu-  
lunu , n iin  hän jatko: »ja sittenn ii 
kapsäkin».

N iin  et on ne va ikeuret ollee 
mailman sivu  jokasel sukupolvet. 
Ja mää luulen , e t vastakin tullee  
olemaan samal taval. K y l s it  kel- 
paiskin  jos täs mailmas niin vähäl 
pääsis.

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

iltapäivällä ovensa ja avaavat 
ne vasta maanantaiaamuna. 
Kyllähän lomalaiset, varsinkin 
viikonloppum atkustajat, saa
vat maanteillämme ajaa, m ut
ta olemmeko o ttaneet huo
mioon sen, e ttä  tällainen lo
m aliikenne asettaa m eidänkin 
pitäjällem m e omia vaatim uk
sia. Jo tk u t rohkeat meistä voi
sivat jopa ansaita rahaa 
toivottam alla tu ristit terve
tulleeksi poikkeamaan Kos
kelle. Jos näet m aantien 
poskessa olisi viehättävä pieni 
ulkoilmakahvila, jossa olisi vä
rikkäät pöydät ja värikkäät 
päivänvarjot pöytien yläpuo
lella, varm asti joka ikinen lo
mailija pysähdyttäisi ajokkin- 
sa juuri täm än kahvilan edus
talle ja nauttisi kupillisen kah
via tai m uita virvokkeita. Tie
dämmehän me sen, e ttä  meillä 
on kioskeja, joista saa virvok
keita. Se ei ole kuitenkaan sa
ma asia. Sitä mukaa kuin elin
taso nousee ja työviikko lyhe
nee, m atkailijat haluavat viih
tyisyyttä ympärilleen. H e tie
tävät, e ttei ole viihtyisää juo
da kioskin katon alla pillillä 
limonaadia eikä ole viihtyisää 
istua pienelle harmaalle pen
kille. Värikäs ulkoilmakahvila, 
vaikkapa vain jonkin kioskin 
hoitajan bisneksenä, olisi te
rää ja houkutteleva.

M  .eidän pitäjämme keskuk
sessa on taidekokoelmaraken- 
nus. M atkailijat poikkeavat 
varm asti sinne ja samalla he 
joisivat kahvia. Ehkäpä tällai
nen kahvila —  ( ei b aa ri) aja
tus saa alkunsa, kun uusi tai- 
dekokoelm arakennus nousee 
keskustaan. Tarvontien pos
kessa on Gallen-Kallelan tai
teilijakoti, joka on nyt m u
seona. Siellä on Gallen-Kalle
lan ta idetta  paljon. K un ylei
sö on sen katsonut se juo mie
lellään kahvikupillisen tuo
reen pikku pullan kera ja le- 
puttaa jalkojaan. Kaikissa sisä-

tilamuseoissa, joissa turisteja 
käy, on pieni kahvila. Turun 
linna on sellainen, Kansallis
museo Helsingissä myös. Siel
lä on ulkoilmakahvila. Jolle
kin eläkeläiselle, joka osaa 
keittää kahvia ja leipoa pul
laa, tällainen toim inta sopisi 
hyvin.

M-*■ -»atkailijapalvelu on meil
lä vielä uu tta  ja ennen koke
m atonta. Jos autom atkailijoita 
saataisiin m uutam ankin näh
tävyyden voimalla tulemaan 
pitäjään he toisivat samalla 
rahaa tänne. M onet pitäjät 
ovat jo alkaneet ottaa auto
matkailun huomioon. Niissä, 
kuten  Saarijärvellä, on ruvet
tu  yhteisvoim in rakentamaan 
jopa leirintäaluetta pikku 
mökkeineen. Perustam iskus
tannukset ovat ensin suuret, 
m utta ajan m ittaan m atkaili
jat jä ttävät paljon rahaa pitä
jään. Koska kaikki p itäjät tah
toisivat ansaita jollakin tavalla 
rahaa, m atkailu on katsottu  
erääksi sopivaksi keinoksi 
juuri viisipäiväisen työviikko- 
kauden alkaessa. O n toki mui
takin keinoja, joita esim. 
ruotsalaiset osaavat omassa 
maassaan käyttää hyväkseen. 
Siellä naisjärjestöt pullottavat 
om enatuorem ehua ja myyvät 
sitä linja-autojen m atkustajille 
ja kaikille, jotka pysähtyvät 
autoineen pitäjän keskustaan. 
Lisäksi samaiset järjestöt ku
tovat talkoovoimin pieniä kä
sitöitä, joita myyvät matkai
lijoille. M aine tuorem ehusta ja 
käsitöistä kiirii aina kauas. 
N iistä m ainitaan jopa matkai- 
lijaoppaissa ja m atkailijat te
kevät m utkia päästäkseen sin
ne. Rahan kokoam inen omaan 
pitäjään on muualla maailmas
sa alkanut jo vuosia sitten. 
Lähtölaukaukset ovat meillä
kin jo am m utut. M utta mil
loinkahan se tapahtuu Kos
kella?

»Taloudelliset vaistot»
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Yritys-lehden
palstoilta

Oravatta
On päivä. Jokin päivä vaan, arki

päivä aamupäivä mahdollisesti maa
nantaipäivä. O n auto. Tai jos tämä 
on kameli? Tämä kävelee m utta 
joku nimitti etupäässä istuvaa kul
jettajaksi ja olen sisällä ja näen 
ulos ei kai kamelissa ole ikkunoita. 
Loppu. Hyväksytään; auto.

Oli kirja. Luin ärryin väsähdin 
kyllästyin, -tar on jäänyt ruotsista 
(sjuksköterska), m utta miksi Suo
messa karkotetaan tarkoituksella 
akanoita omenoita perunoita ja ora
via.

Muistikuva: Gunnar Mattsson
kaksi teetä pari ässää,- kieli työn
tyi ulos ja lirputti. Päätelmä: sillä 
oli lähiöneuroosi ja halusi vapau
tua.

Kukaan ei älähtänyt Mattssonille 
(kirjasta), ylilääkäreillä on enem
män järkeä kuin kenraaleilla.

•— miksi aina varjellaan ja este
tään ja kielletään ei kukaan omak
su mitään eikä sitäkään ja jokai
sella on omansa eikä toisella ole 
samanlaista eikä kenenkään ole riit
tävä ja hyvä yleistettäväksi ja koi- 
lotettavaksi —

Paitsi tietysti m inun omani ei 
sen tarvitse olla sinun omasi ja Ta
mara Lundin oma.

Matkalippu maksoi 6:20 mk 
Lahnajärvellä lasillinen piimää 0:25 
mk josta alkaen tätä. Jos tulee liian 
pitkä niin lyhentäkää matkaa tämä 
auto kävelee.

M iten olla kiskolainen ja asua 
ykköstien pohjoispuolella? Mistä 
minä tietäisin. Minä olen koskelai
nen ja asun yhdentoista kilomet
rin . .  . En minä asu päässä. Mi
nulla on pää. Koettelin äsken mo
lemmilla käsillä. Se on tallella. Pää. 
Huomioitava havainto.

Pään ulkokuori näkyy peilissä. 
Mitä on pääni sisällä? Tuskin mi
tään. Onko kenenkään päässä mi
tään sisällä?

Kun katson peilistä niin näen 
pääni ulkokuoressa: a) karvoja.
Sen olen kuullutkin monelta ja mo
nasti. Tukee käsitystä ettei päissä 
ole mitään sisällä.

b ) silmät. Niistä olen kuullut 
harvoilta ja harv.

Stop the Story.
Kaikki eivät jotain ovien vedä 

työnnä ja sanotaan että se on kas
vatuksen tulosta ja sanotaan että 
se on luonnonlahja ja nurin eikä

taida olla mitään kun monenlaista 
sanotaan.

Mattssonin päässä on kieli. Mi
nunkin päässäni on. Työnsin sen 
ulos. Näin. Myös muut matkusta
jat näkivät. Tässä kame johan hy
väksyttiin autossa on muitakin. En 
voinutkaan lirputtaa kieltäni. Siis 
lähiöneuroosia.

Kun tunnustelee kielellä suuta 
niin löytyy:
arvet tonsilleista. Tonsillit olen 
nähnytkin. Ne otettiin kerran pois 
ja näin ne ennenkuin ne menivät 
sinne minne palaset sairaalassa me
nevät. Sanoivat että ne otetaan pois 
reumatismin tähden. Ne menivät, 
tonsillit. Arvet jäi ja reumatismi, 
hampaita. Niitäkin olen nähnyt. 
Maitohampaita lantussa leivässä 
lautasella ja armottomien omaisteni 
hyppysissä. N iitä tiukemmin istu
via . hammaslääkärien pihdeissä. 
Ovat nyppineet pois näyttääkseen 
sitten minulle. Ja paikanneet ne 
mitkä ovat rumia näytettäväksi. 
Fiksua joukkoa ne hammaslääkärit. 
Yksi paikkasi kerran muutakin 
kuin hampaan. Kuka tahansa on 
etevä psykiatri jos on tietämättään.

Olen kirjoittanut hampaistani. 
En käsitä mitä luettavaa niissä on. 
Minulla on ihan tavalliset hampaat. 
Semmoiset ihmeelliset harvinaiset 
erikoisuudet kun muillakin.

Lasse Märtenson laulaa: ethän 
voi mua niin väärin . . .

Sopii tähän kohtaan. Tästä tai
taa tulla kollaashi.

Jos joku sanoo: minä olen katu. 
Älkää naurako hyvät ihmiset. Pal
jon on Katuja joita kuljetaan. Tei
täkin. Polkuja eniten. Polanteet 
lienevät hankalia.

M ontako on Siittiötä hedelmöit
tämässä Munasoluja onko filoso
fiassa biologia nurin kuka sen tie
tää ja tiedolla tekee.

Onnellisia ne jotka perinteestä 
uskovat lakiin: tänään sallittua
huomenna kiellettyä ylihuomenna 
kahdeksantoista jälkeen jälleen sal
littua. Onnellisia. Heillä on käyt
tämätön ajatusvarasto.

Olen kysellyt joiltakin ja luke
nut jotakin haluaisin pohjaa perus
tetta. Kaikki ne vaan: laki säätää 
hallitus määrää.

Ja minulle on sanottu olet pa
kana ja huithaittari ja olen niistä

K osken  n uorisoseuran  k ä 
sin k irjo itetu ssa  Y r ity s -le h -  
dessä k irjo itti n im im erkki 
»Elias» ( E e l i s  K e s ä l ä )  
laajahkon  a rtik k elin  o ts ik o l
la »Onko n yk yn u oriso lla  to i
set ih an teet ku in  en tisellä?» . 
K irjo itu ksen  a lussa  h uom au
tetaan , että  kun m aaham m e  
a lettiin  perustaa n u oriso
seuroja, n iin  o ttiva t ne lä 
h innä ohjelm aan sa  nuorison  
käytöstapojen  ja lostam isen . 
»N iistä  silm iin p istäv istä  p a 
heista , jo ista  nuorisoseurat 
ry h ty iv ä t nuorisoa v iero tta 
m aan, m ain ittak oon  ju o p 
pous, ö itsim inen , nu rk k a
tanssit, k iro ilem in en  ja so p i
m attom ien  sanojen  käyttö».

Varsinkin juoppouden mai
nitsee kirjoittaja kiroukseksi, 
josta oli vaikea päästä, sillä 
»niin syvät ja vuosisataiset 
juuret sillä oli kansassa». Sa
malla Kesälä mainitsee, että 
kun juoppoutta vastaan käy
tiin nuorisoseuran piirissä 
taistelem aan, ei voitu  omak
sua suinkaan minkäänlaista 
»kohtuuden» linjaa vaan ha
vaittiin  ns. ehdottom uuden 
linja ainoaksi oikeaksi perus
taksi.

Edelleen huom auttaa Ke
sälä kirjoituksessaan, että 
nuorisoseura ei edes nuorison 
raitistuttam ispyrkim yksissä 
saanut vanhem m an väestön 
jakam atonta kannatusta. H än  
jatkaa: »Ikävintä asiassa oli 
se, e ttä  seurakunnan opetta
jisto ja papisto asettui suoras
taan vastustavalle kannalle 
nuorisoseuratoim intaan näh
den.»

M utta aika teki työtä nuo
risoseuran pyrkim ysten hy
väksi. »Nuoriso oppi kartta
maan keskuudessaan rehoit-

vain viimeksimainittua. Eikä löydy 
perustetta paitsi
tässä maailmassa ei voi saada va
pautta ilman niin sanottuja mo
raalisia hyveitä; eikä moraalisia hy
veitä voi olla ilman että orjuute
taan se puolisko ihmiskuntaa joka 
vihaa niin sanottuja moraalisia hy
veitä. William Blake.

M utta onko orjuuttaminen mo
raalista? Missä mistä moraali m uut
tuu immoraaliksi?

tavia paheita. Se janosi pa
rempaa ja puhtaam paa ajan
vietettä. Vuosien vieriessä ta- 
sottui myös juopa vanhem
man väen ja nuorisoseuratyö
tä tekevien välillä. O li näet 
tu ltu  näkemään nuorisoseu
ran myönteinen vaikutus nuo
risoon.

Sitten kirjoituksessa pohdi
taan 1930-luvun nuorison 
asenteita. Sanotaan, e ttä  jos
takin ihmeellisestä syystä 
juoppous ja kiroilem inen on 
saanut jalansijaa nuorison pii
rissä. Julkisissa tilaisuuksissa
kin tulee vastaan nuorukaisia 
»ilkeästi alkoholilta tuoksah
taen». K irjoitus päättyy ke- 
hoitukseen: »Käykää edelleen 
ponnella ja hellittäm ättä itse
kasvatuksen avulla poista
maan keskuudestanne pahei
ta, sillä 'edistys, valistus, siinä 
ohjelm am m e’».

Saman vuoden pikkujoulu- 
numerossa kirjo ittaa samai
nen nim im erkki »Elias» las- 
tuntapaisen auringonkellosta. 
K irjoitus päättyy seuraavasti:

»O letteko, nuoret ystäväni, 
nähneet tai ehkä kuulleet pu
huttavan auringonkellosta? Se 
on kansamm e muinainen kek
sintö, apu ajan m ittaam ista 
varten. A uringonkellon asetti 
m uinoin torpanm ies kotimök- 
kinsä aholle. Auringonkello 
m ittasi aikaa suuremmillakin 
työmailla, olipa kysymys sit
ten joko linnoituksen raken
tamisesta tai rauhallisen kivi
kirkon aikaansaamisesta. A u
ringonkello symbolisoi kaiken 
m uuttuvaisuutta ja maisen 
elämän katoavaisuutta. A u
ringonkello herätti rakenta- 
jainsa ja seuraajainsa sydä
missä iäisyysmietelmiä. Se ko
ho tti m ietteet ajasta ikuisuu
teen.»

Ja kuka on aktiivinen kuka pas
siivinen kuka negatiivinen kuka 
positiivinen mikä on m itta ja sen 
peruste.

Lämpö- (kylmyys-) tila on ali tai 
yli. Kaavan mukaan normaali ihmi
nen on epänormaali harvinaisuus.

Maata on lailla hallittava. Varus- 
kunta-alueita ei enää ole.

Milloin laki on vain kumoamista 
varten. Emme ole ruotsia puhuvia
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neuvostoliittolaisia. Mille kiitos ky
symysmerkki.

Kuljettaja uskoi eikä vaatinut 
kadonnutta ja tahastaja muisti että 
olin ollut ennen H iidenvettä ja 
löysi Prinsessan. Jos vaadit jutulta 
mieltä m uuta moskaa niin: mene 
ihmeessä linikseen lähtöasemalta 
ellet luota luottamaan luottosi luo
tettavuudesta selviönä ja yleisenä 
ilmiönä tai ole eksakti ja kiinnitä 
lipuke hakaneulalla rintaasi jolloin 
se on tarpeen hetkellä päällystakin 
alla.

En ole koskaan muistanut lön
tystää Annankadun ylitse Vilhon- 
kadun kulmassa, joudun aina vent- 
taan vihreää Turuntiellä.

Neuvo niin tietokin: Lassen
laulu »Lytillä» A 20. Tietoon ei 
ole uskomista eikä muuhunkaan 
huithaittaria radiokin uutisti puol- 
kahdeltatoista: pidetään todennä
köisenä että kone on tör johon 
joku: Hähkänällä ajoivat eil epi
demiaa.

Riivitty lahna 2:60 kg paperi- 
kassissa. Punnitaan ennen riipi
mistä.

Ikkunat verhojen takana keskellä 
päivää. Vasemmassa puhelimen 
kuuloke oikea puuhailee kissan va
paa-ajan vietossa.

Matti Kulma

•  Alkoholijuomien kulutus 100 % 
alkoholina ja asukasta kohden las
kettuna oli viime vuonna Suomessa 
2,35 litraa. Vastaava luku vuonna 
1964 oli 2,21. Alkoholijuomien ku
lutuksen kasvu on kuitenkin pysy
nyt väestön kokonaiskulutuksen 
kasvua hitaampana: kun virallisen 
tilaston asukasta kohden lasketun 
yksityisen kulutuksen volyymi-in- 
deksi, jossa vuosi 1954 on merkitty 
100:ksi, oli viime vuonna piste
luvussa 147, oli vastaavalla tavalla 
laskettu alkoholijuomien yhteis- 
volyymi-indeksi vuonna 1965 piste
luvussa 132.

•  Tilastollisen päätoimiston mu
kaan viime vuoden elintarvikkei
den vähittäishinnat olivat seuraa- 
vat:

Vakiomaito 0:57 mk litra, 
voi 6:07 mk kilo, margariini 3:68 
mk, m unat 3:45 mk, perunat 0:31 
mk, kuivatut herneet 1:31 mk, 
vehnäjauhot pakkauksessa 1:28 mk, 
ruisjauhot 0:75 mk, kaurasuurimot 
1:15 mk, mannasuurimot 1:26 mk, 
kova näkkileipä 1:61 mk, ruisleipä 
0:80 mk, sianliha 5:11 mk, silakka 
1:45 mk, suolasilakka 1:87 mk, 
suolattu silli 2:79 mk, palasokeri 
1:65 mk, koivuhalot kotiin ajet
tuna (syli) 88:93 mk, savukkeet 
1:45 mk laatikolta.

Yritys-lehden helm ikuun 
numerossa 1931 kirjoittaa ni
mim erkki J a s k a  ( Y r j ö  
V ä i n ö 1 ä ) H evonlinnaan 
liittyvistä taruista seuraavaa:

»Paikkakuntam m e vanhem 
man väen keskuudessa liik
kuu tarinanomaisia juttuja 
H evonlinnasta ja sen haltijas
ta eli herrasta. Tämä Hevon- 
linnassa asustanut jättiläinen 
oli m ahdottom an rikas. H ä
nen aarteensa tietysti kiinnos
tivat paikkakuntalaisia. N iin
pä pari huim apäistä nuoru
kaista H evonlinnan kohdalla 
arvelivat, e ttä  pitäisipä pyy
tää rahaa. Siksi toinen heistä 
huusi: —  H evonlinnan herra, 
anna meille rahaa!

—  Tul ottamaan!
Tällainen vastaus kuului 

maanalaisena jyrinänä- ja sa
massa aukenivat H evonlinnan 
portit. H evonlinnan herra ajoi 
ulos linnastaan nelipyöräisissä 
vaunuissa. Vaunuja veti neljä 
mustaa oritta , joiden sierai
mista tuli tuiski. H evosten 
vauhti oli niin luja, e ttä suu
re t puut kaatuivat tai taipui
vat vaunujen edessä kuin ru
kiin korret. T ietysti m etsästä
jät moisen näyn edessä pii
loutuivat läheisen suuren ki
ven onkaloon. Vielä m onta 
päivää jäljestäpäin kaikui 
metsästäjäin korvissa H evon
linnan herran kum eat sanat: 
—  Tul ottamaan!

H evonlinnan järven kerro
taan syntyneen siten, e ttä  jät
tiläisen tuli jano ja m uuta
milla lapionpistoilla hän löysi 
pohjavettä, mistä sitten m uo
dostui järvi. Tällä järvelläkin 
oli oma haltijansa. K erran 
er^än kalamiehen koukkuun 
tu li tavallista suurempi kala. 
Mies veti sitä viisi syltää 
maalle, m utta kun ei vielä ka
lan silmiä näkvnyt, pelästyi 
onkimies ja pakeni paikalta. 
Kala oli H evonlinnan järven 
haltija ja se asuu järvessä vie

lä, sillä kukaan ei ole nähnyt, 
e ttä  se olisi järvestä pyydys
tetty».

»Partelan Paavolan isäntä, 
joka oli kova metsämies, kä
vi jaakaamassa sudenpentuja 
H evonlinnan tienoilta. E rää
nä varhaisena aamuna hän 
käveli H evonlinnan järven 
rannalla. H än  oli panostanut 
pyssynsä vanhalla katken
neella konttipannun jalalla. 
Silloin tu li häntä vastaan h ir
veän suuri käärme. Se oli 
suuren sahatukin paksuinen 
ja m ahdottom an pitkä. N äh
tyään Paavolan nosti käärme 
päänsä korkealle, sen suuret 
punaiset silmät salamoivat ja 
häntä pieksi suuria puita nu
rin. Hädässään laukaisi Paa
vola pyssynsä kohti hirviön 
kitaa ja juoksi pakoon »ma- 
hanalus täynnä jalkoja». H än 
juoksi yhtä m ittaa pakoon 
kylämaihin asti hälyyttämään 
paikalle apuväkeä. M utta 
käärm että ei enää näkynyt ja 
kuulunut. Tarkasteltiin  lä
hem min »maisemaa» ja to 
dettiin , e ttä  jättiläism ännyt 
olivat yltä päältä verisiä. Teh
tiin päätelmä, e ttä  hirviö oli 
pannunjalka sisuksissaan kär
sinyt kovan kuolinkamppai- 
lun ja lopulta m ennyt järveen.

M uuten tuon jättiläiskäär
meen kuolinkam ppailun yh
teydessä m uodostui H evon
linnan maastoon suurehko au
kea ala, joka ei milloinkaan 
m etsittynyt. Se johtui käär
meestä pursuneista myrkyistä. 
Tämä paljas alue ristittiin  
Tarham aaksi ja on se ollut 
vuosisatainen nuorten kisailu- 
paikka. Piirileikki tässä tarha- 
massa aloitettiin  tavallisesti 
laulamalla: Piiriksi kaikki yh
tykäämme, vapaus nau tti
kaamme, ottakaa leikkikump- 
paninne, kiertäkää kerta ym- 
pärinne, nuoria kun oomme, 
laulamme vain niin kauan 
kuin saamme.»

Kosken 
kartanon 
rahkiosta

Kosken' kartanolla oli Rah- 
kion suurella niityllä osuu
tensa. Se oli oste ttu  vaskio- 
laisilta v. 1666. K un muu 
Rahkio ankarien riitaisuuk
sien vuoksi myytiin läänin- 
kam reeri Daniel Gadolinille, 
ei Kosken kartanon n iitty  seu
rannut kauppaa. Se lohkottiin 
maakirjoihin A nttilansuona, 
kun taas G adolinin osuus tuli 
m aakirjoihin »Rahkion Isoksi- 
niituksi».

Kosken kartanon Rahkio oli 
hyväkasvuista maata. Heinä 
oli kau tta  aikain sekä tiheää 
että pitkää. Jo  talvella, kun 
Rahkiosta noudettiin  heiniä, 
vietiin niityn lähteensilmään 
umpinaisia piim ätynnyreitä, 
jotka peitettiin  kerpuilla ja 
lumella. N äin lähteensilmä 
pysyi jäässä heinäaikaan asti, 
jolloin piim ätynnyrit kaivet
tiin  esiin. Väen evästäminen 
oli näin kesällä helppoa. Piti 
varata m ukaan vain palvattuja 
lampaanreisiä, kovaa leipää ja 
piepoksia, joita muualla Suo
messa sanottiin talkkunajau
hoiksi.

Kun Johannes Nyberg tuli 
K akskerran Lehdosta viime 
vuosisadan lopulla Kosken 
kartanon pehtooriksi, oli hän 
kovasti huolissaan Rahkioon 
lähtevän heinäväen m uonituk
sesta. K un hän sitten näki pii- 
m ätynnyrien noston sekä »pie- 
pon» valmistuksen,, sanoi hän:

—  Kyllä täällä päin kelpaa 
työväkeä pitää, kun tyytyvät 
sianruokaan.

Pehtori ei jäänyt Rahkioon 
heinätöihin. Kartanossa oli 
erikseen työvouti, joka oli kai
ken aikaa työväen mukana. 
K erran yllätti sade Kosken 
Rahkion heinäm iehet ja kaik
ki kiirehtivät miltei täysinäi
seen heinälatoon sadetta pitä
mään. Pian kuului kuorsaus 
kautta ladon. V outikin meni 
pitkäkseen, m utta asetti torp
pari Nummelinin oviaukolle 
pitämään vahtia, milloin sade 
lakkaisi. V outikin kuorsasi, 
m utta heräsi pian ja kysyi: 
—  Vieläkö siellä sataa?

Nummelin rapisutti haavan- 
kerppua kattoon ja vastasi: —  
Parantaa vaan!

Niin voutikin nukahti. M ut
ta ulkona oli m itä kirkkain 
pouta. Soron Rahkiossa aher-
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VI.

T  uohistus

Kerron nyt tuohesta, sen kisko
misesta ja monenlaisesta käytöstä 
kotiseudullani lapsena ollessa. Tuo- 
histusaika oli juhannuksen aikana. 
Kun tarvittiin suurempi määrä tuo
hia, käytiin koivumetsässä tu tk i
massa, milloin tuohi alkoi irtoa 
puusta. Oikea aika oli silloin mäi
hän aikana, kuin koivun pintaan 
tehdyn puukon viiltohaavan reu
noista tuohi irtosi itsestään tuu
man leveydeltä. Tuohistajalla oli 
käytössä kevyet tikapuut. Ne oli
vat noin 3 m. pitkät. Alhaalta 60 
cm, ylhäältä 40 cm leveät. Askel 
nappulain väli oli 40 cm. Tika
puiden yläpäässä oli löysässä vit- 
sakerros. Tämän varassa tikkaaf 
pysyivät koivussa nojallaan, eivätkä 
luiskahtaneet sivulle. Tikkaiden 
reisipuiden päät painuivat myös 
koivun rungon sivulle. Tuohen kis
koja nousi tikkaita ylös ja aloitti 
tuohen irroittamisen rungon ylä
osasta oksista asti. Tuohilevyt otet
tiin noin neliökyynärän suuruisiksi, 
mikäli oksan kyhmyt, tai m uut rik
komiset sen sallivat. Tuohet pudo
tettiin  koivun juurelle. Kun sopiva 
alue oli kiskottu, kerättiin tuohet 
pihtin tekopaikalle. Pihti tehtiin 
kaksi kyynärää pitkäksi ja viisi 
korttelia leveäksi. Tuohet ladot
tiin siihen lomittain, ensimmäisen 
puolen pihdin tuohet valkea puoli 
ylöspäin ja toisen puolen tuohet 
valkea puoli alaspäin. Näin ladot
tuna eivät tuohet käpertyneet tor
velle. Pihdin tukena oli kaksi paria

rettiin  ankarasti ja ihm etel
tiin, miksi Kosken kartanon 
heinäväki ei ollut töissä?!

Tietysti vouti antoi N um 
melinille »kukakäskiä» oikein 
olan takaa, m utta se on taas 
asia erikseen. Vieläkin Kos
kella ja naapurikunnissa kuu
lee varsinkin vanhojen vilje
levän sanantapaa: —  P aran
taa niin kuin Num m elinin 
sade.

M.

seipäitä, jotka oli sidottu toisiinsa 
vitsasiteillä päistään. Tuohipihdin 
hinta Turussa oli 6— 8 markkaa. 
Ostajina esiintyivät saariston asuk
kaat. Koivun tuohi on hyvin terva- 
pintainen. Terva tekee tuohen iän 
ja kestävyyden melkein ikuiseksi. 
Terva irtaantuu kuumana hauto
malla. Tuohen terva on sitkeää lii- 
mamaista tököttiä. Sitä käytettiin 
lasi-, porsliini- ja ruukkuastiain 
paikkaamisessa. Pääsiäismämmirop- 
peet ja metsä- ja niittylähteiden 
juomalipit tehtiin tuohesta. Val
mistettiin myös tuohirasioita ja 
kannellisia askia. Tuohitanoa, tuo- 
hinauhaa o tettiin  koivusta siten, 
että koivun tuoheen leikattiin kah
den tuuman pituinen viillos. Tuohi 
irroitettiin viilloksen reunasta. Sa
malla kun sitä irroitettiin, niin 
nauhaa kiristettiin lujasti alaspäin 
ja näin jatkui nauhaa katkeamatta. 
Tanosta kudottiin tuohivirsuja, eli 
kenkiä, tuohikontteja, selkälaukku- 
ja. hevosen apekoppia. Ohennettua 
tanoa kierrettiin pajupillien, huilu
jen päällyskatoksi, puukkojen tu- 
piksi, naisten leninkien vyöksi ym. 
Tuohta käytettiin myös eristysker
roksena kosteutta vastaan.

Katoista
Tuohi, kirveillä ja puuvaajoilla 

(kiiloilla) halkaistu lauta, olki ja 
nurm iturve olivat lapsuuteni ajalla 
kattamisaineita. Sorvaston koulu
piirin kansakoulun rakennukseen 
tehtiin pärekatto täysitiiviin lauta- 
alustan päälle. Olin talkootyössä 
sitä tekemässä. Tuohi ja malka oli
vat asuinrakennuksen, aitan ja luh
din kattoaineita. Olki oli karjara
kennusten, riihen ja pihalatojen ja 
vajojen kattoaine, lauta niittylato
jen kattoaine. Saunoissa ja pajoissa 
oli turvekatot. Kirkossa oli haapa- 
paanukatto. M utin talon vaari, 
meidän sukua, veisti päivässä sata 
paanua ja paanut olivat ensiluok
kaisia.

Pellonraivausta

Kerron vielä lapsuuteni aikai
sesta pellonraivauksesta.

Metsäpurojen varsilta löytyi 
usein lihavia savimultaisia alueita. 
Kun tarvittiin lisää luonnonniitty
jä, niin raivattiin nämät alueet nii
tyiksi. Alueella kasvavista koivuis
ta ja haapoista lehtiset oksat teh
tiin kerpuiksi, karjalle ja lampaille 
talviruokintakauden rehuksi. Pui
den rungot koottiin ennen talven 
tuloa rankoiksi ja ajettiin talvella 
kotiin. Suurista havupuista tehtiin 
lankku- ja sahatukkia ja rakennus
puita. H avut ja oksat koottiin ka
soihin ja tuotiin tarhaan. Siellä ne 
hakattiin kirveellä hakolannaksi, 
taikka kuivikkeiksi alustaksi eläin
ten karsinoihin. Metsään muodos
tunut aukko alkoi kasvaa nopeasti 
heinää. Näin syntyi kuiville maille 
niitty. Niittyjä muodostui myös si
ten, että heinä-elokuun pouta-aikoi- 
na salamat sytyttivät metsäpaloja. 
Kuloalueet alkoivat kasvaa heinää. 
Kun palopuut oli korjattu pois oli 
alueesta tullut luonnonniitty. N iit
tyjä muodostui myös vesijättöalu 
eista. Kun tulvavedet kuljettivat 
alueelle uusia kasvinravinteita, oli 
niissä heinäsadot jatkuvasti run
saita, kuten Rahkion ja Lammen 
niityillä oli havaittavissa. Kun kui- 
vaperäisiltä purojen varsilla ole
vilta niityiltä vuosikausia oli kor
jattu  heinäsatoja ja kun karja söi 
niistä syksyisin jälkikasvun, odel
man, ehtyivät niissä heinäsadot. 
Suunniteltiin niittyjen raivaamista 
pelloksi. N iitty on pellon äiti. Kun 
maan kaltevuus oli tu tk ittu  teh
tiin sarkaojien linjaus. Avo-ojissa 
ojat linjattiin suurimpaan kalte 
vuussuuntaan ja sarkojen leveydek
si tuli 10 metriä. Salaojituksessa 
risu- taikka riukuojat linjattiin toi
seksi suurempaan kaltevuussuun- 
taan ja ojien väliä jätettiin 15—20 
metriä. Kuokkiminen eli raivaus 
aloitettiin sarkojen alapäästä. Jos 
maassa ei ollut puita, kantoja eikä 
juuria, kuokka iskettiin sivulta 
maahan. Juurisessa maassa kuokit
tiin päältäpäin. Kuokittaessa siir
tyi turve m etrin verran alkuperäi
sestä paikasta kuokitulle osalle. 
Puiden ja kantojen juuret katkesi

vat päältäpäin kuokittaessa. Suuret 
juuret hakattiin poikki kirveellä. 
Kannot nostettiin ylös, kun juuret 
oli poikki. Puita kasvava ja kan- 
toisen maan kuokkiminen oli ras
kasta työtä. Siinä oli paljon kir
veellä hakkaamista ja kirves oli 
tylsä. Kantojen nostaminen ja kie
rittäminen oli myös raskasta. Kun 
turpeet ja kannot olivat kuivu 
neet, poltettiin ne kulona, tai ke
rättiin kasoihin ja poltettiin kytöi
nä. Ojamaat levitettiin kautta sa
ran. Välistä levitettiin ojakongi- 
maitakin saralle. Kokeilu osoitti 
ettei maata kannattanut kyntää. 
Kylvö tehtiin tuhkaan. Kylvösie
mentä käytettiin noin 1,5 hl ruista 
hehtaarin alalle. Ruis kasvoi hy
vin, antaen kymmenen-kahdenkym- 
menen kertaisen sadon. Yritteliäät 
miehet kuokkivat ja raivasivat pel
toa, kun saivat kasvattaa siinä it
selleen kaksi-kolme viljaa. Sen jäl
keen jäi pelto takaisin maan omis
tajalle. Kuten alussa mainittiin, 
raivattiin samalla tavalla kylmää 
korpea pelloksi.

Kaskiviljelys on peltoviljelystä 
vanhempi ja helpompi. Kaskivilje
lys perustettiin kuiville ja kalte
ville maille. Kotipuolessa nimitet
tiin kaskiviljelystä huhtaviljelyk- 
seksi. Kaskiviljelyksessä kaadetaan 
metsä täyden lehden aikana. Kaa
detun puun lehdet samoin kuin ha
vupuun neulasetkin haihduttavat 
puusta kosteuden. Seuraavana ke
sänä kerätään isommat puun run
got pois. Jätetyt oksat, pienet puun 
rungot ja m uut jätteet poltetaan 
kulona paikallaan. Poltto  aloitetaan 
tuulen alapuolelta. Näin tehden ei 
tuli kiiri liian nopeasti yli kaski- 
alueen, vaan polttaa kaiken pala
van. Kasken polttajilla on käsissään 
pitkän seipään päässä suuri luuta. 
Luudalla he sammuttavat riistäyty
neen kulon alut ja luudillaan he 
johtavat kasken palon suuntaa. 
Kun luudan varret ovat pitkät, 
ulottuu niiden käyttäjä kauempaa 
huiskia tulta, tarvitsematta mennä 
aivan tulen läheisyyteen. Kasken 
palaessa heitetään palamatta jää
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neitä jätteitä uudelleen tuleen. 
Kaskimaata ei ojiteta. Ei aina kai
veta niskaojaakaan estämään ylä
puolelta laskevia vesiä levittäyty
mästä kaskialueelle.

Kylvö tehdään hajakylvönä. 
Ruista kylvetään noin 1,5 hl. heh
taarille. Siemen sekoitetaan polku- 
tai niveläkeellä. Aikaisemmin käy
tettiin siinä risuäestä. Kylvön jäl
keen kynnetään kaskeen ns. vesi- 
vakoja johtamaan pintavesiä pois 
alueelta.

Seuraavalle viljalle tehtiin kas
kimaahan kyntö. Kantoja ja kiviä 
poistettiin, kaivettiin ojia. M uuta
man vuoden kuluttua oli kaski
maasta raivattu pelto.

Jos kaskimaassa sellaisenaan oli 
kasvatettu useampina vuosina vil
jakasveja, niin siitä loppuivat kas- 
vinravinteet. Maa jätettiin käyttä
mättä ja sitä nim itettiin ahoksi. 
Aholla kasvoi runsaasti mansikoita. 
Aho oli muutamia vuosia hyvä lai
dunmaa. Myöhemmin aho kasvoi 
arvotonta harmaaleppää, sillä karja 
hävitti siitä männyn ja kuusen tai
met, usein myös koivun ja haavan 
taimet, m utta lepän taimia karja 
ei syönyt.

Tukeista  rahaa

Lapsuuteni aikana oli Tuimalan 
kylässä sahalaitos, ns. Vingon höy
rysaha. Koskenkartanolla oli myös 
saha. Sen käyttövoimana taisi olla 
koskivoima. Sahan höyrypilli soi 
työväen ruualle ja työhön. Pillin 
ääni kuului Ojalaan asti, yli kol
men kilometrin matkan, ehkä 
kauemmaksikin. Saha osti tukki
puita lähimetsistä ja joen yläjuok
sun varrelta. Kuusjoella oli Im po
lan saha Viepäjoen rannalla. Sahan 
omisti Collin-niminen liikemies 
Ypäjältä. Impolan saha osti tukki- 
metsiä myös Koskelta. Tukit kul
jetettiin purouittona joessa, kevät- 
tulvan aikana sahalle. Pikkupojat 
olivat uittotyöläisinä. Heidän palk
kansa oli 60 pennistä 1 markkaan 
päivältä. U itto oli poikien haluttua 
työtä, koska tuli vielä rahaakin. 
Metsäkaupoista kertoi isäni mm. 
että Kärpän talon isäntä myi uitto- 
puron varrelta metsää 2 000 m k:n 
arvosta. Myytäviä tukkipuita arvi
oitiin siten, että seisomapaikalta 
luettiin noin 50 puuta. Seisonta- 
eli lukupaikkoja oli kymmeniä. 
Suurien tukkipuiden hinnaksi tuli 
30 penniä rungolta. Yleensä teh
tiin tukkipuista rahaa siten, että 
puut sahattiin kotona lankuksi ja 
laudoiksi. Tavara kuljetettiin ja 
myytiin rautatieasemilla oleville 
puutavaran ostajille.

Kun oli tehtävä metsässä olevista 
tukkipuista rahaa veronmaksuun, 
tai m uihin menoihin, niin ajettiin 
tukkeja sahauspaikalle suunniteltu 
määrä aluspuiden päällä. Siinä tuk
ki veistettiin, plankattiin, piilu- tai

hakkuukirveellä kahdelta puolelta 
lankun tai laudan leveyden paksui
seksi. Tukit olivat yksi-, kaksi- tai 
useampilankkusia. Lankut olivat 3 
tuumaa x 2 tuumaa ja 14 jalkaa pit
kiä, sortteeraus 6 tuumaa lisää.

Kun tukki oli valmiiksi veistetty 
ja käännetty lappeelleen, niin teh
tiin tukin päihin puukolla lovet, 
lankun paksuus lovien välimittana. 
Näistä lovista tehtiin luotinuoralla 
vastaavat lovet alareunaan. Leppä- 
kekäleellä mustaksi värjätty nuora 
kiristettiin tukin pituussuuntaan 
lovesta loveen. Lankaa nostettiin 
keskeltä ylös ja näpäytettiin alas. 
Näin syntyi tukkiin nokiviiva, mer
kiksi sahauskohdasta. Luotinuoraa 
käyttäen tulivat viivat oikeisiin 
kohtiin ja lankut suoria, eikä kie
roja. Tukki siirrettiin sahapukille. 
Pukki oli miehen korkuinen vank
ka teline. Halkisaha, jolla lankut, 
laudat ja ainespuut sahattiin, oli 
teräksinen 1,5 m pitkä, yläpäästä 
25 cm ja alapäästä 12 cm leveä, 
kummassakin päässä käsikahva. Sa
hassa oli 60 terävässä kulmassa 
olevaa hammasta. Hampaan päässä 
väkä eli kynsi. Hammas väännet
tiin vähän sivulle, hajotettiin, että 
Saharako tuli leveäksi eikä hangan
nut sahaa. Saharakoa levitettiin kii
lalla taikka kahdella sauvalla, vään
tämällä niitä sahan raossa. Ylös- 
sahuri nousi tukille seisomaan. Hän 
nosti sahaa ylös, painoi alas ja 
ohjasi sahaa nokiviivalle. Alisahuri 
nosti sahaa, painoi sen hampaita 
kiinni tukkiin ja veti samaan ai
kaan sahaa alas. Näin kaksi miestä 
yhteisymmärryksessä sahasivat tai 
vipakkaspäivänä ja valoisana kevät
päivänä 12— 18 kpl 3x9 tuuman 
lankkua ja 24 kpl 5x7 tuuman lau
taa.

Sahaus on raskasta työtä. Heikot 
ja laiskat eivät kykene sahaamaan. 
Se on huolellisten ja voimakkait- 
ten miesten työtä. Sahaaja hengit
tää suun kautta harvaan ja syvään. 
Ravintoa kuluu sen tähden paljon 
ja ravinnon on oltava rasvapitois
ta. Työn raskauden johdosta sahu
rin jänteet ensimmäisinä työpäivinä 
värähtelevät ja tutisevat.

Sahan teroitus tehdään terävällä 
viilalla. Tylsällä viilalla teroitetta
essa syntyy korvia vihlovia ja ham
paiden kiillettä värähdyttäviä, sie
tämättömiä ääniä.

Sahaus kehittyy nykyään ko
neelliseksi ja sahurit loppuvat. 
Olen sahannut Kustaa-veljen kans
sa ylössahurina ja Oskarin kanssa 
alassahurina ainestavaraa kotitar
peeksi.

A m m attilaisista

Paikkakunnalla oli useampia 
seppiä. Sorvastolla oli hyvä terä- 
kalujen tekijä Holsti, Tuimalassa 
monitaitoiset veljekset Kalle ja 
Juha Boman, Tapalassa ja H on
gistolla veljekset Teränen ja Rau
tanen, Katteluksella kevyen me

tallityön tekijä Kalle Meller ja Koi
vukylässä Emil Meller. Partelassa 
ja Ojalaa lähinnä oli seppä Anders 
Sundström. Sundström oli käynyt 
Tammelan Mustialassa ammatti
koulun. H än oli tästä ylpeä ja 
suuri herra. Hän oli tarkoin tun
tevinaan raudan ja teräksen aineet 
ja niiden käsittelytavat. Hänelle ei 
kelvannut muiden polttamat hiilet. 
Hänelle tuotiin sysipuut ja hän 
poltti hiilet itse ns. makaavassa 
hiilimiilussa. Hän käytti öljykar- 
kaisua ja meltaamista.

Sundström oli kotini ns. vuosi- 
seppä. Tästä hän sai 1 tynnörin 
rukiita, 1 tynnörin ohria, 1 tynnö
rin kauraa, 2 kuormaa sysi- eli hii- 
lipuita sekä Mikkelin päivän vie- 
rastuksen. Ruoka-ateriaan kuului 3 
ruokaryyppyä.

Näitä vastaan teki Sundström 
töitä ja sitoutui tekemään viivytyk
settä kaikki sepän työt marraskuun 
1 p :stä yhden vuoden ajan. Vuoden 
loputtua maksettiin rahapalkkaa 
8 mk.

Sundström ei ollut erikoisen 
hyvä seppä, vaikka oli herra ja 
ylpeys. Sjön oli Talolan seppä, van
ha ja hidas mies.

Miesräätäliä, vaatturia ei ollut 
joka kylässä. Sorvastolla oli Hart- 
tu. Hän kävi perheissä koneineen 
neulomassa. Vihtori Värkkisellä oli 
Halikkolan kylätien haarassa oma 
komea talonsa. Siinä oli hänen 
verstaansa. Ei hän käynyt perheis
sä ompelemassa. Värkkinen oli

rauhallinen ja kunnioitusta naut
tiva, taitava räätäli. Hän avusti 
köyhiä lapsirikkaita perheitä leik
kaamalla kankaista poikien takkeja. 
Äidit osasivat valmistaa näistä lei
katuista kappaleista poikien tak
keja.

Lapin T.l. pitäjästä tuli Katte- 
luksen Hariniemen pikkutilalle 
Kustaa Grönberg-niminen räätäli. 
Lapin pitäjän suuret talolliset Pi
rilä ja Katila, Liedon kirkkoherra 
Vihervuori ja monet m uut tunne
tu t henkilöt olivat Grönbergin 
sukulaisia ja tukivat lapsirikasta 
räätälin perhettä. Grönberg oli 
etevä räätäli ja hyvä satujen ja ta
pahtumien kertoja. Talvi-iltoina 
lapset kokoontuivat joukolla mes
tarin lähelle kuuntelemaan hänen 
Rauman murteella esittämiään ker
tomuksia. Partelan kylässä olivat 
räätäliveljekset Oskari Toivonen ja 
Eeli Paavola pikkuserkkujani. Ee
listä tiedän, että hän m uutti Tur
kuun ja oli työssä suurissa vers
taissa. Oskari opiskeli räätäliksi 
vasta vanhana miehenä Grönbergin 
opissa. Ehkä Oskari pysyi kömpe- 
lökätisenä ja hitaana. Kauniita pu
kuja hän valmisti ottaen pukumit- 
taa vain oikeasta kädestä. Siitä hän 
sai suhde- ja verrantolukuja käyt
täen tiedot takin ja liivin muihin 
mittoihin. Housujen tekoon hän 
o tti m itat tarkemmin, sillä jalkojen 
pituus määrää miehen koko pituu
den ja miehiä on erimittaisia.

L o p p u .

Jo tuhannet saaneet osuuskassan nuorisotililainan
NUORISOTILIN  EHDOT JA EDUT:
» nuorisotilin  voi avata jokainen alle  

25-vuotias 
a tiliä voidaan käyttää tavallisen tal

letustilin  tapaan  
• tarvittaessa siltä  voidaan nostaa  

varoja

• rahat kasvavat korkoa
• säästäm inen ei edellytä säännö  

s iä  eikä m ääräsum m aisia talletu 
siä

• 1 vuoden säästäm isen  jälkeen i 
tilinhaltija norm aaliehdoin säas:! 
je n sä  su uruisen  lainan.

O S U U S K A S S A
A IKAMME
PANKKIPALVELUA

Kaksinkertaista m ahdollisuutesi- avaa NTJORISOTIU
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