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VALKOINEN VIRTA
Vientivoita. K ulutusvoita. 

Valion pakkausm ääräykset 
tu levat K oskenkin osuus
m eijerille. K un kotim aiseen 
kulutukseen tarkoitetut voi- 
varastot ovat täynnä aletaan 
kulutuspakkauksien  sija sta  
pakata vientivoita. Näin 
K oskenkin osuusm eijeri 287 
m uun Suom en m eijerin 
kan ssa on k etju ssa  tuotta
m assa voita kulutukseen ja  
vientiin. M utta ei täm ä riitä. 
Jokain en  koskelainenkin 
m aidontuottaja on k etju ssa  
m ukana. K oskelaista  voita 
m yydään niin Suom en asu 
tuskeskuksissa  kuin Lon- 
toossakin.

Englanti on ollut suomalai
sen voin suurin ostajamaa. 
Vain pienet määrät vientivois- 
tamme menevät muiden mai
den markkinoille. Englannilla 
on omat tuontikiintiönsä, 
vaikka se edelleenkin on ai
noa maa maailmassa, jonka os
tamat voimäärät merkitsevät 
jotain kansainvälisessä voikau- 
passa. Se on lisännyt hiukan 
voikiintiötään eli helpottanut 
tuontisäännöstelyään, mutta 
se ei paljon auta Euroopassa, 
missä voin ylituotanto on jat
kuvaa. Suomi on hakenut 
markkinoita Yhdysvalloista ja 
Kanadasta asti. Maaliskuun 
loppuun mennessä on voiyli- 
jäämästämme sijoittamatta 
neljä miljoonaa kiloa. Oikeas
taan se ei ole paljon, ei edes 
kiloakaan jokaista Suomen 
asukasta kohden.

Voi on jatkuva kiistakapu
la maaseudun ja kaupungin, 
maidontuottajien ja voinkulut- 
tajien, Euroopan voinvienti- 
ja vointuontimaiden kesken. 
Voin hinta aiheuttaa suuko
pua, kateutta, talousmenoja, 
vientisubventioita, ydinkysy
myksiä eduskuntavaaliväitte- 
lyissä, kotimaisia ja kansain
välisiä neuvotteluja, ulkomai-

Maidon tie Kosken osuusm eijeristä on alkanut.

siä kongressi- ja  myyntimatko
ja ja paljon muuta. Ja  kaiken 
alkuna on lehmä emäntineen 
ja isäntineen. Kuinka moni 
näistä emännistä ja isännistä, 
heidän perheistään, saatikka 
koko voinsyöjäkansastamme 
tietää, miten voi syntyy eli 
mitä tapahtuu maidolle sen 
jälkeen kun se maitolavalta 
häviää kuorma-auton lavalle ja 
sieltä meijerin uumeniin. Kun 
osuusmeijeri toimeenpanee 
piimäjuhlia, se voisi järjestää 
pitäjäläisille retkeilyjä meije
rin seinien sisäpuolelle, jotta 
muutkin näkisivät miten kaik
ki tapahtuu. Jo s koko nuoriso
seuratalon salillinen ei yhdellä 
kertaa sisään mahtuisi, voisi 
ajatella alakoululaisia, yläkou-

lulaisia, kansalaiskoululaisia, 
oppikoululaisia, marttoja, maa- 
talousnaisia, isäntäkerholaisia, 
maamiesseuralaisia ym. kuppi
kuntia kutsuttavaksi erikseen, 
joka tunti aina uusi ryhmä.

Koskelta voi 17 000 
suom alaiselle

Osuusmeijerin 5000 litran 
kirnussa kirnutaan joka päivä 
1000— 1100 kiloa voita. Vuo
dessa Kosken lehmät tuotta
vat voin siis noin 17 000 suo
malaiselle. Jo s otetaan mu
kaan englantilaiset, jotka syö
vät voita 8,8 kiloa vuodessa, 
voinsyöjämäärä kasvaa. Kos
ken voista on 27 vuoden ajan 
vastannut meijerikkö Paula

Halmari, joka aloittaa työpäi
vänsä aamuisin kello viideltä 
apulaisineen. Edellisenä päi
vänä separoitu kerma on jääh- 
dyttäjän kautta kulkenut + 8 -  
asteisena kermatankkiin, mis
sä se tankin välitilaan laske
tun +  30-asteisen veden avul
la lämmitetään + 1  kaste isek
si, hapatetaan hapatteella ja 
jäähdytetään jälleen + 8  as
teeseen. Kerman kirnuaminen 
kestää 30— 40 min., mutta 
voi muodostuu jo 10— 15 mi
nuutissa. Kirnupiimä laske
taan kirnusta pois ja voi pes
tään. Siihen kuluu 1000 lit
raa vettä. Voihin lisätään ns. 
AlV-suolaa ja sitä vaivataan, 
siitä otetaan välillä vesipitoi- 
suuskoe, joka ei saa osoittaa
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M eijerikkö Paula H alm ari punnitsee vientivoita laatikkoon.

A nja Lindström  tyhjentää kirnua.

16 pros. enempää. Jo s voissa 
on 15,8 pros. vettä, se on »ta
loudellisesti» hyvää voita. 
Länsi-Suomessa käytetään vä
hemmän suolaa kuin Itä-Suo- 
messa. Täällä sitä on vain 1,3 
pros., mutta itäsuomalaisessa 
voissa 4 pros.

K arsin ta  kova

Paula Halmari on kirnun
nut Koskella miljoonia kiloja 
voita, sillä hän aloitti työnsä 
talvisodan aattona, samana 
päivänä kun miehet lähtivät 
sotaan. Koko 30-luvun oli voi 
suomalaisten »kultaa», sillä 
vientimarkkinat olivat hyvät, 
voi suhteellisen kallista ja sen 
vuoksi margariinin kulutus 
melkoinen. Meijeri- ja karjan- 
hoitoala olivat nuorten arvos
tettuja toiveammatteja. Kun 
Paula Halmari v. 1934 lähti 
Turun Valion meijeriin har
joittelemaan, jatkoi Mellilässä 
ja seuraavana vuonna Kosken 
osuusmeijerissä, toimeenpani 
meijeriliitto harjoittelijoille 
esikuulustelun ennen Koke
mäen meijerikouluun menoa. 
Kuulusteluun hyväksyttiin 
148 harjoittelijasta vain 17. 
Kouluun hyväksyttiin vielä 
vähemmän, sillä vain 9 heistä 
sai koulusta päästötodistuk
sen, heidän joukossaan Paula 
Halmari, ainoa kansakouluto- 
distuksella kouluun hyväksyt
ty oppilas. E i nykyiselle keski
polvellekaan opintielle pääsy 
siis mitään helppoa ollut. Tun
gosta oli ainakin meijerialalla, 
koska vain 6 pros. halukkaista 
pääsi kouluun.

Paula Halmarin ensimmäi
nen työpaikka oli Hajalan mei
jeri Halikossa. Kahden vuo
den kuluttua hän haki K os
kelle. Kuusi vuotta kului »so
taisissa m erkeissä», miestyö
voimaa ei ollut, oli selvittävä 
yksin koneenkäyttäjä Sainion, 
M artta Halmeen ja kuuden 
harjoittelijan kanssa. Joka aa
mu tuli meijerin pihaan 36 
meijerikuskia hevosineen. E i 
30-luvulla, ei sitä ennen eikä 
sen jälkeen laskettu työtunte
ja. Vapaapäiviä ei ollut, mutta 
meijeri oli kuin perhepiiri. 
Meijeritöiden päätyttyä kiireh
dittiin hoitamaan puutarhaa 
yhteisvoimin. 36 hevosta tuot
tivat aamuisin melkoisen mää
rän lantaa, joka käytettiin pi- 
haistutusten hyväksi. Meijeri 
sai monia palkintoja ympäris
töhoidostaan Paula Halmaril- 
la oli harteillaan maidon sepa- 
rointi ia pastöroiminen sekä 
myymälänhoito. Harjoittelijat 
ottivat maidon vastaan. Työtä 
tehtiin lujasti kylmissä mei
jerisaleissa. Kylmyys on ollut 
jatkuva seuralainen. Vielä vii
me talvena, pahimpana lähes 
30 vuoteen, pakkastuulet pu

halsivat meijerin saleissa, kun 
laajennuskorjaukset olivat kes
ken. Vasta tulevana talvena 
päästään ensimmäisen kerran 
nauttimaan lämpimistä työti
loista. Paula Halmarin val
mistama voi on jatkuvasti 
saanut mitaleja; V.-S:n mei- 
jeriliiton voinäyttelyn kierto
palkinnot v. 1956 ja 1960, 
voin laatukilpailuissa 4 kertaa 
I palkinnon, II  palkintoja 
useampia. Kaikki palkinnot 
eivät ole edes aikajärjestyk
sessä »rekisteröity» hopea- 
kaappiin. Voinvalmistajan 
pronssi- ja hopeamerkit 10- ja 
20-vuotisesta työstä on saatu, 
mutta 30-vuotisen työn kulta- 
merkki vielä puuttuu.

Paula Halmari tietää kai
ken voista ja meijeritoimin
nasta yleensä. Hänen »mieli- 
lukemistaan» on Valion toi
mittama Karjantuote, meijeri- 
väen teknillinen aikakauslehti. 
Voi tai kirnupiimä on pitänyt 
Kosken »m eijerskan» nuore
na. Kukaan ei usko, kun hän 
alkaa puhua lähestyvistä eläke- 
vuosistaan. Kuitenkin hänellä 
olisi paljon sanottavaa nuo
relle ikäpolvelle, jota hän on 
30 vuoden aikana kasvattanut 
työntekoon.

K orkealaatuinen  voi —  v a s
tuuntuntoinen m eijeriväki

»—  Ennen vanhaan oli hy
vä kun pääsi opintielle. Nyt 
päästään meijerialallekin hel
pommin, mutta kyllästytään 
pian. Kyllästymistä on muil
lakin aloilla. Nuorilla alkaa 
olla omat autot, niillä käydään 
tansseissa pitkienkin matkojen

päässä, valvotaan ja väsytään, 
yöuni jää kovin lyhyeksi. A i
nainen valvominen ja väsy
mys työssä tuntuvat taakalta. 
Työ tuntuu raskaalta, kylläs
tytään työhön, jätetään ura 
kesken, ei tiedetä, mitä työtä 
tehtäisiin, puhutaan vapaa- 
ajoista, mutta harvoin työstä.

Näin on monilla aloilla. Opin
tie menee jo alussa pystyyn, 
ja se on nuoren oma vika.»

Hänen sanansa panevat ajat
telemaan. E i suomalainen mei
jeriteollisuus eikä suomalainen 
voi olisi koskaan päässeet 
maailman kärkipaikoille, jos 
ei voimakkaan tieteellisen tut
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M eijerikkö Vieno Uitto vastaanottaa m aidot apunaan m eijeristi Sam uli jokinen.

Saa nähdä laskeeko laatuluokka.

Työn lom assa on aikaa kuiskutteluunkin.

kimustoiminnan ohella olisi 
ollut vastuuntuntoisia ja am
mattitaitoisia meijerityönteki- 
jöitä. M utta ainahan on niin, 
että huono aines karsiutuu jo

uran alkuaikoina pois. Ne, jot
ka ponnistelevat loppuun ja 
asettavat työlleen korkeat vaa
timukset, ovat »maan suola» 
joka ammatissa.

Vanhan 

muurihaudan

tarina
Kosken T.l. vanhan tapulin juu

rella kasvaa suuri koivu. Se osoit
taa vanhan muurihaudan paikkaa. 
H auta hävitettiin 1930-luvulla.

Täm ä Armfeltien aikoinaan ra
kennuttama ja  K osken kartanon 
om istajia varten varattu muurihau- 
ta, jossa lepäsi mm. Kosken karta
non viimeinen aatelinen om istaja 
C las de Pont, purettiin sen takia, 
ettei kukaan katsonut velvollisuu
dekseen pitää sitä kunnossa. Muu- 
rihautaan viimeksi haudattujen 
om aiset väittivät, ettei sen kunnos
taminen kuulu heille. Kosken kar
tanon om istajat katsoivat, ettei 
heillä ole oikeutta tulla haudatuksi 
tähän erikoishautaan, joten heillä 
ei myöskään ollut kunnossapitovel
vollisuutta. Kosken seurakunta taas 
puolestaan ei pitänyt itseään vel
vollisena hautaa kunnostamaan. 
N äin päädyttiin siihen, että tämä 
m uistom erkki hävitettiin maan ta
salle. Myöhemmin haudattiin pai
kalle viimeinen de Pont K osken 
haaraa, »K laase» de Pont, jonka 
haudalle ilmaantui marmorilaatta. 
M utta kun hautaa ei kunnostettu, 
hävitettiin kum pu ja  laatta nostet
tiin tapulin nurkkaukseen. —  E ikö 
Kosken T .l. seurakunta voisi tuota 
laattaa panna paikoilleen ja  pitää 
yllä Kosken »viim eisen aatelismie
hen» hautaa?

Salaojitettua
Kosken pelloista oli vuoden 

1965 loppuun mennessä sala
ojitettu 1 934 hehtaaria, mikä 
Salaojitusyhdistyksen laskel
mien mukaan on 22,4 pros. pi
täjän koko peltopinta-alasta. 
Vuoden 1966 aikana on sala
ojitettu enemmän kuin muina 
vuosina, joten tämän vuoden 
loppuun mennessä hehtaari- 
m äärä noussee lähelle 2 250 
hehtaaria. Salaojitettujen pel
tojen osuus on siis n. 26 pros. 
peltopinta-alasta.

Pikitietä ja 

vaakunaa
Kosken maantie on kirkon

kylän kohdalla ollut koko ke
sän mullistusten alaisena. Tä
hän mennessä on saatu kaive
tuksi sadevesiviemärit osuus- 
kassan vanhan toimitalon koh
dalta Salon-—Mellilän tienhaa
raan asti. Myös viemäriverkos
toa varten on kaivettu maan
tien poikki pari viemärijohtoa, 
sillä maantien päällystystyön 
tullessa pian loppuunsuorite- 
tuksi vältytään myöhemmiltä 
tien rikkomisilta, kertoo kun
nansihteeri Elvi H e i k k i l ä .

Kunnalla on monia »rautoja 
tulessa». Kunta on anonut 
TVH:lta lupaa Marttilaan vie
vän paikallistien päällystämi
seksi ja  anomuksen kohtalo 
ratkeaa syyskuun lopussa. Tä
mänkertainen päällystystyö, 
joka pian on loppuvaiheessaan, 
käsittää n. 16 km. Hyvien työ- 
ilmojen aikana päällystystyö 
edistyi kilometrin päivävauh- 
tia. Sateet ovat jonkin verran 
viivästyttäneet töitä.

Kirkonkylän rakennuskaa
van tarkistusmittaus on tällä 
hetkellä käsiteltävänä maata- 
loushallituksessa j a kunnan 
vaakunaehdotus sisäasiainmi
nisteriön vahvistettavana. Kun
nanhallitus ja  -valtuusto hy
väksyivät vaakunaehdotuksen, 
jossa punaisella pohjalla on 
kuusisakarainen kannustähti, 
sen ympärillä rengas sekä lo
henpyrstö, kaikki hopeanväri
sinä. Kannustähti symbolisoi 
Hevonlinnaa ja  Huovintietä, 
rengas viittaa vesimyllyyn ja  
sitä tietä Kosken nimeen ja  lo
henpyrstö kertoo kalansaaliis
ta. Tällä hetkellä on siis vain 
odotettavissa tuloksia anomuk
sista ja  vahvistuksista.
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N u o r e t  k i r jo i t t a v a t  

k o u l u s t a a n
»MEIDÄN KOULU»

Kansakoululaitoksen 100-vuo- 
tisjuhlan merkeissä järjestivät 
Suomen Kulttuurirahasto, Suo
men Opettajain Liitto ja  kou
luhallitus kouluaiheisen kirjoi
tuskilpailun opettajille, opetta
jiksi valmistuville ja  oppilaille. 
Oppilailla oli valittavana kaksi 
otsikkoa: »Meidän koulu» ja  
»Millainen on kunnon suoma
lainen». Kosken T.l. kansakou
lujen oppilaat osallistuivat kil
paan intoa osoittaen. Mieluista 
oli ollut kertoa varsinkin »Mei
dän koulusta». Kukin opettaja 
valitsi omasta koulustaan par
haat aineet. Nämä luki ja  ar
vosteli sitten fil.kand. M.-X. 
Huhti, joka päätti lähettää 
Helsinkiin kilpailuun osallis
tuviksi kahden oppilaan ai
neet. Parhaat aineet olivat kir
joittaneet Raija Tuomola Pata- 
kosken koulusta sekä Merja 
Haapanen Kankaan koulusta. 
— Nyt kilpailu on jo ratkais
tu. Vaikka koskelaiset kirjoit
tavat hyvin, kirjoittavat jotkut 
vielä vähän paremmin, koska 
palkinnolle ei Helsingissä pääs
ty. Palkintolautakunnan pu
heenjohtajalla, kouluneuvos 
Erkki Paasikalliolla lienee ol
lut kova pähkinä purtavana, 
kun hän on valinnut voittajaa 
n. kuudestasadasta kilpailuun 
osallistuneesta.

Seuraavassa koskelaisten par
haat kirjoitukset. Painetuksi 
kannattaa tulla myös Talolan 
koulun oppilaan Raija Ali
llaan aine. Koskelaiset palkitsi
vat parhaat kirjoittajat.

Raija Tuom ola, Patakoski IV  lk. 

M E ID Ä N  K O U L U

Koulum m e, Patakosken kansa
koulu on melkein nuorin koulu 
kunnassamme. A luksi toimi vain 
alakoulu, joka on rakennettu v. 
1932. Myöhemmin rakennettiin 
myös yläkoulu. Kun Somerolta 
päin tullaan vanhaa H äm een H är
kätietä Koskelle, alkaa Santion luo
ta näkyä Koskenkartanon laajat

peltoaukeam at. N iiden halki kul
kevalle maantielle erottuu etelän 
suunnasta vaalea tiilikattoinen ra
kennus. Se on meidän koulumme. 
Se on kyläaukeamalla, ylävällä pai
kalla, ja  sieltä se näkyy hyvin mui
hinkin kyliin. Isom m assa rakennuk
sessa on yläkoulu. Alakoulu on 
pihan toisessa reunassa olevassa ra
kennuksessa. Lähellä koulun taka
na on metsää. Siellä käymme talvi
sin hiihtämässä, käymme siellä 
myös usein ympäristöoppi- ja ur- 
heilutunneilla. Pellot koulumme 
ympärillä ovat hyvin tasaisia. K ilo
metrin päässä läntisessä suunnassa 
kulkee Paimionjoki. Sen takana on 
K osken kaunis kirkonkylä, kaksine 
kirkontorneineen ja monine uusine 
kauppoineen. M eidän koulussam 
me on kaksi opettajaa. M eitä oppi
laitakaan ei ole paljon, niin että 
tunnemme hyvin toisemme. Olen 
usein ajatellut m iltä mahtaisi tun
tua olla suuressa koulussa, missä 
on monta sataa oppilasta. Siellä on 
varmasti tunnillakin kova hälinä. 
M eidän koulussa on hyvin hiljais
ta, paitsi välitunnilla kyllä on pi
halla sellainen meteli, että se var
masti kuuluu kirkonkylään asti. 
Iloisia ääniä ja  huudahduksia kuu
luu usein koulumme pihalta. M utta 
tunneilla tehdään työtä ahkerasti. 
Luetaan ja lasketaan, kirjoitetaan 
ja  piirretään, tehdään käsitöitä, 
opetellaan nuotteja ja  lauletaan, 
voimistellaan ja  urheillaankin. 
Usein kilpaillaankin eri urheilula
jeissa. Parhaat pääsevät sitten edus
tamaan kouluamme kaikkien kou
lujen yhteisissä kilpailuissa. K uusi
juhlassa on hyvin jännittävää. M eil
lä se on aina illalla. Kuusijuhlaan 
tulee niin paljon ihmisiä, että kaik
ki paikat ovat ihan täynnä. Kaiken 
huippuna on joulupukki pakettei
neen ja  lahjoineen. Kouluam m e 
käytetään myös muina kokoontum is
paikkoina. Siellä pidetään yhteisiä 
kokouksia. Ennen siellä pidettiin 
kerhoja ja  äitienpäiväjuhlia. Talvi
sin on koulussa joka päivä häli
nää ja  siellä riittää puuhaa, vaikka 
millä mitalla. M utta kesäaikana 
koulu on usein hiljainen. O ppilaat 
ovat silloin poissa ja usein opetta
jatkin. Vain pääsky voi rakentaa 
pesänsä räystään alle ja  liverrellä 
siellä koko kesän.

M erja Haapanen, V II  lk. 

M E ID Ä N  K O U LU

M eidän koulu näyttää ehkä vie
raan silmillä suurelta, kulm ikkaal
ta ja rumalta. M utta katseltuani 
erilaisia kouluja m uistuu oman 
koulun kuva mieleeni kauniina ja 
herttaisena, todellisena unelmakou- 
luna.

Koulun askelmia ovat monet jo 
ennen .m inua kuluttaneet. N iiden 
tutut kohoumat toivottavat minut 
ensimmäisenä tervetulleeksi syksyl
lä koulun alkaessa ja hyvästelevät 
viimeisenä kun keväällä iloisina 
riennämme kesälaitumille. N e ai
van kuin sanovat: »Terve taas, 
mitä kuu luu?» taikka: »H ei, hei 
ja  hauskaa lom aa!»

Suuressa eteisessä on jo  paljon 
virallisempi tunnelma. Sen seinus
talla seisovat naulakot suorassa 
ojennuksessa. N e aivan kuin ky
syvät: »O vatko jalkineet ojennuk
sessa, ovatko päähineet ja  takit 
nau lassa?» N iiden tuima katse saa 
jokaisen muistamaan järjestyksen. 
Eteisessä seisoo myöskin käsien- 
pesuallas surullisena, koska jokai
sella on sen luota kiire syömään, 
eikä kukaan tohdi viipyä sen luo
na kunnes kädet olisivat puhtaat.

Saapuessam m e luokkaan natise
vat laudat jalkojem m e alla luoden 
tähän huoneeseen kodikkuutta, jo
ta lisäävät myöskin suuret, korkeat, 
läm pöiset uunit ja monet kukat, jot
ka ilahduttavat meidän koululais
ten arkipäivää pelkällä läsnäolol
laan. Luokan seinillä olevat piirus
tukset ja  urheilukilpailujen tulok
set koristavat suuria seiniä sekä 
auttavat m eitä ponnistelemaan saa- 
vuttaaksem m e vast’edes parempia 
tuloksia. J a  kuinka paljon meidän 
13 oppilaan m ieltä nostattavatkaan 
ne suuret kiertopalkinnot, jotka yl
peinä seisovat takaseinällä, aivan 
kuin nykyisten oppilaiden pyrki
myksinä kohti suurempia saavutuk
sia, tulevaa suurta, elämäntehtävää 
silmälläpitäen.

Ihm isen eläm änkoulussa on lap
suuden koululla aina sille säilyvä 
suuri arvo ja  jokaisen oppilaan 
m ielessä alati oleva lokero, jossa 
koulum uistot aina vain kaunistu

vat kunnes uudet ihmiset asettu
vat niiden tilalle, ne, jotka nyt 
ovat yhteiskuntamme nuorimpia.

R aija Alihaka, Talola, 13 v.

M E ID Ä N  K O U LU

K oulu, jossa käyn, on Talolan 
kansakoulu. Täm ä on Kosken T.l. 
vanhin koulu. Sen perusti heras
tuomari Israel H em berg vuonna 
1875.

Täm ä koulu on 91 vuotta van
ha. Päältä päin se näyttää hyvin 
rappeutuneelta. Peltoa koulu omis
taa kaksi hehtaaria. Pieni puutarha 
on myös ympärillä. Koulun piha 
ei ole suuri. Siinä juuri m ahtuu 
leikkimään. Minun mielestäni se 
on kuitenkin huono, kun maantie 
lisäksi on niin lähellä, että pela- 
tessamme palloa se lentää aina 
tielle. Keittolarakennus on koulun 
toisessa päässä. T ässä  koulussa on 
kaksi luokkaa, ylä- ja  keskiluokka. 
K oulussa on myös asuinrakennuk
sia. Keskiluokan opettaja asuu yl
häällä olevissa huoneissa. Käsityö- 
luokkaa, me tytöt, pidäm m e voi- 
misteluhuoneena.

Koulun seinillä on paljon kuva- 
tauluja mm. koulun perustajan ku
va. K un me oppilaat opettajamme 
kanssa tarkastelimme vanhoja päi
väkirjoja oli niihin mm. kirjoitettu 
erääseenkin kohtaan »niin muo
doin m arkkinalupa». Kevätluku
kausi oli loppunut jo  tammikuussa. 
Ensimmäinen koulun opettajana oli 
Johansson. Täm än koulun oppilaita 
ovat olleet kuuluisat henkilöt mm. 
edesmennyt Y . H . Toivonen ja  pro
fessori Y rjö  Liipola.

Koulussa on ollut oppilaita en
nen toistasataa. Nykyään se on las
kenut. Itse  olen käynyt tässä kou
lussa lähes neljä vuotta.

K atsellessani tätä koulua näyttää 
se hyvin historialliselta ja  hataral
ta. Kyllä se on jo  aikansa elänyt 
ja  kulttuurin kehtona toiminut. Me 
toivommekin innokkaasti, että sai
simme uuden koulun. Koskelainen 
sanontatapa tosin sanoo: »K yl se 
tämän lopun aikaa täsä vielä men
nee».
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VANHA A S IA K IR JA

Perustaaksensa rahastoa Lukusalin ja siihen liitettävän kan

sankirjaston ylläpitämiseksi Kosken kappelissa, Marttilan pitä

jässä, pyytävät allekirjoitetut, mainitun seurakunnan jäsenet, 

kuntakokouksen yksimielisen päätöksen mukaan, saada ensi- 

tulevalla Kesäkuulla kunnassamme pitää arpajaiset, joissa ivoit- 

toina tulee olemaan käsiteoksia, lahjoja luonnossa ja  muita 

pienempiä esineitä.

Koskella, Toukokuun 21 p. w. 1885.

E . Henrik Liipola (Y lioppilas), Oskar Kokki (Rustholla

ri), E. G. Penttinen (Talollinen et K auppias), Oskar Puras 

(talollinen), } .  Uusitalo (Talollinen), Kaarlo Porthen (maan- 

viljeliä).

Ote.

Pöytäkirja käytetty laillisesti kuulustelussa väliaikaisessa 
kuntakokouksessa Kosken Kappelin Kunnan kanssa F. O. Me- 
nanderin Asunnossa Tuimalassa Huhtikuun 20. p. 1885.

Keskusteltiin ja päätettiin ensi kesänä toimeen pantavaksi 
arpajaiset Kunnassa perustettavan..lukusalin hyväksi jos Herra 
Guvernööri tähän suostumuksensa antaa, ja on tästä ote toi
mikunnalle valtuuskirjaksi annettava.

Tavallinen valitus osoitus annettiin 
Kunnalliskokouksen puolesta: F. O. Menander.
Paikalla luettu tarkastettu ja hyväksytty

todistavat

Oskar Isokokki (O m akä), ]. Yli Urmas (O m akä), Juho  
Mikola (puum erk), ]uho Wäli Urmas (puum erk).

Otteen oikeen otetuksi todistaa: F. O. Menander

Kokouksen esimies



6 K O S K E L A I N E N N:o 2 — Syyskuu 1966

»Julkaiskaa koskelaisia juttuja . . .»
Am erikasta tuli kirje, jossa sa

nottiin mm.: »K un  sukulaiset lä
hettävät tänne Am erikkaan »K os
kelaisen», tuntuu kuin saisi mon
ta kirjettä. Varsinkin ju tut, jotka 
koskevat »vanhaa K oskea», ovat 
meille ent. koskelaisille mieluisia. 
Toivomuksenamme olisikin, että 
noita koskelaisia juttu ja julkaistai
siin vaikka uuteen kertaan, sillä 
emme ole saaneet käsiimme tämän 
kotiseutulehden vanhempia nume
roita. E ikä olisi haitoksi vaikka 
K osken vanhaa historiaakin silloin 
tällöin esiteltäisiin, sillä kaikki on 
meille rakasta, mikä koskee 'kul
taista’ K oskea.»

Tätä toivomusta seuraten avaam- 
me seuraavassa sitten »tarinapals- 
tan», johon sisältyy melkoisesti 
vanhan kertaustakin ainakin Ison- 
talon M ikon kohdalta.

M ikko Isotalo kerskui sillä, että 
hän teki K oskella ensimmäisenä 
konkurssin. Sen jälkeen hän muut
ti sukunim ensä Väkivallaksi, mut
ta kun lapset tulivat kouluikään, 
oli nimi m uutettava Tammeliniksi.

M ikon pieni tupa sijaitsi pappi
lan tienhaarassa vastapäätä Isota
loa. Kun kylän pojat käyttivät M i
kon tupaa kortinlyöntipaikkana, 
tehtiin tästä valituksia kirkkoher
ralle, jonka virkansa puolesta oli 
mentävä M ikkoa moittimaan. M ut
ta aika sattui pahasti, sillä pappi
lan vuokraajalta oli hävitetty viina
tehdas, joka tapaus kuitenkin po
liisin hienotunteisuudesta huolimat
ta oli tullut naapurina asuvan 
»Tohtorin M ikon» tiedoksi. Saa
tuaan nuhteita puolustautui M ik
ko: —  M inkä minä sille voin, että 
pojat tulevat tupaani pelaamaan 
korttia.

Pappi (koveten): —  Kyllä jokai
sen on oikeus ja  velvollisuus pitää 
nurkissaan komento.

M ikko: —  Sitä minäkin sillä so
pim atonta on sekin, että pappilan 
vuokraaja keittää viinaa.

Usein kuulee kysyttävän, miksi 
entista Isontalon M ikkoa sanottiin 
»Tohtorin M ikoksi»? Asian alku
vaihe oli seuraava:

T alosta hävittyään M ikko kävi 
ansaitsemaan rahaa tukinuittajana. 
Kerran Paim iossa uittoporukalta 
kiellettiin yökortteeri, koska eräs 
tukkipojista oli kivittänyt kuoliaak
si talon kesyn variksen. N yt suorit
ti M ikko huolellisen »ruum iin
avauksen», m issä totesi, että kesy 
varis oli kuollutkin viinaan; sen 
sisälm ykset m uka olivat paloviinan 
polttamat.

Täm än tem pun johdosta M ikkoa 
alettiin kutsua »tohtoriksi».

Myöhemmin M ikko kulki tukin- 
uittajain mukana jälleen Paimiossa. 
Kun eräässä talossa oli lapsi, joka 
itki yökaudet eikä antanut talon 
väen paremmin kuin tukinuitta- 
jainkaan nukkua, sanoivat tukki- 
pojat emännälle, että heillä on toh
tori mukanaan, joka kenties voisi 
parantaa lapsen. M ikko noudettiin 
lasta tutkim aan, hän kuunteli ja 
tarkasteli, kunnes totesi, että lapsi 
muka oli pelästytetty. Se voitiin 
parantaa saunassa vihtomalla ja lu
kemalla sopivia parannuslukuja. 
Sauna lämmitettiin, emäntä meni 
M ikon ja lapsen seurassa saunaan, 
M ikko vihtoi lasta kiukaan yläpuo
lella ja luki lukujaan, kunnes lapsi 
kesken kaiken putosi M ikon käsi
varrelta, jolloin tämä sai viime het
kessä lapsen jalasta kiinni. Äiti pe
lästyi kauheasti ja sanoi:

—  M einasikos pudota?
Siihen M ikko rauhallisesti, rii- 

poittaen lasta yhä jalasta kiukaan 
yläpuolella:

—  E i suinkaan; se vain vaatii 
tämän keikauksen!

Siitä on lähtenyt liikkeelle kaut
ta maakunnan tuttu sananparsi:

—  Se vaatii sen keikauksen.
Paras juttu ent. Isontalon M i

kosta on kuitenkin tämä.
Vietiinpä kerran Kosken karta

non vihaista sonnia monen miehen 
voimalla teurastaja Bomanille, jon
ka emännän nimi oli Miina. M ik
kopa pysähdytti matkueen Kosken 
vanhan tapulin luona ja  kysyi son
nilta: —  M ihinkä sinua nyt niin 
juhlasaatossa viedään?

Sonni mylvii: —  Puumannille, 
Puumannille, Puumannille.

M ikko: —  V ai Puumannille, 
m utta mitä sinä siellä sitten teet?

Sonni (k im akasti): —  Menen 
M iinaa kattoo, menen M iinaa kat- 
too!

Ei ollut leipäkerjölöinen

K oskella T .l. ja ympäristöpitäjis- 
sä kierteli aikoinaan Ruoveden E sa  
niminen vanhus, joka oli sanantai- 
tava eli uskovainen mies ja sai täs
tä syystä tavallista paremman yllä
pidon. Sattuipa hän kerran tule
maan Yli-Liipolan taloon, m issä 
E sa  ohjattiin väen jäljiltä syömään 
silakkaa ja  perunoita. Tällöin E sa  
lausui loukkaantuneena: —  Luu
letteko te, että minä olen mikään 
leipäkerjäläinen.

Erään toisen kerran sattui Esalle 
huono »tuuri» sikäli, että juuri 
kun hän pääsi Ali-Liipolan taloon, 
m issä häntä oli aina kestitty »ar
vonsa m ukaisesti», astui sisään

myöskin Hullu-Aapo-niminen ker
jäläinen. M ikäpä siinä auttoi muu 
kuin panna molemmat kerjäläiset 
tuvan pöydän päähän syömään nii
tä ruokia, mitä väeltä päivällisen 
jäleltä oli jäänyt. A apo alkoi syödä 
halukkaasti, mutta E sa  tuijotti vain 
eteensä ja huokaili niin, että emän- 
täväkikin sen kuuli: —  V oi, voi, 
kunpa pääsis tästä murheen alhosta 
taivaan iloon . . .

Sam assa juoksi Hullu-Aapo tu
van oven yllä olevalle kirveskorille, 
otti sieltä piilukirveen, nosti sen 
ja huusi silmät pullollaan:

—  Kyllä minä sinut päästän tai
vaan iloon!

E sa  juoksi paljain päin ulos, 
mutta Aapo kiirehti kirves kädessä 
jälkeen. E sa  pinkoi, minkä jaloista 
lähti naapurikylään Hongistolle, 
Aapon juostessa jälissä ja  huutaes
sa: —  O dota, odota, kyllä minä toi
mitan sinut taivaan iloon.

E sa  sai sen verran etumatkaa, 
että ennätti Hongiston Purhaan ta
lon uuninpäälk pakoon, kun Aapo 
tuli verestävin silmin kirveineen 
kylään. Aapo johdettiin Esan  jäljil
tä harhaan, mutta sen jälkeen ei 
Esakaan liikoja huokaillut »m ur
heen alhosta».

Tarina isosta Torpparista

H alikkolan kylällä oli yhteinen 
sotamies ja  hänellä oma torppansa, 
mikä sijaitsi nykyisen Rauhan pien
tilan paikalla. Kun ruotujakolaitos 
lakkasi, vuokrattiin sotamiehen 
maat päivätöitä vastaan. Viimeksi 
suoritti näistä maista työpäiviä kuu
teen taloon Sohlbacka-niminen mies, 
kunnes m aat liitettiin Sättärin ta
loon.

T ätä sotamiehen maiden vuok
raajaa nimitettiin yleisesti »Isoksi 
T orppariksi». K ittilässä oli tapana 
mennä kovin varhain riihelle, m is
tä seikasta Iso-Torppari oli pahoil
laan, mutta ei voinut asialle mi
tään, korkeintaan voi leikkiä las
kea. Kerran m ääräsi Jussi-isäntä 
Iso-Torpparin pudottam aan parsil
ta eloja. Isäntä ja  muu väki odotti 
alhaalla, m utta mitään ei tullut 
alas.

Isäntä: M iksikä niitä eloja ei jo  
tule alas?

Torppari (k im ittäen ): —  M inä 
en näe täällä yhtään mitään!

Isäntä: —  Jo k o  olet kauankin 
ollut niin sokea?

Torppari: —  E n  m inä ole kos
kaan pim eässä nähnyt.

»Num m eliinin sade»

J a  kun tuli torppareista puhe, 
vaikutti aikoinaan Kosken karta
nossa Nummeliini-niminen torppa
ri, joka erään kepposensa ansiosta 
on jäänyt kansan muistiin. Oltiin 
suurella Rahkion niityllä heinässä, 
tuli sadekuuro ja  kartanon suuri 
heinäväki meni täysinäiseen heinä
latoon sateenpitoon. Torppari N um 
meliini pantiin ovelle vahtiin, mil
loin sade taukoisi. Sade taukosikin 
pian, mutta Num m eliini rapisutti 
haapapuun oksaa kattoa vasten, 
mistä syntyi sadetta m uistuttava 
rapina. V äki nukkui, auringon pais
taessa heleästi. V outi heräsi silloin 
tällöin levottomana ja  kysyi: —  
Vieläkö siellä sataa? Tällöin Num 
meliini heilutteli haapakerppuaan 
kattoa vasten ja sanoi: —  Paran
taa vaan!

Siitä on levinnyt laajalle alueelle 
sateen sattuessa käytetty sananlas
ku: —  Parantaa vaan niinkuin 
Nummeliinin sade.

Pyysi suuvuoroa

Vanhan kansan kuntakokouksis
sa puhuttiin tavallisesti yhtaikaa ja 
kumpainen puoli kovemmin huusi, 
se pääsi voitolle. Tulipa Kosken 
T .l. pitäjään 1880-luvulla muualta 
nuori agronomi M agnus G rönfors, 
joka päätti opettaa kunnankokouk
sessakin isännille uusia tapoja. Kun 
joku halusi puhua, oli siihen pyy
dettävä puheenjohtajalta lupa. Jä r 
jestys tuli erinomaiseksi, m utta Ta- 
palan Löyhän isäntä, joka oli hä
täinen mies, erehtyi pyytämään pu
heenvuoron hihkaisemalla:

—  A ntakaa minullekin suuvuo
roa!

Ei kaikkia yhdelle tyttärelle

Sanotaan, että kyllä vakka kan
tensa valitsee. N iin  oli valinnut 
Isontalon M ikkokin, sillä Tam m e
lasta tullut Anna-Kaisa oli myös
kin leikin tunteva ihminen. N iinpä 
kun naapuripitäjästä muuan nuori
mies tuli kosimaan pariskunnan 
vanhinta tytärtä, sanoi M ikko vali
tellen:

—  M yötäjäisiksi emme voi antaa 
enempää kuin nelikollisen raho
j a . .  .

Siihen tiuskaisi kahvinkeittopuu- 
hissa ollut Anna-Kaisa:

—  Em m e suinkaan me nyt yh
delle tyttärelle kaikkia rahojamme 
anna! U. K .
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A utoilija Unto K oski tuli ensimmäisenä asiakkaana heinäkuun 5 pnä 
1966 M ellilän ja  Hämeen H ärkätien risteyksessä avatulle Oy Teboil Ab- 
autohuoltoasemalle ja  sai juhlan kunniaksi tankin täyteen bensiiniä il
maiseksi. Autohuoltolan hoitajina toim ivat veljekset Tarm o ja  lik k a  
Luhtala.

Kuten tunnettua Teboil’in pääosakkaana on neuvostoliittolainen yhtiö 
Sojuznefte  —  Export, jo lla on 267 huoltam oa Suomessa.

M uut »bensanim et» ovat Oy Esso  A b, jonka osakkeet om istaa Stan
dard O il Company (N ew  Jersey) ja  jolla on 400 huoltoasemaa ympäri 
maata.

Oy Shell A b :n  johdossa on hollantilainen ja  englantilainen yhtiö ja\ 
sillä on huoltoasemia 450.

Oy Union-Öljy Ab on täysin kotimainen yhtiö ja  toimii siis suom alai
sella pääomalla. Syyskuun lopussa sillä on 211 huoltoasemaa.

K esoil aloitti toim intansa varsinaisesti v. 1964 jouduttuaan vuotta 
ennen K-markkinointijärjestelmään kuuluvien yhtiöiden omistukseen. 
Huoltoasem ia on 103.

G u lf aloitti toimintansa Suom essa v. 1937 ja  yhtiön kotim aa on USA. 
H uoltoasem ia on 184.

Polttoaineosuuskunta ( G H H ) on suomalainen yhtiö. Sillä on yksi ja
keluasem a ja kaksi jakelupistettä, m utta ei toistaiseksi huoltoasemia.

E-Öljyt perustettiin 1953 Oy Fuel-nimisenä, tuli myöhemmin O TK . n 
tytäryhtiöksi ja  m uutti nimensä E-Öljyt O y.ksi. Se toimii kokonaan suo
m alaisella pääom alla ja  sillä on 30 huoltamoa ja  8 on rakenteilla.

BP-Petko m uodostui v. 1960 kun B P  osti puolet kotim aisella pää
omalla toim ivasta Petkosta. V. 1965 yhtiö siirtyi kokonaan B P : lie. Se 
toimii englantilaisella pääom alla ja  huoltoasemien lukum äärä on 70.

IfluiiAielm...
Sielt mettäkulmalt mää olen 

kotosin. Kylmar niit mettäkul- 
mii Koskei on muutakin, mut 
mää olen sielt Liipolan met- 
tän takkaa. Ja  ussein mun aja- 
tuksein sinne kans pallaa.

Kai senkintähren kun van
ha isä siel viel ellää ja hänt 
ain tekis mieli kattomaan, 
mut kon sairaut tuppaa ittel 
kans olemaan niin ettei us
sein pääse mihenkäs mene
mään. —  Mut kyl ne juuret 
kans vaan sinne jäi, kosken 
mää mihenkään muuhun paik
kaan ennää oi juurtunu, vaik
ka niin munes paikas olen 
asunu. Ne on kaikki vaan jää- 
ny asuinpaikaks, mut siel on 
kotopaikka.

Se oli siilon niin rauhallist 
kulmakuntaa, kon määkin laps 
olin. Oli simmost uutta asu- 
tust ja kaikil paljo piänii lap- 
sii. M ut lapsetkin oli siilon 
kotonurkissas ja pellol van- 
hempais peräs. Harvon kyl- 
lään mentiin. Kyl sit oli taval- 
lisest jottain asjaa. Vyhäkou- 
lus käytiin pyhäsin suvel ja 
siel sit paremmin tutuks tul
tiin, niin kon kiertokouluskin. 
M ut sitä pirettiin vaan joka 
toinen talvi. Ja  sitä pirettiin- 
kin meijän tuvas.

Sitä opettajaa valittivat vä
hä ankaraks. Se löi viivattimel 
sormil jos järki juoksi klim- 
peis ja sit se jätti paljo laiskal 
kans. Mut kyl mää siit tykkä
sin kon se otti mun sylliis ja 
kiikuttiin keinutuolis ennen 
kouluun mennoo aamul. Mää 
kävin siilon kuuret ja meillä 
oli kolme muust pienempää 
eikä kukkaan kerinny muu 
sylliis ottamaan. Mut se opet
taja otti ja  sanos viel pikku 
ressukaks vaikka muut sano 
ain et sää olet iso likka. Mää 
olin kyl kooltain pieni mut 
kon oli niin munta nuorem
paa, niin niit mää kans koitin 
pittää ja hoirella ja  olin isoit- 
ten kirjois. ^

Kyl sinne tehtiin sit jo kan
sakoulukin ihan meijän naapu- 
riks ja määkin viel sen kerki- 
sin käyrä. J a  se tuntus muka- 
valt, kun sai kouluu käyrä 
senkin verran.

Nyt sitä koulun käymist pii
saa paljon piremmält. Joskus  
kaiveleekin mieltä, kon ei itte 
päässyt jatkamaan. M ut mitäs 
noist! Täsä tää elämä kulluu 
ilmankin sentään. Siilon alet
tiin sit vaan työnteko nuorest 
ja  mentiin sit johonkin am
mattikouluun myöhemmin jos 
oli halu.

Niin määkin menin karjan- 
hoitokouluun Jokioisil. Se oli 
raskas koulu ja kaks vuotta se 
kesti. Kyl se nuortakin ihmist 
kulutti, mut siin se meni kun 
innostus oli kova. Nyt pääs
tään kaikis helpommal kon se
kin koulu on nyt yksvuotinen 
ja oppilaist osa poikii. Kui ne 
uskaltaa sinne molempii ottaa, 
sitä mää vaan ihmettelen.

Kyl siel mettäkulmal on 
olot nyt vähä muuttuneet sen
tään, kon siel kulkee jo linju
rikin. Ja  mopot ja pikkuautot 
hurraa pitkin teitä. Mut kyl 
siel sit on myös vähä helpom
pi ellää kon ennen. Se entinen 
rauha vaan on pois.

J a  siit rauhast puhheen ol
len mun täytyy puuttuu nyt 
viel simmoseen asjaan, kun 
opettaja Virtanen, nyt jo eres- 
mennyt ja munkin hyvä ja 
kunnioitettu opettajain, kir-

jotti joku vuos takasin täsä 
samas lehres ja mainitti niist 
hulinoist kon Satopään uuren 
koulun nurkis joskus pirettiin. 
Hänen jäi siilon mainittemat- 
ta simmonen tärkki asja, et 
ne rauhan häirittijät tulivat 
Kraatlan puolt. Siel oli sihen 
aikaan sitä levotont joukkoo, 
mut kyl ne sieltkin on jo ai
kaa hävinneet.

M ut siel mettäkulmal oli 
siilon ja on nykkin rauhallist 
väkkee. Ja  kyl ne hurinakki 
on siel sentään paljo vähäsem- 
pii kon tääl kaupungis. Em- 
mää olis kyl pois mailt lähte- 
ny, mukkon meni terveys ja 
tääl nyssit tullee paremmin 
aikoihin.

Niin et terveiset vaan sinne 
mettäkulmil!

E n t i n e n  m e t t ä -  
k u i  m a n  l i k k a

Papiston palkkaus 
Kosken kappeli
seurakunnassa

Suomen senaatti antoi loka
kuun 31. päivänä 1896 päätök
sen papiston palkkauksesta 
Koskella T.l. ja  Marttilassa. 
Päätöksen ovat allekirjoitta
neet senaattorit C. Malander, 
Z. Yrjö-Koskinen, August Ny- 
bergh ja  Wald. Eneberg. Var
mennuksen on suorittanut S. 
Aejmelaeus. Päätös on annettu 
»keisarillisen majesteetin kor
keassa nimessä». Se sisältää 
seuraavaa:

Päätös Turun ja  Porin läänin 
Kuvernöörin alamaisen kirjelmän 
johdosta huhtikuun 2 päivältä 
1890, jossa Keisarillisen Senaa
tin tutkittavaksi on jätetty asian
omaisen järjestäm iskom itean laa
tima ehdotus papiston palkan 
järjestäm iseen M arttilan kirkko
herrakunnassa, m issä asiassa 
asianomaisia on kuulusteltu se
kä m ainittu Kuvernööri ja T u
run arkkipiispakunnan Tuom io
kapituli ovat alam aiset lausun
tonsa antaneet. Annettu K eisa
rillisen Suomen Senaatin Talous- 
O sastossa, H elsingissä, lokakuun 
31 p :n ä 1896.

Keisarillinen Senaatti on tämän
asian itsellensä esittänyt ja  katsoo 
hyväksi, tällä erällä hylkäämällä 
K osken kappeliseurakunnan ano
muksen päästä eri kirkkoherrakun
naksi, täten säätää että, noudatta
malla asiassa annettua Armollista 
A setusta elokuun 5 päivältä 1886, 
papiston palkkaus M arttilan kirk- 
koseurakunnassa, joka piiriinsä sul
kee M arttilan emäseurakunnan ja 
Kosken sekä Euran kappeliseura
kunnat, kirkkoherran ja kolmen 
kappalaisen hoidettavina, on suori
tettava seuraavalla tavalla nimit
täin:

B )  K osken kappeliseurakunnassa

a ) Tilalliset m aksavat kultakin 
m anttaalilta: rukiita ainoastaan kap- 
palaisellensa: satakuusikymmentä 
(1 6 0 ) litraa; ohria ainoastaan kap- 
palaiselleen niinikään satakuusi
kymmentä (160 ) litraa; voita kirk
koherralle kahdeksan (8 )  kiloa ja 
kappalaiselle myös kahdeksan (8 )  
kiloa sekä rahassa kirkkoherralle 
kahdeksan (8 )  m arkkaa ja  kappa
laiselle kuusitoista (1 6 ) markkaa 
kutakin manttaalia kohti.

b )  H enkilöm aksuna suorittaa jo
kainen kuusitoista (1 6 ) vuotta 
täyttänyt seurakunnan jäsen, sekä 
tilalliset että tilattom at: mies sekä 
kirkkoherralle että kappalaiselle 
kummallekin kuusikymmentä (60 ) 
penniä ja  nainen sekä kirkkoher
ralle että kappalaiselle kummalle-
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Ennakkoluulo ja
E lämä kehittyy maaseudulla 

muun kehityksen mukana. 
Ajatellaanpa, kuinka paljon 
Kosken kirkonkylä on muuttu
nut viime vuosikymmenien ai
kana. Pian katsotaan ikkunas
ta vain pikiteitä, ja  kenenkään 
ei tarvitse pelätä pimeässä 
kun Tuimalakin on valaistu. 
Hevosta ei näy maantiellä. On 
vain traktoreita ja  autoja. Pyö
riä näkee jonkin verran, mut
ta tavallisesti ostosmatkatkin 
näytään tehtävän omalla au
tolla. Kukaan ei enää kävele. 
Naapuriinkin mennään autolla, 
kenellä sellainen on. Paljon 
ovat ennakkoluulot väistyneet. 
Jos naapuriin meni ennen van
haan pyörällä, ihmetteli kylä, 
kuinka ei tullut jalkaisin. Jos 
tilasi pitemmälle pirssin, ihme
teltiin, miksi ei mennyt hevo
sella vaan tuhlasi rahansa au
toon. Sitten ruvettiin ajattele
maan päinvastaisestikin: Jos
ajoi puupyörärattailla, ihme
teltiin, miksi ei hankkinut ku- 
mipyörärattaita. Jos kynti he
vosella, ihmeteltiin, miksi ei 
hankkinut traktoria. Nämä oli

kin kolmekymmmentä (3 0 ) pen
niä.

Sen ohessa nauttii kappalainen 
vitkataloaan.

Täm än lisäksi ne laitokset ja 
henkilöt kirkkoherrakunnassa, jo t
ka edelläsanotun Asetuksen 4  § :ssä  
mainitaan papiston palkkaam isessa 
osallisina, suorittavat liikkeestään 
tai toimestaan kunnallis-taksoituk- 
sessa arvatun tulonsa m ukaan viisi
kymmentä (5 0 ) penniä kunkin sa
dan markan tulosta. T ästä  mak
susta olkoot kuitenkin vapaat ne, 
joidenka tulot eivät nouse viiteen
sataan (5 0 0 ) markkaan.

N äm ät satunnaiset tulot jaetaan 
vielä mainitun Asetuksen 2 5 :n  2 
kohdan mukaan.

Voisaatavat kannetaan heinäkuul
la, vilja syyskuulla ja  rahapalkka 
helmikuulla papiston määrättävinä 
päivinä.

Jo s  ylöskanto tapahtuu seurakun
nan toim esta eikä palkansaajain 
kautta on ylöskantopalkkio oleva 
kolme (3 )  prosenttia ylöskanto- 
sum m asta, joka kustannus on tasan 
jaettava palkanantajain ja palkan
saajain kesken.

N iin  olkoon kaikkien asianom ais
ten alam aisesti noudattaminen.

vat sellaisia talon häpeäasioi- 
ta. Vielä ei ole menty niin pit
källe, että ihmeteltäisiin, mik
si joku lypsää käsin eikä han
ki lypsykonetta, tai miksi joku 
kantaa veden kaivolta eikä 
hanki vesijohtoa, tai miksi jo
ku leipoo suuressa leivinuunis
sa eikä sähköhellassa, tai mik
si kannetaan joka huoneeseen 
puita eikä tehdä keskuslämmi
tystä. Nämä viimeksi mainitut 
asiat ovat sellaisia, että ne teh
dään talon seinien sisällä ja  ei 
ole väliä, vaikka asiat olisivat 
»vähän huonomminkin», koska 
eivät ihmiset niitä näe. Kaikki, 
mikä tapahtuu ulkona ihmis
ten silmien edessä, on oltava 
huippukehitystä.

M ahtaisiko kukaan sanoa 
mitään, jos joku lähtisi 

puupyörärattailla asioille? Jos 
pari kuukautta siitä puhuttai- 
siinkin, niin puheet varmasti 
loppuisivat pian, koska näky 
tulisi jo niin tavalliseksi, ettei 
siihen kiinnitettäisi enempää 
huomiota. Eipä olisi hullum
paa lähteä sellaisilla rattailla. 
Eihän mikään laki kiellä, et
teikö puupyörärattailla saatai
si ajaa asvalttitiellä. Kun vain 
on ennakkoluuloton, voi lähteä 
ihmisten eteen puupyörärat
tailla tai helikopterilla, ei ole 
väliä, onko vanhaa vai uutta 
ympärillä, kun vain kehtaa ol
la oma itsensä.

M utta mitä siitä ihmisetkin 
sanovat? Tähän on aina 

kompastuttu. Ympäristön mie
lipide on aina ollut kirjoitta
maton laki ihmiselle. Ympäris
tön mielipide määräsi, milloin 
lehmät laskettiin laitumelle. 
Jos joku laski aikaisin karjan
sa syömään mehevintä ja  tuo
retta ruohoa, sanottiin, että 
sieltä on karjanruoka niin lop
punut, että pitää ajaa lehmät 
jo toukokuussa ulos. Vasta kun 
laidunmiehet vuositolkulla to
distivat, että karjan aikaisin 
laitumelle päästäminen on kai
kin puolin taloudellista, niin 
lehmän kuin talon kannalta, 
erityisesti laitumenhoidon kan
nalta, on pikku hiljaa peräy
dytty. Nyt ollaan jo siinä pis
teessä, että kun naapurin leh
mät näkyvät ulkona aikaisin 
keväällä, toisellekin naapurille 
tulee kiire laskea lehmät ulos 
»ettei meillä oltaisi sen huo

nompia». Ennen vanhaan pääs
tettiin lehmät kevättalvella 
tarhaan syömään havuja. Van
ha ennakkotieto tiesi kertoa, 
että havuissa on vitamiineja 
ja  karja syö niitä mielellään. 
Mutta taas tuli kylän mielipide 
väliin: »Sieltä alkaa loppua jo 
karjanruoka, että on pitänyt 
hakea metsästä havuja». Talo 
sai taas häpeää.

Y mpäristön mielipide on jo
ka paikassa Suomea ollut 

määräävänä tekijänä ihmisten 
kehityksessä. Joskus siitä on 
ollut hyötyä, varsinkin kun 
valvottiin, kenen kanssa ku
kin nuori seurustelee ja  tu
leeko ennenaikaisia lapsia. K y
län mielipide oli silloin moraa
lin vartija. Jokainen pelkäsi, 
mitä kylä puhuu. Mutta useim
miten kylä on joka paikassa 
rajoittanut kehitystä. Kuka on 
ollut uskalias, hän on samalla 
vienyt kehitystä eteenpäin. Esi
merkkejä tästä on esim. kar- 
jattomaan talouteen siirtyneet 
tilat kaikkialla Suomenmaassa. 
Vaikka karja ei hyvin tuotta
nut, olisi vanhoillisen mielipi
teen mukaan pitänyt karjaa 
vain pitää, ettei olisi ollut 
poikkeava yksilö. Kun karjat- 
tomuus pääsi alkuun, siitä tuli 
vähitellen muotiasia ja  yksi ja  
toinen puhuu jo kuin ohimen
nen, että pitäisi tästä siirtyä 
lehmättömään talouteen.

Kun joku asia tulee ylei
seksi, ei sillä ole enää mi

tään merkitystä. Muistamme 
vielä kun Koskelle tuli trakto
reita. Silloin talon väki tuli 
traktorilla joulukirkkoon näyt
tääkseen, että on »uudemmat 
pelit» ja  ettei enää tarvita he
vosta kirkkomatkalla. Mutta 
kun traktoreita rupesi ilmes
tymään naapureihinkin, ei ku
kaan enää viitsinyt tulla trak
torilla kirkkoon. Sitten tuli au
tojen vuoro. Mikä mahtaa olla 
seuraava aste? Ehkä se, ettei 
mennä kirkkoon enää ollen
kaan, katsotaan tv:stä vain tai 
kuunnellaan radiosta palvelus. 
Tai sitten ruvetaan kilpaile
maan autojen hienoudessa. 
Nuoret kilpailevat jo. Kaikki 
muistavat vitsin isännästä, jo
ka moitti poikaansa, joka oli 
tuonut huonon miniän. Poika 
vastasi, ettei isän autolla saa
nut sen parempaa.

A utot, traktorit, leikkuupui
murit ja  muut sellaiset 

ovat kuitenkin edesauttaneet 
ihmisten välisten erojen ta
saantumista. Suuremman pel
tohehtaarin isäntä tai emäntä 
ei voi enää ylpeillä pikkutila- 
naapurilleen, että »meillä on 
niin ja  niin monta kymmentä 
lehmää tai meillä on sellainen 
leikkuupuimuri». Suurtilat ovat 
usein karjattomia ja  pientiloil
la on karjaa ja  samanlainen 
leikkuupuimuri kuin suurti
loillakin. Eikä kai enää ylpeil
lä hehtaareillakaan ja  sanota, 
että kyllä teidän työt tulee 
tehdyksi, kun teillä on niin 
pieni talo, toista se on meidän. 
Suuruus ja  pienuus ei merkitse 
enää mitään, kunhan vain tul
laan hyvin toimeen. Ei kukaan 
enää ylpeile silläkään, ettei 
tarvitse tehdä työtä. Ennen 
laiskotteleminen oli joidenkin 
etuoikeus, nyt katsotaan pit
kään ihmistä, joka ei tee työtä. 
Mutta ennen oli kunnia-asiana, 
että tehtiin pitkiä työpäiviä ja  
oltiin ahkeria. Nyt on kunnia- 
asiana pitää paljon lomaa eikä 
tehdä mitään, mikä on ylimää
räistä. Jos joku on ennakko
luuloton ja  yrittää olla ahkera, 
hän yleensä pärjää paremmin. 
Mutta sitten häntä kadehdi
taan, kun hän ansaitsee hyvin. 
Oikeastaan ei kukaan saisi ol
la parempi muita, pitäisi olla 
tasavertainen. Kun ollaan ta
savertaisia koneitten omistuk
sessa, pitäisi olla tasavertainen 
rahankin omistuksessa. Raha 
on sentään vielä kunnioituksen 
arvoinen. Ei sentään suoraan 
sanota, että meillä on paljon 
rahaa, mutta sanotaan hiukan 
ylpeyttä äänessä, että meille 
ostettiin eilen sitä ja  sitä. 
Kaikki tietävät, että siihen 
tarvittiin rahaa. Jos rahaa pi
tää pankissa, ei siitä kukaan 
tiedä mitään. Ennen oltiin sa- 
larikkaita. Oltiin rahattoman 
näköisiä ja  kartutettiin tiliä. 
Nyt on päinvastoin. Pannaan 
raha liikkeelle ja  näkyviin rul
laamaan peltoa pitkin. Ympä
ristön mielipide ei paljon enää 
merkitse, mutta jos joku poik
keaa yleisistä tavoista, hänestä 
keskustellaan, hän on ihme, 
kunnes totutaan, ja  taas on 
menty yksi kehityksen porras 
ylöspäin. Muut tulevat perässä.

E. P - n e n  
Aurasen Kirjapaino, Forssa 1966


