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KERHOLAISTEN TYÖSARALTA
M aatalou sk erh otyö  e li 4 H -ty ö  k iin n ostaa  n yk y n u oria  y h 

tä paljon  ku in  heid än  ä itejään  ja  isiään  aikoinaan . K erh o-  
n eu voja  R aili P i e t i l ä  ohjaa p itäjässä  n. 170 k erh ola ista , 
jotk a  ova t »varsinaisia» k erh ola isia . T osiasiassa  4 H -k er-  
hossa käy en em m än  väk eä , s illä  m on en la iset opintok erhot, 
k u ten  konek erh o, k on e lyp sy k erh o , a sk artelu k erh o, p ih ak er-  
ho ja »h yvän  k äy tö k sen  kerho» ovat v e tä n ee t nuoria op is
k elem aan . K erh o la isten  k esk i- ik ä  on noin  16 vu o tta , joten  
4 H -k erh o  on suora porras m aam iesseu rato im in taan .

Kosken kerholaiset ovat ah
keroineet syyskauden varsin
kin askartelukerhoissa, jotka 
kokoontuvat koulupiireittäin 
joko kansakouluissa tai kerho- 
kodeissa. Askartelukerhoa ja 
pihakerhoa on ohjannut ker- 
honeuvoja. Edellisessä on teh
ty sarvikoruja, lovileikkausta, 
olkitöitä jne., varsinkin joulu- 
myyjäisiin. Pienim m ät kerho- 
tytö t tekivät mollamaijoja, 
joita lähetettiin hyväntekeväi
syystarkoituksiin piirijärjestön 
antamien ohjeitten mukaan. 
Valitettavasti mollat ennätti
vät käydä tekijöilleen niin rak
kaiksi, että niistä oli haikea 
luopua, m utta urheasti ne 
matkaan lähetettiin.

Pihakerhossa on opiskeltu 
ym päristönhoitoa ja keskus
teltu  siitä, mikä tekee maa
laistalon ja yleensä kodin pi
han kauniiksi ja viihtyisäksi.

Konelypsykerhoa on ohjan
n u t Kaisa V i r t a n e n  koto
naan. Kerholla on tarkoituk
sena pitää 12 istuntoa, jona 
aikana konelypsyn pääsäännöt 
käydään läpi. Pojat ovat p itä
neet omaa konekerhoaan jo 
monena talvena Ohjaajana, 
toimii autok.opettaja Seppo 
V e s t e r i n e n .  Viime vuon
na kokoonnuttiin Palojoen 
koululla, m utta tämän talven 
kerho pidettäneen Tuimalassa. 
Konekerhoon ovat pojat in
nostuneet joukolla, ja mukana 
on koko kerholaisten ikäluok
ka.

Halikkolan pojat innostui
vat viime talvena opiskele
maan hyvää käytöstä Peller
von kirjekurssin opastuksella.

K otieläinhoitokerholaiset 
kasvattavat jatkuvasti vasikoi
ta, jopa muutam ia risteytysva- 
sikoita, ja porsaita. Nykyker- 
holaisten taloudelliset vaistot 
ovat hyvin heränneet, koska 
kirjanpitoa pidetään ry-kulu- 
tuksesta ja kustannuksista ta r
kasti. Kerhoneuvoja opastaa 
oppilaitaan, e ttä  jos yksi va
sikka ei juuri mitään nettoa 
tuotakaan, kannattavuus pa
ranee, jos samalla työkustan
nuksella voi pitää suuren mää
rän vasikoita, johon kerholai
sella ei valitettavasti ole aina 
mahdollisuuksia. Pääasia on 
kuitenkin, että oppii viihty
mään työssään, siis myös vasi- 
koittensa parissa ja oppii teke
mään työtä eli kasvattam aan 
vasikkaa. Opiskelu näet antaa 
ihmiselle henkistä pääomaa.

K erhot kokoontuvat joka 
viikko tai joka toinen viikko. 
Innokkaim m at kerholaiset löy
tää Satopään, Tapalan ja H on
giston koulupiireistä. Kyläker- 
hoilu on m uutenkin nuorten 
mielestä kiinnostavaa, varsin
kin, jos saadaan kokoontua 
vuorotellen kerhokodeissa, 
missä ympäristö on aina viih- 
tyisämpää kuin koulussa.

Varsinaisten kurssien
järjestämisessä on ollut vai
keuksia sen vuoksi, että nuo
riso on talvella kouluissa, 
opistoissa ja ansiotyössä. Vuo
si sitten saatiin kuitenkin jär
jestetyksi pukuompelu- ja ku
tom akurssit, m utta ensi vuo

den toim intasuunnitelm assa 
samaiset kurssit pidettäneen 
kesällä.

Kerholaisilla on yhteensä n. 
12 hehtaaria viljelyksessä. So
kerijuurikas on edelleen suo- 
sikkikasvi keskimääräisalan 
ollessa 10 aaria. Suurimmat 
alat ovat jopa 0,5 hehtaaria 
kerholaista kohden. Mansikan- 
viljely on myös elpynyt, vaik
ka sopimusviljelyksiä ei ole
kaan perustettu . Koskella
mansikat käyvät kaupaksi
m uutenkin. Herukkaviljelystä 
on tehty sopimuksia Jalosta
jalle, ja yhteinen pensasluku 
on 3000.

Kilpailutoiminta
on ollut myös vilkasta. Ke
sällä p idettiin  kahdet harven- 
nuskilpailut ja osallistuttiin 
hopeakuokkakilpailuun. Pojil
la oli m etsätaitokilpailut met- 
sänhoidonneuvojan opastuk
sella. Edelleen pojat osallistui
vat konetaitokilpailuihin ja 
kyntökilpailuihin yhdessä maa
miesseuran kanssa. Kotieläin
hoitokerholaiset kilpailivat va
sikoillaan ja porsaillaan.

Kosken kerholaiset ovat 
budjetiltaan melko hyvässä 
asemassa, sillä mm. joka toi
nen vuosi toim eenpantu vilja- 
keräys on onnistunut hyvin.

Käännä!

Maatalouskerholainen Maila Alanko leipoo joulumyyjäisiin.
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Sähkö-
asiaa

Lounais-Suomen Sähkö Oy on 
lähettänyt »Koskelaisen» toim ituk
selle seuraavan kirjoituksen:

Yhtiö on maamme suurimpia 
sähkön jakelulaitoksia maaseudulla 
ja kuten tiedetään, se ostaa valta
osan toimittamastaan sähköstä val
takunnan verkosta. Sen pyrkimyk
senä on toimittaa kuluttajilleen 
laadultaan mahdollisimman hyvää 
sähköä mahdollisimman edulliseen 
hintaan. Hintapolitiikka onkin kä
sityksemme mukaan hoidettu hy
vin ja sitä monopoliasemaa, mikä 
sähköyhtiöillä käytännössä on — 
vaikkei sitä teoriassa ole —• on 
käytetty oikein pitämällä hinta hy
vinkin alhaalla. Alueemme kulut
tajat saavat sähkönsä erittäin edul
lisesti ja verrattuna maamme mui
hin kolkkiin on sähkön hinta tääl
läpäin halvimpia. Sen lisäksi on 
yhtiö katsonut asialliseksi edesaut
taa kaikenlaisen teollisuuden saa
mista alueelle myöntämällä niille 
huomattavia helpotuksia liittymis
maksuissa. Sähkön kulutuksen 
noustua kautta linjan on yhtiö 
myös katsonut voivansa myöntää 
yleistariffin kuluttajille eräänlaisen 
»tukkualennuksen» palauttamalla 2

Näin on voitu  tehdä yhteinen 
retkikin Tampereelle.

Nuoria toivotaan kerhotoi
mintaan myös kirkonkylästä. 
Kirkonkylän nuoret ovat an
siotöissä päivisin, ja heille on 
vaikeata järjestää päiväker
hoja ja -kursseja. Kaikki toi
m inta pitäisi tapahtua siis il
taisin. Toistaiseksi ei ole löy
detty sopivaa kokoontum is
paikkaa. Hyvällä järjestelyllä 
kai sellainenkin löydettäisiin, 
sillä eihän mikään suurempi 
sali ole joka ilta varattuna.

Kerholaisten johtokuntaan 
kuuluu puheenjohtajana M art
ti V irtanen ja jäseninä Tauno 
M anni, E lvi H eikkilä, Aili 
Tuomola, Uuno M ikkola ja 
Arvid Puras. Ensi vuoden ta
lousarvioksi on johtokunta 
vahvistanut 9430 mk.

Parhaillaan on tilinpäätös
ten teko käynnissä. Sokerijuu- 
rikasrahat alkavat saapua ja 
kerholaiset »räknäävät», onko 
m itään jäänyt puhtaaksi tuo
toksi, kun omalle työlle, har
vennukselle, perkauksille ja 
ylösotolle lasketaan käypä 
normipalkka, tai onko mitään 
jäänyt yrittäjän työpalkaksi 
kun kaikki kustannukset on 
o te ttu  huomioon. M ielenkiin
toista työtä jokaiselle kerho- 
nuorelle.

penniä kilowattitunnilta siltä osin 
kun kuluttajan vuosikulutus ylittää 
määrätyn rajan. Vielä voimme tyy
dytyksellä todeta, että yhtiö on 
hoitanut verkkonsa hyvin siinäkin 
suhteessa, että se on järjestänyt ns. 
syöttörenkaita, joiden avulla mah
dolliset häiriöt voidaan järjestää 
käsittämään suhteellisen pienen ku- 
luttajamäärän. Ilolla onkin todet
tava, että häiriöitä on sattunut san
gen vähän ja mikäli niitä esiin
tyy, johtuvat ne suurelta osalta 
häiriötapauksista valtakunnan ver
kossa. Selän muuntoaseman raken
taminen paransi myös huomattavas
ti sähköoloja juuri Kosken ja sen 
lähipitäjien alueella ja voimme olla 
kiintollisia sen saamisesta tänne.

Yhtiö on mielellään läheisessä 
kosketuksessa kuluttajiinsa ja on 
valmis käymään paikan päällä se
lostamassa sähköntoimitukseen liit
tyviä asioita joko kuluttajakohtai- 
sesti tai jonkun kokouksen yhtey
dessä. Kuluttajat ovat myös aina 
tervetulleita yhtiön piirikonttoriin 
samoinkuin pääkonttoriin Paimios
sa, jossa opastetaan sähkön kulu
tukseen liittyvissä asioissa ja neu
votellaan sähkön toimituksen ai
heuttamista yksityiskohdista.

*

Edellä olevan kirjoituksen joh
dosta käännyimme Suomen Sähkö- 
laitosyhdistyksen dipl.ins. Osmo 
S i m o l a n  puoleen, joka kertoi, 
että maa- ja kotitalous käytti viime 
vuonna koko maassa tuotetusta 
sähköstä 1,5 mrd. kW h eli 11 %  
kokonaiskulutuksesta. Sähkölaitos
ten määrätietoisena työnä on lisä
tä jakelualueillaan sähkönkäyttöä.

Asuntojen vakiovarusteiksi pyri
tään saamaan sähköliedet, jääkaa
pit, pakkassäiliöt jne.

Tällä hetkellä halvinta sähköä 
jaetaan Oulussa. Siellä tariffiyksi- 
kön hinta vuotta kohden on 5 mk 
ja kilowattitunnin hinta 6,5 pen
niä. Harvaan asutuilla seuduilla ta- 
riffiyksikön hinta saattaa nousta 
20 markkaan, ja kilowattitunnin 
hinta 10 penniin. Tämä on kallein
ta sähköä. Useimmilla paikkakun
nilla tariffiyksikön hinta on 15 mk 
tai 18 mk ja kilowattitunnin hin
ta tällöin 12 penniä.

Yleistä sääntöä liittymismaksujen 
helpotuksissa ei ole, vastattiin Suo
men Sähkölaitosyhdistyksen tahol
ta. Todelliset liittymiskustannukset 
aiheutuvat liitejohdon rakentami
sesta ja jakeluverkon vahvistami
sesta. Liittymismaksut on tasattu 
tariffiyksikköä kohden ja kerta
kaikkinen maksu vaihtelee 100 
m k:sta 170 mk:aan. Maksuhelpo
tuksia saatetaan myöntää riippuen 
siitä, onko uusi teollisuuslaitos taa
jamassa tai harvaan asutulla seu
dulla. Vm. tapauksessa helpotuk
sen myöntäminen on ilmeistä.

Lounais-Suomen Sähkö Oy:n ta
holta kerrottiin, että liittymismak
suista on myönnetty helpotusta 0— 
40 %  riippuen juuri paikan sijain
nista. Kertakaikkinen liittymismak
su tariffiyksikköä kohden on 60 
mk.

Lounais-Suomen Sähkö Oy on 
syksyn kuluessa myöntänyt tukku- 
alennusta 2 penniä/kW h, siltä osal
ta, mikä nousee yli 240 kW h ta
riffiyksikköä kohden. Suomen Säh- 
kölaitosyhdistyksestä kerrottiin esi
merkki: Jos kW h:n hinta on 13 
penniä, maksaa sähkö siltä osin,

mikä menee yli 250 kW h/ty  8 pen
niä kW h:lta.

Usein on sähkö huonoa, jos va
lopisteet, sähköliesi ja tv ovat yhtä 
aikaa käytössä. Lounais-Suomen 
Sähkö Oy:n taholta painostettiin, 
että pienjännitejohdot ovat usein 
huonosti m itoitetut ja osa niistä on 
kuluttajien omassa hallussa. Sen 
vuoksi yhtiö haluaa saada ne hal
tuunsa, jotta se voisi ne vahvistaa 
ja että sähkö tulisi paremmaksi.

Viittaamme kirjoitukseen, jossa 
pyydetään käyttämään kaikin ta
voin sähköyhtiön neuvoja hyväksi 
ja tekemään aiheelliset valitukset 
myös viipymättä. Perusmaksuista 
mainittakoon, että 1 huone =  1 
tariffiyksikkö, 2 peltohehtaaria =  
1 tariffiyksikkö ja 1 moottorin 
kW h =  1 tariffiyksikkö.

Metsän
omistajien

kokous
Kosken metsänhoitoyhdistys päät

ti kokouksessaan metsänhoitomak
suksi 3 pros. metsämaan puhtaan 
tuoton arvosta. Ensi vuoden ta
lousarvio on 25 690 mk. Kokouk
sessa valittiin erovuoroiset jäsenet 
Alpo Yli-Liipola ja Erkki Nyhä uu
delleen johtokuntaan. Tilaisuuden 
päätteeksi kuultiin metsänhoitaja 
Veikko M a u n u l a n  esitys met- 
säkauppa-asioista ja piirimetsän- 
hoitaja Pentti P e l t t a r i n  selos
tus taimikoiden jälkihoidosta.
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Tarkkailuyhdistyksen vuosi
Tarkkailussa oli mukana 114 

karjaa ja 755 lehmää. Karjojen kes- 
kilehmäluku oli 6,6.

Tarkkailutoiminta jatkui neljässä 
piirissä seuraavasti:

Sarja yli 6 lehmää

voi-
piiri tiloja lehmiä maitoa rasvaa %  virkailija

1. 32 199,9 4747 214 4,5 Rauha Laaksonen
2. 25 174 4558 204 4,5 Eini Taponen
3. 30 192,2 4644 209 4,5 Irja Tabell Suorsa
4. 27 188,5 4317 192 4,5 Helena Nyholm
Kaikki piirit keskim. 4569—204,75— 4,5.

Maidon keskituotos nousi edel- 5098— 252— 4,9. Korkeatuottoisin
lisestä vuodesta 212 kg ja voiras- karja oli Matintalolla Pöytyällä:
van keskituotos 10,75 kg. Viiden 7148—354— 5,0.
vuoden keskimääräinen lisäys oli Tarkkailukirjanpidon mukaan lyp-
576 kg maitoa ja 26,5 kg voirasvaa. sivät Kosken tarkkailulehmät yh-

Ensi kerran tarkkailutoiminnan teensä 3 450 199 kg 4,5 % :sta mai-
aikana keskituotos ylitti 200 voi- toa. Rehuja on tämän maitomäärän
rasvakiloa. Tulosta voidaan pitää tuottamiseen käytetty 2 254 430 ry,
jo varsin tyydyttävänä, mutta ta- ja yhdellä rehuyksiköllä on saatu
voitetta kuitenkin riittää, sillä sa- maitoa 1 530 g.
maan aikaan maanviljelysseuran 755 lehmää ovat syöneet eri re-
alueella oli keskituotos 4802— 219 huja seuraavasti:
— 4,6. Paras piiri oli Kiikalan IV:

päivässä vuodessa
lehmää kohti yhteensä yhteensä

kg. ry kg kg
öljyväkirehua ........................  0,4 0,4 302 75,500
viljaväkirehua ........................  3,7 3,1 2794 698,500
heiniä ...................................... 7 2,8 5285 1.321,250
olkia ..........................................  2 0,5 1510 377,500
juurikasveja .............................  3 0,3 2265 566,250
kuivaleikettä .............................  0,3 0,25 225 56,500
AIV- ym. tuorerehua ...........  7 0,8 5285 1.321,250

yht. 8,15 'ry
kivennäisaineita ................ n. 200 g 150 54,750

Tämän lisäksi on tarvittu hyvää ten paljon rehuyksiköitä menee li-
laidunta n. 250 ha, tuhansia kiloja hakilon tuottamiseen,
melassia, erilaisia vitamiinivalmis- Kannattavuuteen vaikuttaa rat-
teita ym. karjan terveydelle vält- kaisevasti se, onko käytetty rehu-
tämättömiä aineita. yksikkö maksanut 35 tai 45 penniä.

Kun tarkkailussa on mukana koi- Nämä ovat ne kaksi tekijää, mi-
mannes kaikista lehmistä ja ole- hin karjanomistaja itse voi vaikut
tamme tarkkailun ulkopuolella ole- taa jalostamalla karjaansa ja käyt-
via lehmiä ruokitun keskimääräi- täm ä®  ruokintaan halpoja rehu-
sesti samoin, voidaan todeta lypsy- yksiköitä.
lehmien ruokintaan käytetyn n. 6,7 Karjataloustuotteiden hintaan ei
milj. ry ja eri rehuja seuraavia karjankasvattaja sanottavasti pääse
määriä: vaikuttamaan, sen määräävät jo

Heiniä n. 4 milj. kg, olkia 1,1 muut tekijät.
milj. kg, AIV- ym. tuorerehuja Karjantarkkailuyhdistyksen muus-
4 milj. kg, juurikasveja 1,7 milj. ta tolmlnnasta voidaan mainita, et-
kg, kuivaleikettä 17000 kg, kau- ta maaIlskuun n - P™ vietettiin
raa, ohraa ja leseitä yht. n. 2 milj. karJaPäl™ä Nuortentuvassa. Tilai-
kg, öljyväkirehuja ostettu 250 000 suus oh ]ärJestetty yhdessä osuus-
kg, sekä eri merkkisiä kivennäis- melJerm kanssa' Puhu’ina olivat
aineita 165 000 kg. ylilehton Lama Vehanen, joka esi

telmässään käsitteli karjan ruokin-
Kun näihin lukuihin lisätään taa ja hoitoa koskevia asioita. Toi-

kaikki se rehu, mikä käytetään sena puhujana oli agronomi Asser
nuorenkarjan ja teuraseläinten ruo- Hiltunen Työtehoseurasta. Hänen
kintaan, on kysymys varsin suuris- aiheenaan olivat navettarakennuk-
ta rehuyksikkömääristä. Meidän on set työtehon kannalta,
helppo käsittää, ettei ole taloudel- Tässä tilaisuudessa jaettiin päät-
lisesti samantekevää, saadaanko re- tyneen tuotoskilpailun sekä osuus-
huyksiköllä maitoa 1450, 1530 tai meijerin maidonhoitokilpailun pal-
1880 g, samoin kuin sekään, mi- kinnot:

1. Elma ja Yrjö Virtanen ........... lisäys 1028 kg 4 % maitoa
2. Liisa ja A ntti Kallio ............... » 888 »
3. N. Kärrin perikunta ................ » 842 »
4. Raili ja Keijo Toivonen . . . . » 819 »
5. Tyyne ja Orvo Puolaviita . . . . » 593 »
6. H ilda ja Väinö U u te la .............. » 568 »
7. Aila ja Väinö Kujala ............... » 565 »
8. Kerttu ja Erkki Tamminen . . » 508 »
9. K erttu ja Eero Tiensuu . . . . » 491 »

10. Tyyne L iip o la ............................. » 462 »
10. Eila ja Eino Tamminen . . . . » 462 »
10. J. Reimanin perikunta ........... » 462 »

Tämän sarjan kolmelle ensim
mäiselle lahjoitti pokaalit Kosken

Osuuskassa ja 
Osuusmeijeri.

muut palkinnot

Sarja enintään 6 lehmää
1. Irja ja Eino Raitanen ........... lisäys 1028 kg 4 %  maitoa
2. Valma ja Frans Heinonen . . » 984 »
3. Aili ja Eino T ie n s u u ............... » 975 »
4. M artta ja Hannes Mäkinen . . » 964 »
5. Eeva ja Paavo Ollinen ........... » 942 »
6. Elma Väinölä ............................. » 928 »
7. Helvi ja Raimo Koskinen . . . . » 822 »
8. Salme ja Aarne Nikki ...........
9. Irja ja A ntti Välimaa ...........

» 821 » 
» 799 »

10. Leila ja Ilmari Haavisto . . . . » 750 »
Tämän sarjan kolmelle ensim kunta Vako ja muu palkinnot

mäiselle lahjoitti pokaalit Kauppa- Kosken Osuusmeijeri.

Tarkkailupiirien välinen kilpa:
1. Irja Tabell . . . .  3. piiri lisäys 274 kg 4 %  maitoa 1 palkinto
2. Rauha Laaksonen 1. » » 273 » » 1 »
3. Helena Nyholm 4. » » 215 » » 2 »
4. Eini Taponen . . 2. » » 91 » » 3 »
Palkinnot tarkkailukarjakoille lah

joitti Kosken Osuuskassa.
Kuten tuloksista voidaan havaita 

olivat keskituotosten nousut var
sin huomattavia, vaikka kilpailun 
ajankohta ei heikkojen rehusatojen 
takia ollut paras mahdollinen. Näin

suurilla tuotoslisäyksillä on huo
mattava taloudellinen merkitys ja 
voidaankin tyydytyksellä todeta kil
pailun täyttäneen sille asetetun 
tavoitteen.

Tarkkailuyhdistyksen hallituksen 
puolesta

V eikko Manner

Maksupalvelutilien käyttäjille
Pyydämme kohteliaimmin jättämään 
veroliput ja muut maksupalvelutileil- 
tä maksettavat laskut ja kuitit mah
dollisimman hyvissä ajoin toimistoom
me. Näin vältytään ruuhkautumilta ja 
ylitöiltä ja asioittenne hoito on täs
mällistä.

KOSKEN T.L. OSUUSKASSA
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Karjojen anti
Kosken T.l. Tarkkailuyhdistyksen tuotokset tarkkailuvuodelta 1965— 66

omistaja lehmäluku rotu maitoa voirasva %
1 Nikki Aarne ............. 3,5 Ay 7040 297 4,2
2 Jalli Mikko ............. 6,0 Ay 6469 285 4,4
3 Naumi Ilkka ............. 7,3 Ay 6277 280 4,5
4 Välimaa A ntti ......... 4,0 Ay 6362 277 4,4
5 Virtanen Aaro ......... 4,0 Ay 5278 263 5,1
6 Levonen M atti ......... 4,7 Ay 5829 262 4,5
7 Lehtilä Vilho ......... 5,1 Ay 5331 255 4,8
8 Syrjälä Esko ............. 4,3 Ay 5903 254 4,3
9 Urmas Tuomo ......... 5,9 Ay 5356 252 4,7

10 Saari Erkki ............. 11,2 Ay 5459 250 4,6
11 Naumi Pentti ......... 7,8 Ay 5614 249 4,4
12 Laakso E e l i ............. 5,4 Ay 5588 249 4,5
13 Väinölä Elma ......... 2;1 Ay 5619 247 4,4
14 Luhtala Ilkka ......... 7,5 Ay 6012 239 4,0
15 Beranger M artti . . . 7,7 Ay-Sk 5231 239 4,6
16 Pullinen Toivo 3,9 Ay 5544 238 4,3
17 Teivonen Reino . . . 6,1 Ay 4660 238 5,1
18 Mutkala Eero ......... 5,5 Ay 5088 236 4,6
19 Toivonen Keijo 10,6 Ay 5308 234 4,4
20 Uusitalo Yrjö ......... 5,0 Ay 5254 234 4,5
21 Mikkola Eero ......... 3,3 Ay 5175 232 4J5
22 Lähde Lauri ............. 1,1 Ay 5365 231 4,3
23 Takamaa Paavo 5,4 Ay 4817 230 4,8
24 Hokka Aarne ......... 10,1 Ay 5132 229 4,5
25 Mäkinen Hannes . . . 4,3 Ay 4955 229 4,6
26 Peltola Arvo ............. 5,1 Ay 4903 228 4,6
27 Virtanen Martti 15,8 Sk 4602 228 4,9
28 Uusitupa M a t t i ......... 6,3 Ay 5327 227 4,3
29 Kujala Väinö ......... 6,7 Ay 5179 227 4,4
30 Ahola Lauri ............. 5,6 Sk 4856 227 4,7
31 Tiensuu Eero ......... 5,8 Sk 4296 227 5,3
32 Alhaisi Olavi ......... 9,5 Ay 5202 225 4,3
33 Rintala Pekka ......... 2,2 Ay 4559 225 4,9
34 Virtanen Yrjö ......... 9,5 Sk 4381 225 5,1
35 Nummela A lp o ......... 5,5 Ay 4924 224 4,5
36 Tuittu  V i lh o ............. 5,0 Ay 5286 223 4,2
37 Raitanen Eino ......... 5,8 Ay 5071 222 4,4
38 Penttilä Esko ......... 7,5 Ay 4761 222 4,7
39 Aarnio Sigrid ......... 9,2 Ay 5008 220 4,4
40 Kallio A ntti ............. 8,4 Ay 4954 220 4,5
41 Posti (perik.) ......... 7,3 Sk-Ay 4699 219 4,7
42 Kärri N (perik.) . . . 8,6 Ay 4958 216 4,4
43 Kattelus Allan ......... 8,4 Ay 4841 216 4,5
44 Koskinen Raimo . . . 3,1 Ay 5208 215 4,1
45 Ollinen Paavo ......... 5,3 Ay 4978 215 4,3
46 Rahkonen M artti . . . 13,8 Ay 4763 215 4,5
47 Haavisto Kustaa . . . 5,6 Ay 4749 215 4,5
48 Tuomola Kai ......... 6,9 Ay 4717 215 4,6
49 Tamminen Uuno . . . 7,6 Sk 4568 212 4,6
50 Mikola Jyri ............. 6,1 Ay 4279 210 4,9
51 Tamminen Antti 8,6 Sk 4510 209 4,6
52 Manner Veikko . .. 2,6 Ay 5027 208 4,1
53 Pellonperä Pauli . . . 3,0 Ay 4854 208 4,3
54 Haavisto Ilmari . . . 5,7 Ay 4800 207 4,3
55 Vähätalo Janne 8,1 Sk 4405 207 4,7
56 Yli-Vesala (perik.) . 6,6 Ay 4444 206 4,6
57 Kulo Toivo ............. 8,3 Ay 4925 205 4,2
58 Virtanen Jaakko . . . 5,4 Sk-Ay 4333 205 4,7
59 Tamminen Eino . . . 5,5 Ay 4814 204 4,2
60 Reiman (perik.) . . . 9,3 Ay 4505 204 4,5
61 Uutela Väinö ......... 6,0 Ay 4468 202 4,5
62 Kokki J. (perik.) 3,6 Sk 4514 201 4,5
63 Väinölä Eero ......... 7,8 Sk-Ay 4428 200 4,5
64 Urmas Lauri ............. 7,4 Sk 4371 199 4,6
65 Uotila Esko ............. 7,1 Ay 4675 198 4,2
66 Puras A ....................... 10,4 Ay-Sk 4148 198 4,8
67 Kärri I n t o .................. 9,3 Ay 4663 197 4,2

omistaja lehmäluku rotu maitoa voirasva %
68 Liipola Tyyne ......... 10,4 Sk 4144 197 4,8
69 Koskinen Reino . . . 3,0 Ay 4502 196 4,4
70 Kujala Arvo ............. 4,9 Ay 4311 196 4,6
71 Simola Lauri ............. 9,8 Sk 3693 196 5,3
72 Tiensuu Eino ......... 6,3 Sk-Ay 4579 195 4,3
73 Kattelus Pauli ......... 5,9 Sk 4407 195 4,4
74 Niemelä Yrjö ......... 5,1 Ay 4355 195 4,5
75 Lähteenmäki Onni . 5,4 Sk-Ay 4407 193 4,4
76 Heinonen Reino . . . 10,0 Ay 4561 192 4,2
77 Luhtala Toivo ......... 8,6 Ay 4260 191 4,5
78 Jalli M artti ............. 7,0 Sk 4139 191 4,6
79 Raitanen Sylvi ......... 4,0 Ay 4205 190 4,5
80 Rinne Toivo ............. 4,1 Ay 4643 189 4,1
81 Nyholm T a u n o ......... 4,0 Ay 4263 189 4,4
82 Salonen Eino ......... 3,8 Sk 4248 189 4,4
83 Selänne Pekka ......... 6,0 Ay-Sk 4052 189 4,7
84 Petranen Kauko . . . 4,0 Ay-Sk 4078 186 4,5
85 Leino Olavi ............. 10,2 Ay 4607 184 4,0
86 Puolaviita Orvo . . . 7,8 Sk 4181 184 4,4
87 Siikarla Hugo ......... 10,9 Sk 3922 180 4,6
88 Manni Torsti ......... 9,4 Ay 4108 179 4,4
89 Simola Väinö ......... 8,6 Ay 4090 178 4,4
90 Kallio Aimo ............. 6,6 Sk 3656 177 4,8
91 Ojala Kaino ............. 9,7 Ay 4163 176 4,2
92 Uusitalo Arvi ......... 6,9 Sk 3754 176 4,7
93 Raitanen Mikko . . . 5,5 Sk 4157 175 4,2
94 Ojala Vilho ............. 6,7 Ay 3984 174 4,4
95 Karvonen V i l jo ......... 7,5 Ay 4138 173 4,2
96 Hörkkö Uuno ......... 10,4 Ay 4028 173 4,3
97 Seppä Toivo ............. 7,5 Ay 4243 171 4,0
98 Nurmi A im o .............. 3,0 Ay 3918 171 4,4
99 Haapasalo Kalle . . . 3,0 Ay 3760 170 4,5

100 Sintonen Aati ......... 8,7 Sk 3728 170 4,5
101 Saarinen Unto ......... 7,0 Ay 3678 170 4,6
102 Petrimäki Antti . . . 3,0 Ay-Sk 3614 170 4,7
103 Koivisto Alpo ......... 5,5 Ay 4171 169 4,0
104 Urmas Onni ............. 6,0 Sk 3673 168 4,6
105 Heinonen Nikolai 5,1 Ay 3964 166 4,2
106 Virtanen Aarne 11,5 Sk 3522 165 4,7
107 Nieminen E i n o ......... 4,7 Ay 3815 163 4,3
108 Heinonen Frans 4,0 Sk 3743 162 4,3
109 Savela Juho ............. 6,1 Ay 3718 162 4,4
110 Patjas Erkki ............. 6,5 Sk 3608 162 4,5
111 Koivunen Olli ......... 7,8 Sk 3718 161 4,3
112 Pietilä Hugo ............. 7,5 Sk 3567 154 4,3
113 Mäki Vieno ............. 5,2 Ay 3745 151 4,0
114 Uusitalo Toivo ......... 13,9 Ay 3636 150 4,1

Tarkkailuyhdistykseen kuuluvista karjoista on 68,4 %  Ay-karjoja, 22,8 
%  Sk-karjoja ja 8,8 %  karjoja, joissa on molempia rotuja.

Kun Jättälän nahkurivers- 
tas rakennettiin viimeisen ker
ran, paikkakunnan isännät 
ajan tavan mukaan toivat tal- 
koopäivänä hirsiä jokainen 
omasta metsästä, ja nahkuri 
hoiteli isäntien sielut. Jallin 
isäntä putosi parkkitiinuun. 
Toiset vetivät äijän ylös, m ut
ta isäntä oli ruokottom an nä
köinen. Kun Jalli oli (kova) 
juoppo ja (kovin) riitainen 
kotona, niin emäntä sanoi: 
Vai veitvät vielä ylös. Kun 
mää olisin ollu, niin mää oli
sin painanu vaan.

Elo K oski, Tausela

IT Ä Ä N P Ä IN
K esäk u u ssa  1966 to im i

te ttiin  Suom esta  A y -k a r -  
jaa A y rsh irey h d isty k sen  
v ä lity k se llä  N e u v o sto liit 
toon. K osk elta  lä h ete ttiin  
yh teen sä  n e ljä  elä in tä , 
Ilk k a  N au m in  karjasta  
k ak si astu te ttu a  h ieh oa  
L en in grad iin  ja  E ino R a i
tasen  k arjasta  y k s i a stu 
te ttu  h ieh o  L en in grad iin  
ja to in en  h ieh o  S o r ta v a 
laan.
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Naistenpäivät 
Maataloustuottajain Kosken T.l. 

yhdistys järjesti naistenpäivät Nuor- 
tentuvalla. Kolmatta sataa osanot
tajaa kuunteli teuras- ja maitoasioi- 
ta. Tervetuliaissanat olivat yhdis
tyksen sihteerin, Esko U o t i l a n .  
Konsulentti Helena L e h i k k o 
Valiosta esitteli juustoja, joiden ku
lutus maassamme on vielä pientä 
ja joiden käyttöä ruokataloudessa 
emännät eivät vielä ole »hoksan
neet». Juusto on sitä paitsi mitä 
terveellisin aamupala aamukahvin 
yhteydessä. Konsulentti Tuula J o- 
k i n e n  LSO:sta taas esitteli mak
kara- ja. einestuotteita. Maatalous
tuottajain Varsinais-Suomen liiton 
toiminnanjohtaja, agronomi Jorma 
P ä r k ö piti ajankohtaisen maata
louspoliittisen katsauksen. Kuvas
samme on osa suuresta emäntäjou- 
kosta, joka kiinnostuneena kuun
teli ohjelmaa.

Kerrostalo valmistuu 
Ensi vuoden heinäkuun 10. päi

vään mennessä valmistuu Kosken 
keskustaan uUsi kerrostalo, johon 
tulee kaksi asuinkerrosta ja yksi 
kerros liikehuoneistoja varten. Vie
lä tämän vuoden puolella rakennus

valmistunee vesikattoon. Raken
nukseen tulee 17 asuinhuoneistoa, 
joiden suuruudet vaihtelevat 30 
m2:stä 80 m2:iin. Kosken kunta on 
ostanut jo kaksi huoneistoa ja yh
teiskoulu samoin kaksi huoneistoa. 
30 m2:n suuruinen yksiö maksaa

Maanpuolustusjuhla
Lokakuussa pidettiin Koskella 

maanpuolustusjuhla, jonka järjes
täjinä olivat reserviupseerikerho 
ja reservin aliupseeriyhdistys. Päi
vä aloitettiin jumalanpalveluksella 
Kosken kirkossa. Nuortentuvalla 
juotiin kirkkokahvit ja siellä alkoi 
päiväjuhla, jossa tervehdyspuheen 
piti agr. Tauno M a n n i .  Henki
sen maanpuolustustoimikunnan pu
heenjohtaja, kansliapäällikkö H eik
ki H  o s i a piti juhlapuheen, jossa 
hän mainitsi, että maanpuolustuk
sessa ei riitä vain sotilaallinen val
mistautuminen vaan siinä tarvitaan 
ihmiskunnan henkisiä arvoja, jotka 
yhdessä miehisen kunnon ja taidon 
kanssa tekevät kansasta puolustus- 
kykyisen. Henkistä pääomaa kehit- 
täessämme tarvitsemme mennei
syyden ja nykyisyyden tunte
mista. Kaikki käytettävissämme 
olevat arvot ovat puolustamisen ja 
säilyttämisen arvoisia ja puolustus
tahtomme on tulevaisuuden raken
tamista.

Tilaisuudessa esiintyivät Turun 
Varuskuntasoittokunta, Kosken 
Mieslaulajat, osastonhoitaja Eero 
Hägg lausujana ja Kosken nuoriso
seuran tanhuryhmä.
17 100 mk, 51,5 m2:n suuruinen 
kahden huoneen ja keittiön huo
neisto parvekkeineen taas 29 140 
mk ja 80 m2:n suuruinen neljän 
huoneen ja keittiön huoneisto 
45 930 mk. Tällä hetkellä on mer
kitsemättä enää yksiöitä ja kahden 
huoneen ja keittiön huoneistoja. 
Rakennukseen on liitetty myös 
asukkaiden käyttöön tarkoitettu yh
teinen sauna ja askartelutilat. Lii
kehuoneistojen pinta-ala on 300 
m2. Osakehuoneistossa on yhtiö- 
vuokra 1:50 m k/m 2. Talon raken
tajana on Lindvall & Johansson.

Uusi kerrostalo poistaa asunto
pulan, jonka varsinkin yhteiskou
lun opettajat ovat kipeästi koke
neet. 17 asuinhuoneistoa tyydyttää 
kuitenkin asunnontarpeen, joka 
Kosken suuruisessa pitäjässä tällä 
hetkellä vallitsee. Maaseudulla mu
kavuuksin varustetulla kerrostalolla 
on tulevaisuudessa yhä enemmän 
merkitystä myös vanhusten asuin
talona. Kosken osuuskassasta ker
rottiin, että eläkeikään ehtineet 
henkilöt ovatkin tiedustelleet huo
neistoja, jotka pienuudestaan huo
limatta ovatkin erittäin sopivia 
juuri eläkeikäisten talviasunnoiksi.

Tiet Kosken keskustasta Someron rajalle ja Mellilään päin pikatielle ovat asvaltoidut ja pitäjäläiset tunnus
tavat yksimielisesti kuinka mukavaa se on.

Myllyssä oli vaaka ja myl
lymiehet ajankulukseen koet- 
telivat, paljonko kullakin on 
painoa. H arm aan isäntä pai- 
noi 40 kiloa. Kun hän oli lai
ha ja pieni, toiset katselivat ja 
ihm ettelivät. Joku sanoi, mikä 
siinäkin kans painaa. Voima 
se on kun painaa, sanoi isäntä. 
Tästä tuli sanantapa: voima se 
on kun painaa, sano Harmaa- 
vainaa.
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K osken  k unn an  teo llis tam isla u tak u n n an  jä rjestä m illä  
teo llis ta m isp ä iv illä  m a in ittiin , että  y le in en  e lin taso n  nousu  
on su u rek si osaksi y k s ity is te n  y r ity sten  aikaansaam aa. Y r i
ty k se t  ta rv itsev a t p ääom ia ja työvo im aa . V a lite tta v a sti n ä 
m ä suun n ataan  en si s ija ssa  su u ry r ity k sille  p ien ten  ja  k e sk i
su u rten  jääd essä  ilm an  rahoitusta . K äy d yssä  p yöreän  p ö y 
dän k esk u ste lu ssa  tod ettiin , että  K osk en  k u n n an  om istu k 
sessa  ei o le  teo llisu u d e lle  sop iv ia  ton ttim aita . N iid en  p itä isi 
o lla  va ru ste ttu  m yös k u n n a llistek n illis in  la itte in . T o iv o t
tiin , että  K osk e lle  saata isiin  p ien teo llisu u tta , esim . m a a
ta lou stu o tte id en  ja lo stu steo llisu u tta , joka otta isi ty ö v o i
m ansa m aata lou sp erh eistä . K osk en  m u u tto liik e  on n yt p y 
sä h ty n y t o ltu aan  v iid e n  vu od en  aikana 500— 600 h en keä  
parhaassa työ iässä  o lev ia  nuoria. K unn an  tah o lta  m a in it
tiin , että  su u rteo llisu u tta  on m ah d oton ta  odottaa, m utta  
p ien teo llisu u s pääsisi n y k y isillä k in  ton ttim a illa  a lkuu n. 
K unta vo i aina tarv itta essa  h an k k ia  sop ivaa  m aata. H a it
tana on v a in  se, että  tä lla is issa  tap au k sissa  m aan arvo  
n op easti n ou see ja ostajia  ei s itten  löyd yk ään .

Teollisuuslautakunnan pu
heenjohtaja Olli U r m a s  
vastasi tiedusteluum m e Kos
ken teollistamisongelmista, e t
tä teollistam islautakunta antaa 
pian kunnalle esityksen ton t
tim aiden varaamisen tarpeelli
suudesta. Ei kukaan teolli- 
suusyrittäjä rupea odottam aan 
tontin  hankkim ista ja sähkö
johtojen ja viemäreiden vetä
mistä paikalle, vaan teolli
suusalueen on oltava valmiina 
yrittäjiä varten, kuten  Kiukai- 
sissakin on todettu , jonne 
teollistam islautakunta teki tu 
tustumiskäynnin. Kiukaisten 
kunta varasi pienteollisuudelle 
kunnallisteknillisten laittein 
varustetun alueen. Uusi teol
lisuus on antanut 5000 asuk
kaan kunnassa 600: lie työtä. 
Tämä ei ole tarpeeksi, m utta 
hyvä alku. Kiukaisiin on pien
yrittäjiä ilm aantunut useita
kin, m utta heillä on miltei 
kaikilla ollut omaa perusta
mispääomaa vain 1000:kin 
markkaa, mikä on aivan riit
täm ätön yrityksen alkuun- 
saattamiselle.

M onet kunnat, jotka todel
la toivovat teollisuutta, anta
vat yrittäjälle verovapauden 
m oneksi vuodeksi. E ikö tämä 
olisi suositeltavaa missä ta
hansa? M onet maatkin käyt
tävät samaa menetelmää. Esim. 
Irlanti ilm oitti Euroopan teol
lisuusmaille, että mikäli vie
rasmaalainen tulee perusta
maan sinne teollisuutta, hän 
saa 10 vuoden täydellisen ve
rovapauden. Irlantiin on siir
tyn y t paljon japanilaista ja 
saksalaista teollisuutta ja mm. 
yksi suomalainen minkkifar- 
mari.

Verovapaus olisi toivotta
vaa, vastasi ekon. Urmas, m ut
ta sen on jatkuttava niin 
kauan kuin yritys on saatu 
pystyyn ja vielä hyvään käyn
tiin. Vasta sitten se rupeaa 
tuottam aan verorahoja. Jos 
verovapaus m yönnetään vain 
perustamisen ajaksi, yrittäjä 
on niin velkaantunut, että en
simmäisen tuotannon alkaessa 
hänellä ei ole m ahdollisuuk
sia veronmaksuun, varsinkin 
kun sosiaaliset kulut ja va

kuutukset ovat usein suurem
m at kuin itse veromäärä.

Kosken teollistamislauta- 
kuntaan kuuluvat jäseninä 
johtaja Jukka L a a k s o n e n ,  
mv. Toivo R i n n e ,  eläinlää
käri Jaakko S e p p ä  ja mv.
Keijo T o i v o n e n .

*

Esim erkkinä eräästä pitä
jän teollisuuslaitoksesta mai
nittakoon Santion saha. Kuten 
tiedetään on saha v. 1961 ta
pahtuneen sortum an jälkeen 
varustettu  täysin uudenaikai
sin konein. Sahan ohella toi
m ivat kuorim o ja selluloosa* 
hakkeen valmistamo. Teolli
suuslaitos edustaa keskisuurta 
sahalaitosta, joka antaa työtä 
40 hengelle. Sahan tuotanto 
on 2 000— 2 700 standarttia 
vuodessa (1 st. =  4,6 m3).

K irjanpitoon perustuvien 
tietojen mukaan menee tuo
toista runsas 70 %  tukin hin
taan sahalla ja jäljelle jäänees
tä 30 % :sta  on maksettava 
valm istuskustannukset ja so
siaalikulut.

Viim eksim ainittuihin kuu
luvat mm.:

P alk at 250 000 m k. (25  
m ilj. v m k ).

V u otu iset k orkom enot  
60 000— 90 000 m k, (6 — 9 
m ilj. v m k ), e li 225 m k  
(22  500 v m k ) p äivässä .

T yön tek ijö id en  p a lk a n p i-  
d ätysm ak su t 40 000 m k (4  
m ilj. v m k ).

L a p silisä - ja k a n sa n e lä k e
m ak su t 13 750 m k (1 375 000 
v m k ).

T ap atu rm avak  u utus m a k 
sut 10 000 m k (1 m ilj. v m k ).

P erh e -e lä k ev a k u u tu s  ( e n 
si v u o n n a) 10 000— 15 000 
m k (1 — 1,5 m ilj. v m k ).

V u osilom at, ty ö ttö m y y s-  
ja e lä k ev a k u u tu k se t n. 
35 000 m k (3 ,5  m ilj. v m k ).

L iik ev a ih to vero  70 000—

90 000 m k (7 — 9 m ilj. v m k ).
S äh k ölask u t 30 000 mk  

(3 m ilj. v m k ).
K irk o lle  tu lev a  m aksu  900 

m k (90 000 v m k ).
S o sia a lise t k u lu t n o u se 

v a t siis  yh teen sä  n. 60 000 
m k:aan  e li 6 m ilj. vm k:aan .

Sahanomistaja Toivo Ur
maksen mielestä sosiaalimak
sut ovat suurena syynä siihen, 
että pienem m ät sahalaitokset 
ovat joutuneet tappiolle. Ne 
ovat jopa suurempana syynä 
sahojen häviämiseen kuin ve
rot. Jäljelle jääneiden saha- 
laitosten elämä riippuukin sii
tä aikooko eduskunta jatkaa 
sosiaalisten kustannusten ke
rääm istä vain työnantajilta. 
Edelleen kohtalo riippuu siitä, 
saavatko sahat raaka-ainetta 
niin, että täystyöllisyys pysty
tään säilyttämään, koska pieni 
sahaus nostaa kiinteät kulut 
sahausyksikköä kohden liian 
suuriksi. Edelleen on kysy
mys siitä, saadaanko talous
miehet ymmärtämään, e ttä  sa
hatavaran vienti on edullisem
paa kuin paperituotteiden 
vienti. Myös kuntien olisi tar
kistettava kantansa. Häm ees
sä on jo esimerkkejä siitä, että 
vanhaa teollisuutta, sahoja, 
yritetään nyt yhteisesti saada 
uudelleen pystyyn. Vanhan 
teollisuuden tukem inen on 
näet halvempaa kuin uuden 
teollisuuden perustaminen.

Santion saha, kuten kaikki 
pienet ja keskisuuret yrityk
set, koettavat rationalisoida 
tuotantonsa. O n pakko. Tämä 
vaatii pääomia, m utta tämän
tapainen yrittäjähenki tavalli
sesti painetaan alas. Viimei
senä uudistuksena sahalla on 
dieselsähkövoimalaitos, joka 
suurista perustam iskustannuk
sistaan huolim atta on osoit
tau tunut niin edulliseksi, että 
höyryvoima ja verkkovirta
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Lukijan valokuva-albumista 80 vuoden takaa: Liipolan perhe. Vas. takarivissä: Selim, Elina, Amanda, H eikki 
ja Rauha. Edessä vas. Aura, Onni, Mamma, Lyyli, Pap?a ja Yrjö.

Kunnan  
uutisia

Kosken kunnanvaltuusto hy
väksyi kokouksessaan kunnan
hallituksen esityksen ensi vuo
den talousarvioksi, joka on 
1 158 144:63 mk. Tulot ovat

joutuvat kilpailussa tappiolle. 
Dieselin voimalla kilowatti- 
tun ti maksaa vain 3 penniä.

M ikä on p ien - ja  k e sk i
su u rten  teo llisu u sla ito sten  
etu  p a ik k ak u n n a lla  sen  l i 
säksi, e ttä  ne m ak sava t k o r
k eita  veroäy rejä  ja  so sia a li
m aksuja?

N e an tav at ta lv e lla  työtä  
p a ik k a k u n ta la is ille  ja  o p et
tav a t m yös työhön . N e k o u 
lu ttav a t s iis  n uorta  ty ö v o i
m aa, jo lle  aukeaa tie  e te e n 
päin.

Viimeksi m ainitusta on
Santion saha vain yksi esi
merkki. »Koskelaisessa» on
aikaisemmin k irjo ite ttu  muis
ta teollisuusyrityksistä, joilla 
on samat probleem at ja paik
kakuntalaisten kannalta sa
mat edut. Teollistamisasia on 
siis erittäin  ajankohtainen 
Koskelle ja julkinen suhtau
tum inen asiaan tulee päivän
polttavaksi aikaisemmin kuin 
olemme osanneet odottaakaan.

668 836:91 m k ja veroilla 
koottava määrä 913 307:72 
mk. Arvio perustuu 11 pen
nin veroäyrin hintaan. Suurin 
menoerä on Kosken keskus
tan vesijohto- ja viemärityöt. 
N iistä aiheutuvat 100 000 
m k:n  menot nostavat äyrin 
hinnan 1 pennillä. Kuten 
m uistettaneen äyrin hinta on 
useita vuosia pysytellyt 10 
pennissä. K unnan m uista me
noeristä m ainittakoon uudesta 
kerrostalosta ostettavat kaksi 
osakehuoneistooa, yhteisarvol
taan 86 000 mk, Kankaan 
koulun keskuslämmitystyöt 
20 000 mk, H ongiston kan
salaiskoulussa tehtävät kor
jaustyöt 5 570 mk, ja Terveys
talon öljylämmityksen kor
jaustyöt 4 000 mk.

Parhaillaan on valtuuston 
päätettävänä yhteiskoulun 
mahdollinen siirtäm inen kun
nan omistukseen. K uten tie
detään, valtio on osallistunut 
koulun lainoihin 40 pros:lla 
ja avustuksiin 20 pros:lla. 
Tästä lähin valtiolta tulevat 
avustukset määräytyvät kun
nan varallisuuden mukaan. 
Kunnalla on mahdollisuus o t
taa myös m uita kuntia omis
tajaksi. Lopullinen päätös 
asiasta tehdään vielä kuluvan 
vuoden aikana.

Vuoden alussa astuvat voi
maan kunnan asuntojen uu
det vuokrausperusteet, joiden 
pohjana on pistejärjestelm ä

100 milj. 
vmk.

V a ltio  m aksoi K osk en  la p 
s ille  vu on n a 1965 lap silis iä  
y h teeen sä  187 276 m ark kaa  
(18 727 600 v m k ). K an sa n 
e lä k k eitä  m a k settiin  v a n 
h u k sille  8 1 1 0 9 2  m arkkaa  
(81 109 200 v m k ), josta  p e 
rusosia  369 600 m k, apulisiä  
28 764 m k, h oito lis iä  30 600 
m k ja  tu k iosia  382 128 m k.

L ap silisien  ja k a n sa n e lä k 
k eid en  yh te issu m m a n ou see  
998 368 m k:aan  e li läh es 100 
m ilj. vm k:aan .

huoneistojen rakenteiden, lait
teiden ja varusteiden osalta. 
Katselmuksissa on määritelty 
pisteet rakennusten iän, pin
ta-alan ja sijainnin mukaan. 
Rakenteille on annettu  pistei
tä rakennuksen iän ja raken
nusmateriaalin, tapetoinnin ja 
lattianpäällysteiden mukaan. 
Laitteissa huom ioidaan kome
rot, sähköpisteet ja varusteis
sa keittiökom erot, viemäröin
ti, kylpyamme jne.

U uden eläinlääkintöhuolto- 
lain astuessa voimaan tamm i
kuun 1 päivänä 1967 vahvis
tetaan kunnan vapaaehtoisesti 
perustam a eläinlääkärinvirka.

'Kuin kaveri kaverille'
Iltapim eällä Turku —  H ä

meenlinnan valtatiellä sattui 
syyskuun 28. pnä onnetto
muus, jossa veljekset Lauri ja 
Uuno Simola saivat surmansa. 
O nnettom uus oli omaisille jär
kyttävä. Sitä se oli myös enti
sille rintam atovereille kahden 
asetoverin siirtyessä ajasta iäi
syyteen. Vuosi vuodelta rivim- 
me harvenee ja lukum ääräm
me vähenee. M utta Luojalla, 
joka antaa meille kaiken lah
jaksi ja lainaksi, on myös oi
keus ottaa kaikki pois, milloin 
sen parhaaksi näkee.

Kerronpa tässä pienen tari
nan, joka tapahtui 25 vuotta 
sitten kesäsodan aikana. Se 
tapahtui lokakuun 28. pnä 
1941 Itä-Karjalassa. Päähen
kilönä on joukkueemme johta
ja, kersantti Lauri Simola. 
Se alkaa määräyksestä, joka 
pataljoonasta annettiin kom p
panioille ja jossa ilm oitettiin, 
että  pääsisimme 5. divisioonan 
alaisuudesta omaan rykm ent
tiimme. 3 R  35:n  I I  ja I I I  
pataljoonat olivat Mäntyseläs- 
sä kaukana pohjoisessa, ja sin
ne saimme m e I pataljoonakin 
käskyn siirtyä.

Lähdimme Suunajoelta, jos
sa olimme olleet varmistamas
sa joen varrella 10 vrk. Komp
panialle oli varmistus raskasta 
aikaa. Eri joukkueet koottiin 
yhteen ja rintam avastuu siir
tyi vieraan joukko-osaston vas
tuulle. Lokakuun 27. pnä klo 
18.30 lähdimme marssimaan 
Viiksjärven kylän kautta Ka- 
nitsan kylän pohjoispuolella 
olevaan tienristeykseen odot
tamaan autokuljetusta. Tuo 
20 km :n  m ittainen marssi yön 
pimeydessä ja räntäsateessa oli 
erittäin  raskas. Aikaisemmin 
satanut 20 sm :n lumikerros 
oli leutojen ilmojen ansiosta 
melkein sulanut ja tehnyt tiet 
jäisiksi ja iljanteisiksi. Varsin
kin hevoset olivat kesäkenki- 
neen ahtaalla ja miehet heitti
vät tämän tästä kuperkeikkaa.

Saavuimme määräpaikkaan 
kello kahden aikaan yöllä ja 
ryhdyimme pystyttäm ään telt
toja. Pataljoonasta luvattiin, 
e ttä  saimme nukkua aamuun 
asti, m utta toisin kävi. Kello 
kolm en aikaan heräsin pääni 
kohdalla olevan kenttäpuheli- 
men pärinään. Komppanian 
päällikkö tuli vastaamaan. Pa
taljoonan komentaja siellä 
soitti ja määräsi komppanian 
purkam aan teltat, ja miehet 
hän määräsi tienristeykseen 
odottam aan autokuljetusta 
pohjoiseen. Tähän hommaan 
annettiin tun ti aikaa.

Mikäpäs siinä. Telttoja alet
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tiin purkaa puolittain unert- 
pöppörössä. Kävihän sekin 
homma tottuneilta miehiltä 
säkkipimeässä. K om entoteltta
kin oli nyytissä kymmenessä 
m inuutissa ja toisetkin teltat, 
paitsi joukkue Simolan teltta, 
joka nukkui. Komppanian 
päällikkö valvoi telttojen pur
kamista, kulki ja tarkasti, että 
tehtiin  määräysten mukaan. 
M utta koska Simolan teltta 
itsepäisesti pysyi pystyssä, me
ni kom ppanian päällikkö tiu
koin sanoin vaatimaan sen 
purkam ista, muussa tapauk
sessa ei hyvää seuraisi. Simola 
vastasi, että hän pitää kiinni 
annetusta lupauksesta saada 
nukkua aamuun asti. »Teltta 
pysyy pystyssä, eikä täällä, 
pakana, komennella!»

Istuin  kom entoteltan pääl
lä, kun komppanian päällikkö 
palasi Simolan teltasta, istah
ti lähellä olevan kannon pää
hän ja kiehui kiukusta. Lopul
ta hän kysyi m inulta, e ttä  ku
kas siellä m ahtaa toimia agi
taattorina, kun ne eivät tot- 
tele. En aluksi ymm ärtänyt 
sanoa siihen mitään, ja kom p
panian päällikkö poltteli ah
naasti Työmiestään sanomatta 
sen enempää. Tuumiskelin 
asiaa. Tiesin, että Simola oli 
periaatteen mies. M inkä käs
kyn tai lupauksen hän oli ker
ran saanut, siitä hän p iti jär- 
kähtäm ättöm ästi kiinni eikä 
suostunut ainakaan kovuudel
la sitä m uuttam aan. Ky syinkin 
hetken päästä komppanian 
päälliköltä, oliko hän äsken 
Simolan teltassa ollut määrää
mässä »komppanian päällik
könä» ja siinä tapauksessa me
nemään uudestaan ja puhu
maan kuin kaveri kaverille.

Komppanian päällikkö ei 
vastannut mitään, poltteli 
vain Työmiestään. Nousi sit
ten hiljalleen ja o tti suunnan 
Simolan teltalle. En ollut sitä 
keskustelua kuulemassa, kun 
kaveri puhui kaverilleen, m ut
ta vasta jälkeen päin sain kuul
la, kuinka komppanian pääl
likkö oli toverillisesti pyytä
nyt, että jos Simolakin sen
tään purkaisi tämän teltan, 
kun se kom ento oli peräisin 
pataljoonan komentajalta. Si
mola oli kuunnellut vähän ai
kaa ja sanonut sitten: »No, 
se on kaverin puhetta, kyllä 
me tämän teltan pian puram 
me, m utta kovuudella sitä ei 
kyllä olisi purettu .»

Joukkue Simola oli valmii
na m atkaa varten kymmenes
sä minuutissa ja komppania 
tienristeyksessä määrätyssä 
ajassa. Siirtomme Juusjärven 
kautta Torasjärvelle alkoikin

~Kyl dii 
kelpa'16...

Sitä on lysti kattoo kun  näl
käinen syä, pruukattiin sannoo 
ennen vanhaan. ]a ky l sitä on 
mukava kattoo mitä lai tyätä 
vaan, jos tekem inen käy oi
kein sivakkaast. On sitä. M ut 
nykyään, kun  konneet tekkee  
melkein ka ikki tyät niin har
voin joutuu ennää näkemään 
sim m ost tekem ist, misä vois 
seurata tavaran valmistumist 
alust loppuun.

Toista oli ennen. Hantvärk- 
kärei kävi talos tämän täst ja 
ne antokin hyvvää vaihteluu  
mukulain elämään. M ut se 
sentään oli heil juhlaviikko, 
kun  suutari syksyl tuli tal- 
loon. Taisi siin joskus sekot a 
parikin viikkoo. Ja kun suu
tarin päivä oli pitkä, se kesti 
ehtool 8— 9 saakka, niin oli 
siin aikaa seurata suutarin  
tyäntekkoo. Erityisen jännit
tävää oli tämä kattom inen sil
loin kun omat piaksut tai 
saappaat oli valmistusvaiheis 
suutarin hyppysis.

vasta illalla kovassa lumisa
teessa.

Entiset rintam atoverit muis
tavat Sinut, kersantti Simola, 
pelkäämättömänä ja hyvänä 
joukkueenjohtajana ja periaat
teen miehenä!

M arraskuun 5. pnä 1966 
Yrjö Väinölä

Kun suutari tuli tolloon, 
niin hänel tuatiin suuri ka 
pallinen nahkoja, jotka  oli ol
lu t karvaril valmistettavina. 
Anturanahka ostettiin tavalli- 
sest puarist, m u t joskus viä- 
tiin oikein suuren sonnin nah
ka valmistettavaks anturana- 
haks. Ensin suutari o tti jalast 
mitan. Sanomalehren syrjäst 
hän leikkas suikaleen, taivutti 
sen kahren kerran ja merkkasi 
m itat sehen leikkaamal loven 
suikaleen kylkeen. Mää ihm et
telin monta kertaa milläs se 
suutari muistaa, mitä kukin  
lovi merinteeraa. Ja ky l ne 
usein taisi sekotakkin, sil jos
kus valmistu liian pienet 
saappaat, joit ei millään tah- 
tonu saara jalkaas.

Talon aineista ne jalkineet 
tehtiin. M ut joskus sentään 
tuli sellaisiikin asiakkai kon  
kysys: »Kerkeisitteks tei te
kemään mul piaksut omast 
nahastanne? »

Kraatarit tekivät enemmäst 
pääst tyätä koton. K yl hei sen
tään taloissakin kävivät. Ko
ton kuro tust sarsist ne vaat
teet enimmäkseen tehtiin. Sit 
oli toisii niin sanotui pikku- 
kraatarei, kun  tekivä t alus- 
vaattei ja tyävaattei. Puari- 
kankaist niit tavallisest teh
tiin, m ut oli siin sentään koti- 
kutoosiikin ain joukos.

Kun hantvärkkäri tuli tol
loon, niin oli silloin emännäl 
touhuu. N iitten  ruaka tartti 
passata peräkamarin pöyräl ja 
hyvvää sen kans tartti olla. 
Jos talo täs suhtees oli liian 
nuuka, niin ky l siit maine 
pian levis. Tavallisest emäntä 
kysykin: »O liks hyvvää kaf- 
fe t?»  Joskus hän saatto saara

Lions —  
jaata

Kosken Lions-klubin aloitteesta 
puuhataan Koskelle jääkiekkokent
tää, jota kutsutaan yleisesti »jää- 
kiekkokaukaloksi». Asian hyväksi 
tempaistiin ensin paperikeräyksel- 
lä. Paperia kertyi 16 500 kiloa, 
josta saatiin n. 1000 mk. Summa 
käytetään kokonaisuudessaan hank
keeseen. Parhaillaan on käynnissä 
metsänomistajilta Puu mieheen- 
keräys. Puut myydään sahoille, 
joilta ostetaan valmis puutavara. 
Hankkeelle ovat lämminneet myös 
Kosken Kaiku ja kunnan urheilu- 
lautakunta. Kaiku osallistuu kus
tannuksiin alustavien tietojen mu
kaan ainakin talkootyöllään. Ur
heilulautakunta antanee »kauka
loon» selvää rahaa. Kunnan toivo
taan varustavan kentän sähköva- 
laistuksella. Agrologi Emil Heik
kilä Kosken Lions-klubista kertoi 
edelleen, että jääkiekkokentän ra
kentamiseksi aiotaan pyytää myös 
veikkaus varo ja. Kentän suunnitel
ma ja lopullinen kustannusarvio ti
lataan rakennusmestari Räsäseltä.

vastauksen: »O li siin vettä  
kum m inkiin  tarpeeks».

Niin et ky l niist hanvärk- 
käreist oli oma harmis. M ut 
ky l heittiin vaan on mukava 
muistella näin vuaskymmenii 
jälkeenpäin.

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

Sunnuntaina joulukuun 11. pnä Kosken naisyhdistykset pitivät joulumyyjäisensä. Herkut ja käsityöt myytiin 
muutamassa tunnissa loppuun. 13 yhdistystä oli mukana. Tässä Lions-naiset ompelevat myyjäistöitä.

Aurasen K irjapaino, Forssa 1965


