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Osuuskassamme 50-vuotias
Siirtyminen luontaistaloudesta 

vaihdantatalouteen 1800-luvun lo
pussa aiheutti maaseudun elämässä 
vaikean murroskauden. Luonnon 
ja työn rinnalle tuli kolmas tuo
tannon tekijä: pääoma. Se puuttui 
melkein tykkänään. Mutta se oli 
välttämätöntä, sillä koneita ja mui
ta välineitä tarvittiin runsaasti li
sääntyvän tuotannon aikaansaami
seksi.

Maaseudulta puuttuivat luotto
laitokset kokonaan. Kaupunkipank- 
keihin ei maaseudun miehellä luo
tonpa vtäjänä ollut asiaa. Häntä ei 
siellä tunnettu. Ainoa keino oli tur
vautua yksityisiin rahanlainaajiin. 
Lainaaja joutui kuitenkin usein 
näistä riippuvaksi ja joutui hyväk
symään kohtuuttomia lainanehtoja.

Osuuskassaliike sai alkunsa Sak
sassa. Siellä oli nimismies F. W. 
Raiffeisenin toimesta perustettu en
simmäiset osuuskassat parantamaan 
talonpoikien tukalaa tilaa. Pian 
nämä omaan keskinäiseen apuun 
perustuvat rahalaitokset levisivät 
ympäri maailman.

Sama tilanne kuin Saksassa 1800- 
luvun alkupuolella oli Suomessa 
vuosisadan vaihteessa. Säätyvaltio- 
päivät yrittivät saada aikaan jotain 
maaseudun hyväksi, mutta useim
mat talonpoikaissäädyn aloitteet 
raukesivat muiden säätyjen vastus
tukseen.

Professori Hannes Gebhard oli 
nuorena tohtorina näihin aikoihin 
opinto- ja tutkimusmatkalla Sak
sassa. Hän tutustui sikäläiseen 
osuustoimintaan ja hänelle selkeni, 
että osuustoiminta oli ainoa keino, 
jolla maatalouden ja köyhän maa
seutuväestön elinmahdollisuuksia 
voitiin parantaa.

Kotimaahan palattuaan hän jul
kaisi teoksen »Maanviljelijäin yh
teistoiminnasta ulkomailla». V. 
1899 perustettu Pellervo-seura le
vitti tätä kirjaa maaseudulle, missä 
kirjan aatteet pian alkoivat itää. 
Suuret osuustoiminnalliset keskus
liikkeet syntyivät tähän aikaan tu

kemaan maaseudulla perustettuja 
lukuisia osuuskuntia.

Osuuskassoja olisi myös perus
tettu, mutta havaittiin, että perus
taminen ei käynyt ilman keskus
pankin tukea ja ohjausta. Keskus
pankin yhtiöjärjestyksen saaminen 
sellaiseen muotoon, että se olisi 
saanut senaatin vahvistuksen oli 
suurten vaikeuksien takana. Maa
liskuun 6. pnä v. 1902 vahvistus 
saatiin Osuuskassojen Keskuslaina- 
rahasto Osakeyhtiön (myöhemmin 
Osuuskassojen Keskus Oy, OKO) 
yhfiöjärjestvkselle. Kassojen perus
taminen ja toiminta voi alkaa.

Kosken T.l. Osuuskassa

Vuosisadan alussa hoitivat kos
kelaiset raha-asiansa etupäässä Mart
tilan Säästöpankissa. Tämä rahalai
tos oli kuitenkin kaukana sen ai
kaiset liikkumisvälineet huomioon
ottaen. Sitäpaitsi laitos oli harvoin 
avoinna. Pitäjäläisten keskuudessa 
tuli yhä yleisemmäksi toive oman 
pankkilaitoksen aikaansaamisesta. 
Erityisen voimakkaasti tämän tar
peen tunsi Kosken Kartanon omis
taja Johannes Nyberg. Hän oli hoi
tanut pitkät ajat v. 1902 peruste
tun Kosken T.l. Osuusmeijerin 
isännöitsijän tointa ja niissä tehtä
vissä joutunut järjestämään raha- 
asiat turkulaisten pankkien avulla. 
Viisaana ja kaukokatseisena miehe
nä hän kuitenkin heti oivalsi, että 
tästä rahalaitoksesta oli tultava sel
lainen, että se joka päivä avoinna 
olevana kykenisi hoitamaan pitäjä
läisten pankkiasiat ja että liike
pankin sivukonttorin perustaminen 
olisi tarpeetonta. Tätä periaatetta 
Nyberg johdonmukaisesti toteutti 
Kosken T.l. Osuuskassassa, joka 
tässä suhteessa oli aikoinaan edellä
kävijä maamme osuuskassojen jou
kossa.

Kevättalvella v. 1917 tapasi Ny
berg Helsingissä Keskuslainarahas- 
ton konsulentin, agronomi Äke

Lönnbergin, joka ehdotti, että Kos
kelle T.l. perustettaisiin laajennet
tujen sääntöjen mukainen osuus- 
kassa, jolla olisi oikeus harjoittaa 
konttokuranttilainausta ja shekkilii- 
kettä. Tätä tapaamista voitaneekin 
pitää alkuna Kosken T.l. Osuuskas
san syntymiselle.

Perustava kokous pidettiin Ny
bergin toimesta Nuortentuvassa 
maaliskuun 21. pnä v. 1917. Asian
tuntijana oli läsnä edellämainittu 
konsulentti Ä. Lönnberg. Kassa 
päätettiin perustaa ja jäseneksi liit- 
tyjät kirjoittivat nimensä seuraa- 
vassa järjestyksessä:

Johannes Nyberg tilanomistaja Kosken k;

Ludvig Närvi kirkkoherra Tuimala

Emil Vihanto tilanomistaja »

Kalle Ali-Isotalo » »

Juho Uoti » Tapak

Klaus Koponen » Patakoski

Juho Saari » Liipola

Juho Mikkola » Talola

A. V. Saraja kansak.opettaja »

M. V. Aarnio kaupanhoitaja Tuimala

Kustaa Virtanen maanviljelijä Talola

Bruno Puras tilanomistaja Hongisto

Matti Manner tilallinen Jättälä

Samassa kokouksessa valittiin hal
litus, johon tulivat J. Nyberg pu
heenjohtajana, K. Virtanen vara
puheenjohtajana, A. V. Saraja, B. 
Puras ja M. Manner jäseninä, va
ralle M. V. Aarnio, J. Uoti ja J . 
Saari.

Senaatin talousosasto hyväksyi 
säännöt 26. 5.1917. Kaupparekiste
riin merkintä siirtyi muodollisista 
syistä seuraavaan vuoteen. Osuus- 
kassan ensimmäiseksi kirjanpitä
jäksi valittiin kaupanhoitaja M. V. 
Aarnio.

T oimipaikat

Koska alkuvuosina osuuskassaa 
hoitivat osuuskaupan johtajat sivu
toimenaan, kassan asioita hoidet
tiin osuuskaupan konttorissa. Se oli 
sijoitettu osuuskaupan omistaman 
Penttisen liiketalon eteläiseen pää
hän. Tässä pienessä ja ahtaassa 
konttorissa pidettiin myös osuus- 
kassan hallituksen kokoukset. Kun

kahden suuren pöydän ja kassa
kaapin lisäksi tähän huoneeseen 
sullottiin osuuskassan hallitus, niin 
eipä siinä juuri jäänyt jäljelle ja
lansijaa.

Yksi verraton etu tästä vuokra
laisena olemisesta kuitenkin osuus- 
kassalle oli. Osuuskaupan konttori 
oli siihen aikaan avoinna klo 8— 
18 ja tänä aikana voitiin hoitaa 
myös kassa-asioita samoin kuin 
osuuskaupan sivumyymälöissä. Ylei
sö tottui ikään kuin huomaamatta 
hoitamaan raha-asiansa käydessään 
asioillaan kaupassa. Tällä seikalla 
oli varmaan huomattava osuus 
osuuskätean nopeassa kehityksessä.

Toiminnan laajentuessa antoi 
osuuskassan hoito yhä enemmän 
työtä. 1930-luvun alussa oli jo pak
ko ruveta suunnittelemaan oman 
talon hankkimista samoin kuin 
päätoimisen henkilökunnan palk
kaamista. Tällöin eletyt ns. pula
vuodet antoivat myös osuuskassal
le paljon vaivaa ja huolta. V. 1932
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Johtokunta menneeltä ajalta. Istumassa vas. osuuskassan johtaja Werner Kaatiala, varapuheenjohtaja A. V. Sa- 
raja, kirjuri Bruno Puras ja puheenjohtaja Johannes Nyberg. Seisomassa vas. F. Kokkinen, M. Urmas, M. Man

ner, F. O. Sipilä ja J. Uoti.

ostettiin mylläri Tuomisen perikun
nalta Hakala-niminen tila, jonka 
suojiin osuuskassa siirtyi v. 1933 
alussa. Samalla V. Kaatiala jätti 
osuuskaupan johtajan toimen ja 
ryhtyi hoitamaan yksinomaan osuus- 
kassaa.

Hakalan ostoa pidettiin alusta 
alkaen väliaikaisratkaisuna. Sen ti
lat olivat ahtaat ja epämukavat ja 
rakennus sijaitsi liian kaukana 
maantiestä. Rakennuksen korjaus 
tai laajennus ei myöskään tullut 
kysymykseen. Syyskuun 25. pnä 
1934 päätettiinkin ostaa Elina 
Ostenilta tontti uuden toimitalon 
paikaksi. Seuraavana vuonna laati 
rakennusmestari A. Tuulasvaara 
piirustukset ja työselitykset, jotka 
hyväksyttiin. Rakennushirret ostet
tiin pystyyn ja sahattiin Lahdelman 
sahalla. Hirret ajettiin ja sahattiin 
osittain talkootyönä. Kirvesmies 
Kalle Kaskisen kanssa tehtiin urak
kasopimus ja rakentaminen aloitet
tiin keväällä 1936. Työhön tuli ikä
vä välivaihe, kun urakoitsija kuoli 
ja osuuskassa joutui huolehtimaan 
talon valmistumisesta. Vuoden lop
puun mennessä se saatiin kuitenkin 
valmiiksi ja tuli maksamaan noin 
165.000 sen aikaista markkaa. H a
kala myytiin autonkuljettaja Heikki 
Heikkilälle, joka siinä edelleenkin 
asuu.

Näissä uusissa suojissa osuuskas
san toiminta sujui hyvin parikym
mentä vuotta. Sotavuosina oli 
osuuskassan toiminta luonnollisista 
syistä vähäisempää, mutta kehitys
tä kuitenkin tapahtui. Samoin oli
vat sodan jälkeiset vuodet hiljaista 
elpymistä tavarapulan kiusaamassa 
maassamme. Vasta 1950-luvulla ta
loudellinen toiminta pääsi täydellä 
teholla laajenemaan. Tämä tuntui 
myös osuuskassan toiminnassa. Uu
det toimintamuodot lisäsivät tuntu
vasti työtä ja käsiteltävää paperi
määrää. Maksujen suorittaminen 
pankkisiirron avulla, huoltotilit, ve
rojen perimiset ja monet muut pal
velumuodot tulivat tähän aikaan 
käytäntöön. Henkilökuntaa oli li
sättävä, tilaa tarvittiin. Pahin oli 
tilanne kuitenkin arkistossa. Kassa- 
holvi oli käynyt liian pieneksi. Siel
lä ei enää voitu säilyttää niitä pa
pereita, jotka laki edellytti säilytet
täväksi holvissa.

Erkki Rautalinin tultua Werner 
Kaatialan jälkeen johtajaksi v. 1958 
alkoivat liikkeen toimitilat käydä 
yhä ahtaammiksi koska toiminta 
edelleen kasvoi. Ahtaudesta kes
kusteltiin epävirallisesti useissa hal
lintoneuvoston kokouksissa, samoin 
uuden toimitalon rakentamisesta. 
Kun kassan toimitalo oli verrattain 
uusi ja ollut käytössä vasta pari- 
kymmentäviisi vuotta, heräsi epäi
lys, että kassan jäsenistö ei aina
kaan uuden talon rakentamista ym
märtäisi. Sen vuoksi asiaa pohdit

tiin perusteellisesti, ettei olisi tul
lut hätiköityä päätöstä. V. 1962 
ostettiin nykyisen toimitalon tont
ti. Seuraavana vuonna asetettiin ra
kennustoimikunta, jonka tehtävänä 
oli piirustusten hankkiminen. Al
kuun suunniteltiin talo suurem
maksi, jossa olisi ollut myös vuok
ratiloja. Tämä suunnitelma todet
tiin kuitenkin kalliiksi ja kannat
tamattomaksi. Laadittiin huomatta
vasti suppeampi ehdotus. Se hy
väksyttiin ja talon rakentamisurak
ka annettiin somerolaiselle raken
nusliike Vastamäelle. Toimitalo 
valmistui helmikuussa v. 1965. 
Arkkitehtitoimisto Olavi & Kauko 
Reiman suunnitteleman talon vih
kiäisjuhla pidettiin Nuortentuvassa. 
Juhlan ohjelmasta mainittakoon 
opetusneuvos Urho Kittilän ja toh
tori Eino Haikalan puheet.

Entinen toimitalo myytiin helmi
kuun 16 pnä v. 1965. Kosken T.l. 
seurakunnalle 70.000 markan hin
nasta.

Verner Kaatiala

Kosken T.l. Osuuskassan pitkä
aikainen johtaja Verner Kaatiala oli 
syntynyt Kuortaneella elokuun 17. 
pnä v. 1889. Oltuaan nuorena 
muutaman vuoden Amerikassa hän 
kotimaahan palattuaan kävi kaup
pakoulun ja valmistui liikealalle. 
Palveltuaan useissa eri liikkeissä 
hänet valittiin Kosken osuuskau
pan johtajaksi v. 1922 ja tätä toin

ta hän hoiti 10 vuotta. Sivutoime
naan hän samalla hoiti osuuskas
saa ja samaa tointa päätoimisena 
vuoden 1933 alusta 1957 loppuun, 
joten hän tuli toimineeksi osuus- 
kassan johtajana 35 vuotta.

Siihen kehitykseen, mikä osuus- 
kassassa tänä aikana tapahtui oli 
Kaatialalla huomattava osuutensa. 
Rehtinä ja huumorintajuisena mie

henä hän pian saavutti paikkakun
nan luottamuksen. Hyväsydämise
nä ja avuliaana henkilönä hän mie
lellään antoi apuaan vaikeuksiin 
joutuneille ja niitä oli paljon, var
sinkin ns. pulavuosina 1930-luvun 
alussa.

Verner Kaatialan toiminta-aikana 
luotiin se vankka pohja, jolle osuus- 
kassatoiminta oli hyvä rakentaa.

Osuuskaupan entinen talo, osuuskassan ensimmäinen konttori.
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Nykyiset isännät

Johtokunta: vas. Uljas Puukka, Lauri Ahola, Keijo Toivonen, Veikko Manner (puheenjohtaja), Urpo Kinnala, Toivo Urmas ja Esko Urmas.

Hallintoneuvosto: istumassa vas. Olavi Alhaisi, Alpo Yli-Liipola, Esko Seppälä, Viljo Karvonen, Aarne Saari, Matti Saarinen, Martti 
Virtanen, Toivo Urmas, Urpo Kinnala, Tuomo Honkala, Orvo Puolaviita, Paavo Tuominen, Mauno Mäntynen, Reino Raunio. —  Seiso
massa vas. Toivo Rinne, Mikko Jalli, Tauno Tuominen, Eino Salonen, Urho Tamminen, Osmo Keskitalo, Väinö Tuominen, Väinö Simola

ja Jaakko Seppä. Kuvasta puuttuvat Jaakko Somila ja Torsten Silvola.
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Kosken T.l. Osuuskassan 

johtokunnan jäsenet: T alletusten  kehitys
Johannes Nyberg 1917— 31
Matti Manner 1917— 44
A. V. Saraja 1917— 38
Bruno Puras 1917— 36
M. V. Aarnio, varajäsen 1917—20 
Juho Saari, varajäsen 1917—23 
K. Virtanen 1917—20
Juho Uoti 1918— 30
F. Kokkinen, varajäsen 1920— 41 
A. Knaapi, varajäsen 1923—27 
Martti Urmas 1923—64
Frans Sipilä 1926— 47
N. Honkala 1930— 37
Vihtori Liipola 1931— 56
Akseli Mäki 1936— 52
Aadi Kattelus 1937— 67
Iivari Manni 1938— 56
Martti Virtanen, varajäs. 1941—52 
Selim Virtanen 1944— 62
Tuure Posti, varajäsen 1945—52 
Lauri Ahola 1947— 52 ja 1957— 
Uljas Puukka 1952—
Tauno Manni 1956—57
Veikko Manner 1956—
Eero Tiensuu, varajäsen 1956—  
Lauri Urmas, varajäsen 1956— 61 
Martti Jalli, varajäsen 1956— 61 
Janne Vähätalo, varajäs. 1956—  
Arvo Tikka, varajäsen 1956— 57 
Ilmari Järveläinen, varaj. 1957— 62 
Antti Välimaa, varajäsen 1957— 
Allan Kattelus, varajäs. 1961— 
Keijo Toivonen 1961—
Aati Sintonen, varajäs. 1962—  
Pentti Kivikallio, varajäs. 1962— 
Esko Urmas 1964—

7 mi 1.1» mk.

Hallintoneuvoston jäsenet

Frans Mikkola 1952—56
Mauno Mäntynen 1952—
Tuomo Honkala 1952—
Martti Jokinen 1952—58
Väinö Simola 1952—
Matti Sintonen 1952— 53
Antti Lötjönen (Petri- 

mäki) 1952—64
Lauri Simola 1952—66
Aug. Kulo 1952—54
Martti Virtanen 1952—
Tuure Posti 1952— 65
Lauri Ahola 1952— 58

1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966

Osuuskassan tilintarkastajat ja
Yrjö Mattila 1952—58 heidän varamiehensä
Torsten Nyberg 1952—60
Yrjö Tuominen 1952—59 Osmo Keskitalo 1961— August Knaapi 1918—20 V. Selimaa 1935—54
Reino Raunio 1952— Torsten Silvola 1961— F. Kokkinen 1918— 20 K. F. Mulo 1935—47
Toivo Urmas 1952— Matti Saarinen 1961— Martti Urmas 1920—23 Artturi Kiviristo 1936—40
Aarne Saari 1952— Paavo Tuominen (Hovi) 1961— Arvo Virtanen 1920—24 L. Urmas 1940— 56
Viljo Karvonen 1953— Olavi Alhaisi 1961— Arvid Puras 1923— 31 Lauri Kesälä 1944— 54
Esko Seppälä 1954— Mikko Jalli 1964— Elis Kesälä 1923— 31 Erkki Normaja 1947—61
Tauno Tuominen 1956— Urho Tamminen 1964— K. F. Molin 1923— 35 Kaarlo Luoto 1954— 62
Eino Salonen 1958— Jaakko Simola 1967— J. A. Sevonius 1924—25 Lauri Laine 1954—56
Jaakko Seppä 1958— Kustaa Virtanen 1925—26 Mikko Nurmi 1956—
Alpo Yli-Liipola 1958— M. Grönfors 1926— 31 Albin Mäkelä 1956—
Väinö Tuominen 1959— V. Selin 1931— 35 Martti Hannuksela 1961—
Arvid Isosaari 1960—64 Selim Virtanen 1931—44 Arvo Laine 1961—
Toivo Rinne 1961— Yrjö Mattila 1931— 36 Aulis Saarimaa 1962—
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Aadi Kattelus

K u lu van  vu od en  h elm ik u u n  5. pä ivän ä  k u o li k o to 
naan sairau den  u u vu ttam an a  K osk en  T .l. O su u sk as
san  joh tok u n n an  p itk äa ik a in en  p u h een joh taja , m a an 
v ilje lijä  A a d i  K a t t e l u s

K äy ty ä än  K ok em äen  m aam iesk o u lu n  ja  L ahden  
k an san k ork eak ou lu n  m a an v ilje lijä  A adi K atte lu s  v i l 
je li  k o titila an sa  u sean  k ym m en en  vu od en  ajan  u sk o l
lisen a  s ille  p er in tee lle , jonka h än en  van h em p an sa  ja  
esivan h em p an sa  su k u tila n  v ilje lijö in ä  o liva t lu on eet. 
M aan vilje lijä  A adi K a tte lu s  o li 30 vu od en  ajan  K o s
k en  T.l. O suuskassan  joh tok u n n an  jäsen en ä  ja tästä  
ajasta  14 v iim eistä  vu o tta  joh tok u n n an  p u h een jo h ta 
jana. O suuskassan  h a llin tom ieh en ä  A ad i K atte lu s  
om asi aa ttee llisen  n äk em y k sen , jok a  p oh jau tu i k ä y 
tännön  osu u sk assa työh ön . A adi K a tte lu s  m u istu tti  
u se in  n u orem p ien  o su u sk assa m iesten  m ie liin  osu u s-  
kassan  m erk ity k sen  3 0 -lu v u n  v a ik e in a  vuosina .

P a itsi osuusk assan  h allin too n  m a a n v ilje lijä  A adi 
K atte lu s  o sa llistu i m yös m on iin  m uih in  rien to ih in . 
H än to im i m m . ta k so itu sla u tak u n n an  p u h een jo h ta ja 
na, asu tu sla u tak u n n a n  rah aston h oitajan a, t ie la u ta 
ku n n an  p u h een joh tajan a , K au ppakunta V aon h a l
lin ton eu vo sto n  jäsen en ä  sekä m aam iesseu ran  jo h to 
k unn an  ja P ien v ilje lijä y h d is ty s ten  Turun p iir in  jo h to 
k u n n an  jäsen en ä . A adi K a tte lu s  o li k u o llessaa n  61 
vu o d en  ik äin en .

V eteraan eja  k a h v ite ltiin
Pääsiäismaanantaiksi oli Kosken 

T.L nuorisoseura järjestänyt talol
leen juhlakahvit vanhoja nuoriso- 
seuratyöntekijöitä muistaen. Täl
löin jaettiin veteraaneille Herman
ni- ja Hermanska -merkkejä. Merk
kien saajille puhui seuran esimies 
Jaakko S i m o l a .  Hän mainitsi, 
että' näillä uusilla »kunniamerkeil
lä» tahdotaan antaa näkyvä tunnus
tus henkilöille, jotka ovat ansioi
tuneet nuorisoseurojen työsaralla.

Merkkien saajain puolesta kiitti 
opetusneuvos Urho K i t t i l ä  seu
ran nykyistä johtoa vanhuksille 
osoitetusta huomiosta. Samalla hän 
toivotti nuorisoseuralle jatkuvaa 
menestystä työsaralla, joka ei mil
loinkaan vanhene. Työmuodot tie
tysti muuttuvat, mutta aate — hy
vien ihmisten ja kunnon kansalais
ten kasvattaminen —  on ikuinen.

Kyseinen merkki on Kosken nuo
risoseuran välityksellä jaettu seuraa- 
ville henkilöille: Hilma M e n a n -

Ester ja Uuno Kokin 
rahasto

Kalevalanpäivän aattona jakoi 
Suomen Kulttuurirahasto Ester ja 
Uuno Kokin lahjoitusvaroista 4 800 
mk kotimaiseen tieteelliseen tutki
mukseen, Edellisenä vuonna rahas
tosta myönnettiin neljälle lääketie
teen tutkijalle 2 400 Smk.

Tämän vuoden apurahojen saa
jat olivat:

Lääket. ja kir. tohtori Yrjö Ala
nen, valtiot, tri Juhani Hirvas ja 
valtiot, lis. Marjatta Marin suoma
laisen ylioppilaan mielenterveydelli
seen tutkimukseen kolmannen vuo
den stipendinä 8.500,— . Lääket. ja 
kir. tohtori Juhani Hyvärinen ja 
dipl.ins. Aarne Halme tutkimuk
seen tietokoneen käytöstä hermo- 
fysiologisessa metodiikassa 5.500,-.

Apulaisprofessori Hillevi Kivi- 
luodon johtama työryhmä eräiden 
sikiökauden ja syntymän yhteydes
sä ilmenevien poikkeavuuksien vai
kutusta lapsen kehitykseen koske
vaan tutkimukseen 10.000,— . Lää
ket. lis., valtiot, kand. Pekka Kivi
ranta alkoholismia koskevaan väi
töskirjatyöhön toisen vuoden sti
pendinä 10.000,— . Lääket. ja kir. 
tohtori Kalevi Korhonen hiilihyd
raattien histokemialliseen tutkimuk
seen 3.500,— . Lääket. ja kir. toh
tori Mauri Mattila farmakologiseen 
tutkimukseen nikotiinin keskusher
mostovaikutuksesta 4.000,— . Eläin- 
lääkintöneuvos Klaus Tapani leveän 
heisimadon tartuntalähteiden sel
vittämistä koskevaan tutkimukseen 
5.000,— . Lääket. lis. L. Erik Töt- 
terman ihmissikiöihin joutuneen 
radioaktiivisen strontiumin ja ce
siumin määritykseen anomansa 
1.500,— .

Kuten tiedetään oli kauppaneu
vos Kokki kotoisin Koskelta. Hän 
syntyi Kosken T.l. Tapalan kylän 
Vähä-Kokin tilalla tammikuun 1. 
pnä 1892. Hän kuoli toukokuun 
14. pnä 1964 ja haudattiin kotipi- 
täjänsä kirkkomaahan. Kauppaneu
vos Kokki lahjoitti suurimman osan 
omaisuudestaan Suomen Kulttuuri
rahastolle hoidettavaksi Ester ja 
Uuno Kokin rahastona, jonka kor
kovarat käytetään lääketieteen edis
tämiseen.

d e r ,  Arvid P u r a s ,  Aili H u r 
m e r i n t a ,  Martti U r m a s ,  Mart
ti V i r t a n e n  ja Urho Kittilä.

Kahvikestityksen ohella muistel
tiin erityisesti niitä aikoja, jolloin 
nuorisoseuran näyttämöllä esitettiin 
maailmankirj allisuuden merkkiteok
sia. Varsinkin Hilma Menanderin 
hilpeät muistelmat Molieren »Sai
turin» sekä Holbergin »Jeppe Nii- 
lonpojan» suosiosta Koskella olivat 
nykyisille nuorisoseuralaisille mie
lenkiintoista kuultavaa.

AINA STÄHLBERG +

Maaliskuun 12. päivänä kuo
li kotonaan Koskella T .l. van- 
haemäntä Aina Aleksandra 
Stählberg (o .s. Johansson). 
Hän oli syntynyt 17. 5. 1879.

Aina Stählberg tuli oman 
sanontansa mukaan ensimmäi
sen maailmansodan jälkeen 
Koskelle »nälkää pakoon». 
Perhe oli menettänyt huolta
jansa, joten perheen äidin oli 
vastattava lasten kasvattami
sesta. Hän osti pitäjän kes
kuksesta Kaunisvaaran tilan, 
mikä aikaisemmin oli toimi
nut kestikievarina. Sen pelto
jen kunnostukseen hän alun 
perin kohdisti huomionsa. 
Pian hän tuli siihen tulokseen, 
että maat oli salaojitettava. 
Suunnitelma tilattiin ja talon 
toimelias emäntä oli alun pe
rin mukana sekä suunnitelmia 
tehtäessä että niitä toteutet
taessa. Ensimmäisenä koko pi
täjässä hän toteutti salaojituk
sen, joka siihen aikaan oli 
pelkkää lapiotyötä.

Aina Stählberg omaksui 
alun perin käsityksen, että voi
maperäisessä kana- ja sikata
loudessa on pienviljelyksen 
menestys. Niin pitäjän kes
kukseen nousi kolmikerroksi
nen yhdistetty sikala ja kana
la. Vielä tänä päivänä »m uu
kalaiset» kysyvät tämän ra
kennuksen nähtyään: —  Mikä 
ihmeen monumentti tämä on?

Siihen on ollut helppo vas
tata, että kysymyksessä on 
Kaunisvaaran emännän us
koon ja toivoon perustuva ra
kennus. Hän nimittäin pani 
monipuolisen karjataloutensa 
kannattamaan, vei perheensä 
eteenpäin, koulutti lapsensa ja 
turvasi vanhuutensa.

Ihmisenä Aina Stählberg 
omaksui katekismuksen oh
jeen, jonka mukaan kaikki 
asiat on käännettävä parhain 
päin. Hän oli suuri lasten ym
märtäjä ja kasvattaja. Häneltä 
riitti rakkautta muillekin »en
kelten suojateille», eikä vain 
omille lapsille, lastenlapsille ja 
lastenlastenlapsille.

Aina Stählberg oli tasapai
noinen ihminen. Hän osasi 
kaikissa tilanteissa kiittää, 
kiittää jokaisesta elämän het
kestä, kiittää niin kukkasista 
kuin ohdakkeistakin. Tästä 
syystä hänen muistonsa säilyy 
kirkkaana kaikkien niiden kes
kuudessa, jotka hänet tunsi
vat.
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Rauta i s -

p-täiä- Kosken torppareista
t i e t o u t t a

Kosken T.l. pitäjä on 191 
km2:n laajuinen. Aikaisemmin 
pitäjän nimenä oli Ylistaro ja 
vuonna 1647 siitä tehtiin 
Marttilan kappeliseurakunta, 
jolloin Kosken kartanon silloi
nen omistaja Kustaa Grass ra
kennutti sille ensimmäisen 
kirkon. Seurakunta itsenäistyi 
v. 1901 ja sai ensimmäisen 
kirkkoherransa v. 1913.

Kosken väkiluku on pysy
nyt viimeisten 50 vuoden ai
kana miltei samana. Vuonna 
1910 väkiluku oli 3 348 ja 
vuonna 1965 3 554. Kosken 
asukastiheys on 18,7 henkeä/ 
km2. Valtaosa asukkaista saa 
toimeentulonsa maataloudesta. 
Entisinä vuosikymmeninä 
maatalousväestön osuus lähen
teli 90 % :ia , mutta vuonna 
1960 sen osuus oli 69,8 % 
väestöstä. Teollisuudesta sai 
elantonsa 9 % , rakennustoi
minnasta 3,9 % , kaupasta 6,8 
% , liikenteestä 3,3 %  ja pal
veluelinkeinoista 7,2 % .

Koskella oli viljelmiä vuon
na 1960 687. Vielä 1930-lu- 
vulla niitä oli vain 542. L i
säystä on tapahtunut eniten 
5— 10 ha suurten tilojen ja 
15— 25 ha suurten tilojen 
kohdalla:

v. 1930 v. 1960
0,5—  1 ha 37 38

1—  2 » 41 42
2—  3 » 37 37
3—  5 » 48 64
5— 10 » 127 179

10— 15 » 103 133
15— 25 » 78 125
25— 50 » 49 58
yli 50 » 22 11

Viljelmät omistavat 97,3
pitäjän pinta-alasta. Tästä on 
47,8 %  viljelysmaata ja 47,9 
%  metsää. Laitumia ja niit
tyjä on 1,1 %  ja joutomaata 
3,2 96.

Koskelaisen viljelmän kes
kisuuruus on 12,4 ha peltoa 
ja 12,1 ha metsää.

Peltoala on kasvanut koko 
itsenäisyyden ajan huomatta
vasti. Kun vuonna 1910 pel
toa oli pitäjässä 5 590 ha, sitä 
oli vuonna 1960 8 563 ha eli 
53 %  enemmän. Myös puu
tarha-alat ovat kasvaneet sa
massa ajassa 3 ha:sta 45 heh
taariin.

Torpparilaitoksen syntymi
nen meillä ja muissa pohjois
maissa johtui siitä, että valtio
valta halusi säilyttää perintö- 
tilat sukujen hallussa mie
luummin jakamattomina. Se 
salli halkomiset ja lohkomiset 
ainoastaan, mikäli uudet tilat 
muodostuivat elinkelpoisiksi. 
Myös veropoliittiset syyt vai
kuttivat siihen, että tilojen ja
kamista rajoitettiin. Pidettiin 
näet tärkeänä, että veronalai
nen maa ei vähentynyt ja että 
verovelvollisten veronmaksu
kyky ei heikentynyt. Vuonna 
1684 annettu määräys vero- 
talojen asumisesta ja viljelemi
sestä kielsi tilojen jakamisen 
liian moneen osaan. Myöhem
min sallittiin tilojen halkomi
nen maaltamuuton ehkäisemi
seksi. Vuonna 1747 annettiin 
uusi halkomisasetus, jonka 
mukaan viranomaiset saivat 
vallan harkita, miten pieniin 
osiin halkominen oli sallitta
va. Vuonna 1852 annetussa 
hallinnollisessa julistuksessa 
taas säädettiin, että osa tilasta 
saatiin halkomalla erottaa itse
näiseksi tilaksi, mikäli uuden

Vuosisadan alkuun verrat
tuna leipäviljan osuus pellon 
kokonaisalasta on pysynyt sa
mana. Vuonna 1910 ruista ja 
vehnää kasvoi 12,6 %  pelto
alasta. Vuonna 1960 leipävil
jan osuus oli 11,4 % . Rukiin 
ala on laskenut samassa ajassa 
659 ha:sta 555 ha:iin, vehnä- 
ala taas noussut 46 ha:sta 417 
ha:iin. Leipäviljan ala on kas
vanut 38 % , rehuviljan ala 
61 % , heinän ala 50 % , pe
runan yli 100 %  ja juurikas- 
vien 150 % .

Rehuviljan osuus pelloista 
on 70 %  ja rehu jalostetaan 
karjan kautta maataloustuot
teiksi. Vasikoiden, sikojen ja 
kanojen määrä on jatkuvasti 
lisääntynyt:

v . 1910 1920 1960 
Lehmiä . . . .  2003 1733 2520
Yht. nauta
karjaa ...........  2964 3046 4616
Sikoja ...........  940 953 2930
Kanoja ym.
siipikarjaa . . 1421 3733 43641
Mehiläis-
yhteiskuntia —  84 150

tilan tuotto riitti turvaamaan 
normaalivuosina vähintään 
viiden täysikasvuisen työky
kyisen ihmisen toimeentulon. 
Vuosina 1864 ja 1883 anne
tuilla asetuksilla määrättiin, 
että lohkotun tilan tuli antaa 
elanto kolmelle täysikasvuisel
le henkilölle sen jälkeen, kun 
tuotosta oli vähennetty verot, 
eläinten ruoka ja feläke.

Koska osittamisrajoitukset 
olivat näin ahtaat voitiin uu
sia viljelmiä perustaa vain 
vuokrajärjestelmän puitteissa. 
Tilojen perillisetkin saivat oi
keuden perustaa tilan maille 
vain epäitsenäisiä viljelmiä eli 
torppia. Myös pitkän ajan ti
lalla työskennelleelle perheel
liselle työmiehelle annettiin 
joko suullisen sopimuksen tai 
kirjallisen kontrahdin perus
teella oikeus oman viljelmän, 
torpanmaan, raivaamiseen ja 
viljelemiseen. Om istaja auttoi 
alkuunpääsemiseksi. Talon 
metsästä sai vapaasti ottaa ra
kennus-, tarvike- ja poltto
puut. Vuokra määrättiin mak
settavaksi päivätöinä ja luon
nontuotteina. Myös rahavuok- 
raa käytettiin.

Vuokrausjärjestelmää pidet
tiin torpparien kannalta edul
lisena. Viljelmän perustami
nen kävi päinsä ilman alku
pääomaa ja vuokrausjärjestel- 
mä oli erinomainen keino ti
lattoman liikaväestön sijoitta
miseksi. Edullisissa olosuhteis
sa torpparit saavuttivat mel
koisen vapauden. Vuokranan
tajalle oli taas työvoiman saan
ti turvattu.

K O SK E N  TO R PA T

Ensimmäiset torpat perus
tettiin Koskelle 1750-luvulla, 
jolloin Liipolan kylään tehtiin 
3 torppaa ja Patakoskelle 1. 
Vuoden 1800 vaiheilla torp
pia oli 16 kylässä jo 57. Eni
ten torppia oli Isosorvastolla. 
V. 1850 siellä oli jo 30 torp
paa. Talolassa oli näihin aikoi
hin 20 torppaa, Koivukylässä 
18, Tapalassa 15, Patakoskel- 
la 14 ja Hongistolla 12. 1800- 
luvun puolivälissä oli Koskella 
185 torppaa. Vuonna 1900 
Isosorvaston torppien määrä 
oli lisääntynyt 34:ään, mutta 
muualla jo vähentynyt. Kaik

kiaan torppia oli vuosisadan 
alussa 166, samanaikaisesti it
senäisiä viljelmiä oli 122. 99 
torpparia viljeli alle 5 ha:n 
torppia, 50 torpparia viljeli 
5— 10 ha:n torppia ja sitä 
suurempia viljelmiä vuokrasi 
vain 18 torpparia.

M U UALLA

Vuosisadan alussa oli Suo
men viljelmistä 60 %  vuokra- 
viljelmiä, luku oli suurempi 
kuin missään muussa maassa. 
Ainoastaan Englannissa vuok- 
raviljelmiä oli 92 %  viljel
mistä. Turun ja Porin läänissä 
vuokraviljelmiä oli 88 %  kai
kista viljelmistä.

T O R PP A R ILA K I

Sen jälkeen kun Suomi oli 
julistettu itsenäiseksi valtioksi 
annettiin laki vuokra-alueiden 
lunastamisesta, joka vahvistet
tiin lokakuun 15 pnä 1918. 
Seuraavana vuonna lain sovel
taminen voi alkaa. Tämän lain 
nojalla itsenäistettiin 126 162 
torppaa. Entiset vuokramiehet 
saivat omistukseensa 1306617 
ha maata. Viljelysmaa, enin
tään 10 ha ja tilaan annettava 
metsämaa ja rakennukset, saa
tiin lunastaa sen arvon mu
kaan, mikä niillä oli vuonna 
1914. Ainoastaan laajemmista 
maa-alueista oli suoritettava 
käypä hinta, samoin arvopuis
ta. Vuoteen 1932 mennessä 
saatiin vuokra-alueiden lunas
taminen loppuun suoritetuksi. 
Itsenäistyneet vuokramiehet 
olivat saaneet haltuunsa 
300 000 ha peltoa eli 15 %  
Suomen silloisesta viljelys- 
alasta.

T ILA T T O M A N  VÄEN 
A SU TTA M ISTA  

K O SK E LLA

Koskella tilattoman väen 
v a p a a e h t o i s t a  asutta
mista tapahtui jo vuosisadan 
alussa. Tilattoman väestön 
lainakassan hoitokunta julisti 
toukokuussa vuonna 1905 pi
tämässään kokouksessa, että 
tilattomat kuntalaiset saivat 
hakea lainaa kesäkuun kulues
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Vanha kuva kertoo

Karjakko-]uuselan kurssit ovat hyvässä muistissa. Näihin Penttisillä pidettyihin lypsykursseihin osallistui en
simmäisen kerran myös miehiä. Koskelaisen lukijoita kehoitetaan tunnistamaan osanottajat ja muistamaan myös 

kurssien vuosiluku. Tiedot ottaa vastaan osuuskassa.

sa. Lainan korko määrättiin 3 
% :k si. 12 tilatonta haki lai
naa maapalstan ostoon tai ti
lan kauppahinnan maksamista 
varten. Lainanottajille päätet
tiin myöntää kahdenkymme
nen vuoden lainan kuoletus
aika.

Lähivuosina tilattoman väes
tön lainahakemukset lisääntyi
vät ja hoitokunta päätti tehdä 
kuntakokoukselle esityksen 
uudesta 50 000 markan suu
ruisesta kuoletuslainan ano
misesta valtiolta. Kunta anoi 
75 000 markkaa, mutta se
naatti myönsi 10 000 mark
kaa. Anomus uusittiin seuraa
vana vuonna. Vain osalle ano
jista riitti seuraavinakin vuo
sina lainaa.

Tilattoman väestön laina- 
kassan tilalle tuli Koskella 
asutuslautakunta, joka piti en
simmäisen kokouksensa tam
mikuussa 1921. Sen toiminta 
jatkui lainakassan mukaisesti. 
Se jakoi lainoja sitä mukaa 
kuin valtion asutusrahasto nii
tä myönsi.

Vuonna 1909 kirjoittivat 
lainakassan hoitokunnan joh
tokunnan jäsenet Eelis Kesälä 
ja Kustaa Virtanen pöytäkir
jaan seuraavaa: »Kaikki lai-

nanhakijat ovat yritteliäitä ja 
ahkeria pikkuviljelijöitä. He 
pyrkivät varojensa ja kykyjen
sä mukaan parantamaan vilje
lyksiään osoittaen siten ansait
sevansa sen luoton ja tuen, 
minkä tilattoman väestön lai
narahasto lainojen muodossa 
voi tarjota. Useat heistä ovat 
tiukalla aloittaessaan omik
seen saamiensa tilojen asumi
sen. Varsinkin ne, jotka ovat 
lunastaneet itselleen rakenta
mattomia ja lisäksi raivaamat
tomia alueita, ovat ahtaalla. 
Sellaistenkin on päästävä al
kuun, jotka eivät saa omasta 
metsästä edes rakennuspuita, 
jolloin kaikki rakennusaineet 
on osaltaan hankittava. Näistä 
seikoista johtuvat vaikeudet 
ovat suurimmat pitäjän laita- 
seuduilla, jonne uudistiloja ti
lattomalle väestölle on enim
mäkseen perustettu. Jo s tilat
toman väestön lainakassaa voi
taisi kartuttaa niin suureksi, 
että kaikki ne tilattomat, jot
ka omasta halustaan pyrkivät 
oman turpeen puskijoiksi, tuli
sivat autetuiksi, saataisiin ar
kaluontoinen, tilattoman väes
tönosan maansaantiasia, ellei 
suorastaan ratkaistuksi, niin 
ainakin paljon paremmalle 
kannalle kuin mitä se nyt vie
lä on.»

Mikko Väkivalta 
käräjillä

Joikin vanhaisäntä, Janne Paula 
muistelee:

Kun Koskelle T.l. tuli aikoinaan 
Kiiski-niminen mies poliisiksi, ei 
hän tuntenut Isontalon Mikkoa, 
jonka sukunimi silloin oli Väki
valta. Kiiski yllätti Mikon laula
massa jotakin loilotusta ja käski 
hänen olla hiljaa. Siitä syntyi mies
ten kesken sanasota, jonka Mikko 
suulaana miehenä tietysti voitti. 
Silloin kimpaantui lain edustaja ja 
haastoi Mikko Väkivallan kunnian
loukkauksesta käräjille.

»Tohterin Mikko» hankkiutui 
määräpäiväksi Marttilaan käräjäta- 
loon. Kun hän oli tuttu nimismies 
Sjömanin kanssa, kutsui tämä Mi
kon lautamiesten kanssa aterioi
maan ja antoi hänelle 2 markan 
hopearahan ruokakuluiksi. Aterial
la oli tietysti hauskaa ja lautamies 
Puras neuvotteli Sjömanin kanssa 
siitä, että Kiiski oli saatava luo
pumaan kanteesta. Näin tapahtui
kin. Käräjien juttulistalta pyyhit
tiin »konstaapeli Kiiskin juttu Mik
ko Väkivaltaa vastaan» ylitse.

Näin Mikko pääsi taas pelkällä 
säikähdyksellä ja hänen maineensa 
»suureskelminä» nousi yhä entises
tään. Eikä kantanut poliisi Kiiski- 
kään Mikolle kaunaa, kun oppi hä
net lähemmin tuntemaan.

E lias S aarin en  —  k o sk ela is-  
sy n ty in en  k irja ilija

Koskella T.l. Patakosken 
kylässä vaikutti aikoinaan Saa- 
rinen-niminen räätäli, jonka 
vanhin poika Elias tuli tunne
tuksi kirjailijana. Elias kävi 
Talolan kansakoulun ja osoit
tautui varsin hyväpäiseksi po
jaksi. Mutta isän ammattiin 
hän ei tuntenut kiinnostusta. 
Näin ollen opettaja Sarajakin 
yhtyi Eliaksen isän käsityk
seen, että poika oli lähetet
tävä »Turun kouluun». Mistä 
räätäli Saarinen sai alkuvarat, 
että poika voi ilmoittautua 
Turun klassillisen lyseon oppi
laaksi, ei ole tietoa, mutta se 
tiedetään, että varojen puut
teen vuoksi Elias Saarisen oli
—  keskikoulutodistuksen saa
tuaan —  lopetettava koulun
käynti. Hän ilmoittautui har
joittelijaksi rautateille. Turun 
asemalla hän sitten suorittikin 
elämäntyönsä toisen luokan 
kirjurina. M utta sen ohella 
hän kirjoitteli Turun lehtiin 
pakinoita nimimerkillä Ho- 
munculus. Sitä paitsi hän jul
kaisi muutamia romaaneja ja 
pienoisnäytelmiä sekä pakina
kokoelmat »Jakalam  muarim 
piironki» sekä »K aks kurjaa
—  mää ja M arkula». Ne jul
kaisi turkulainen kustannus- 
osakeyhtiö Aura. Edellinen il
mestyi v. 1944 ja jälkimmäi
nen v. 1948. Ne oli tarkoitet
tu lähinnä »huviohjelmien 
avuksi» ja sellaisina ne tu
livat varsinkin Varsinais- 
Suomessa suosituiksi. Kun 
Saarisen kirjat ovat kaikki lop
puunmyytyjä lainaamme Mar- 
kula-kirjasta Saarisen tyyli- 
näytteenä kaksi Kosken T .l:n  
murteella kirjoitettua pakinaa.

KO N  KETUM ÄEN ISÄ 
SU SSII N ÄKI

Ei se mikkään ihme oi, ek ka
karat ja hevosep pelkää kaikellaist, 
kon vanhat miähekkin joskus ovat 
syrän kurkus, vaikkei mittään mer- 
killist peljättävvää oi.

Kerrankin mes sain nauraa vähä 
pahuksestas, kon Ketumäen isä oli 
sussii nähny ja pelkäs viäl jutelles- 
saskin niin et oli vallam pleiki.

Ketumäen isä —  hän on ny jo 
ollut kuallu monta vuatta —  oli 
yks tolppari Someron Pitäjän Vä- 
häs-Vilukselas. Hän pruukas käyrä 
kuahittemas maakunnan porsai ja 
oli sen tähren vähä niinkon pual- 
tärkjä miäs. Ja  ehtotyäkses häm 
pruukas tehrä kaikellaisii puuastjoi 
niinkon voirasjoi, leilei, pytyi, 
punkkii ja kaljatuapei ja niin eres- 
päin ja myi niit sit kyläkuntalaisil.
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Näin eletti in

Se oli nimittäin sihen aikaan, kon- 
nei viäl niin paljom pruukattu kai- 
kellaisii fapriikilaisii astjoi niinkon 
nyt. Ja  mihis nys sempualest jou- 
ruttaiskan, jollei fapriikei olis, kon 
tän ajam miähet ei kumminkaan 
ennää saa käsistäs lähtemään eres 
kunnollist lumilapjoo, saatikka niit
tään astjan tapast.

Niin, se Ketumäen isä oli viäl 
sitä vanhaa sorttii, kon teki mitä 
talos vaan tarvittiin astjan nimel- 
list. Ja  kerran kon hän sit taas 
oli myymisreisullas siim pyhämies- 
ten ajois sev verran varhain aa- 
muul, et viäl oli tavallisen pimjä, 
ni silloin hän näki eresäs siiv vä
hä]l maantielä, kon Isost-Vilukse- 
last mennään Vähä-Viluksellaan ja 
Pitkäjärvel, kaks aika sutta.

Ne istus siim maantiälä vaan kai- 
kes rauhas, toinen toispuala ja toi
nen toispuala tiätä, eikä olleet tiä- 
tävännääs, vaikka Ketumäen isä 
löi konttiitas maahaan ja kovetti 
muutonkin pittäät vähä suurta ään
tä.

Muk kom maa oli yäpakkasen 
tähren niin kovas rouras, ettei si
hen kauvvaa viittiny konteitas ha
kata, ni Ketumäen isä otti lopultas 
pyttysäkin seljästäs ja löi sen kans 
maahaan niät astjat kolisi.

Ja  suret vavattivatkin joka ker
ta kon häl löi ja hyppäsiväp pys
tyyni, muttei lähteneep pois sen- 
tää. Ketumäen isäl juaksi kylmä hi
ki pitkim poskii ja kuuma hiki pit
kin selkää kon hän siv vähä aika 
oli tuhtannu. Ja  se oli torem pua- 
lest vähä totinem paikka, konnei 
siit uskaltannu lähteep pakkoon ei
kä mennä päisinkän. Ja  se oli vä
hän sukkela kans, kon suret olivap 
kyl paikoillas niin kauvan kon Ke
tumäen isäkin seisos paikallas, mut 
ikkään hän löi leilisäkkis kans 
maahan, niin he hyppäsiväp pystyyn 
yhtaikaa.

Ketumäen isä kiros ja vannos ja 
ihmetteli ja syljeskeli pitkii tu- 
pakkisylkii.

Lopultas rupes päivä jo vaike
neminaan ja sammaan aikaan tuli 
Akun trenkikin myllykuarman 
kans vastaanpän, niin ek Ketumäen 
isält pääsi oikeim pitkä helpotuk- 
senhuakaus. Häm meinas ek kyl 
suret nyt menevät tiähees, kon he- 
voskuarma tullee ja muutonkin 
tuntu vähä turvallisemmalt kon tuli 
toisii ihmisii.

No Aakun trenki tuli kuarmas 
kans siit suttein välistä ja kerkes 
Ketumäen isän kohral.

—  Huament kans! sano Ketu
mäen isä, vaikka leuka tärisi tava- 
lisest. —  Eiks sun hevoses ollen
kaan noit sussii peljänny?

—Huament, huament! Mitä sus
sii? kysy trenki.

—  Noik kon tosa vähäm mat
kani pääsä istuu kahren pualin tiä
tä, sano Ketumäen isä.

—  Nois sillan käsipuut vai? sano 
trenki ja nauro, kon huamas et Ke- 
tumäki oli niin kauhjam peljästyn- 
neen näkönen.

—  E i ne mittään käsipuita oi, 
sano Ketumäen isä, —  kon mää 
itte näin et ne hyppäs joka kerta 
kon mää löin ton säkin kans maa
han.

—  Kyl ne oli teijän silmänne 
kon hyppeli, sano trenki ja lähti 
kuormas kans Kosken myllyy päin 
ja nauro ittekselläs.

Ja  kon Ketumäen isä sit lopul- 
taskin uskalsi mennä likemmäks 
niit sussii, ni hän huamas et trenki 
oli oikjas ja et ne olivas sen saman 
trumppusillan käsipuuk kon hän 
itte kerram mailmas oli tehny, vaik
kei hän sihen saakka ollu muistanu 
et siin simmost siltaa olikan.

Kon Ketumäen isä tuli Kepsun 
tuppaan ja jutteli kui hänel oli 
käyny, ni mek kakarat nauroimme 
vähä makjastas.

Taikka oikjastas me ruvettiin 
nauramaan sit vast, kon Ketumäen 
isä avas säkkis ja rupes kirroomaan 
kon joka pytty ja rasja oli niim 
pieninä kappaleina, ettei niit olis 
osannu fästräkkikär räknätä.

»KO N  E I KEHTA 
KATTOOT . . .»

Muistus miäleen näistä tän suvi- 
sist hukkumisonnettomuuksist — 
niit onkin tapahtunnu taas vähä 
mahrottomastas —  yks Tuimalan 
Tohterin aikanej juttu.

E i näät nuaremmat ihmiset taira 
sempualest tietäät Tohteri-Mikost 
muuta kom mitä juttuu ovak kuul- 
lu, mut vähä vanhemmat miähek 
kyll muistaa sen äijän kräppänän 
hyvinki, ja hänen tupas kans siin 
isonmaantiän ja pappilan koivuku
jan kulmas Teerem puarii vasta
päätä.

Hänt sanottiin Isontalom-Mikoks 
kans, ja hänen niskaas on pantu 
kaikellaisii jutui niim paljon, ettei 
niist oikjastas tiärä misä niist om 
perää ja mikkä on jälkeempäin kek- 
sityi. Mut simmonen äijä se kyll 
oli suustas, ettei siit jutuk keskel 
loppunu, eikä niit juur muitten 
tarvinnu keksiit ja sit hänen pää- 
hääs tällätä.

Mut se historia kom mää nyt 
meinasin kertoot, on nyk kummin- 
kiiv varmastas tosi, kom mää kuu
lin sen Puumannilt tuareeltas pari

Jsovanhempieni talo oli Pai- 
mionjoen rannalla. Talo ynnä 
muut rakennukset oli raken
nettu kuin piirileikkiympy- 
rään, jonka keskelle jäi piha. 
Suuri portti oli etusivulla, mis
tä päästiin pihalle. Portti teh
tiin sitä varten, etteivät sudet 
päässeet lapsia ahdistelemaan. 
Siihen aikaan oli vielä susia.

tuntii jälkeempäin kon se juur oli 
tapahtunnu.

Tohteri oli tullu Leimannin koh
ral Puumannii vastaan hiki pääsä 
ja sanonu, et täytyy mennä Ison- 
talon isännäl ilmottammaan, et hän 
tietää lähteet Usteenil arkkuu til- 
laamaan.

—  No kukas nyssit kuallu on? 
oli Puumanni kysynys sihe.

—  Isontalon piika juur äsköt- 
täin meni jokkeen, sano Tohteri.

—  Eksää olis voinu sitä ylös sitt 
auttaat? oli Puumanni taas kysyny.

—  Mil Jumal-siunakkoon mää 
olisin sitä auttanu, iha ilkialastont 
vaim-ihmist. Em . mää kehrannu 
eres sem pääl kattoot, saatikka sit 
mennä kourillain kropeloittemaan, 
sano Tohteri.

—  Mistsääsit tiärät et se jok- 
keem meni, konnessää päälkän kat- 
tonu? kysy Puumanni taas.

—  No kattelim mä nyssentään 
sen verran kon se ittes riisu ran- 
nal ja sit meni veren alla näkymät
tömiin, mut sit ei mun luantoin 
kestäny enempää kattoot, sano 
Tohteri.

—  Mut jos ei se kuallukkan sit? 
Jos se on tullukki ylös taas ja läh- 
teny kotti? oli Puumanni sanonu.

—  Pitäis nys sentään sunkin 
sevverran tiätäät, ettei elävä ihmi
nen pohjaam men eikä kuallu ih
minen pohjast ylös tul, oli Tohteri 
sit sanonu sihen ja lähteny taas vä
hä kiirustas Issoontalloom päin.

Siit Tohterin jutust tuli tiätystäs- 
kin vähäks aikaa hiukan häärinää 
ja kohinaa, ja miähet hakivakkij jo 
palokeksei ja köyrempäitä reeraan, 
mukkom piika siin samas jo ker- 
kis uimareisultas takasin ja lähti 
lehmii lypsämään, ni Tohterij ju
tui ei sitä osattu muutaka tehrä 
kon naurettiiv vaa.

Ja  kappaleen aikaa jälkeenpäin 
oli Koskei sit sanantapa —  ain 
kon nähtiiv vaimihminen hiukan 
ohkaselttas —  et: »kon ei kehta 
kattoot, sano Tohteri, kon Ison
talon piika jokkeem meni».

Tässä talossa kasvoi viisi ty
tärtä ja yksi poika. Sattuipa 
eräänä pimeänä syysiltana seu- 
raava tapaus: Isä oli lähtenyt 
makasiinista viljaa hakemaan 
ja rantaa pitkin kävellessään 
pudonnut jokeen. H attu vain 
oli jäänyt rannalle ja siitä koh
taa ruvettiin häntä hakemaan 
ja hän löytyikin. Kädessä oli 
vielä suuri avain, jota käsi lu
jasti puristi. Isän kuolema toi 
suuren surun kotiin. Mutta 
eteenpäin oli elettävä. Lapset 
kasvoivat ja menivät naimi
siin, toinen sinne toinen tän
ne. Poika oli nuorin lapsista 
ja hän otti kotitalon ja asui 
kauan äitinsä kanssa. Tytöistä 
Anna-niminen meni naimisiin 
Juho Kankareen kanssa. He 
muuttivat saman talon taka
maille synkkään metsän kor
peen, jonne oli kylästä matkaa 
melkein peninkulma. Siellä ei 
ennen heitä ollut yhtään asu
kasta. Tie oli huono. Mutta 
sinne korpeen vain raivattiin 
pellot ja rakennettiin. Työtä 
oli työn päälle. Kaupat oli 
kaukana niin kuin kaikki 
muutkin. E i ollut muuta ajo
neuvoa kuin hevonen tai här
kä. Hidasta oli meno. Päivä 
siinä meni kun lähti kylämai- 
hin. Syksyllä kun päivät olivat 
lyhyitä, oli pimeä lähtiessä ja 
pimeä illalla tultaessa. Luku- 
silla käytiin ahkeraan luke
massa. Muistan kun eräänä 
talvena menimme lukusille. 
Lunta oli niin paljon, ettei he
vonen ollut eteenpäin päästä. 
Lunta oli hevosen mahaan as
ti. Me lapset istuimme reessä 
ja isä kävi välillä tunnusta
massa tietä. Ja  sitten reki kaa
tui siinä lumessa. Oli niin pi
meätä, kun lähdettiin aikaisin. 
Matka oli pitkä ja tiestä ei ol
lut tietoa. Kun lopulta pääsim
me lukutaloon olimme aivan 
lumisia.

Silloin elettiin erilaista ai
kaa, nykyajan ihminen ei sitä 
todeksi uskoisi. Iltaisin ei tar
vinnut ajatella naapuriin ky
läilemään menoa, koska naa
pureita ei ollut. Kesät olivat 
ihania kun linnut lauloivat ja 
käki kukkui melkein taukoa
matta, ja metsä oli täynnä kai
kenlaista ihanuutta. Niin elä
västi tulevat vieläkin mieleen 
ne ajat, vaikka niistä on 60 
vuotta. Kun riihi rakennettiin 
tehtiin se sileän kallion päälle 
ja ei tarvittu muuta lattiaa.
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Kuntakokous Kosken kappelissa
v. 1872

(Esitetty Lions Clubin ja nuorisoseuran kotiseutujuhlassa, 

kirj. Matti Heinonen.)

KALLE NUMMELIN f

Amerikassa kuoli Michiganin val
tiossa auto-onnettomuudessa viime 
maaliskuun 16 päivänä Koskella 
T i .  1 .8 .1891 syntynyt Kalle Gab
riel 'Nummelin. Hän oli vaimonsa 
kanssa kyläilemässä kotinsa lähitie- 
noilla asuneen ystävänsä luona, kun 
puhkesi rajuilma ja huonon näky- 
väisyyden vuoksi sattui autojen yh- 
teenajo. Kalle Nummelin kuoli he
ti, mutta hänen Tyyne-rouvansa 
vietiin tiedottomana sairaalaan ja 
pitkällisen hoidon jälkeen parani 
muuten entiselleen, paitsi että toi
sesta silmästä meni näkö.

Kalle Nummelin matkusti Ame
rikkaan 1910-luvun alussa ja toimi 
siellä mm. ravintoloitsijana. Vuon
na 1950 pistäysi hän kotimaassa, 
jolloin yksin tein etukäteen vietet
tiin hänen 60-vuotisjuhlansa.

Kalle Nummelin oli pikkupojas
ta asti pitäjän parhaita hiihtäjiä. 
Hänen ja Nummisen Nikolain an
sioksi laskettiin, että Talolan kou
lupiiri selvisi aina koulujen kil
vassa voittajana. Nuorukaiseksi 
vartuttuaan Nummelinin Kalle uh
kaili jopa »hiihtokuningas» Tuomo 
Salmisenkin ennätyksiä, mutta sit
ten valtasi hänet »ameriikänkuu- 
me» . . .

Paitsi omaisia Suomessa, jäivät 
Kalle Nummelinia Amerikassa su
remaan puolison ohella Bruno-poi- 
ka rouvineen sekä kahdeksan lap
senlasta.

Ensin vilja kuivattiin, sitten 
luvan puolella puitiin, viskat
tiin ja seulottiin. Ja  luudalla 
käväistiin tämä kalliolattia. 
Kyllä siinä luutia meni, mutta 
saihan niitä, kun itse tehtiin. 
Piha meillä oli myös kalliota, 
mutta ei niin tasaista kuin rii
hen paikka. Talvella oli lapsilla 
hauskaa kun laskettiin mäkeä 
alas. Joskus otettiin rekikin, 
jolla sitten laskettiin ainakin 
laskiaisena ja huudettiin »p it
kiä pellavia ja lantut kuin 
nurkanpäitä». Laskiainen oli 
riemun ja klimppisopan juhla. 
Nyt sitä ei edes huomaa. Kaik
ki vanhat tavat ovat jääneet 
unholaan. Jotkut vanhat ihmi
set niitä vielä muistavat.

S. S.

Miehet istuvat tuvassa odottaen 
kokouksen alkamista.

Lukkari Johan Raulell: (tulee) 
Hyvää ehtoota . . .  (Miehet vastaa
vat) Jahajjaha . . . kaikki lienevät
kin jo koolla . . .

Lasten kouluttaja F. O. Menan- 
der: Kai muuten, mut eiks ko
kouksen esimiäs, herra pastori 
Hellsten tulkan . . .  ?

Rautell: E i . . . hän ei tule . . .  
herra pastorille tuli kiireinen mat
k a . .  . Niin, minun kai tässä vara- 
miehenä on nyt siis asetuttava esi
miehen istuim elle. .  .

Talollinen Kaarle Kattelus: (kään
tyy toisiin päin hymyillen hiukan 
vinosti) Mää luulen, et mahtaaks 
herra pastori vähä arastella varpai- 
tas sen tämän kokouksen pääasjaan 
nähren . . .  Ei sen pualest, visanen 
juttu se taitaa ollakkin jos hän 
pelkää, et mei ruvetaan vaikka 
ihan tappelemaan ..  .

Talollinen Gustaf Pyhkö: Em- 
mää tiärä, olskos noot papikkan 
ihan huanoi tappelijoi. . . mää 
muistan kuulleeni, et yks eresmen- 
neist tän kappelin papeist kuali, 
kun tappeli Euran kappalaisen 
kans.

Suutari Kustaa Nikander: No ols 
mun miälestäni se pappi ainakin 
saanu olla vähän parempi tappelija, 
ettei olis hävinnys sil Euran pa- 
p i l . . .  (Toiset nauravat, Rautellin 
ja Menanderin mielestä pila on vä
hän sopimatonta.)

Rautell: (menee pöydän taakse, 
avaa kansionsa, rykii.) No niin . . . 
julistan täten alkaneeksi tämän vä
liaikaisen kuntakokouksen, joka on 
laillisessa ajassa tätä ennen kolme 
kertaa kirkossa kuulutettu... hm... 
kokous varmaan katsotaan laillises
ti kokoontuneeksi. (Hyväksymi
siä.) Ilmoitan, että kokouksen en
simmäisenä asiana on suostumuk
sen teko uusille petoeläinten tap
porahoille. Koska, niinkuin tiedos
sa on, viimeinen koko pitäjälle teh
ty suostumus raatelevain eläinten 
hävittämisestä on kumottu, ja kos
ka emäseurakunta jo on tehnyt uu
den suostumuksen, minkä se on 
myös saanut vahvistetuksikin, niin 
eikö tämänkin kappelin olisi syytä 
tehdä uusi suostumus. Mitä kokous 
asiasta arvelee . . .  ?

Talollinen Joose Franssila: (pyy
tää puheenvuoroa, jonka Rautell 
hänelle antaa.) Tottakai se tappo
raha noil peroil täytyy pistää . . . 
ussein niitä tääl viäl juaksentel- 
lee . . .  oikeen paha vaara niist on

noil kakaril, ja kyl vaan isoil ih- 
misilkin . . . niin ja noit elukoi nee 
reppii taas takkaa . . . Mää kysyi
sin . .  . onks tiatoo siit, kuin pal 
emäseurakuntalaiset pisti toks tap- 
porahaks . . . ?

Rautell: Siitä meille on kyllä tie
to käynyt. . . emäseurakuntalaiset 
ovat päättäneet palkinnoksi karhun 
ja ison suden tappamisesta 20 
markkaa ja suden pojasta 10 mark
kaa . . .

Franssila: Joo . . . kyl nee tääl 
meiläkin senverran on oltava . . . 
kumminkiin niin . . .

Kauppias C. G. Tenttinen: (pyy
tää puheenvuoron) Mää vaan olen 
sitä miältä, et kyl siin vähä vä- 
hempikin riitä is. . .  ei noit peroi 
tääl ennää mittään semmottis lau- 
mois kuljeskele, mitä jottain yksi- 
näissii sussii talvisin loirailee.

Kattelus: (pyytää puheenvuo
ron) Mää olisin vaan tahtonu san- 
noo, et kyl mar Penttisen noinkin 
kelpaa puhuu. .  . tääl Tuimalas 
kaupasas seisoskelee . . .  ei Sunkaan 
nees suret puatiin tul. Mut multa
kin juur mennä kevvääl susi repes 
neljä lammast . . . olis varmaan re- 
piny enemmänkin, mut kun meij- 
jän renki, se Jussi sattus huamaa- 
maan ja juaksi pyssy kouras hät- 
tään . . .

Pyhkö: Mää luulen et varmaan 
Jussi ampus ohitten . . .

Kattelus: No niin se ampuskin, 
mut mistäs sää sen arvasit. . .  ?

Pyhkö: Katos, kyl mää tunnen 
sen teijän Jussin, ja täytyy sannoo, 
etten mää oi nähny toista niin kia- 
rosilmäst ihm ist. . .

Penttinen: Kyl mun miälestäni 
vaan noot meinatut tapporahat on 
summaltas suattas liian suuret. . .  
kyl semmattet innokkaat jahtimiä- 
het noit peroi ain kyärää, vaikkei 
niist annetais minkäänlaist palk- 
kioo. Ja  toi karhun tapporaha on 
mun miälestäin jo melkeen tur
h a ..  . ei tääl juur ennää karhui 
nährä . . .

Menander: (pyytää puheenvuo
ron ) Niin . . . kyl mun miälestäni 
tapporaha karhuilkin sentään voi- 
rais asettaa . . .  se on niin, et jos
sei tääl kukkaan ennää karhuu am
mu, ni eipä siilon mittään tartte 
m aksaakkan. . .  Ja  muuten mun 
miälestäni noo summat on kyl koh
tuulliset.

Rusthollari Henrik Liipola: (pyy
tää puheenvuoron) Niin . . . mää 
vaan olisin huamauttanu, et toi 
palkinto pitäis maksaa vaan siin

tapaukses, et mettämiäs varmastas 
saa toristettuu itte tappanees po
ron ja saanees sen tämän kunnan 
rajalinjan sisäpualel . . . (Hyväksy
misiä.)

Rautell: Siis sopiiko kokous sii
tä, että uusi suostumus petoeläin
ten tapporahoista tässä tehdään, ja 
palkkioksi sovitaan karhusta ja 
isosta sudesta 20 markkaa ja suden 
penikasta 10 markkaa . . . (Hyväk
symisiä )

Penttinen: No, olkoon nyssit
niinkin . . .

Rautell: (lyö asian kiinni ja mer
kitsee pöytäkirjaan.) Jahaijjaha . . . 
sitten täällä on seuraava asia, kos
kien Amanda Maria Porthenin ano
musta saada asettua kauppiaaksi 
Tuimalan kylään, ja niitä valituk
sia, joita Amanda Maria Porthen 
on lähettänyt Hänen Keisarilliselle 
Majesteetilleen sen kiellon johdos
ta, jonka kunnanhallituksen ko
kous 1 p. maaliskuuta tätä vuotta 
on ulosantanut. Niin . . . kunnallis
lautakunta on jo tätä asiaa valmis
televasti käsitellyt, mutta koska ar
velen tässä kokouksessa löytyvän 
henkilöitä, jotka eivät liene asiasta 
tarkoin perillä, on ehkä tähdellistä 
aluksi lukea se edellämainittu kun
takokouksen kieltävä päätös . . . 
(Lukee.)

»Pöytäkirja tehty laillisella ajalla 
kuulutetusta kunnallishallituksen 
kokouksesta, joka pidettiin Sulka- 
lan kappalaispuustellissa 1 p. maa
liskuuta 1872 Guvernöörin välipää
töksen johdosta annettu 22. p. 
tammikuuta 1872 ilmoitti allekir
joittanut seurakunnan jäsenille et
tä Rusthollarin tytär Amanda Ma
ria Porthen tästä pitäjästä oli lää- 
ninmaaherralta pyytänyt lupaa saa
da asettaa itsensä tähän kappeliin 
Tuimalan Isontalon maalle pitä
mään senkaltaista kauppaa, kuin 
Hänen Keisarillisen Majestäätinsä 
armolliset asetukset myöntävät, 
mutta tätä hakemusta vastaan oli
vat läsnäolevaiset kaikki.

Wiktor Hellsten 
Kokouksen esimies.»

No niin . . . sittemmin on tämä 
Amanda Maria Porthen valittanut 
tästä päätöksestä Hänen Keisarilli
selle Majestäätilleen, joka on ar
mossaan antanut seuraavan väli
päätöksen: (lukee)

»Me Aleksander I I  Jumalan ar
mosta Venäjän, Puolan, Latvian, 
Liettuan ja Vironmaan keisari, se
kä Suomen suuriruhtinas J.n.e. 
J.n.e. J.n.e. . .  olemme tänään ar
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mossamme antaneet niiden valituk
sien johdosta kuin rusthollarin ty
tär Amanda Maria Porthen Loven 
kylästä Marttilan pitäjän emäkir- 
kon seurakunnasta syvimmässä ala
maisuudessa on meille tehnyt Tu
run läänin Herra Guvernöörin väli
päätöksestä 22-lta päivältä viime 
maaliskuuta ja jossa Amanda Maria 
Porthenin anomus saada Tuimalan 
kylässä Kosken kappelia Marttilan 
pitäjän emäkirkon seurakuntaa al
kaa kauppaliikettä ei ole myönnet
ty, seuraavan välipäätöksen: Vaa
dimme armossamme Kosken kap
pelin kuntakokouksen vastalauset
ta ja ylösselvitystä niistä syistä, 
joidenka johdosta kielto Amanda 
Maria Porthenin edellämainittuun 
anomukseen saada alkaa kauppalii
kettä on annettu.

Annettu Pietarissa 22. p. hei- 
näk. 1872.

ALEKSANDER II .»

Na niin . . . haluaako joku läsnä
olevista käyttää asiasta puheenvuo
roja . . .  ?

Talollinen JuhoYlim attila: (nou
see ylös pyytäen puheenvuoroa) 
Joo . . .  totanoin . . . mää en oi mik- 
kään erikoisempi puhuja . . . mut 
mää . . .  tota . . . olen laatinu täst 
asjast tämmätten piänen kirjan, 
kun mää nyt tahtoisin antaa ko- 
kouksel. . .  (Antaa paperin Rau- 
tellille) Jos herra Kanttoori lukis 
sen, kun on parempi niis hom- 
mis . . .

Rautell: Jahajjaha . . . (Katsoo
kirjeen läpimiten, rykäisee ja alkaa 
lukea.)

»Kunnallishallituksen kokouksel
le Kosken kappelissa. Esille ottais- 
sa niitä alamaisia valituksia, joita 
rusthollarintytär Amanda Maria 
Porthen Loven kylästä Marttilan 
pitäjän emäkirkon seurakunnasta 
on Hänen Keisarilliselle Majestää- 
tilleen tehnyt läänin Herra Guver
nöörin päätöksestä, jonka kautta 
Amanda Maria Porthenin anomus 
saada alkaa tässä kunnassa kauppa
liikettä on kumottu, pyydämme me 
saada pöytäkirjaan tehdä seuraavan 
muistutuksen. Kummaksumata em
me \voi olla, saatuamme kuulla \va- 
littajan väittäneen sen kokouksen, 
joka täällä Guvernöörin käskystä 
kuluneen Maaliskuun 1 päivänä pi
dettiin, ja jossa sanottuun viras
toon lausuntomme annettiin ei ol
leen laissa perustetun, mutta v a 
littaja saattaa jo olla niin ruotsis- 
tunut, ettei hän enää taida lukea 
ensimmäisiä rivejä, jotka tähän 
pöytäkirjaan oli kirjoitettu, nimit
täin se, että kokous oli k u n n a n 
h a l l i t u k s e n .  Anteeksiantama
ton asia taas on se väitös, jonka 
walittaja kevytmielisesti meistä an
taa, että muka olisimme vieteltä
vät ja omaa parasta ymmärrystäm-

me vastaan jonkun, jonkun houkut- 
televaisen kauppamiehen kanssa. 
Mitkä ja millaiset ne etevät miehet 
kunnassamme ovat, jotka valittaja 
wastasanotussa kokouksessa kaipai- 
si, emme voi tietää, sillä siinä oli 
kunnallislautakunnan entiset ja ny
kyiset esimiehet Kosken Kartanon 
Herra Luutnantti de Pont ym. Täl
lainen väitös meidän houkuttele- 
misistamme on suuri loukkaus ja 
herjaus puhe meistä ja semminkin 
kuntaamme pokkuroitsevalta nais
ihmiseltä.

Syyt minkätähden emme ole v o i
neet myöntää valittajan anomusta 
asettaa kuntaamme kauppapuodia 
ovat seuraavaiset: Walittaja lupaa 
alkaa kauppaliikkeensä Tuimalan 
kylässä, missä seurakunnan kirkko
kin löytyy ja puoti siis luultavasti 
tulisi ei ainoastaan loukkaamaan 
Jumalan palveluksiamme waan 
myös pikemmin pahentamaan kuin 
edesauttamaan sivistystämme: että 
kunnassamme jo löytyy kauppias, 
jolta me voimme tarpeitamme tyy
dyttävillä hinnoilla ostaa, pelkää- 
mätä häntä tahi hänen kiistailijaan- 
sa tulemasta wai\vaiskassan elätet
täväksi: että ei valittaja suinkaan 
omin mielin tätä liikettä rupea 
käyttämään, vaan hänen äitinsä isä 
Herrastuomari Israel Hemberg, 
jonka kaupan himo ja voiton pyyn
tö on ääretön ja joka tästäkin liik
keestä luultavasti aikoo isommat 
hedelmät periä. Että me tarkoin 
tiedämme valittajan kehnouden 
niissä opin näytteissä kuin vaadi
taan kauppaliikettä alkavalta ihmi
seltä.

Koskei Amanda Maria Porthen 
ole alamaisuudessa voinut tuoda 
minkäänkaltaisia uusia syitä, jotka 
vaikuttaisivat hänen kysymyksessä 
olevan anomuksen myöntämistä, 
niin emme myös nytkään voi suos
tua hänen anomustansa, vaan pyy
dämme syvimmässä alamaisuudessa 
että Hänen Keisarillinen Majesteet
tinsa kumoisi nämät valitukset.

Kosken kappelin Sorvasto Elo
kuun 17 p. 1872.

Juho Juhonpoika Ylimattila.»

No niin . . .  näin oli tämä kirje 
sanasta sanaan . . . halutaanko pu
heenvuoroja?

Herastuomari Israel Hemberg: 
(pyytää synkän näköisenä puheen
vuoroa) Niin . . . mää en voi muu
ta sannoo, kuin et kyl on kauhian 
suurta tyhmyyt taikka sit pahint 
ilkeämiälisyyt väittää semmost, et 
mää olisin Amandan kauppa-ajatuk- 
sen takan. Vaikka mää satunkin 
olemaan hänen isoisäs, ni koko aja
tus on ehrottomastas flikast itses- 
täs lähtösin . . . eikä senpualest noo 
nuaret ennää juur vanhempiis

kuuntelekan, mailma on menny ny
kyisin niin hassuun malliin. Mut 
sitä mää en voi olla ihmettelemät- 
tä, et kuin Juho Ylimattila on saa- 
nu aikaseks näin mahrottoman ete
vän kirjan . . . mää olen vallan luul- 
lu ettei Ylimattila ossa ollenkaan 
kirjottaa . . . puumerkkis hän tähän 
asti ain on vetänyt kirjoisiin . .  .

Ylimattila: No, se ei ny meina 
yhtikäs mittään, kuka kirjan prän- 
tänny o n . . . nee ajatukset siin 
kumminkiin on mun ja niittein ta
kan mää pysyn.

Hemberg: Kyl mää vähä epäilen, 
et joltakin muult taholt nee aja- 
tuksekkin on syntysin . . .  Herra 
esimies, saisinks mää hiukan vil
kasta sitä paperii. . . ?

Rautell: Siihen ei kai ole mitään 
estettä. (Ojentaa kirjeen Hember- 
gille.)

Hemberg: Jaa-a kaunist pränttii, 
kaunist- pränttii näkkyy olevan . .  . 
Mää olen sitä miältä, et tämännä- 
köst pränttii pystyy täsä kappelis 
tekemään vaan yks ainova miäs — 
toi kauppias Penttinen —  kyl neek 
kirjeen ajatuksekkin on siit suun- 
nalt lähtenee, mää uskon niin . . .

Penttinen: Niin no . . . kyl mää 
sen kirjeen pränttäsinkin ton Yli- 
mattilan sanelun jälkeen. Ja  vaik
ken mää sit olkan sen alkuunpane- 
va voima, ni kyl mää kumminkin 
yhryn sen ajatuksiin . . .  en sen 
tähren, et mää kovinkan pelkäisin 
uuren kauppiaan viävän ostajii 
mult pois, mut toi kauppa, mikä 
toren sannoin ols ihan tarpeeton, 
tulis kumminkiin aiheuttamaan 
kaikellaist sekaannust kappelin elä- 
mäs, niinkun tosa kirjeeskin sanot
tiin.

Hemberg: Kyl mun täytyy kau- 
hiast ihmetellä, minkä tähren toi
nen puati kirkonkyläs olis pahen- 
nukseks, kunnei toinenkan oi sitä 
ollu. Ja  kuin ihmees se vojeis lou
kata Jumalanpalveluksi!, niinkun 
tosa kirjees sanottiin . . .  ei Sunkaan 
Amanda sen aikan oi myymäs kau- 
pasas, vaan istuu kirkos, niinkun 
muukkin kunnon kristityt . . .

Penttinen: Jaa . . .  no . . . sem- 
motteks mei nyk kumminkiin ol
laan se asja hunteerattu . . .

Pyhkö: Ei sitä ollenkaan tiärä, 
vaikka siin Penttiselt ostajat vähe- 
niskin . . . Eiks se Amanta Maria 
oi viäl flikkaihminen . . . eikä mun 
tiätääkseni ollenkaan vanhakan, se 
on jo iso etu Penttiseen nähren . . . 
Ja  kyl mää sanon, ettei mul oi 
mittään sitä vastaan, et paikkakun- 
nal tulis toinenkin kauppias . . .  
mää olen sitä miältä, et kun jollain 
seurul on vaan yks kauppias, ni 
se kyl voi joskus ottaa jostain tava- 
rast vähä ylimääräst hintaa . . . toi
nen kauppias varmaan estäis 
sen . . . ihan noin ittestäs . . . sitä 
mää meinaan.

Ylimattila: Kyl kaikki tääl ole
vaiset tiätää ihan hyvin, et kaup
pias Penttinen on rehellinen miäs, 
eikä oi koskaan vaatinu keneltä- 
kän tavarast yli laillisen hinnan.

Nikander: Kyl mää täsä hiljat
tain joutusin kumminkiin maksa
maan Penttisel pikitoosast 10 pen- 
nii enemmän, kun se öls emäseu- 
rakunnan kauppiaal maksanu . . .

Penttinen: No jaa . . . kattokas, 
se emäseurakunnan kauppias on 
pari peninkulmaa lähemmän Tur- 
kuu kun mää —  se ero hinnas 
johtus tavaran rahtist . .  .

Nikander: Jaa . . . voi se kyl olla 
niinkin . . . mut 10 pennii enem
män mää kumminkiin joutusin pi
kitoosast maksamaan . . .

Menander: Suutari Nikanderin 
olis sit vaan pitänyt ottaa holli- 
kyyti ja hakkees se pikitoosas siält 
emäkirkon kauppiaalt, kun siält 
kerran sai halvemmal.

Nikander: Häh . . . emmää nus 
sentään niin hullu o i . . . ols se 
kyyti jo tullu kalliimmaks kun se 
10 pennii. . .

Menander: No . . . siin Nikander 
sen huomaa . . .  Juu, mää pualesta- 
ni sanon tähän asjaan, et mää olen 
sammaa miältä Juho Ylimattilan 
kans siit, et toinen kauppapuati 
tän kokkooses kunnas on suattas. 
Kuntalaiset on jo tottunee sihen, 
et heis saavat Penttiselt neet ta- 
varas, kun tarttevakkin, ja niit ta- 
varoi, kunnei Penttiselt saa, ei var
maan sais täit toiseltkan kauppiaalt, 
vaan ne pitäis kumminkin hakkee 
mualta . . .

Hemberg: No ei siit olkan kysy
mys . . . vaan noitten tavarais hin- 
nast. Mitä tääl maakappelis niittein 
hinnoist tiäretään . . . kyl tääl ovela 
kauppamiäs voi monest tavarast 
pistää nätit rahat pussiis. Mut, 
niinkun Pyhkö tääl jo sanos jos 
täi kauppiaal olis kilpailija, ni se 
olis ommaas estämään noot vää
rinkäytökset.

Rautell: Minä haluaisin tässä 
vaatimattomasti huomauttaa väliin, 
että tämän kokouksen kulku eli 
puheiden suunta alkaa mennä mei
dän nykyisen kauppiaamme ansioi
den ja virheiden luettelemiseksi, 
vaikka kysymys olisi vain siitä, ote
taanko vai ei toinen kauppapuoti 
Tuimalaan . . . '

Hemberg: Jaa, kyl ainakin kaik
ki se mitä mää olen sanonu, liittyy 
tähän asjaan. Mut jossei täsä olis 
sopiva tuara esil Penttisen teke- 
missii, ni siilon pitäis kans tost 
erelluetust kirjeest, minkätapast ei 
kukkaan varmaan oi selvin päin 
kirjottanukkan, ottaa pois ne muu 
koskevat kohrat.
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Rautell: Se varmaan olisi oikeus 
ja kohtuus . . .

Ylimattila: Mää pysyn niitten 
sannaini takan, ja mitä tullee sen 
kirjoittamiseen selvin päin, ni mää 
voin ilmottaa, et mää nautin vii
naa vaan lääkkeeks.

Pyhkö: Kukas muukan sitä muu
ten nauttii. . .  eri asja vaan on, 
kuin ussein sitä lääket tullee otet- 
tuu ja kuin paljon . . .

Franssila: (pyytää puheenvuo
roa. ) Niin . .  . mää vaan olisin ky- 
syny, et onks ollenkaan mahrollist 
nuaren naisihmisen hoitaa ja pittää 
Pystys niin vaativaa tointa kun 
kauppapuarin pittoo? Kas se on 
simmonen, ettei toi naisen järki 
sentään oi likikän niin kehittynny 
kun miähen jä rk i. . . Sen tähren 
mää suurestas epäilen, et se Aman- 
ta Porthen pärjäis tosa viras mitä 
hän m einaa. . .  niin et jos hän siit 
hävvii, ni se tuattaa kauhiast vai
vaa ja selvittämist kunnalkin . . .  
sen tähren mää olen vastaan tätä 
aikom ust. . ,

Lii pola: (pyytää puheenvuoron) 
Kyl mää tahtoisin sannoo vähä erel- 
list puhujaa vastaan, kyl se käsi
tys, et nainen olis tyhmempi kun 
miäs on jo vanhanaikanen ja pois- 
heitettävä. Jos ei naisihminen ny 
olekkan esimerkiks tämmättis yh
teisten asjain hoiros miähen vero- 
nen, voi hän kauppapuarin hoita
jana olla yhtä hyvä, jollei parem
pikin.

Nikander: Joo  . . .  ainakin meij- 
jän Emma tiätää ain kaikki asjat 
paljon paremmin kun mää itte . . .

Kattelus: Taitais se Emma tehrä 
paremman saappaankin . . . ?

Nikander: Ai saappaan. . . e i  
helkkaris siin mää sentään olen 
parempi. Emma on ihan poropeu
kalo, se vaan tiätää ain kaikki . .  .

Hemberg: ( pyytää puheenvuo
ron) Kun nyt näyttää silt, ettei 
täsä asjas millään yksimiälisyyteen 
päästä . . . kun tämä joukko on 
niinkun jakautunu kahrel tahol sen 
tähren, ni mää ehrotan et annetais 
ääntein ratkasta, kumpaa miältä 
täält löytyy enemmän . . .

Ylimattila: No, siin mää olen 
Hembergin kans yhtä miältä . . . 
annetaan vaan äänten ratkasta . . .

Rautell: Jahajjaha . . . otetaanpa 
sitten esille kunnan äänilista . . . 
Niin . . . myöntääkö vai vastustaa
ko Israel Hemberg Amanda Maria 
Porthenin anomusta . . .  ?

Hemberg: Mää myännän . . .

Rautell: (katsoo listasta Hem
bergin äänet ja merkitsee ylös) 
Myöntääkö vai vastustaako Juho 
Ylimattila samaa anomusta?

Ylimattila: Mää vastustan ilman 
m uuta. . .

Rautell: Myöntääkö vai vastus
taako F. O. Menander samaa ano
musta?

Menander: Vastustan.

Rautell: Myöntääkö vai vastus
taako Gustaf Pyhkö samaa ano
musta?

Pyhkö: Ei mul oi mittään sitä 
vastaan . . . kyl mää myännän . . .

Rautell: Myöntääkö vai vastus
taako Henrik Liipola samaa ano
musta?

Liipola: Myännän.

Rautell: Myöntääkö vai vastus
taako Kaarle Kattelus samaa ano
musta?

Kattelus: Kyl mää myännän
kans . . .

Rautell: Myöntääkö vai vastus
taako Joose Franssila samaa ano
musta?

Franssila: Mää vastustan.

Rautell: Myöntääkö vai vastus
taako C. G. Penttinen anomusta?

Penttinen: Vastustan.

Rautell: Myöntääkö vai vastus
taako Kustaa Nikander samaa ano
musta?

Nikander: Myännän mää joo . . .

Ylimattila: (nousee ylös, ottaa 
taskustaan paperin) Mää tähtösin 
ilmottaa, et mää olen laillisel kir- 
jal valtuutettu käyttämään muuta- 
main henkein äänivaltaa täsä ko- 
koukses . . . (Antaa valtuuskirjan 
Rautellille. Hemberg, joka jo on 
hymyillyt voitonriemuisena, synkis- 
tyy jälleen.)

Rautell: Jahajjaha . . . (Lukee.) 
Valtuuskirja. Me allekirjoittaneet 
myönnämme ja valtuutamme talol
lisen Juho Juhonpoika Ylimattilan 
Kosken kappelin Sorvaston kyläs
tä käyttämään äänivaltaamme kun
takokouksessa 19 p. elokuuta 1872. 
Henrik Ylikärri, talollinen Sorvas
ton kylästä, (puumerkki) Juho 
Ylivesala, talollinen Sorvaston ky
lästä. (puumerkki) Gustav Kirsti, 
seppä Pardelan kylästä, (puumerk
ki) David Collin, maanviljelijä, sa- 
hanomistaja (omakätinen) Kirja on 
kyllä laillinen . . . mitä mieltä val- 
tuuttajat ovat käsiteltävänä olevas
ta asiasta?

Ylimattila: Heik kaikki on yhres 
miäles anomuksen myäntämist vas
taan.

Rautell: ( katsoo äänimäärät lis
tasta ja laskee yhteen) Jahajjaha. . . 
ilmoitan, että niitä, jotka vastusta
vat anomusta on yhteensä 8 hen
keä, joidenka yhteinen äänimäärä 
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NYT TARVITAAN SINUN APUASI KOTIKUNTASI 
MALMIVAROJEN TUTKIMUKSEN ALOITTAMISEKSI

Jos tutkimuksessa avullasi onnistutaan, voi paikkakunnalle 
syntyä uusia t y ö t i l a i s u u k s i a  ja t e o l l i s u u s l a i 
t o k s i a ,  jo llo in  myös v e r o t u s  pienenisi jokaisen asuk
kaan kohdalla. Tämä taas m erkitsisi elinkeinoelämän vilkas
tum ista ja hyvinvoinnin parantumista, joten nyt on jokaisen 
koskelaisen omakin etu kysymyksessä. Harkitse vakavasti 
asiaa. Kotiseutusi kunnallism iehet, Leijonat ja Outokumpu 
Osakeyhtiön edustajat ovat neuvotelleet tutkim ustyön a lo it
tam isesta siten, että ensin toimeenpannaan suuri

MALMINETSINTÄKILPAILU
Kilpailuaika: 12.5.1967— 31.10.1968. Palkinnot: ensimmäinen 
500:— , toinen 300:— , kolmas 200:— , yhteensä 1.000:—  mk. 
Lisäksi m ahdollisesti palkintoja Outokumpu Osakeyhtiöltä. 
Kaivostoim intaan johtavasta näytteestä antaa mahdollisesti 
kunta tunnustuspalkintoja, Outokumpu Osakeyhtiö 10.000:—  
mk ja valtiovallan taholta on viim e vuosina annettu 5000:— 
mk:n suuruinen palkinto. Parhaimmassa tapauksessa osallis
tu ja voi saada y li 16.000:—  mk:n suuruiset palkinnot.

MINKÄLAINEN ON HYVÄ MALMIKIVI eli »RAHAKIVI»
Se on tava llisesti: 1) Ruosteinen ulkopinnoiltaan; 2) Paina
vampi kuin muut samankokoiset kivet; 3) Magneettinen jos
kus, vain rautamalm it; 4) Metallinkiiltoinen sisältä rikottuna; 
5) Syöpynyt ja rapautunut jos se löydetään kalliosta tai irto 
lohkareena maanpinnalta; 6) Kirkkaita värisävyjä sisältävä 
rikotun kiven sisäpinnoilla, varsinkin kuparimalmeissa. —  Jo
kainen näytekivi täytyy ensin rikkoa.

Kilpailuohjeet:
1) Hae Koskelta T.l. edelläkuvattujen tuntomerkkien mukai

nen näytekivi. Ota s iitä  parin kilon painoinen osa näyt
teeksi. Pienempikin määrä kelpaa, e lle t saa noin suurta 
palasta irti tai jos löytämäsi näyte ei alunperinkään paina 
kahta kiloa.

2) Pane tarkasti m uistiin  mahdollisen malmikiven tai -kal
lion löytöpaikka.

3) Vie näytekivi lähimmälle koululle malm inetsintäkilpailuun 
kouluaikana.

4) Koululta saat paperipussin. K irjo ita  sen päälle huolelli
sesti nimesi ja osoitteesi ja pane näytteesi pussiin. Vain 
yksi näyte aina yhteen pussiin.

5) Samoin saat koululta kilpailukortin . Täytä sekin huolelli
sesti ja pane samaan pussiin näytteesi kanssa. Yksi kortti 
jokaista näytepussia kohden.

6) Jos Sinulla on näytteitä useammasta löytöpaikasta, niin 
pane aina yhden paikan näytteet omaan pussiinsa ja s ille  
oma huolellisesti täy te tty  kilpailu lippu.

7) Älä tee samasta lohkareesta tai ka lliopisteestä useampia 
lähetyksiä.

8) Tarkasta huolellisesti k ilpailun koko ajan Kosken T.l. kivi- 
kuntaa.

9) Lisätutkimuksia aiheuttavasta näytteestä ilmoitetaan näyt
teen lähettäjälle.

10) Kilpailun tu lokset ilmoitetaan Kunnallisessa V iikkoleh
dessä.

Jotta vo is it hyvin menestyä kilpailussa osallistuessasi siihen 
yhdellä tai useammalla näytelähetyksellä, noudata huole lli
sesti k ilpailuohjeita, s illä  kysymyksessä ovat suuret rahat. 
Jos löytämäsi kivinäyte tuntuu Sinusta jo llakin  tavalla eriko i
selta ja täyttää yhdenkin edellä m ainituista tuntomerkeistä, 
to im ita  näyte s illo in  ehdottomasti kilpailuun. Se voi olla raha- 
k iv il
Kilpailun järjestäjät toivottavat Sinulle oikein hyvää kilpailu- 
onnea!
Kosken T.l. Osuuskassa varasi aikanaan 300:—  markkaa pal
kinnoiksi valtakunnalliseen m alm inetsintäkilpailuun, jossa 
osuuskassajärjestö muutama vuosi sitten oli mukana. Pal
kinnot jä te ttiin  tä llö in  kuitenkin jakamatta. Nyt Osuuskassan 
johtokunta on päättänyt jakaa m ainitut palkintovarat tämän 
Koskella toimeenpantavan laajamittaisen malminetsinnän yh
teydessä joko yhtenä tai useampana eränä.
Kosken T.l. Osuuskassa toivottaa kaikille  malminetsintään 
osa llis tuv ille  reipasta etsintäm ieltä ja ja tkotutkim uksiin  joh
tavia malm ilöytöjä.
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Tutut talot...

Näin ennen...

...näin nyt. Olet aina tervetullut!

Muutoksia Osuuskas

san hallinnossa

Kosken T.l. Osuuskassan  

johtokunta valitsi uudeksi pu

heenjohtajakseen kuluvan vuo

den alusta alkaen Veikko Man

nerin Aadi Katteluksen ollessa 

sairauden johdosta estyneenä 

osallistumaan johtokunnan 

työhön.

Osuuskassan hallintoneuvos

ton puheenjohtajaksi valittiin 

14. 4. 67 pidetyssä hallinto

neuvoston kokouksessa Orvo 

Puolaviita ja  sihteeriksi Viljo 

Karvonen. Edellinen puheen

johtaja Toivo Urmas ja sih

teeri M artti Virtanen erosivat 

omasta pyynnöstään.

on 112 äänt ä . . .  ja niitä, jotka 
myöntävät anomuksen on 5 hen
keä, elikkä 78 ääntä. Totean, että 
kokous on siis nytkin hylännyt 
Amanda Maria Porthenin anomuk
sen perustaa kauppaliike kuntaan. 
Tästä päätöksestä toimitetaan asian
mukainen selvitys läänin kuver
nöörille edelleen Hänen Keisaril
liselle Majestäätilleen lähetettäväk
si. Tähän päätökseen tyytymätön 
saa valittaa kuvernöörille 30 päi
vän kuluessa tästä päivästä, ei kui
tenkaan tätä päivää mukaan lukien.

Hemberg: (nousee synkkänä)
Hyvästi. (Lähtee.)

Penttinen: Näyttää siit, ettei
meijän herastuamari oi oikeen tot- 
tunu hävviimään . . .

Ylimattila: Kyl toi valtuuskirja 
tais olla hänel aika tärskäys. Mut 
kyl mää pelkään, ettei hän juttuu 
tähän jätä. Meitin on ain pistet
tävä yhtä tehokkaastas vastaan kun 
nykkin. Ei se tiärä koskaan hyvvää, 
kun Hemberg jottain ruppee hom
maamaan . . .

Kattelus: En tiärä s i t . . . mut 
sen mää tiärän, et aikamoist aki- 
teeraust siäl teitin joukos on ol- 
l u . . .

Penttinen: Kyl kai sitä agitee- 
raust on ollu silä toiselki pualel.

Nikander: Joo-o, siit se näyttää, 
et mun täytyy vaan erelleenkin 
maksaa pikitoosast 10 pennii lii
kaa . . .

Penttinen: E i tartte . . .  mää hip
paan et täst aikain saat pikitoosas

samal hinnal, kun emäkirkon kaup
piaskin sen antais. Ja  kyl mää an
nan sul senkin, minkä sää jo jou- 
tusit maksamaan liikaa . . .  (Ottaa 
kukkarostaan rahan ja työntää sen 
ällistyneen suutarin kouraan. Toi
set nauravat.)

Rautell: No niin . . . ilmoitan, 
että muita asioita ei tällä kertaa 
olekaan kuntakokoukselle esitettä
vänä. Julistan kokouksen päätty
neeksi.
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