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Hermot

Elokuun 6. päivä oli kohtalokas 
koko Lounais-Suomelle, Satakun
nalle ja Pohjanmaalle. Tulivat 
myrsky, kaatosade, tulvat. Sateet 
jatkuivat ja koskelaiset muiden 
mukana joutuivat siihen kiertee
seen, jonka itävä vilja, muutamat 
poutahetket, vajottava maa ja pui- 
murikapasiteetti saivat yhdessä ai
kaan. Lounais-Suomessa puhutaan 
30 milj. markan tappioista, kun lei
pävilja muuttui rehuviljaksi. Kos
ken arvioita tuskin lienee tehty — 
toistaiseksi. Rahaa liikkuu kuiten
kin vähemmän. Siitä kärsivät kaup
piaat ja tehtaat. Näin vahinko kier
tää ammatista toiseen. Kuitenkin 
kesä—heinäkuun poutaiset lupauk
set olivat hyvät. Yksi ainoa yö 
muutti tilanteen.

Elokuussa tapahtui paljon muu
takin. Taidemuseohanke sai Suo
men lehdistön ja television hereil
le. Nähtiin koskelaisia kasvoja ku
varuudussa. Samanaikaisesti piet
tiin vanhaa härkätietä. Tulevana 
syksynä ei kenenkään tarvitse enää 
puolikenkiään kurastella kun piki 
pitää tien puhtaana. Keskustan vie
märöinti saatiin tämän vuoden 
osalta päätökseen. Työt jatkuvat.. .

Mutta miten käy, jos Koski alue- 
liitoksen yhteydessä liitetään toi
seen kuntaan. Tiedetään kertoa, et
tä kuntia niputetaan Liedon yhtey
teen. Koskesta tulee silloin metsä- 
kulma, jonne ei riitä investointeja 
nykyisenkään vertaa. Pakkoliitos 
on pahasta. Vapaaehtoisuus pitäisi 
olla kuntainliitoksen perustana. 
Lähitulevaisuus näyttää kuinka 
Kosken käy. Sanotaan: jos kerran 
Lietoon, niin miksi ei suoraan Tur
kuun. Turun esikaupunki ei olisi 
niin turvaton kuin Liedon metsä- 
kulma. Asiaa seurataan jokaisessa 
koskelaisessa kodissa. Kun kaikki 
tärkeät asiat ovat päällekkäin, me
nevät hermot kireälle.

Kerrostalossa asutaan

Kerrostalossa asutaan. Ikkunanverhot ja 
tv-antennit paljastavat, että lämpimät ko
dit ovat asuttuja. Lämpö, vedet ja veesee 
eivät kuitenkaan ole halpoja. Huoneisto
jen neliöhintoja ja yhtiövuokria on pidetty 
korkeina. Kerrostalo on merkillinen asu
mismuoto, jossa asukas tuntee itsensä yk
sinäiseksi. Kaupungin kerrostalojen asuk
kaat eivät tunne edes naapureitaan, tus
kin näkevät seinäntakustalaisiakaan. Tois
ta lienee tässä Kirkkopuiston kerrosta
lossa.

Kerrostalo olisi ihanteellinen vanhusten 
asunto, missä vanhukset asuisivat talven 
ja muuttaisivat kesäksi omaan maalais
idylliinsä. Vanhusten huoltaminen on näet 
helpointa tasalämpöisessä mukavuuksin 
varustetussa asunnossa. Viereinen kuva on 
otettu kesälämpimällä. Syyssateella ei tee 
mieli tuoda tuolia enää porraskivelle. Ve- 
dottomasta asunnosta voi katsella ja 
kuunnella sateen ropinaa ja kylmää tuulta.



Uusi
salaojitus-
laki
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Ei kunnallistutetfuEi
Uusi salaojituslaki tuli voi

maan toukokuun alussa. Sala- 
ojitusyhdistyksessä on salaojit
tapa varten laadittu lyhyt se
lostus kyseisen lain yksityis
kohdista. Selostuksessa tode
taan seuraavaa:

—  Valtion toimenpiteissä 
salaojittamisen tukemiseksi on 
kuluvana vuonna tapahtunut 
huomattavia muutoksia. Vuo
den 1967 tulo- ja menoarvios
sa ei enää ole osoitettu varoja 
salaojituslainoja varten, vaan 
ainoastaan määräraha niiden 
lainojen koron alentamiseksi, 
jotka vapailta luottomarkki- 
noilta ovat salaojittajien saa
tavissa. Lainoitustoiminnan 
käytännöllinen hoitaminen on 
annettu rahalaitosten tehtä
väksi samanlaisen järjestelyn 
mukaisesti, jota noudatetaan 
maatalouden perusluottoa 
myönnettäessä. Näiden toi
menpiteiden lisäksi tullaan 
pienten maatilojen omistajille 
tästä lähtien myöntämään lai
noja salaojittamista varten 
myös maankäyttökin mukaisi
na perusparannuslainoina.

Lainaa voidaan myöntää 
omistamaltaan tai hallitsemal
taan maatilalta itselleen ja per
heelleen pääasiallisen toimeen
tulon saavalle lainan hakijalle, 
jonka on katsottava taloudel
lisen asemansa puolesta olevan 
salaojituslainan tarpeessa, ja 
sellaisen maatilan salaojitta
mista varten, joka katsotaan 
yleensä voitavan hoitaa maan
viljelijän omalla ja hänen per
heenjäsentensä työllä.

Salaojituslainaa saadaan 
myöntää ainoastaan maatalou
teen käytettävällä maalla suo
ritettavan salaojitustyön ra
hoittamiseen.

Lainaa saadaan myöntää 
enintään 50 sadalta hyväksy
tyn kustannusarvion määrästä, 
ei kuitenkaan enempää kuin 
500 markkaa salaojitettavaa 
hehtaaria kohti. Lainaa ei saa
da myöntää sellaista salaojitus- 
työtä varten, joka on aloitettu 
ennen kuin rahoitushakemus 
on tehty. Poikkeuksellisesti 
voidaan salaojituslainaa myön
tää kuitenkin vv. 1965— 66 
aloitettua salaojitustyötä var
ten mikäli työt on tehty hy
väksytyn suunnitelman mukai
sesti. Laina voidaan tällöin 
myöntää kuitenkin enintään

Kuten muistettanee, tehtiin 
valtuustossa vuosi sitten ehdo
tus yhteiskoulun siirtämiseksi 
kunnan omistukseen. Yhteis
koulun kannatusyhdistys hy
väksyi ehdotuksen sillä ehdol
la, että uusi om istaja tekisi 
parhaansa koulun korkeiden 
kasvatus- ja oppimistavoittei
den ja opintosaavutusten säi
lyttämiseksi ja että koulussa 
säilytettäisiin lukioluokat ja 
muodollisesti pätevien opetta
jien edut. Anomus Kosken yh
teiskoulun muuttamisesta kun
nalliseksi keskikouluksi sai 
opetusministeriössä kieltävän 
vastaanoton valtion rahapulan 
vuoksi.

Kouluneuvos Reino Kaner
va kouluhallituksesta kertoi 
tiedusteluumme, että nykyisin 
yksityisten koulujen valtion
avut vaihtelevat 75 % — 80 
%  koulun menobudjetista. 
Ns. kunnallisissa keskikouluis
sa valtio maksaa 90 %  opet
tajien palkoista ja 75 % 
muista opetukseen käytetyistä 
menoista, kuten koulutarvik
keista ja kirjoista. Oppilaiden 
kannalta kunnalliset keskikou-

sen suuruisena, kuin työtä var
ten luottolaitoksesta otettua 
tavanmukaista luottoa on lai
nahakemusta tehtäessä takai
sin maksamatta.

Salaojituslaina maksetaan 
lainan saajalle joko yhtenä erä
nä koko työn valmistuttua tai 
useampina erinä sitä mukaa 
kuin osia työstä valmistuu.

Salaojituslainojen laina-aika 
on vähintään viisi ja enintään 
kymmenen vuotta. Laina on 
maksettava takaisin sovitun 
kuoletusajan mukaan määrä
tyin tasaisin lyhennysmaksuin. 
Lainasta on suoritettava kor
koa viisi sadalta.

Salaojituslainoja ovat oi
keutetut myöntämään osuus- 
kassat, säätöpankit, Perus
pankki Osakeyhtiä sekä Suo
men Hypoteekkiyhdistys sekä 
liikepankit, jotka myös voivat 
antaa lähempiä tietoja asiasta 
niin pian kuin asetus vahviste
taan.

lut ovat hyvät, koska oppilaat 
saavat myös paljon sosiaalisia 
etuja osakseen. On mahdollis
ta, että valtion apu yksityisille 
kouluille on hiukan suurempi 
kuin kunnallisille keskikou
luille, ja valtion edun mukais
ta olisi kunnallistuttaa yksi
tyiskoulut. Kuitenkaan ei tälle 
vuodelle ollut vielä varattu 
määräbudjettia operaatiota 
varten. Mikäli koulut tekevät 
ensi vuonna uudet anomukset 
lienee niillä mahdollisuus tulla 
hyväksytyiksi.

Vanhempi hallitussihteeri 
V. M a a r v a l a  opetusminis
teriöstä vastasi, että vain nel
jä koulua hyväksyttiin kunnal
lisiksi keskikouluiksi. Kunnal
listaminen tapahtuu kuitenkin 
vasta ensi vuonna jaettavien 
valtion varojen turvin. Määrä
raha kouluja varten oli merkit
ty lisämenoarvioon ja kouluja 
voitiin kunnallistaa »niin mo
nen markan edestä kuin meno
arvio myöten antoi». Jäljelle 
jääneitä anomuksia ei ole hy
lätty, ne ovat vain jääneet 
pöydälle rahan puutteesta. K u
kaan ei tässä vaiheessa tiedä, 
miten seuraavana vuonna lä
hetettävien anomusten käy. 
Voi olla taasen edessä vain 
pienet määrärahat joista muu
tama koulu pääsee osalliseksi. 
Omasta puolestaan hallitussih
teeri Maarvala ei voinut tark
kaan sanoa, kumpi muoto, yk
sityinen vai kunnallistettu 
koulu tulee valtiolle halvem
maksi. Kummassakin koulu
muodossa on menoeriä, yllä- 
pitoavustuksia ym., joiden no
jalla täysin selvää laskelmaa 
on nopeasti mahdoton antaa.

Kosken yhteiskoulun kan
natusyhdistyksen puheenjoh
taja eläinlääkäri Jaakko S e p- 
p ä puolestaan vastasi, että 
koulun asioiden hoito jatkuu 
entisellään. Kosken koulun 
anomuspaperit on pantu syr
jään, niitä ei ole hylätty, jo
ten toivoa on hyvä ylläpitää. 
Kosken koulun vuotuinen 
budjetti nousee n. 57 milj. 
vanhaan markkaan eli 570 000 
nykymarkkaan. Tästä määräs
tä maksaa valtio yli 40 milj.

vmk. eli 400 000 nykymark
kaa.

Lukukausimaksujen suu
ruus on ollut 120 mk oppilas
ta kohden. Sisaralennukset 
ovat tuntuvat. Kaksi sisarusta 
maksaa 70 96, kolme sisarusta 
kukin 30 %  ja neljä sisarusta 
kukin 40 %  lukukausimak
susta. Nämä jaoitukset ovat 
kouluhallituksen määräämät. 
Sen sijaan lukukausimaksun 
suuruuden voi hallitus määrä
tä. Tänä syksynä tapahtui 10 
mk:n korotus, joten maksu on 
nyt 130 mk. Kosken yhteis
koulu on tosiasiassa pienivel- 
kainen koulu. Velkaa on n. 
600 000 mk. Kun koulussa on 
380 oppilasta tekee se oppi
lasta kohden 2000 mk.

Joissakin kouluissa tilan
teen tiedetään olevan vieläkin 
pahempi. Itse koulurakennus 
on osoittautunut hyväksi. H y
vän talonmiehen ansiosta py
syvät paikat kunnossa. E i ole 
tarvinnut suorittaa peruskor
jauksia. Tosin käytävätilaa on 
liian vähän verrattuna uudem
piin kouluihin, samoin erikois- 
luokista tiedetään olevan pula.

Eläinlääkäri Seppä sanoi 
koulun hallinnon olevan liian 
raskassoutuisen. Vaikka halli
tus nimittää koulun johto
kunnan, tultaisiin jo tässä vai
heessa, rakennusasiain loput
tua, vähemmilläkin hallinto- 
portailla toimeen. Lyhyesti sa
nottuna kannatusyhdistyksen 
hallitus vastaa tuloista ja kou
lun johtokunta menoista. Kui
tenkin on paljon asioita, joita 
käsitellään kummankin ko
kouksissa, asiat menevät jos
kus »päällekkäin».

Suomi vei kokonaisviennistään 
vuonna 1966 EFTA-maihin 35,4 
96, EEC-maihin 27,5 96, Neuvosto
liittoon 14,2 96, muihin itäryhmän 
maihin 4,7 %  ja muihin maailman 
maihin 18,2 96.

Suomi toi kokonaistuonnistaan 
vuonna 1966 EFTA-maista 35,7 96, 
EEC-maista 28,5 96, Neuvostolii
tosta 15,2 96, muista itäryhmän 
maista 4,4 %  ja muista maailman 
maista 16,2 96.



Pussimaito
maistuu
koske
laisille

Kuiva poutakausi ja y h täk
kiä alkanut sadekausi vaikutti 
osuusmeijerin vastaanotta
maan maitomäärään haitalli
sesti.Elokuun maitomäärä oli 
10 %  viimevuoden elokuun 
määrää alhaisempi. Syyskuun 
maitomäärät ovat taas olleet 
normaaleja, kertoi Kosken 
osuusmeijerin isännöitsijä A u
lis S a a r i m a a. Kesän uu
tuuksiin kuuluu kuluttajille 
myyty pussimaito, joka sai en
sin laimean vastaanoton sen 
vuoksi että maito maistui niis
sä ostettuna omituiselta. 
Osuusmeijeri tutki asiaa ja 
päätyi siihen, että muovi an
toi maidolle sivumaun. Elo- 
syyskuussa hankittiin uutta 
painatuserää olevat pussit ja 
sivumakua ei ole enää esiin
tynyt. Mikäli alkukesänkin 
pussimaidon säilytti alle 10° 
C :ssa, makua ei tuntunut. 
Maidon laatu on todettu pus
seissa kauttaaltaan hyväksi. 
Maito pysyy niissä tasalaatui
sena, mitä ei tapahtunut irto- 
maidon myynnissä. Nyt ovat 
kuluttajat tyytyväisiä pussi- 
maitoon ja myyntikäyrät ovat 
nousseet.

Kerman pussitus tai pak
kaaminen tetra- tai purepak- 
keihin on lähitulevaisuudessa 
ajankohtainen, jatkoi isännöit
sijä Saarimaa. M eijerissä tuu
mitaan parhaillaan pakkaus- 
mahdollisuuksia. Kun kerma 
pästöroidaan voimakkaasti, 
sen pitäisi säilyä pakkauksissa 
hyvin.

Kesäkuun puolessa välissä 
saatiin uusi seitsemän juuston 
kattila, mikä helpottaa juus- 
tonvalmistusta. Päivittäin val
mistetaan osuusmeijerissä kah- 
ddksan emmentaljuustoa, jot
ka lähetetään Helsinkiin. Täl
lä hetkellä juustonvalmistus 
on kansainvälisesti käymis
tilassa, sillä emmentaljuuston 
valmistajamaat sopivat uusista 
yhtenäisistä standardeista. 
Edelleen suunnitellaan juus
ton valmistuksen suurempaa 
rationalisointia.
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Helteen ja
sateen
karjavaivat

M ikäli vanhaa v ilja a  on 
varasto issa , pitäisi sitä syöt
tää nyt syksy llä  ainakin alle  
40 kiloisille porsaille. U utta  
itänyttä reh uviljaa  voi ru 
veta antam aan vasta  joulun  
jälkeen , sanoi e läin lääkäri 
Jaa k k o  S e p p ä  tieduste
luumm e. Täm än satovuoden  
viljan  huonolaatuisuuden  
vuoksi olisi karjanom ista jien  
huolehdittava m yös eläin
ten riittävästä  E-vitam iin in  
saannista. V arsinkin por
saille ja  em akoille on tu r
vattava  vitam iini, m utta 
m yös vasikoille ja  lehmille.

Kosken karjojen terveyden- 
tilanteesta eläinlääkäri Seppä 
mainitsi, että elokuun toiselle 
viikolle jatkuneen poudan 
johdosta karjat kärsivät ns. 
kärpäsutaretulehduksesta. Tä
mä muodostui suorastaan vit
saukseksi, koska se tarttui 
myös ummessa oleviin lehmiin 
ja hiehoihin. Monet karjan
omistajat eivät tienneet lain-

K O S K E

Osuusmeijerin kirnuama voi 
on miltei koko kesän ajan lä
hetetty Turkuun kulutusvoik- 
si. Vain parin viikon aikana 
pakattiin vientivoita. Meijeris
tä lähetetään Turkuun myös 
kerran viikossa kermaa sekä 
silloin tällöin täydennysmai- 
toa. Isännöitsijä Saarimaa us
koi lujasti ennusteisiin, että 
muutaman vuoden kuluttua 
Turun maidonkulutus vaatii 
jo Kosken meijerinkin mai
don. Turussahan nousee mai
donkulutus 4 % :lla  vuosittain 
sen johdosta, että asukasmää
rä suurenee. Yleensä etelä- 
Suomen asutuskeskuksissa voi
daan joutua ennen pitkään 
kärsimään talvista maitopulaa. 
Sitä ennen muuttunevat leipä
viljan ja maidon hintasuhteet 
maidontuotannolle edullisem
miksi.

Koskella ei liene pelkoa 
karjatilojen loppumisesta, sillä 
pitäjä edustaa tyypillisintä 
perheviljelmäaluetta, missä 
karjanhoito on suurin rahan
tulolähde. Varsinkin nuoret 
isännät ja emännät ovat kiin
nostuneita karjanhoidosta ja 
jalostavat viljan maidoksi.

L A I N E N

EH KÄ PIILEV Ä Ä  TYÖTTÖ
M YYTTÄ

Valtakunnallisen työllisyystilan
teen näyttäessä ensi talvena vai
kealta, Koskella tuskin joudutaan 
työttömyydestä kärsimään, sillä ai
nakaan kuntaportaaseen ei ole il
moitettu yhtään työtöntä, kertoi 
kunnansihteeri Elvi Heikkilä. Mah
dollista on, että kunnassa esiintyy 
piilevää työttömyyttä. Monet pien
viljelijät esim. haluaisivat lisätyötä, 
ja ilmoittautuisivat, mikäli yleisiä 
töitä järjestettäisiin.

Tähän mennessä kunnan viemä
ritöiden suorittajina on ollut kei- 
kyäläinen vesihuoltoliike. Kunta 
otti myös urakkatarjouksia omilta 
kuntalaisilta, mutta keikyäläinen 
tarjous osoittautui edullisimmaksi.

Mikäli kuntaan ilmoitetaan työt
tömyyttä, tulee tietenkin harkitta
vaksi, missä määrin kunta voi an
taa työtä työttömille viemäriverkos
ton rakentamisessa.

V IEM ÄRI JA  TUOM ARI

Kunnan viemäritöistä on toteu
tettu jo toista kilometriä. Ensim
mäiseen rakennusvaiheeseen kuului 
myös Kosken ensimmäisen osake- 
talon liittäminen viemäriverkos
toon. Kunnan yleisten töiden lauta
kunta laatii parhaillaan seuraavan 
vuoden viemäröintisuunnitelmaa, 
jonka kustannukset liitetään meno
arvioon, kertoi kunnansihteeri Elvi 
Heikkilä.

Kunnan vesisuunnitelmaan kuu
luu myös vesijohtoputkien veto, 
jotka asetetaan samaan kaivantoon 
viemäriputkien kanssa. Koska vain

kaan sen esiintymisestä hie
hoilla. Tulehduksen pesiydyt
tyä tiineinä olevien hiehojen 
pieniin utareaiheisiin, utaret 
eivät päässeet kehittymään 
normaalisti, jolloin niihin ke
hittyi vain kolme tervettä ve- 
dintä. Monet ensikertaiset leh
mät on jouduttu poistamaan 
karjasta tämän vuoksi.

Huolimatta siitä, että vah
vat odelmikot ovat sateiden 
johdosta erittäin märkiä, on 
puhallustautia esiintynyt hy
vin vähän. Se tulee ajankoh
taiseksi varsinaisesti vasta 
yöpakkasien alettua. Puhallus- 
taudin syyt ovat vielä toistai
seksi tuntemattomat. Arvel
laan typpilannoituksella ole
van merkitystä. Joka tapauk
sessa puhallustauti esiintyy 
puuskittain.

Karjojen omistajille olisi 
muistutettava, että lehmät pi
täisi ottaa aikaisin sisään syk
syllä ja laskea aikaisin ulos 
taas keväällä. Märät ja kylmät 
yöt eivät ole lehmien tervey
delle hyväksi.

3

Kosken nuorisoseuran 
kruunuhäistä

Kun Varsinais-Suomen maakun
tajuhlien yhteydessä Liedossa äs
ken järjestettiin myöskin kruunu
haat, olivat koskelaiset luonnolli
sesti jännittyneitä siitä, minkälai
seen valaistukseen nämä kruunu- 
häät saattavat Kosken nuorisoseu- 
ralaisten voimin aikoinaan järjes
tetyt häät?

Liedon kruunuhäiden loistoa 
himmensi tietysti rankka sadekuu
ro. Mutta siitä huolimatta voi suo
rittaa vertailua ja todeta, että Kos
ken häät eivät suinkaan jää muis
teloissa Liedon häiden varjoon. 
Kosken häät ehkä olivat mittasuh
teiltaan pienemmät, mutta niiden 
seuraaminen oli helpompaa ja kes- 
kitetympää. Puheet ja muut »hää- 
menot» seurattiin Koskella tarkem
min kuin Liedossa. Sitä paitsi 
huumori kukki Kosken häissä her
kemmin.

Liedon häiden »käsikirjoitus» on 
julkaistu Kunnallisessa Viikkoleh
dessä. Vaikka taiteilija Aili Heic- 
kell luki hum. kand. Marjariitta 
Saaren tekstin erittäin ansiokkaasti, 
niin vasta luettuna tämä »häätut- 
kielma» pääsee oikeuksiinsa. Paljon 
vanhaa ja katoavaa tuli pelastetuksi 
jälkimaailmalle näiden kruunuhäi
den puitteissa.

Liedon juhlilla kuuli useasti päi- 
viteltävän: —  Minkä vaivan ja 
työn takana ovatkaan tällaiset juh
lat ja varsinkin kruunuhäät!

Juuri tällaista lausumaa vastaan 
on Kosken nuorisoseurankin järjes
tämiä kruunuhäitä muisteltava. Kos
ken nykyhetken nuorisoseuralaiset 
ovat osoittaneet, että seuran van
hoja perinteitä pidetään arvossa. 
Vasta Liedon kruunuhäät ovat saa
neet monet vanhemman polven 
koskelaiset tuomaan julki ihastuk
sensa ja ihmettelynsä pitäjän nyky
nuorison aatteellisuudesta ja ete
vyydestä.

Vanha Hermanni

viemärityöt ovat rakennuslain alai
sia, eivät vesijohtotyöt ole olleet 
vielä ajankohtaisia. Koska kuiten
kin sekä kunnalliskodin että Ter
veystalon virkailijat esittivät kun
nalle toivomuksen uliden porakai
von rakentamisesta alueelleen, jou
dutaan ilmeisesti myös vesijohto- 
töiden aloittamista kiirehtimään. 
Kuten tiedetään, vesijohdot vede
tään Vähäsorvastolta, missä San- 
tion lähde alkaa pulputa kunnol
lista käyttövettä putkia pitkin Tui- 
malaan.

Kunnan vesisuunnitelman mer
keissä tekivät kunnanvaltuuston ja 
kunnanhallituksen jäsenet kesän ai
kana matkan Hämeeseen, missä he 
tutustuivat eräissä Hämeen kun
nissa, kuten Hollolassa, toteutettui
hin viemäröinti- ja vesijohtotöihin.
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Oppositiolle puheenvuoro Hyvä yleiskunto

Terveyssisar Irja Neuvo kasvitarhamaalla.

Taidemuseohanke ja kunnanval
tuusto ovat saaneet julkisuutta 
osakseen viime viikkoina niin leh
distössä kuin televisiossakin. Mu
seon rakennuspäätöstä on seuran
nut lisämäärärahaehdotuksen nu- 
rinmeno ja valtuuston »hajoami
nen» kahtia. Sen määräenemmistö 
vastustaa rakentamista. Kunnalla 
on varattuna 90 000 mk rakennuk
seen ja valtio on valmis antamaan 
50 000 mk:n tukiaiset. Tarvittaisiin 
tukiaisten verran rahaa lisää. Asiaa 
hankittaessa inflaatio on edistynyt 
ja kustannusarvio noussut.

»Koskelainen» vie lyhyesti kir
joihin mitä tapahtunut on.

Allan Kattelus on lehdistön pals
toilla lausunut ehdotuksen kansan- 
keräyksen suorittamisesta. Edelleen 
hän on Helsingin Sanomain mu
kaan (24/8  -67) todennut: »Val
tuusto on vapailla vaaleilla valittu 
ja edustaa kuntalaisten tahtoa».

Martti Virtanen sanoi (29/8-67) 
TV-2:n ohjelmassa »Silmätikku» 
joka oli omistettu Kosken taide- 
museohankkeelle: »Ei ole rahasta 
kysymys, on kysymys muusta».

Koska missään haastattelussa ei 
ole annettu vastustajille eli oppo
sitiolle puheenvuoroa, jotta sekä 
koskelaiset että muu Suomen kan
sa saisivat kuulla mistä muusta on 
kysymys, soitti »Koskelainen» 
eräälle opposition edustajalle, jon
ka sanat edustanevat muun oppo
sition kantaa.

Aatos Aalto (keskustapuolue): 
»Kunnalla on museon rakentamis
ta varten liian pieni veronmaksaja- 
määrä. On tehty liian loistava ra
kennussuunnitelma. Rakennus ei 
ole tarpeen, koska taidekokoelmis
sa on vain kipsimalleja. Museo olisi 
sopiva tyhjäksi jäävään kouluun tai 
muun rakennuksen yhteyteen, 
esim. yhteiskouluun, missä muuten
kin opetetaan taidetta».

Muut oppositioryhmään kuulu
vat ovat Pauli Pellonperä, Matti 
Saarinen, Atte Aaltonen ja Aimo 
Nurmi (SK D L).

Toivo Rinne (sos.dem ).
Tauno Tuominen (keskusta)
Vieno Lepistö (oikeiston seka- 

ryhmä).
Asian puolesta äänestivät Torsti 

Manni, Paavo Rasimus, Väinö Tuo
minen, Mauno Mäntynen, Allan 
Kattelus, Lauri Ahola, Kai Tuo
mola, Martti Virtanen (keskusta
puolue), Tuomo Honkala ja Tors
ten Silvola (oikeiston sekaryhmä). 
Uljas Puukka (keskusta) ei ollut 
läsnä kokouksessa.

Paitsi kuntalaisia, edustaa val
tuusto myös poliittisia puolueitam
me ja sen vuoksi ei ole voitu vält
tää, että rakennushanke on saanut 
puolueideologistakin väritystä. Mai
nittakoon kuitenkin, että jokai

sen poliittisen puolueen ohjelmas
sa on erikoinen »kulttuuripykälä», 
jossa vakuutetaan puolueen toimi
van kulttuurin edistämiseksi ja 
kulttuurielämän kohentamiseksi — 
myös maaseudulla. Kulttuurin edis
täminen on myös niitä harvoja 
asioita, joissa oikeiston ja vasem
miston mielipiteet yhtyvät.

On kuitenkin annettava tunnus
tus valtuustolle, että se on ollut 
pitkämielinen, vaikka asia on an
tanut sille paljon päänvaivaa. Ko
koukset ovat olleet värikkäitä juu
ri taidemuseohanketta käsiteltäessä. 
Sen ansiosta on lausuttu loistavia 
repliikkejä ja sanasutkauksia, jotka 
ovat toivottavasti kaikki merkitty 
muistiin tulevien kuntalaisten luet
taviksi. »Näytelmä» on ollut an
toisa, mutta katsojat alkavat jo kyl
lästyä. Valitettavinta on, ettei op
positiolle ole annettu tilaisuutta 
julkiseen sananselitykseen.

Mutta kukapa tietää, vaikka vau
raaksi mainitun Kosken asema vau
raan kulttuurimaakunnan kentässä 
olisi sen jälkeen käynyt vieläkin 
tukalammaksi.

Syyskuun 15. pnä kaikki maam
me kansa-, kansalais- ja oppikoulu- 
laiset ottivat osaa itsenäisyysjuhla- 
vuoden kirjoituskilpailuun. Kilpai
lun järjestäjinä olivat valtioneuvos
ton asettama Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden 1967 neuvottelukunta 
ja kouluviranomaiset. Kansanopis
tojen, kansankorkeakoulujen sekä 
maa- ja metsätalouskoulujen oppi
laat kirjoittavat myöhemmin. Kaik
kiaan 8000 oppilaitosta ja yli 
900 000 koululaista osallistuu kil
pailuun.

Kilpailun tarkoituksena oli saa
da nuorten omat mielipiteet esille 
ja saada heidät omakohtaisesti ot
tamaan kantaa itsenäisenä kansa
kuntana olemiseen ja sen merki
tykseen maamme kulttuurin, talou
den ja yhteiskunnan kehittämisessä 
sekä kansamme asemaan muiden 
kansojen joukossa. Jokaisessa kun
nassa on kunnanhallituksen asetta
ma kunnallinen arvostelulautakun
ta, joka valitsee parhaan kunnan 
kansakoulujen parhaista kirjoituk
sista. Jokaisen koulun paras kirjoit
taja saa kunniakirjan. Jokaisen kir- 
joitussarjan valtakunnallisesti par
haat kirjoittajat kutsutaan Helsin
kiin valtioneuvoston juhlahuoneis
tossa tapahtuvaan palkintojenjako- 
tilaisuuteen. Heidän matkansa kus
tannetaan ja he saavat osallistua 
itsenäisyyden pääjuhlaan samana 
iltana.

»Koskelainen» julkaisee seuraa- 
vassa numerossaan parhaimmistoon 
kuuluvat koskelaiset aineet.

K uum an kesän jälkeen  on 
koululaisten terveys ollut 
hyvä. K a ikk i ovat tulleet 
ruskettuneina koulun pen
kille, ja  kaikki on hyvin niin 
kauan  kuin koululaisten  
yleiskunto pysyy hyvänä. 
Talven m ittaan alk aa  tiety s
ti ilm etä kurkkukipua, nu
haa ja  väsym ystä, m utta  
riittävä ulkoilm a ja  uni p i
tävät taudit ainakin loitolla.

Terveyssisar Irja Neuvo, 
joka työkseen seuraa koulu
laisten terveydentilaa, kehoit- 
taa koululaisia pitämään mie
lessään riittävän unen merki
tyksen. On koteja, joissa te
levisio pannaan päättäväisesti 
ajoissa illalla kiinni, jotta lap
set malttavat mennä nukku
maan. Vanhempien asia olisi 
siis pitää huolta, että lasten 
yöunesta tulee riittävän pitkä. 
Toinen asia on muistaa pi
tää aamuateriat kunnollisina. 
Vaikka aamua terioitten oi
keassa kokoonpanossa on 
menty paljon eteenpäin, on 
vielä oppilaita, jotka tulevat 
kouluun nautittuaan aamu- 
ateriakseen pelkkää kahvia ja 
pullaa. Niiden antama energia 
ei riitä koko aamupäiväksi. 
Oppilaalle tulee nälkä ja hän 
ei jaksa seurata opetusta. Kaa
kao, voileipä, jonka päällä on

lihaa tai juustoa, ja kananmu
na ovat oikeita päivän alku- 
ruokalajeja. Puuroja ei useas
sakaan kodissa ennätetä aa
mulla keittää. M utta nyt on 
saatavissa valmiita maissi- ja 
kauramuroja, joita voi sellai
senaan nauttia maidon kera.

Syksyn ja talven viimoja 
ajatellen on myös syytä kiel
tää lakitta päin kulkeminen. 
Pojat varsinkin mopolla liik
kuessaan unohtavat muodin 
mukaan lakin päästään ja ko
vassa vauhdissa kylmän vii
man uhreina joutuvat ehkä 
kärsimään pääsärystä. Muistet- 
takoonpa menneenä talvena 
sattunut tapaus Imatralla, 
missä pojat löivät vetoa ko
vana pakkaspäivänä, kuka voi 
ajaa avopäin mopolla. Seu
rauksena oli, että rohkein 
kuoli, pää kylmettyi. Pää pi
täisi siis aina muistaa suojata.

Terveyssisar Neuvo oli tyy
tyväinen koululaisten puhtau
teen. Kodeissa ovat pesupai
kat yleistyneet. On koteja, 
joissa ei varsinaisia pesupaik
koja ole, mutta joissa äidit pi
tävät huolta, että lapset siitä 
huolimatta peseytyvät.

Muillekin kuin koululaisille 
terveyssisar Neuvo antaa oh
jeen, että tulevan talven mah
dolliset taudit pidetään loitol
la vain jos yleiskunto on hyvä.
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Tarinaa Loimaan 
kirkosta ja 
Mellilan Pytyn 
pojasta

Lehdissä on ollut mainintoja, et
tä Loimaan kirkkoa korjataan ja 
kulut ovat vähintään 15 miljoonaa 
vanhaa markkaa. Loimaalla vaikutti 
muinoin Rättä-Kitti niminen noita, 
joka ennusti, että ukkonen polttaa 
Loimaan kirkon (kuten sitten ta
pahtuikin) ja että tilalle rakenne
taan uusi suuri kirkko, mikä sitten 
aikoinaan »hautaa täytensä väkeä». 
Tämä on juuri sama kirkko, mitä 
nyt korjataan.

Tämä Rättä-Kitti tiesi paljon sa
laisia asioita. Häneltä käytiin ylei
sesti tiedustelemassa varastettua ta
varaa. Kerran oli Mellilässä Pytyn 
poika varastanut äitinsä hopeamal- 
jan ja äiti oli mennyt Rättä-Kitin 
luo sekä sanonut: —  Sen varkaan 
saisi noitua yhdeksäksi vuodeksi 
sudeksi. . .

—  Vaikka olisi oma poikasi, sa
noi noita.

—  Vaikka, sanoi Pytyn emäntä 
siihen.

Rättä-Kitti yritti pojan noitua su
deksi, mutta poika muisti aina siu
nata itsensä ylösnoustessaan, joten 
noituus ei häneen pystynyt. Mutta 
kerran sytytti noita pojan nuk
kuessa sängynoljet tuleen eikä poi
ka kerinnytkään itseään siunaa
maan. Kuului vain ulvahdus, kun 
hopeamaljan varas juoksi sutena 
metsään.

Sutena ollessaan Pytyn poika tu
li kahdeksan muun suden seu
rassa jouluaattona ulvomaan Py
tyn talon lähistölle. Tällöin emäntä 
meni aittaan ja kantoi sieltä susille 
siankinkun lähimetsikköön. Roh
kein susi tuli sitä ottamaan ja Py
tyn emäntä sanoi: —  Taidat olla 
mun oma poikani.

Yhdeksän vuoden perästä poika 
palasi ihmiseksi ja talon setämie- 
heksi ja kertoi alituiseen seikkai
lujaan susikaudeltaan. Mutta su
den merkit eivät hänestä kokonaan 
hävinneet. Ja  pieni hännän tynkä, 
joten tuvan penkkiin ja saunan 
piittään piti kaivertaa reikä, että 
talon sutena elänyt setämies voi 
istua.

Samainen Rättä-Kitti ennusti, et
tä »maat vyötetään rautavanteilla» 
Loimaan kohdalta. Kun tehtiin rau
tatie, sanoivat loimaalaiset: »Kyllä 
Rättä-Kitti sen tiesi».

Sama Rättä-Kitti ennusti, että 
maailman viimeisin sota on uskon 
sota. Silloin Koskella T l .  karta
non pelloilla käydään niin suuri 
taistelu, että viisisyltäiset hirret ui
vat maantienojissa veressä.

Keskustan uutta arkkitehtuuria
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LIEDON VANHALINNA  
JA KOSKELAINEN 
ISRAEL HEMBERG

Liedon linnavuoren juurelle 
kehittyi jo  pakanuuden aikana 
maatila. Mitään lähempiä tie
toja tilan vaiheista sinä aika
na kun se kuului piispalle, ei 
ole olemassa. Sen siirtyminen 
piispan tilojen joukkoon joh
tui luultavasti piispojen ha
lusta saada silloin vielä ylei
sesti tunnettu, vanha pakanal
lisen uskon tukilinna haltuun
sa. Jo  kristillisen ajan alusta 
lähtien näyttävät pakanalliset 
kultti- ja  keskuspaikat —  
Liedon H iisi ja kaksi M oi
sion taloa —  kuuluneen piis
palle. Kustaa Vaasan suuressa 
kirkkoreduktiossa Vanhalinna 
muiden kirkkojen tilojen ta
voin peruutettiin kruunulle. 
Tämän tapahtuman täsmälli
nen ajankohta ei ole tunnettu, 
mutta viimeistään vuonna 
1559 se oli kruunun omistuk
sessa. Ajan tavan mukaan tila 
oli lähinnä seuraavana aikana 
läänitettynä kuninkaan uskol
lisille palvelijoille. Kiintoisin 
heistä oli ensimmäinen, Juha
na I I I :n  hovivälskäri ja us
kottu mies, mm. Erik X IV :n  
vartijana toiminut Anders 
Barberare.

Vuodesta 1639 Vanhalin
nan haltijat alkoivat suorittaa 
ratsupalvelusta ja tämän vel
vollisuuden helpottamiseksi 
he saivat kantaa etäisiltä apu
tiloilta Nauvon Österbystä ja 
Taivassalon Pyölistä apuvero- 
ja. 1600:luvun lopulla Vanha- 
linnan kruunuratsutila joutui, 
kuten lukuisat muutkin lähi
seudun ratsutilat, talonpoi- 
kaisviljelijöilfä turkulaisporva- 
reille. H e seurasivat tilan 
asioita epäilemättä kiinteäm
min kuin aikaisemmat aatelis- 
omistajat, saivat sieltä elin
tarvikkeita ja oleskelivat siellä 
kesäaikaan.

Vuonna 1760 Alander-ni- 
minen haltija möi tilan sorva- 
rimestari Niklas H jeltille, jon
ka jälkeen tila joutui hänen 
pojalleen Turun tuomiokirkon 
taloudenhoitajalle ja tämän jäl
keen pojanpojalle, joka omisti 
useita muitakin tiloja ja säte- 
reitä ympäristökunnissa. Lisäk
si hän om isti kaupunkitalon 
Turussa ja Suomen Pipliaseu
ran kirjapainon sekä vuodesta 
1823 Littoisten Verkatehtaan.

Liedossa hän toimi lainajyväs- 
tön perustamisen, vaivaishoi
don uusimisen ja työlaitoksen 
aikaansaamisen hyväksi. K ris
tian Hjeltin jälkeen tila jou
tui vuorostaan hänen pojal
leen, valtioneuvos Nils H jel
tille. Hänen aikanaan tila pan
tiin v. 1856 huutokauppaan ja 
myytiin Littoisten Verkateh
taan omistajalle, varatuomari 
Karl Ulrik Frietschille. Lam a
kauden johdosta tila siirtyi 
hoviseppämestari Karl Fredrik 
Rangellille.

Vuonna 1873 Vanhassalin- 
nassa oli jälleen huutokauppa 
ja innokkaana ostajana esiin
tyi koskelainen herastuomari 
Israel Hemberg. Kuten kaikki 
tiensä itse raivanneet henki
löt, oli torpparin pojasta rik
kaaksi kauppiaaksi ja tilan
om istajaksi kohonnut Hem- 
bergkin hieman omalaatuinen. 
Kun huutokauppayleisön jouk
koon, joka koostui pääasiassa 
turkulaisista porvareista, il
mestyi vaatimattomaan asuun 
pukeutunut maalaismies ja al
koi tehdä tarjouksiaan, herätti 
tämä muistitiedon mukaan 
läsnäolijoissa hilpeyttä. Saa
dakseen aikaan hupaisan väli- 
näytöksen teki äänekäs herra- 
joukko keskenään ruotsia pu
huen sopimuksen tarjousten 
keskeyttämisestä. Tuumittiin, 
ettei tuo maalaismies pysty 
vastaamaan huutoaan, nimen
omaan, kun rahamarkkinat 
olivat perin kireät. Kun Hem- 
bergin tarjous oli jäänyt kor
keimmaksi, alettiin kysellä, 
kenelle hän oli tilan huutanut. 
Hänen vastattuaan, että itsel
leen, tiukattiin taasen takaa
jia. »E iks kontti takkaa», lau
sui Hemberg ja kehoitti apu- 
laispoikaa tuomaan kärryiltä 
tuohikontin, josta tarvittavat 
rahat laskettiin pöytään.

Hemberg antoi tilan tyttä- 
relleen Amandalle ja vävyl
leen Gabriel Gabrielinpoika 
Löyhälle. Gabriel Wanhalin- 
na, jota nimeä vävy tästä läh
tien käytti, oli tunnollinen 
maanviljelijä, joka kohotti ti
lan koko seutukunnan malli- 
tilaksi, jonka viljelykset olivat 
erinomaisessa kunnossa. Työ
teliäänä ja ahkerana miehenä 
hän vaati myös alaisiltaan pal-

Missä on Kosken 
häpeäpenkki ?

Aulis Oja kertoo Marttilan his
toriassa: »Kirkollisen häpeärangais- 
tuksen tultua vuoden 1869 kirkko
lailla poistetuksi Marttilan kirkon 
jalkapuu myytiin huutokaupalla 
vuonna 1887. Kirkon ristikäytävällä 
silloin tällöin sijainnut häpeäpenk
ki sitä vastoin jäi edelleen kirk
koon, minkä museossa se jatku
vasti on tallella.»

Missä on Kosken kirkon jalka- 
puu? Tiettävästi se oli viimeisen 
kerran käytössä silloin, kun Ison- 
talon Mikko eli Miko Väkivalta is
tui siinä rikkeistään. Hänet oli tuo
mittu häpeäpenkin alimmalle por
taalle, mutta uhmapäissään hän 
nousi vapaaehtoisesti ylimmälle 
portaalle. Kirkko tietysti oli ää
riään myöten täynnä ja vanhat ih
miset muistelevat, että »vesi tuli 
Mikon silmiin kirkonmenojen lop
pupuolella».

Lasten 
haukkumalukuja

Kukapa ei muistaisi »Seitsemäs
tä veljeksestä» Eeron »tanssilau
lua» jouluaattona. Jussi tanssi ja 
Eero rallatti tahtia: »Jussi, pussi, 
Jukolan Jussi, Jussi, Jassi, jauho- 
kuono, porsaan pahnan pöllyttäjä, 
sikolätin lämmittäjä . . . »
" Aleksis Kivi on tämän rallatuk- 
sen ottanut kirjaansa kansan suus
ta. Tuollaiset »haukkumalaulut» 
olivat vanhaan aikaan aivan yleisiä. 
Ainakin Jussi-laulut olivat yleisiä. 
Niinpä Koskellakin vuosisadan 
alussa lapset yleisesti »haukkuivat» 
Jusseja: »Jussin pussit punnittiin, 
vällyin alla kannettiin, yli kirkon 
heitettiin, mustall’ mullall’ peitet
tiin . . . »

Sitten oli muitakin »haukkuma- 
lauluja». Sunin Heikki sai kierto- 
koulua käydessään aina tovereil
taan välitunnilla kuulla: »Heikki 
meni heinään, pisi pitkin seinää, 
Heikki tuli heinästä, otti leilin sei
nästä.»

Uutelan Ellille hokivat kierto- 
koulutoverit: »Elli keitti vellin,
antoi Matin maistaa . . . »

jon. Jo  hyvin varhain aamulla 
nähtiin tilan väki työn tou
hussa. Juuri hänen ajoiltaan 
lienee peräisin naapuripitäjis
säkin tuttu sananparsi: »Aa- 
mull ylös, niinko Wanhalin- 
nas». Wanhalinnan suvulla 
kartano oli kolmen sukupol
ven ajan. Tilanomistaja ja 
rouva Mauno Wanhalinna lah
joittivat sen Snellmanin syn
tymän 150-vuotispäivänä 12. 
5. 1956 Turun Yliopistolle. 
Lahjoitusmääräyksen mukai-

Autiotilojen synnystä
Nykyisin pidetään suurta ääntä 

siitä, että esim. Keski-Pohjanmaal- 
la on pientiloja autioina, väestön 
siirryttyä ansiotöihin Ruotsiin. Mut
ta näissä taloissa ovat vain asun
not autioina, peltoja viljellään jat
kuvasti. Toisenlaista oli autioitu
minen entiseen aikaan. Niinpä Kos
kenkin taloja oli autioina 1600- 
luvulla paljon. Tavallisin syy tilan 
autioksi jäämiseen oli verojen räs
tiin jääminen tai työvoiman lop
puminen. Työvoiman loppuminen 
johtui suurista ruttokuolemista tai 
sotapalvelukseen joutumisesta. Au
tioiksi jääneistä taloista rakennuk
set luhistuivat, pellot metsittyivät 
ja ojat tukkoontuivat. Monissa ta
pauksissa naapurit omin luvin al
koivat viljellä autioiksi jääneitä ti
loja ja tästä seikasta syntyi pit
källisiä käräjänkäyntejä. Pahinta 
oli, että sotilashenkilöt alkoivat 
saalistaa itselleen näitä autiotiloja 
ja näin syntyi suurtiloja, joihin py
rittiin tavalla ja toisella yhdistä
mään ympäristön tiloja.

Pietari Brahe, joka vaikutti Suo
men kenraalikuvernöörinä vuosina 
1637— 40 sekä 1648— 54, oli his
toriamme kuuluisimpia autiotilojen 
saalistajia. Jos talon kruununverot 
jäivät maksamatta, julistettiin tila 
»autioksi» ja kenraalikuvernööri 
hankki sen nimiinsä.

Kun unkarilaissyntyinen Hen
ning Grass v. 1626 perusti Kosken 
kartanon, sai hän haltuunsa Kos
ken kylän autiotaloja. Siitä sitten 
hänen ja hänen jälkeläistensä omis
tukseen siirtyivät vähitellen Vähä- 
sorvastonkin kylän talot. Sitä paitsi 
oli hänelle läänitetty Isonsorvaston 
kylä.

Kun Henning Grass perheineen 
ei viitsinyt ajaa tai ratsastaa Mart
tilan kirkkoon jumalanpalveluksiin, 
rakensi hän 1647 isosorvastolaisten 
avustamana Koskelle kappelikir- 
kon. Kappalaisen virkataloksi 
»otettiin» ilman muuta autiona ol
lut 3 /4  manttaalin suuruinen Sul- 
kalan tila.

Monet historioitsijat ovat va
kuuttaneet, että Suomen maaseutu 
tarjosi 1600— 1700-luvuilla surkean 
näkymän autiotiloineen. Tri Aulis 
Oja täsmällistää lausuntonsa seu- 
raavaan mielenilmaisuun: »Ajatte- 
leva ohikulkija sai havainnollisen 
kuvan siitä, mitä Ruotsin suurvalta
politiikka suomalaiselle talonpoi- 
kaisväestölle maksoi.»

sesti tilaa on edelleen viljel
tävä ja siitä saatu tuotto käy
tettävä arkeologian ja muinais- 
tieteellisen tutkimuksen hy
väksi Turun Yliopiston suun
nittelemalla tavalla.

(Liedon Vanhalinnan mu- 
seo-oppaan m ukaan).
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Tarinointia
talojen
nimistä

Kosken T.l. talojen nimet ovat 
hyvin tavallisia. Niinpä niistä voi 
todeta, etteivät ne ainakaan ole 
olleet haukkumanimiä, kuten mo
net talojen nimet Kosken rajapitä
jissä. Esimerkkinä mainittakoon 
Kuusjoen Tiskarlankylän Prättä, jo
ka nimi lienee syntynyt isännän 
henkilökohtaisista ominaisuuksista. 
Sanottiinhan hyvin suulaasta ja pu
heliaasta miehestä: —  Se on sel
lainen prätisijä eli prättä.

Kuusjoen Kanungin kylässä on 
talon nimenä myöskin Sälli, mikä 
viittaa siihen, että taloa on asunut 
jokin käsityöläinen.

Muuten kansa teki talojen ni
mistä omia hokulukujaan. Sellainen 
on ollut mm. Tapalan ja Hongiston 
taloista (Puras punnittee, Naumi 
naulittee, Mikola mittaa, Posti pot
kii, Kokki nokkii jne.). Kuusjoen 
puolella taas on Tiskarlan taloista 
hoettu: »Prättä präiskähti, Hako 
haiskahti, Liivi liuskahti, Kraati 
karkasi, Haikia parka joutui ha
kemaan».

Sitten on paljon talojen nimiä, 
joiden syntyä ei voi selvittää. Kos
ken Halikkolassa on esim. Joikin 
talo, jonka nimeen ei löydy seli
tystä. Sama nimi on ollut myöskin 
Kuusjoen Hämäläisten kylässä 
eräällä talolla. (Tilan jouduttua au
tioksi liitettiin se Harriin.) Halik- 
kolan Julian talon nimen synnystä 
ei ole varmaa tietoa. On selitetty, 
että se olisi lähtöisin merisanastos- 
ta, siis jollasta. Tästä syystä talon 
tonttipalsta ristittiin Venhoksi.

Kittilä-nimi lienee lähtöisin lap
palaisesta Kitti-nimestä. Lapissa on 
Kittilän pitäjä ja Kittilä-nimisiä ta
loja on pitkin läntistä Suomea 
(Mynämäellä, Punkalaitumella, Lo
kalahdella).. Jalli on myöskin hy
vin yleinen talonnimi, kuten Hal
likin. Halli muuten on ikivanha 
suomalaisten kotijumalan nimi ja 
se annettiin myöskin kodin varti
jan, koiran nimeksi. (»Harmaa hal
li haukkui portin pielessä.») Kan
santarinan mukaan Halikkolan ky
lässä Hasulan pellolla on ollut 
Halli-jumalalle omistettu uhrilehto. 
Kun lehdon viereinen kylä on ym
päristöön verrattuna syvennyksessä 
eli »kolassa», oli kylän nimenä Hal- 
linkola, sittemmin Haikola, kunnes 
ruotsalaiset virkaherrat tekivät sii
tä Halikkolan. Historioitsijat puo
lestaan olettavat, että Halikkolan

kylä on saanut nimensä Halikon pi
täjästä, mistä asutus on tullut Pai- 
mionjoen- laaksoon. Kylään on se
lityksen mukaan tullut asukas H a
likosta ja häntä on ryhdytty nimit
tämään halikkolaiseksi.

Sorvaston talojen nimien syn
nystä on monenlaisia tarinoita. Ur- 
mas-nimi merkitsee Lönnrotin sa
nakirjan mukaan terhakkaa, tirhak- 
kaa, reipasta. Yli-Urmaalle oli tul
lut isäntä Karmaisten Nokalta. Kun 
hän kävi veljensä luona kotonaan 
Karinaisissa, asui talon salissa vuok
ralla kirjailija Johannes Linnankos
ki, joka siinä määrin mieltyi tähän 
koskelaiseen isäntään, että lainasi 
häneltä nimen Kirot-näytelmäänsä 
(1907) Mervien johtajalle. Lisäksi 
pani Linnankoski poikansa nimeksi 
Urmas, mitä tietä nimi kulkeutui 
kalentereihin ja tuli sitä kautta 
yleiseksi etunimeksi. Kun akatee
mikko Kustaa Vilkuna teki etu- 
nimikirjansa, selitti hän, että »Ur
mas on muunnos nimestä Armas». 
Kun hänelle tiedotettiin nimen al
kuperä, ryhtyi hän asiaa tutkimaan 
ja totesi, että Urmas-sana on van
haa virolaista perua.

Sorvaston muiden talojen nimien 
synnystä voisi kysyä yhtä ja tois
ta. Mitä merkitsee yleinen Kärri- 
nimi? Mitä merkitsee Mattari? Ja  
mistä juontaa juurensa vähäsorvas- 
tolainen talonnimi Nakki? Ei kai 
se ole kortinpeluusta lähtöisin?

Someron talojen nimiä on yri
tetty silloin tällöin selittää. Vit
kalle ja Huinallekaan ei liene löy
detty tyydyttävää selitystä. Sen si
jaan sellaiset nimet kuin Kiiru ja 
Hoppu ovat ilman muuta olleet 
haukkumanimiä.

Sananlasku sanoo, ettei nimi 
miestä pahenna. Tämä vakaumus 
näyttää olevan yleinen, sillä mo
net hyvinkin humoristiset talojen 
nimet ovat säilyneet sukuniminä 
vielä senkin jälkeen, kun suvut 
ovat taloista siirtyneet pois.

Viime vuosisadan lopulla ja vielä 
tämän vuosisadan alullakin kau
punkilaistuminen oli nimiin näh- 
denkin muotia. Niinpä Karmaisten 
Uuden Värrin pojat luopuivat kaik
ki vanhasta nimestään ja ottivat 
nimen Tähtinen. Niin teki Väinö 
Aaltosen isoisäkin, Halikkolan Ju l
iaan isännäksi tullut Matti Värri.
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Tarina friimuurarista

»Kotiseutu»-lehden ensimmäises
sä vuosikerrassa 1910 (siv. 283) 
julkaistaan seuraava E. Vihervaa
ran muistiinmerkitsemä »kansan 
kertomus friimuurarista»:

Somerolla Längsjön kartanon 
herra oli ittens pirulle myyny. Hän 
oli 'friimuurari’. Hän sai pirult pal
jon rahaa, ettei raha koskaan lop- 
punu. Joka ilta herra huusi kolme 
kertaa »ptrusui, ptrusui». Sitt kun 
herra oli kottoo pois, niin piikan 
piti huutaa (ptrusui). Herra oli 
kuukauren suvella pois. Ain kun 
hän kottii tuli oli hän kovin laiha 
ja huono.

Määräajan päästä piti pirun tulla 
ottamaan herraa. Oli yks yö kun 
piru tuli vaunujen kanssa, kaks he- 
vost eres. Oli yks humaus kun se 
tuli. Kun herra tiäsi määräajan, 
niin oli hän koonnut papin ja 
kummat ( =  kummit) kamariis. 
Kun piru tuli, niin hän kysyi: »On
ko herra kotona?» Pappi vastas et
tei täällä ole ketään kun äsken kas
tettu laps. Herra oli juuri ennen 
pirun tuloa uurestaan kastettu ja 
oli hänelle annettu uus nimi. Pappi 
istu sängyn lairalla ja herra makas 
hänen takanaan. Piru ain sano, mi
tä rikoksi pappi oli tehnyt ennen. 
Pappis vastas ain: »Niin olen teh- 
ny, mutten tee ennää».

Piru meni lopuit pois, ett oli 
yks humaus. Tuli ja valkia leiskus 
hevosten siaramista. Herran frii- 
muurarin aika oli loppunut.

Nälän kulkemisesta
Koskella vanhat ihmiset muisti

vat aikoinaan seuraavanlaisen ho
keman:

Nälkä tuli Närpist, 
kysy tietä Tilkasiin.
Poikkes Maunun aitan ali.
Maunu näki akkunasta.
Huusi: »tules veljen vellinkill,

. tälle tähkäjauhoselle».
Nälkä tuli sitt: Sano:
Ohhoh veljen vellinkii, 
kun on kaaliiki seas.

Erään toisen muistiinpanon mu
kaan nälkä ei löytänyt Karinaisissa 
tietä Tilkasiin, joten se meni (Loi
maalle) »Iitan piitan päälle ja py
syi siellä koko ilkiän ikänsä.»

Koskella mitattu elokuun sade
määrä oli 172 mm eli noin kolman
nes vuotuisesta sademäärästä. Kah
tena päivänä satoi yhteensä 40 mm 
eli lähes puolet elokuun sateesta.

Nuorison 

muistosäekirjoista

Entiseen aikaan useimmilla nuo
rilla tytöillä oli muistovärssykir- 
jansa, joihin ystäviä ja kylänmiehiä 
kehoitettiin kirjoittamaan muistosä- 
keensä. Nämä säkeet olivat »yhteis
tä tavaraa», sillä mitään uusia sä
keistöjä ei keksitty. Paljon käytetty 
oli säkeistö:

»Onni olkoon osanasi 
elämäsi retkellä, 
sievä sulho rinnallasi 
vihkimises’ hetkellä.»

Yhtä paljon käytetty oli myöskin 
seuraava säkeistö:

»Jos oisi mieli sulia, 
niin kuin on mulla, 
niin ryysyt yhteen lyötäisiin 
ja yhdestä kupista syötäisiin.»

Jo s lukija tuntee tuollaisia muisto- 
värssykirjoja vuosikymmenien ta
kaa, kehoitamme niistä poimimaan 
tyypillisiä säkeistöjä lukijaimme 
iloksi.

Heta ja Kaisa 
rakentajina

»Kotiseutu»-lehden vuosikerrassa 
1910 (siv. 369) kertoo Eelis Ke- 
sälä, että syyskuun 22 päivänä 
1910 syttyi Koskella T.l. Partelan 
Sepän tilalla talon vanhanemännän 
ulkohuonerakennus nokivalkeasta 
tuleen ja paloi poroksi. Rakennuk
sen mukana paloi myöskin rehu- 
lato, jonka päädyssä oli vuosiluku 
1718 sekä kirjoitus: »Rakensit tä
män huoneen Heta ja Kaisa». Ra
kennus oli siis peräisin isonvihan 
ajoilta. Kesälä kuitenkin huomaut
taa, että vanha kansa ei puhunut 
»isosta vihasta» vaan »isonrysssän 
ajoista».

Maamiesseuran monipuolisesta 
kurssitoiminnasta ovat kirjanpito- 
kurssit saavuttaneet runsaasti mie
lenkiintoa, kertoo agrol. Martti 
Tirkkonen. Kymmenen kurssilaista 
on kerrallaan opiskellut maatalous- 
kirjanpitoa, joka tulee jokaiselle 
viljelijälle pakolliseksi uuden vero- 
tustavan astuttua voimaan. Vain 
harvat maanviljelijät pitävät nykyi
sin tarkkaa kirjanpitoa tilansa tu
loista ja menoista. Tämä on to
distuksena siitä, että kynä on ras
kain työase maanviljelijän kädessä 
työpäivän jälkeen.
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Laskeeko nuorien elintaso

naimisiinmenon jälkeen?

Viime aikoina on aina silloin 
tällöin kuultu esitettävän väite, et
tä nuoriso on aikamme taloudelli
nen ylimystö. Tähän sanontaan 
on luonnollisesti suhtauduttava va
rauksella, sillä nuorten tulot ovat 
hyvin vaihtelevia.

Parhaiten edellä esitetty väite 
pitänee paikkansa ansiotyössä käy
vien nuorten suhteen, joita on noin 
60 %  kaikista 15—25-vuotiaista 
nuorista. Tällä ryhmällähän on 
säännölliset tulot ja kuitenkin jok
seenkin pienet säännölliset menot, 
sillä useimmat asuvat vielä van
hempiensa kodeissa ja maksavat 
kotiin vain pienen osan tuloistaan 
jos ollenkaan. Muu osa nuorten 
tuloista menee suoraan kulutuk
seen, lähinnä ylellisyysluontoiseen 
kulutukseen, sillä nuorten on to
dettu käyttävän pääasiassa vaattei
siin enemmän rahaa kuin minkään 
muun ikäryhmän. Tämä on totta 
varsinkin nuorten naisten kohdalla, 
sillä erään ruotsalaisen tutkimuk
sen mukaan esim. 22-vuotias nai
maton nainen kuluttaa vuodessa 
kaksi kertaa niin paljon rahaa vaat
teisiin kuin vastaavan ikäinen nai
misissa oleva nainen. Naimattomat 
nuoret miehet ylittävät tässä suh
teessa myös tuntuvasti naimisissa 
olevat ikätoverinsa, joilla on muita 
rahareikiä yllin kyllin.

Vaikka nuorilla on hallussaan 
huomattavia rahasummia, säästää 
vain pieni osa heistä tuloistaan 
säännöllisesti, osa silloin tällöin. 
Monet eivät ole säästämismielessä 
avanneet pankin ovea koskaan. 
Luonnollista on, että lyhyellä täh
täyksellä ajatellen säästäminen tun
tuu jokseenkin laimealta vaihtoeh
dolta verrattuna niihin houkutuk
siin, joita liikkeet runsaine tavara- 
valikoimineen nuorille tarjoavat. 
Nuorisomuotihan elää kukoistus
kauttaan ja alati vaihtuvana se 
määrää myös rahojen kulkutien. 
Jokainen haluaa seurata muotia, 
jos ei muuten niin osamaksukau
pan avulla.

Tähän nuorten vähäiseen säästä
miseen eivät kuitenkaan ole syy
päitä vain nuoret, osa syystä on 
myös meidän vanhempien. On näet 
todettu, että tuloiltaan keskitason 
perheissä totutetaan ammatissa toi
mivat nuoret kuluttamaan noin 80 
%  enemmän kuin mitä näiden 
nuorten tuottava työpanos edellyt
täisi. Nuorilla on täten edessään 
suuri elintason lasku omaa kotia ja 
perhettä perustettaessa. Tämä voi
taisiin kuitenkin suurelta osalta 
välttää, jos vanhemmat ajoissa opet

taisivat lapsensa käsittelemään ra
haa ja suunnittelemaan taloutensa.

Osuuskassajärjestö on tahtonut 
antaa oman panoksensa nuoriso- 
säästämisen edistämiseksi nuoriso- 
tilin muodossa. Nelivuotisen ole
massaolonsa aikana tämä nuorten 
oma tilimuoto, johon sisältyy ha
luttaessa vuoden säästämisen jäl
keen lupaus säästöjen suuruisesta 
lainasta normaaliehdoin, on autta
nut monta nuorta oman kodin tai 
yrityksen perustamisessa ja opiske
lemaan lähdettäessä. Pitkällä täh
täyksellä ajatellenhan on selvää, et
tä nuori, joka on oppinut suunnit
telemaan varojensa käytön ja asioi
maan pankissa, on hyvin varustau
tunut ratkaisemaan niitä taloudelli
sia ongelmia, jotka myöhemmin elä
mässä tulevat eteen.
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Sunnuntaina elokuun 13 päivänä 
täytti Yläneellä 85 vuotta tilan
omistaja, maanviljelysteknikko Ju 
ho A. Ojala. Merkkipäivänään jou
tui hän monenlaisen huomion koh
teeksi. Pitkin päivää kävi lähetys
töjä ja ystäviä pirteässä kunnossa 
olevaa »teräsvaaria» onnittelemas
sa. Tällöin tuotiin Ojalalle myös
kin Kosken T.l. Osuuskassan kuk
kalaite, jonka yhteydessä merkki
päivän viettäjää kiitettiin siitä, että 
hän oli kassan lehdessä »Koskelai
sessa» julkaissut laajat lapsuuden- 
muistelmansa »Olen Koskelta ko
toisin».

Ojala kertoi, että hän kirjoitti 
nämä muistelmansa lähinnä perhe
piiriä varten, mutta kun ne sitten 
julkaistiin »Koskelaisessa» on nii
den johdosta tullut paljon kiitoskir
jeitä. Näin siis »Koskelainen» on

tehnyt palveluksen kotiseutuaat- 
teelle ja ennen muuta koskelaisuu- 
delle. Muuten oli Ojala tehnyt 
»Koskelaisen» tekstistä muistel
miensa puitteissa siistin leikekir
jan, mihin oli kerääntynyt »vanhaa 
Koskea» koskevaa tekstiä kaikkiaan 
175 sivua.

Mutta tämä koskee vain osaa 
Ojalan muistelmista. Hän nimittäin 
on pitänyt päiväkirjaa kaikkiaan 64 
vuotta ja täten on jokapäiväisen 
aherruksen tuloksena kertynyt 
tekstiä 10 700 sivua.

Syntymäpäivävieraat luonnollises
ti saivat tutustua Ojalan monipuo
liseen kotiseutumuseoon. Sitä pait
si ilmeni, että päivän sankarin 
muisti oli konsanaan kuin miehuu
den parhaina päivinä. Ja  tällä mo- 
nipuolisuusmiehellä kyllä riittää 
muistelemista, sillä hänen harras
tuksensa ovat ulottuneet kaikille 
mahdollisille aloille. Nuorenpana 
oli hän esim. monipuolinen urhei
lija ja kunnostautui erityisesti pai
nonnostossa.

Meillä on aikaa 
ratsastaa myös 
lapsilisien ja 
kansaneläkkeiden 
maksupäivinä...
Niin selvää ja mukavaa.
Rahat tulevat heti 
maksupäivinä tilille  
osuuskassaan 
kasvamaan korkoa.
Ja ne voi nostaa 
milloin vain.
Pistäytykää 
Tekin osuuskassassa 
täyttämässä valtakirja  
ja asiat luistavat 
koko vuoden.

Käykää OSUUSKASSASSA-muuta ei tarvita

A urasen K irjapaino, Forssa 1967


