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Isänmaata ja itsenäisyyttä 
ilman koristeita

—  Minkälainen oli joulukuun kuudes 50 vuotta sitten?
—  Ei sen kummempi kuin mikään muukaan päivä. Sa

teinen ja harmaa. E i kukaan puhunut itsenäisyydestä. Teh
tiin työt entiseen tapaan.

Näin tämän päivän koskelainen, joka on kokenut itsenäi
syyden aamunkoiton. Ilmeisesti myllerrykset olivat vuosi
kymmenten ajan olleet niin suuria, ettei yksi päivä, jolloin 
eduskunta hyväksyi senaatin itsenäisyysjulistuksen, tuntu
nut sen kummemmalta. Itsenäisyyteen oli kasvettu vähi
tellen, vuosisatojen aikana. Koska meidän maassamme ei 
ollut koettu maaorjuutta kansalle oli periytynyt isästä poi
kaan vapaudenkäsitys. Oltiin tietoisia omasta kansallisesta 
kulttuurista, oli saatu kansakoulut, jotka olivat opettaneet 
isänmaallisuuden arvot. Lukutaito oli yleistä. —  Eletyt sorto
vuodet olivat nostaneet isänmaallisuuden huippuunsa. Isän
maasta oli taisteltava, ennen ja heti itsenäisyyden jälkeen. 
Jokainen sukupolvi joutui sen tekemään, viimeksi nykyinen 
keskipolvi. Sille selvisi sodassa, mitä merkitsevät isänmaa, 
vapaus ja itsenäisyys.

Entä nykynuoriso? Sen ei ole tarvinnut kestää elintarvike
pulaa, vaatepulaa, kiväärintulta, ilmahälytyksiä ja sankari- 
hautajaisia. Ilmeisesti osalle nuorisoa ei isänmaallisuuskäsite 
ole selvinnyt, koska se on valmis heittämään sen romukop
paan vanhempien ihmisten »voohotuksena». Tällaista on 
kuultu aivan lähiaikoina esim. radiosta. Valitettavasti nämä 
'radikaalit’, jotka omaa elämänuomaansa etsiessään kaatavat 
perimänsä elämänarvot, saavat yksin äänensä kuuluviin.

Tässä Koskelaisessa on annettu puheenvuoro koskelaisnuo- 
rille. Heidän itsenäisyyden juhlavuoden kilpakirjoituksiaan 
on poimittu muidenkin luettavaksi. Nuorimpien kirjoitta
jien isänmaa on oma koti, kotipiha leikkipaikkoineen. He 
tuntevat sen omakseen, ja  heillä on siihen henkiset siteet. 
Mutta myös vanhemmille isänmaa on siellä, missä ovat juu
ret, koti, työ ja leipä.

Entä sitten itsenäisyys? Puolen vuosisataa sitä on eletty, 
yritetty säilyttää se ja onnistuttu. Puoli vuosisataa sitten 
tiedettiin, mitä se oli, mutta tiedetäänkö nyt? Koskelaisen 
päätoimittaja yritti saada siihen vastauksia eräässä osuus- 
kuntakokouksessa, mutta epäonnistui. Jokainen, jolle kysy
mys esitettiin, luopui yrityksestä, koska kysymys oli liian 
vaikea tai jokainen teki sen itselleen vaikeaksi. Ja  kuitenkin

meillä on itsenäisyyden merkki, oma lippu, ja  yksilön va
paus. Saa viljellä yhtä hehtaaria tai sataa hehtaaria, vapaus 
perustaa tehdas tai olla perustamatta, vapaus lähteä maasta 
ja pistäytyä maan rajojen ulkopuolelle, vapaus omiin mieli
piteisiin ja vapaus niiden puolustamiseen. Eikö se kaikki ole 
itsenäisyyttä, ilman seremonioita ja korulauseita, arkipäivän 
todellisuutta ja arkipäivän itsenäisyyttä.

Mitä sanookaan nuori kansakoululainen Anne Lintuaho 
tässä lehdessä: »M inusta Suomen olot ovat ihan tarpeeksi 
hyvät. Monet muut maat ovat paljon huonommassa asemas
sa». Se on totta. Se pitäisi vaan kaikille opettaa. Puhutaanpa 
näistä hyvistä oloista kotona. Otetaan tavaksi puhua koko 
perheen kesken yleisistä, omaa kotiseutua, maata ja mui
takin maita koskevista asioista, päivän asioista, taloudesta 
ja politiikasta. Silloin selvenevät lapsille ja nuorille monet 
asiat. He oppivat tarkkailemaan olosuhteita, oppivat muo
dostamaan omia mielipiteitä ja oppivat myös puolustamaan 
niitä. Opetetaan kotona lapsille, että itsenäisyyden tunnus
merkkiä, Suomen lippua, on myös tervehdittävä, jos se ohit
taa meidät esim. uusien ylioppilaiden rivistössä. Pysähdymme 
siksi hetkeksi, miehet ottavat lakin päästään, ja me kaikki 
pysäytämme traktorimme, automme ja polkupyörämme. Ope
tamme myös lapsille, että samaan aikaan kun he istuvat 
ruokapöydässä, sadat tuhannet heidän ikäisensä tekevät 
kuolemaa ruoan puutteessa, kuolevat nälkään. On parasta 
kieltäytyä kohteliaasti syömästä, jos ei pidä ruoasta, kuin 
moittia sitä ja jättää jälkeensä syömättömät annokset. Meillä 
on kyllä vapaus ruoan moittimiseen, mutta eri asia on, 
olemmeko me tämän vapauden arvoiset.

Näin itsenäisyyspäivänä tulee mieleen eräs nuori muuta
mien satojen kilometrien päästä. H än ei uskaltanut kutsua 
ulkomaista ystäväänsä kotiinsa, koska pelkäsi hyvien naapu- 
reittensakin ilmiantavan hänet poliisille. Hänellä ei ollut 
oman maansa karttaa, koska sen myynti oli kielletty. Hän 
tiesi, ettei koskaan pääsisi matkustamaan maansa rajojen 
ulkopuolelle, ja hänen oli puhuttava kuiskaten purnatessaan 
jostakin. M utta hän rakasti isänmaataan, hänellä oli palava 
isänmaallisuus, kuitenkaan hänen isänmaallaan ei ollut va
pautta eikä itsenäisyyttä.

Silloin sellainen isänmaa, jolla on itsenäisyys, on vieläkin 
arvokkaampi

K. K :lä
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TÄTÄ M IE L T Ä  O L E M M E . . .
O  Itsenäisyyden juhlavuoden kirjoituskilpailuun osallistui 900.000 nuorta. 

0  Kosken M artti Ollisen aine pääsi loppukarsintaan, mutta ei yltänyt palkinnoille.

Järjestäessään Suomen itsenäisty
misen 50-vuotisjuhlallisuuksia ja 
kuluvan vuoden viettämistä suo
malaisen työn, kulttuurin ja kan
sanvaltaisen yhteiskunnan juhla
vuotena, valtioneuvoston asettama 
Suomen itsenäisyysjuhlavuoden 
1967 neuvottelukunta toimeenpani 
maan kaikille koululaisille ja opis- 
tolaisille kirjoituskilpailun. Kirjoi
tuksen päämääränä oli saada mah
dollisimman moni nuori ottamaan 
omakohtaisesti kantaa Suomen it
senäisenä kansana olemiseen ja sen 
merkitykseen kansallisen kulttuurin 
synnyssä, omaleimaiseksi kehittä
misessä ja suomalaisen yhteiskun
nan tulevaisuuden kaikinpuolisessa 
rakentamisessa.

Syyskuun 15. pnä 900 000 Suo
men koululaista kirjoitti koulus
saan aineen, jota he olivat saaneet 
kotona valmistaa. Jokaisesta kou
lusta lähetettiin kunkin sarjan pa
ras kirjoitus valtakunnalliseen lop
pukilpailuun. Niiden kirjoittajat 
saavat kunniakirjat, jotka jaetaan 
koulujen itsenäisyysjuhlissa. Eri 
koulumuotojen jokaisen sarjan par
haat kirjoittajat pääarvostelulauta- 
kunta kutsuu 4. 12. 1967 Helsingis
sä pidettävään palkintojenjakotilai- 
suuteen, jossa heille annetaan kun
niakirjat ja palkinnot. He saavat 
myös osallistua itsenäisyyden valta
kunnalliseen pääjuhlaan Helsingis
sä.

Pääarvostelulautakuntaan kuulu
vat puheenjohtajana fil.maist. Mar
jatta Väänänen sekä jäseninä kou
luneuvos Lauri Järvi, ylitarkastaja 
Niilo Lehtonen, ylitarkastaja Eero 
Lemola, valtiot, toht. Reijo Wile
nius, yliopettaja Börje Mattsson, 
kouluneuvos Urho Tuomola ja val- 
tiotiet. maist. Kyösti Toivonen.

Koska Koskenkin koulujen par
haat kirjoitukset oli heti kilpailu
jen jälkeen lähetettävä arvostelu
lautakunnalle ja koska niitä ei pa
lauteta sen vuoksi, että ne tallen
netaan tutkijoiden käyttöön,' voi 
»Koskelainen» opettajien luvalla 
julkaista vain lähinnä parhaat ai
neet.

Kansa- ja kansalaiskoulu jen  
aineiden aiheet:

I sarja I I I— IV  luokat: Rakkain 
leikkipaikkani; Meidän kylän merk
kihenkilöitä; Kotipaikkani liikenne- 
pulmia; Miksi on mukavaa olla

suomalainen; Kotini on Suomessa; 
Kerron suvustani; Jos olisin pre
sidentti.

I I  sarja V—V I luokat: Ennen 
oli elämä ankaraa; Retki kartalla; 
Suomen rajalinjaa pitkin; Paikka
kuntamme merkkihenkilöitä; Oma 
urheilupaikkani; Miksi on muka
vaa olla suomalainen; Isä on ollut 
sodassa; Mitä Suomessa säilyttäi
sin, mitä muuttaisin.

I I I  sarja, kansalaiskoulu: Mei
dän jengi; Mistä leipäpuuni; Mitä 
Suomessa säilyttäisin, mitä uudis
taisin; Maaseutu muuttuu; Suuri 
hiljainen pyhäkkö; Miksi on muka
vaa olla suomalainen; Mitä itsenäi
syys mielestäni tarkoittaa.

Oppikoulujen aineiden  
aiheet:

I— III  luokat: Kotiseutuni näh
tävyyksiä; Elämää kerrostalossa; 
Olin talkoissa; Kun sain palkin
non; Sankarihaudalla; Kun esitin 
ohjelmaa itsenäisyysjuhlassa; Isäni 
(äitini) ammatti; Toivekotini.

IV—V luokat: Oma kirkkoni; 
Ennen oli elämä ankaraa; Suoma
lainen maisema parhaimmillaan; 
Miten liikenne saataisiin turvalli
semmaksi; Suomalaisen hengen
suuri saavutus; Isänmaallisuus en
nen ja nyt; Kirjoitan Suomesta ja
panilaiseen lehteen; Tarvitaanko 
huippu-urheilua; Pop-kulttuurin 
puolesta ja sitä vastaan; Kun vie
tämme itsenäisyytemme 100-vuotis- 
juhlaa.

Lukion aineiden aiheet:

Isäin usko —  minun uskoni; 
Suomen kansalaisen arvokkaimmat 
oikeudet; Jokin ratkaiseva vaihe it
senäisen Suomen historiassa; Suo
malaisen hengen suuri saavutus; 
Isänmaallisuuden uusia muotoja; 
Pienen kansakunnan mahdollisuu
det nykymaailmassa; Kasvattaako 
koulu itsenäisiä ihmisiä; Onko Suo
mi kehitysmaa; Kotimaakuntani ke
hittäminen; 18-vuotiainako vaali
uurnille; Kunnioittamani suomalai
nen; Ristilipun symboliikka; Mies
ten ja naisten välinen työnjako; 
Kirjoita hyvinvointivaltiosta (keksi 
itse otsikko); Yhteiskunnallinen 
epäkohta, jonka haluaisin korjata; 
Merkitseekö isänmaa kaikille sa
maa; Maailmanrauhan mahdollisuu
det.

I sarja
Jaakko Mikkola 
Satopään kansakoulu

RAKKAIN
LEIKKIPAIKKANI

Rakkain leikkipaikkani oli 
santakasa. Antti piti siinä ai
na santaa, kun hän teki tiiliä. 
Siinä oli kesällä lämmin paik
ka. Talvella siinä oli myöskin 
suojaisaa. Vaikkei siinä ollut
kaan talvella santaa, ei se silti 
menettänyt viehätystään. Tal
vella leikin siellä usein oman 
pikku traktorini kanssa, kesäl
lä taas keltaisella autollani. 
Siellä irtosi monesta lelusta 
pyörä. Santa oli siinä lämmin
tä, sinne oli hauska haudata 
jalat ja kädet. Minulla oli sii
nä paljon leikkitaloja ja pel
toja. Ne menivät aina rikki, 
kun Antti otti santaa. Mutta 
minä tein uuden, aina niin 
kauan, että väsyin. Olin siellä 
joskus jopa niin myöhäiseen, 
että minua jo alettiin etsiä. 
Siellä minun katepillaristani 
hukkuivat telaketjut.

Se oli hauska leikkipaikka, 
mutta nyt se on jo ruohottu
nut. Minä olisin varmasti leik
kinyt siellä kauemmin jollei 
Antti olisi myynyt pois tiili- 
konettaan.

II sarja
Raija Tiensuu VI Ik. 
Tapalan kansakoulu

ENNEN OLI ELÄMÄ 
ANKARAA

Ennen Suomessa kärsittiin 
nälkää ja kurjuutta, nyt on 
asia toisin. Enää ei tarvitse 
kenenkään kärsiä puutteesta. 
Meidän vaatteemme olivat ri- 
saisia seikä elämäntavat kurjia, 
mutta kaikki muuttui aika
naan. Silloin kaikkien oli tyy
dyttävä vain elämään huonois
sa oloissa. Rahanpuute vallitsi 
kaikkialla maassamme. Sai
rautta oli paljon, mutta työtä 
oli tehtävä ja ankarasti. Tal
vella pakkasen paukkuessa 
saimme kärsiä kylmyydestä ja 
ruokaa oli vaikea saada. T al
vella lumessa möyrien saim
me etsiä jotakin syömistä, jos 
teki mieli elää. Riista oli mel
kein ainoa ruokamme mitä sai

talvella, ja  sitäkin joutui itse 
pyydystämään metsistä. Olom
me ovat muuttuneet puutteet- 
tomiksi ja me saamme kaik
kea mitä haluamme. Kenen
kään ei tarvitse kärsiä nälästä,, 
liasta eikä kurjuudesta. Niin 
ovat asiamme nyt, mutta se 
oli ankaraa aikaa, se vanhan
ajan aika.

III sarja
Anne Lintuaho VII Ik. 
Tapalan kansakoulu

MITÄ ITSENÄISYYS  
MIELESTÄNI 

TARKOITTAA

Itsenäisyys on laaja käsite. 
Esimerkiksi ihminen tai maa 
voi olla itsenäinen. Ihminen 
on itsenäinen eli täysikasvui
nen, kun hän täyttää kaksi
kymmentäyksi vuotta. Ihmisel
le itsenäisyys merkitsee äänioi
keutta. Sitten hän voi itsenäi
sesti päättää kaikki asiansa. 
Maalle itsenäisyys merkitsee, 
että maalla on oma hallinto. 
Suomella on myöskin om a kie
li ja  lippu. Muutamat maat 
ovat toisen maan vallan alla. 
Silloin maa ei ole itsenäinen. 
Joulukuun kuudentena päivä
nä Suomi on ollut itsenäisenä 
50 vuotta. Sitä ennen Suomi 
oli Venäjän vallan alla, ja vielä 
sitä ennen Ruotsin alusvaltio- 
na. Kovalla sotimisella ovat 
suomalaiset päässeet itsenäi
siksi. Mutta sisua siinä on 
tarvittu. M utta kyllä suoma
laisilla sisua riittää. Monen 
miehen henki on mennyt so
dassa. Mutta urhoina he ovat 
kaatuneet. Ja  maansa puolesta 
he ovat henkensä vaaranta
neet ja jopa uhranneet. Pal
kaksi he ovat saaneet »tuhan- 
ten järvien» kauniin maan. 
Maamme ei ole kovinkaan 
suuri, mutta olemme tyyty
neet siihen, minkä saimme. Ja  
kyllä minäkin olen tyytyväi
nen ja onnellinen. J a  luulta
vasti muutkin ovat. Mene ja 
tiedä. Minusta Suomen olot 
ovat ihan tarpeeksi hyvät. 
Monet muut maat ovat pal
jon huonommassa asemassa. 
Moni on tyytymätön ja lähtee 
pois maastamme. Sitä minä en 
tekisi. Jo s saisin vaihtaa
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maamme johonkin muuhun sa
mankokoiseen maahan, niin en 
vaihtaisi. Suomi on minulle 
niin rakas. Jo s maamme olisi 
jonkun mahtivaltion alla, voisi 
olla toisin. Itsenäisyys merkit
see ainakin minulle paljon. Tä
tä mieltä minä olen itsenäisyy
destä.

I sarja
Sirkka Lehtinen III A  
Kosken Yhteiskoulu

ELÄMÄÄ KERROS
TALOSSA

En ole koskaan itse asunut 
korkeammassa kuin kaksiker
roksisessa talossa, mutta suku
laisteni ja tuttavieni kertoman 
mukaan ei elämä kerrostalossa 
ole kaikkein miellyttävintä.

Voin kuvitella istuvani työ
pöytäni ääressä jonkin korkean 
asuinrakennuksen toisessa ker
roksessa, vaikkapa Turun kau
pungissa. Edessäni on pino 
koulukirjoja, joita aion ryhtyä 
lxikemaan. Otan esille algeb
ran oppikirjan ja alan miettiä 
erästä harjoitustehtävää. Auto
jen, raitiovaunujen ja moot
toripyörien äänet kantautuvat 
sekavana meluna korviini. Sei
nän takaa kuuluu urheiluselos
tajan kimeä ääni. Yritän kes
kittyä tehtävääni, mutta tahto
matta huomioni keskittyy ylä
puoleltani kuuluvaan pianon
soittoon. Jokin kohta kappa
leesta menee väärin ja soittaja 
uusii soittonsa, alkaa uudel
leen ja lopettaa taas. Se her
mostuttaa minua ja heitän al
gebran kirjan hyllylle. Katson 
lukujärjestystäni: historiaa,
suomea, englantia. Tartun his
torian oppikirjaani ja avaan 
sen. »Germaanien kulttuuri» 
on läksykappaleeni otsikko. 
Samaan aikaan joku tamppaa 
mattojaan jossakin ylimmistä 
kerroksista. Suuri, musta pö
lypilvi leijailee ikkunani ohit
se. Kurottaudun seuraamaan 
sitä. —  Siellä se menee, leijai
lee keveästi tarttuen alimman 
kerroksen parvekkeella riippu
viin vuodevaatteisiin, pudoten 
sitten maahan pienten poikien 
ja tyttöjen päälle. He touhua
vat tomeran näköisinä pienine 
lapioineen ja kannuineen pi
han hiekalla. Yksi heistä te
kee hiekkakakkua, toinen kip- 
paa muoviautonsa santalastia 
pihaan.

»Ovatkohan nuökaan lapset 
onnellisia tuolla pölyssä, ah
taalla, pylväin rajatulla pihal
la», ajattelin itsekseni, »en mi
nä ainakaan olisi.»

Tuumin, olivatkohan ger
maanilapset onnellisia, kun 
heidän ei tarvinnut asua tällai

sissa taloissa, leikkiä ahtailla 
pihoilla ja kuunnella moottori
ajoneuvojen melua. Minä aina
kin olisin ollut onnellinen, 
mutta ehkä lapset pohjimmil
taan pitävätkin tuollaisesta 
elämästä. En  tiedä. Ainakin 
heillä on tilaisuus leikkiä yh
dessä. Kuitenkin ihmiset ovat 
tällaiset talot itselleen tehneet, 
niinpä heidän on myöskin niis
sä asuttava, tahtoivat sitten 
taikka eivät.

II sarja
Aino Anttila IV A 
Kosken Yhteiskoulu

OMA KIRKKONI

Monta kertaa kotona olles
sani, kun jokin asia painaa mi
nua, kaipaan pientä kaksinoloa 
Jumalan kanssa. Silloin pujah
dan aina omaan yksityiseen 
kirkkooni ja  puhun siellä kaik
k i asiat selviksi Jumalan kans
sa ja Hän antaa avun.

Tämä kirkkoni ei ole mi
kään varsinainen kirkko, vaan 
se on sellainen pieni, autio 
metsäaukea, jonne ei kukaan 
muu ihminen ole koskaan ek
synyt. Minäkin löysin sen ai
van sattumalta ollessani käve
lyllä metsässä.

Se on varmasti kaunein kirk
ko, mitä koskaan olen nähnyt. 
Kesällä siellä on vihreät seinät 
ja korkealla sinivalkoinen kat
to. Hongat toimivat kirkon ur
kuina, joita tuuli soittaa. Lin
nut ovat kirkkoni laulukuoro. 
Silloin ne säestävät kun itse 
laulan kiitosta Jumalalleni. Jo s 
joskus olen aivan hiljaa ja 
kuuntelen, voin selvästi kuul
la, kuinka ruohot, kukkaset ja 
eläimetkin rukoilevat Jumalaa 
ja kiittävät Häntä.

Talvella taas kirkkoni on 
erilainen. Se on paljon juhla
vampi. Sen lattiat ja seinät 
ovat valkeat ja hohtavat viat
tomuuden ja puhtauden ver
tauskuvana. Taivaan sini taas 
luo turvallisuutta. Urutkin soi
vat talvella raskaammin ja 
tummemmin. Tämä tummuus 
antaa hyvän taustan lumen 
valkoisuudelle ja kirkkaudelle.

Jum ala itse toimii kirkossa
ni pappina ja antaa tarpeelli
sen lohdutuksen.

Vaikka kirkkoni onkin enem
män käytössä kesällä kuin tal
vella koulun vuoksi, en silti 
unohda sitä kokonaan talvella
kaan. Se on ollut minulla pik
kutytöstä asti ja siellä käymi
sestä on tullut mukava tapa, 
jonka haluaisin jättää jälkeeni 
nuoremmille sisarilleni.

III sarja
Jukka Alihanka VIII lk  
Kosken Yhteiskoulu

MITÄ AJATTELEN TELE
VISIOMAINONNASTA

Mainostauko —  yllättäen 
kuin salama se välähtää kuva
ruutuun kesken mitä mielen
kiintoisimman esityksen tai 
mitä miellyttävimmän taide- 
elämyksen. Se palauttaa katso
jan tiukasti maan pinnalle kek- 
sipakkausten ja  kahvilaatujen 
maailmaan. Kesken karmivan 
ja verisen kauhufilmin luo 
mainostauko turvallisuuden 
tuntua ja kotoisuutta kodin te- 
levisioyleisön järkyttyneisiin 
mieliin tuomalla kuvaruutuun 
uuden ja täysin hampaille vaa
rattoman hammasharjan. —  
Kustantaja on puhunut.

Televisio on ylivoimaisesti 
tehokkain mainostusväline. Se 
Ohittaa sanomalehden ja muut 
mainostusvälineet niin selvästi, 
että tuskin on mahdollista, et
tä mainostajat koskaan siitä 
luopuisivat. Television avulla 
mainokset pystyvät työnty
mään huoneistoihin, joiden 
ovilla riippuu juliste: »K ai
kenlainen kaupustelu ja ker
jääminen kielletty». Olohuo
neen nurkassa seisoo tuo kau
pustelija eikä sitä kukaan aja 
pois.

M utta tuottajien on pakko 
mainostaa tuotteitaan. Kysyn
nän on noustava. Kuluttajien 
on tiedettävä, mitä heidän tu
lee kysyä. Talouden on pysyt
tävä tasapainossa. Koska mai
nonnalla —  ja eniten juuri te
levisiomainonnalla —  on hy
vin suuri merkitys liikemark- 
kinoilla, niin tuskin on enää 
syytä pohtia kysymystä, saisi
ko televisiossa mainostaa, vaan 
sitä, millä tavalla olisi mainos
tettava.

Ohjelman kustantaja haluaa 
oman puheenvuoronsa tavalli
sesti kesken ohjelman. Siten 
ei kukaan voi välttyä näkemäs
tä ja kuulemasta, mitä hänellä 
on sanottavanaan. Katsojan 
kannalta tämä tietenkin on 
epämiellyttävää. Hänet pako
tetaan kesken kaiken kiinnit
tämään huomionsa mainok
siin. Jo s mainokset sijoitettai
siin pelkästään ohjelmanume- 
roiden alkuun ja loppuun, olisi 
se jo katselijalle paljon miel
lyttävämpää. Tietenkin tämä 
myös heikentäisi mainonnan 
tehoa, kun televisio voitaisiin 
välillä sulkea pitkien mainos- 
filmien ajaksi.

Tärkeää olisi myös, että 
mainoksille asetettaisiin jon
kinlainen kontrolli ja määrät

täisiin raja, miten paljon kat
selijalle saataisiin valehdella. 
Suunnattomalla mainonnalla 
voidaan katsoja aivopestä ja 
saada vakuuttuneeksi vaikka 
esimerkiksi kielikokeen merki
tyksestä hammasmädän perin
nöllisyyttä heikentävänä teki
jänä. —  On lapsilta kiellettyjä 
filmejä, m utta ei lapsilta kiel
lettyjä mainoksia.

Televisionkatsoja, joka kim
paantuneena keskeytyneestä 
filminautinnostaan haluaa nos
taa syytteen mainosmiehiä vas
taan kotirauhansa rikkomises
ta, unohtaa, että mainosmie- 
hillä on pätevä puolustus tuke
naan: Jokainen sulkdkoon vas
taanottimen silloin kun ei ha
lua sitä katsella. Puolusteluksi 
ei auta kimpaantuneen televi
sionkatsojan huomautus, että 
televisio ei ehdi uudelleen 
lämmetä, ennen kuin varsinai
nen ohjelma taas jatkuu.

Martti Ollinen VII lk  
Kosken T.l. Yhteiskoulu

MAAILMANRAUHAN
MAHDOLLISUUDET

Kaikkina aikoina ihmisellä 
on ollut taipumus korostaa 
nykyisyyden merkitystä kään
nekohtana koko ihmiskunnan 
historiassa. Luultavasti se joh
tuu siitä, että ihminen on ny- 
kyisyystasoinen eläin, jolla 
kuitenkin on myös jonkinlai
nen vääristynyt kuva sekä 
menneisyydestä että tulevai
suudesta. Kaikin mokomin ha
luaisin välttyä tekemästä täl
laisia vääriä päätelmiä nyky
ajan merkityksestä, mutta ase- 
tekniikan valtava kehitys on 
todella jo nyt tuonut meidät 
vedenjakajalle, vapauden ja 
vastuun rajalle. Sen toisella 
puolen on pohjaton kuilu, toi
sella puolen sovittelun ja rau
han pitkä tie. Tällä hetkellä 
on voimassa pelon aikaansaa
ma horjuva status quo. Mutta 
se ei ratkaise mitään ja sitä
paitsi: kestääkö se?

Nykyajan suurin rauhan
kyyhky on Y K, joka on aina 
siellä, missä haisee palaneen 
ruudin käry. Sillä on edeltäjä
kin, kuten hyvin muistetaan: 
kansainliitto. Luultavasti myös 
on muistissa, kuinka sen kävi, 
se epäonnistui ennen tois
ta maailmansotaa täydellisesti 
rauhan turvaamispyrkimyksis- 
sään. Y K :n  kivijalka ei siis 
ole järin luja ja sitä paitsi siitä 
puuttuu merkittävin tämän
hetkisistä valtioista: Kiina.
Merkittävin se on sikäli, että 
sillä, nykyisestä kulttuurival-
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lankumouksesta huolimatta, 
on kortit vasta käsissään.

Viimetkesäinen Lähi-Idän so
ta oli hyvä koetinkivi Y K :n  
mahdollisuuksille ja ne voitiin 
huomata melkokevyiksi. So
dan pysäyttäjä ei suinkaan ol
lut Y K , vaan supervaltojen yh
teistyö. Voitiin todella huo
mata, ettei se nykyisellään, 
kassakriisin painamana ja il
man vakinaista armeijaa tai 
muuta painostusvälinettä, pys
tyisi kolmannen maailmanso
dan puhkeamista estämään. 
Tosiasia nimittäin on, että 
maailmassa ei suinkaan vallit
se rauha ja hyvä tahto, vaan 
kylmä aseiden tasapaino, joka 
ei ota huomioon ihmisyyden 
vastuuta ja vaatimuksia. Jo s 
tämä tasapaino horjahtaa, niin 
syttyy maailmanpalo, jonka 
kauheutta tuskin voidaan ku
vitella. Juuri tästä johtuu 
suurvaltojen halu lopettaa oh
justen torjuntajärjestelmän 
tuotannon kehittäminen. T a
sapaino horjahtaisi, jos toinen 
saisi sen valmiiksi ensin. Suur
valtojen yhteistyö on asia, jo
hon kannattaa kiinnittää huo
miota. Tämä jo siksi, että niil
lä on tarpeeksi painostusvoi- 
maa jonkin maailmaa uhkaa
van kriisin ratkaisemiseksi. 
Lisäksi maailmassa on tällä 
hetkellä lukemattomia prob
leemeja, jotka vaativat yhteis
työtä ja poliittisesti vakaita 
oloja. Tällainen on esimerkiksi 
väestön liikakasvun ongelma. 
Mikäli suurvallat saataisiin 
lyöttäytymään yhteen tutki
maan tämän ongelman selvit- 
tämismahdollisuuksia, saattai
sivat ne unohtaa ideologiset ja 
poliittis-maantieteelliset riitan
sa. Ainakin ne lähestyisivät 
toisiaan ja diplomatia siten sai
si mahdollisuutensa. Yleensä
kin kansainvälinen ajatteluta
pa ja rajojen poistaminen näh
däkseni toisi positiivisia tu
loksia. M utta ikävä kyllä, it
sekkyys on nykyisen tutkimus
työn pahin vika.

On ollut tapana korostaa 
pienten puolueettomien val
tioiden merkitystä maailman
politiikassa. Kenties olen vää
rässä, mutta minulle tästä on 
tullut jo kulunut fraasi, jonka 
suurvallan päämies lausuu 
pikkuvaltioon tekemänsä vie
railun yhteydessä. Tietysti ne 
eivät ole täysin vailla merki
tystä, mutta ainakin sitä on 
liioiteltu. Nykyisessä maail
massa näyttelee voima tär- 

Jatk. siv. 12

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

O suuskassa 
on nykyaikaa
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3  O-vuotis juhla
»Olette tehnyt pitkän ja tulok

sista rikkaan päivätyön Kosken T.l. 

Osuuskassan hyväksi ja siirtyessän- 

ne nyt eläkkeelle haluamme osuus- 

kassan puolesta muistaa Teitä», sa

noi osuuskassanjohtaja Urpo Kin

nala luovuttaessaan yhdessä johto

kunnan puheenjohtaja Veikko Man

nerin kanssa eläkkeelle siirtyneelle 

kassanhoitaja Sylvi Postille osuus- 

kassan muistolahjan.

Eroajaistilaisuudessa sai yli 30 

vuotta yhtäjaksoisesti Kosken T.L

Osuuskassan palveluksessa ollut 

Sylvi Posti vastaanottaa Osuuskas- 

sajärjestön ansiomerkin, jonka luo

vuttivat Varsinais-Suomen Osuus- 

kassaliiton toiminnanjohtaja Rauli 

Lännemaa ja Osuuskassavirkailijain 

Liiton toiminnanjohtaja Reijo Moi

sander.

»30-vuotisen sodan» päättymistä 

juhlittiin osuuskassaväen voimalla 

Sylvi Postin ollessa kunniavieraana. 

Tilaisuuden kuvat todistavat juhla

vaa tunnelmaa.

Varsinais-Suomen 
ensimmäinen osuus- 
kassa Loimaan 
Niinijoella

Varsinais-Suomen osuuskassaliik- 
keen historia on ilmestynyt. Histo
rian on kirjoittanut prof. Toivo 
Rinne ja aineiston keräystyön suo
rittanut agr. Veli Perttuli.

Historia kertoo mm. Keskuslaina- 
rahaston perustamisesta ja luettelee 
varsinaissuomalaiset perustajajäse
net, valtiopäivämies Kaarlo Wärrin, 
taloustirehtööri F. F. Björnin, 
kenraalimajuri Wilhelm von Krae- 
merin- sekä kauppaneuvokset Fred
rik von Rettigin ja Ernst Dahlströ
min. Maakunnan ensimmäinen 
osuuskassa perustettiin Loimaan 
Niinijoelle syksyllä v. 1902. Vasta 
1920-luvulla perustettiin useimmat 
osuuskassat maakuntaan.

ÄYRIN HINNAKSI 
11 PENNIÄ

Kosken valtuusto on hyväksynyt 
71 512 mk: aan nousevan lisätalous
arvion, joka vastaa 10 pennin äyrin- 
hintaa. Vajaus maksetaan osaksi en
tisistä säästöistä. Ennakkoveroäyrin 
hinnaksi valtuusto ehdotti 11 pen
niä.

Valtuusto on myöntänyt 32 yk
sityistielle avustuksia 7 004 mk. 
Kunnalliskotiin valtuusto päätti 
palkata kaksi osastoapulaista yöval- 
vonnan järjestämiseksi. Tarkoituk
seen varattiin 3 270 mk. Valtuusto 
on korottanut kunnan palkkalistoil
la olevien palkkoja M K L:n suosi
tusten mukaisesti. Valtuusto on 
edelleen myöntänyt Satopään kou
lun tien kunnostamiseen 300 mk, 
kansalaiskoulun talousrakennuksen 
kunnostamiseen 990 mk, Satopään 
yksityistielle 50 % :n  avustuksen 
peruskorjauksiin, joiden yhteissum
ma nousee 29 600 mk:aan.

METSÄNTAITAJIA
Lounais-Suomen maatalouskerho- 

piiriliiton ja Lounais-Suomen met- 
sänhoitolautakunnan Loimaan pii
rin maatalouskerholaisten metsä- 
taitokilpailussa Koskella elokuun 
lopussa sijoittui Hannu Salonen 
Koskelta 18—21-vuotiaitten sarjas
sa ensimmäiseksi 177 pisteellä. Sar
jassa oli 19 kilpailijaa ja muita voit
toja ei tässä sarjassa Koskelle tul
lut.

Alle 18-vuotiaitten sarjassa tuli 
neljänneksi koskelainen Riitta Mik
kola 137,5 pisteellä. Sarjassa oli 13 
kilpailijaa.

Piirin joukkuekilpailussa Koski 
tuli kolmanneksi 465,5 pisteellä. 
Humppila oli ensimmäinen 513,5 
pisteellä ja Mellilä toinen 485,5 pis
teellä.

Hyviä tuloksia
Kosken piirikunnallisissa kilpai

luissa 20. 8. Kosken Kaiun Heikki 
Luhtala hyppäsi pituutta 665 (I I  
sija), Taisto Lehti heitti keihästä 
48,78 ( I I I  sija), Hannu Hurme- 
rinta sai 800 metrillä ajan 2.07,2 
( I I  sija) ja Heikki Luhtala 3-loi- 
kassa tuloksen 13,06 ( I I  sija).

Nuorten kuulantyönnössä Pertti 
Kokki oli toinen tuloksella 9,54 ja 
Martti Kokki B-sarjassa ensimmäi
nen tuloksella 13,75.

Kosken Osuuskassan  
syyskokouksessa
todettiin talletusten lisääntyneen 
kuluvan tilikauden aikana 8 137 
mk. 30. 9. 66— 30. 9. 67 välisenä 
aikana talletukset lisääntyivät 
671 294 mk. Luotonannossa on tili
kauden aikana ollut vähennystä 
2 322 mk. 30. 9. 66— 30. 9. 67 väli
senä aikana luotonanto lisääntyi 
566 130 mk. Maankäyttölainan pää
töksiä on ollut 88 500 mk. Kassan 
hallintoneuvostoon valittiin Urho 
Tamminen, Eino Salonen, Jaakko 
Seppä, Mauno Mäntynen, Mikko 
Jalli, Aarne Saari, Torsten Silvola 
ja Paavo Tuominen sekä tilintar
kastajiksi Mikko Nurmi ja Aulis 
Saarinen. Kokouksen avasi Orvo 
Puolaviita, puheenjohtajana toimi 
Huugo Siikarla ja sihteerinä Urpo 
Kinnala.

*

Osuuskassan hallintoneuvosto 

valitsi lokakuun 10. pnä pitä
mässään kokouksessa johtokun

taan edesmenneen Aadi Katte- 
luksen tilalle lehtori Seppo Pak
kasen ja varajäseneksi maanvilj. 

Markku Jallin. ..
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Keskituotos lisääntyi 136 kiloa

TARKKAILUVUO DEN 1966—67 TU OTOKSET

O m i s t a j a lehmien
luku

rotu maitoa voi-
rasvaa

1. Könönen Jaakko 2,6 Ay 7659 323
2. Levonen Matti 5 Ay 6643 312
3. Nikki Aarne 3,6 Ay 6863 298
4. Lehtilä Vilho 5 Ay 5640 280
5. Alhaisi Olavi 7 Ay 6373 279
6. Virtanen Aaro 4 Ay 5694 275
7. Välimaa Antti 4,6 Ay 6614 271
8. Jalli Mikko 6,3 Ay 6515 270
9. Ollinen Paavo 5,5 Ay 6823 265

10. Naumi Ilkka 7,8 Ay 6133 264
11. Naumi Pentti 7,4 Ay 5776 264
12. Toivonen Keijo 10,1 Ay 6078 257
13. Virtanen Yrjö 6,7 Sk 4971 256
14. Vähätalo Tapio 3,3 Sk-Ay 5748 253
15. Nuotila Reino 3,5 Ay 5984 245
16. Pullinen Toivo 3,3 Ay 5642 244
17. Pellonperä Pauli 3,7 Ay 5508 244
18. Väinölä Elma 2,6 Ay 5550 243
19. Saari Erkki 11 Ay 5462 242
20. Virtanen Martti 16 Sk 4664 238
21. Lähde Lauri 1,8 Ay 5271 237
22. Kattelus Allan 6,6 Ay 5630 236
23. Takamaa Paavo 5,7 Ay-Sk 5018 234
24. Laakso Eeli 3,7 Ay 5159 232
25. Tiensuu Eero 5,4 Sk 4505 231
26. Kujala Väinö 6,5 Ay 5344 229
27. Nummela Alpo 5,4 Ay 5013 229
28. Rosti (perik.) 6,9 Sk-Ay 4927 229
29. Ahola Lauri 6 Sk-Ay 4757 228
30. Simola Väinö 7,8 Ay 5034 227
31. Mäkinen Hannes 4,3 Ay 4870 226
32. Hokka Aarne 8,9 Ay 5141 225
33. Mikkola Eero 2,4 Ay 5040 223
34. Uusitupa Matti 5,6 Ay 5217 222
35. Tuomola Kai 7,3 Ay 4840 222
36. Patjas Erkki 5 Sk 4682 222
37. Uotila Esko 5,6 Ay 5222 221
38. Haapanen Yrjö 4,7' Ay 5002 221
39. Kallio Antti 9,3 Ay 4982 220
40. Urmas Tuomo 6,7 Ay 4903 220
41. Teivonen Reino 6,3 Ay 4393 220
42. Mutkala Eero 5,6 Ay 5060 219
43. Beranger Martti 7,3 Ay 4982 219
44. Lammi Svantte 7,2 Ay 4928 219
45. Vesala R. (perik.) 5 Ay 4460 217
46. Uutela Väinö 7 Ay 5050 216
47. Rahkonen Martti 14,3 Ay 4957 214
48. Raitanen Eino 5,9 Ay 4886 214
49. Tamminen Eino 5,4 Ay 5273 213
50. Reiman J. (perik.) 9,3 Ay 4644 213
51. Manner Veikko 2,3 Ay 5155 212
52. Raitanen Sylvi 4 Ay 4723 212
53. Heinonen Reino 9,3 Ay 4830 210
54. Lahtinen Reino 4,5 Ay 4764 209
55. Kokki J. (perik.) 3,1 Sk 4628 209
56. Aarnio Sigrid 4,7 Ay 4570 209
57. Peltola Arvo 3,5 Ay 4419 209

O m i s t a j a lehmien
luku

rotu maitoa voi-
rasvaa

%

% 58. Luhtala Toivo 8,1 Ay 4695 208 4,4
59. Jalli Martti 6,5 Sk-Ay-Fr 4601 207 4,5

4,2 60. Haapasalo Kalle 2,8 Ay 4570 207 4,5
4,7 61. Tuittu Vilho 5 Ay 4886 206 4,2
4,3 62. Raitanen Mikko 6,2 Sk 4817 205 4,2
5,0 63. Haavisto Ilmari 6,2 Ay 4930 203 4,1
4,4 64. Simola L. (perik.) 9,7 Sk 3905 203 5,2
4,8 65. Tamminen Uuno 6,7 Sk 4517 201 4,4
4,1 66. Kärri N. (perik.) 7,9 Ay 4513 201 4,4
4,1 67. Kanasuo Arvo 6,4 Ay 4814 200 4,2
4,5 68. Uusitalo Yrjö 4,4 Ay 4551 200 4,4
4,3 69. Väinölä Eero 8,3 Sk-Ay 4318 200 4,6
4,6 70. Kulo Toivo 9 Ay 4911 199 4,1
4,2 71. Koivunen Olli 6,8 Sk 4419 199 4,5
5,2 72. Penttilä Esko 6,8 Ay 4743 198 4,2
4,4 73. Koskinen Raimo 4 Ay 4669 197 4,2
4,1 74. Tiensuu Eino 5,4 Sk-Ay 4617 197 4,3
4,3 75. Manni Torsti 6,7 Ay ' 4524 197 4,4
4,4 76. Salonen Eino 5,5 Sk 4165 197 4,7
4,4 77. Vähätalo Janne 9,6 Sk 3941 197 5,0
4,4 78. Haavisto Kustaa 5,8 Ay 4658 196 4,2
5,1 79. Urmas Lauri 7,9 Sk 4482 196 4,4
4,5 80. Uusitalo Arvi 5,3 Sk 4373 195 4,5
4,2 81. Liipola Tyyne 10 Sk 4252 195 4,6
4,7 82. Mikola Jyri 5 Ay 4035 195 4,8
4,5 83. Petranen Kauko 4,8 Ay 4351 194 4,4
5,1 84. Virtanen Jaakko 4,3 Sk 4270 194 4,5
4,3 85. Seppä Toivo 8,6 Ay 4767 191 4,0
4,6 86. Lähteenmäki Onni 5,3 Ay-Sk 4311 190 4,4
4,6 87. Puolaviita Orvo 9,3 Sk 4302 190 4,4
4,8 88. Ojala Vilho 6,5 Ay 4190 187 4,5
4,4 89. Puras A. 9,9 Ay-Sk 3927 187 4,8
4,6 90. Luhtala Ilkka 6,4 Ay 5045 185 3,7
4,4 91. Leino Olavi 7,5 Ay 4611 185 4,0
4,4 92. Heinonen Nikolai 4,7 Ay 4532 185 4,1
4,3 93. Savela J .  (perik.) 5,0 Ay 4296 185 4,3
4,6 94. Kärri Into 10,7 Ay 4592 184 4,0
4,7 95. Nyholm Tauno 3,9 Ay 4554 184 4,0
4,2 96. Hörkkö Uuno 10,6 Ay 4304 182 4,2
4,4 97. Kallio Aimo 4,9 Sk 3804 182 4,8
4,4 98. Nieminen Eino 4,6 Ay 4274 181 4,2
4,5 99. Kujala Arvo 4,8 Ay 4069 180 4,4
5,0 100. Selänne Pekka 4,8 Ay 3940 180 4,6
4,3 101. Urmas Onni 7 Sk 3913 178 4,5
4,4 102. Koskinen Reino 3 Ay 4102 177 4,3
4,4 103. Kattelus Pauli 7,1 Sk 4027 175 4,4
4,9 104. Rinne Toivo 5,4 Ay 4666 173 3,7
4,3 105. Tamminen Antti 8,7 Sk 4079 173 4,3
4,3 106. Sintonen Aati 8,3 Sk 3677 173 4,7
4,4 107. Välimaa Seppo 6,6 Ay 3947 171 4,3
4,0 108. Ojala Kaimo 4,5 Ay 3907 169 4,3
4,6 109. Heinonen Frans 3,6 Sk 3980 168 4,2
4,1 110. Uusitalo Toivo 14,3 Ay 4078 164 4,0
4,5 111. Siikarla Hugo 11,6 Sk 3595 160 4,4
4,3 112. Saarinen Unto 7,0 Ay 3483 160 4,6
4,4 113. Karvonen Viljo 9,3 Ay 3862 159 4,1
4,5 114. Mäki Vieno 6,5 Ay 3813 157 4,1
4,6 115. Virtanen Aarne 11,2 Sk 3367 151 4,5
4,7 116. Nurmi Aimo 4 Ay 3355 151 4,5
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Tilatankkeja  ehkä Koskellekin
•  Osuusmeijerin hallitus on päättänyt ensi vuonna tutkia 

m ahdollisuuksia tilatankkien hankkim isesta koskelaisille 
karjanom istajille, kertoo isännöitsijä Saarimaa. Ensim m äi
nen tehtävä on tehdä kustannuslaskelm at. Tähän asti tonka- 
kuljetus on tullut maksamaan m eijerille n. 1,6 p/l. Osuus
m eijeri vuokraa tilatankit karjanom istajille, jolloin tämän 
on m aksettava m yös huollosta. Karjanomistaja voi lunas
taa tankin m yös itselleen. Kuitenkaan tankkeja ei ole saa
tavissa kuin vasta aikaisintaan 1,5— 2 vuoden kuluttua, 
sillä kysyntä on suuri. Missä maitoa on paljon, kannattaa 
tilatankki. Lahden seudulla ovat parhaat maitomäärät. T i
laa kohden lähetetään m eijeriin maitoa 50 l/pv. Pienin  
tankin om istava tila lähettää 75 litraa maitoa m eijeriin  
päivässä. Koskella lähetetään tilaa kohden keskim . 30 1. 
Hyötynä on ajansäästö, koska m aidonkuljetusastioita ei tar
vitse käsitellä. Monet tilat ovat hankkineet sen vuoksi pari 
lehmää lisää. Maito voidaan hakea tilalta m yös m ihin vuo
rokauden aikaan tahansa. Maito jäähtyy m yös heti tankissa. 
Haittapuolena on palautetun kuoritun maidon probleema. 
Missä se kuljetetaan takaisin? Tällä hetkellä tankkien h in
nat vaihtelevat, joten niiden tarkkaa hankintakustannusta  
osuusm eijeri ei toistaiseksi voi tehdä.

Kertomus Kosken T.l. Tark
kailuyhdistyksen toiminnasta 
tarkkailuvuodelta 1966— 67

Tarkkailussa oli mukana 116 
tilaa, joilla oli 740 lehmää. 
Edelliseen vuoteen verrattuna 
lehmäluku oli pienentynyt 15 
lehmällä, kun taas tiloja oli 
kaksi enemmän.

Kustannukset: Meijerin ja 
valtion avun lisäksi perittiin 
karjanomistajilta 13 mk leh
mää kohden.

Tuotanto: Keski tuotos nou
si edellisestä vuodesta 136 
maitokilolla ja 4 voirasvakilol- 
la. Lisäys oli jonkinverran suu
rempi kuin maanviljelysseuran 
alueella keskimäärin. Varsi
nais-Suomen maanviljelysseu
ran alueen karjojen keskituo- 
tos oli 4891 kg maitoa ja 222 
kg voirasvaa, 4,54 % , mikä 
on toiseksi korkein tulos Eu
roopassa. Tämän ylittää ai
noastaan Ruotsin Hallandin 
alueen keski tuotos.

Kosken tarkkailuyhdistyk
sen keskituotos on 4705 kg 
maitoa ja 208 kg voirasvaa.

Eri piirien keskilehmäluvut 
ja tuotokset:

tiloja lehmiä maitoa vr %

1. 31 187 4884 219 4,5
2. 26 185 4703 205 4,4
3. 28 167,6 4667 207 4,4
4. 31 200,6 4567 201 4,4

Veikko Manner

Elokuun 10. päivänä 1967 maa
talousministeriö antoi päätöksen 
maatilamaidon tilasäiliöistä ja kul- 
jetustankeista. Tämä päätös, joka 
on annettu maidontarkastuslain 
(558/46) 5 §:n sekä maidontarkas- 
tuksen suorittamisesta ja maidon 
laatuvaatimuksista annetun maata
lousministeriön päätöksen (157/66) 
12 §:n nojalla, tuli voimaan 15. 
pnä syyskuuta 1967.

Tilasäiliön asennus ja hoito

Jos maito kuljetetaan tilalta mei
jeriin kuljetustankissa, johon sa
malla keräilymatkalla kootaan 
useamman kuin yhden tilan mai
toa, on tilalla oltava kooltaan riit
tävä, kylmäkoneistolla varustettu 
eristetty säiliö. Säiliön ja siihen 
kuuluvien laitteiden ja koneiden 
on valmistusaineeltaan, rakenteel
taan ja tyypiltään oltava maatalous
koneiden tutkimuslaitoksen hyväk
symä. Tästä hyväksymisestä on 
tehtävä merkintä helposti havaitta
vaan kohtaan säiliöön. Säiliöitä, 
joista tämä hyväksymismerkintä 
puuttuu, ei siis pidä hankkia.

Päätöksessä on säiliöiden valmis
tajia varten hyvin yksityiskohtaiset 
määräykset säiliöiden kylmäteknilli- 
sistä ominaisuuksista. Säiliö on va
rustettava helposti luettavalla läm
pömittarilla ja sellaisella automaat
tisella lämmönsäätimellä, joka pitää 
maidon 4— 6 C-asteisena.

Säiliö asennetaan maitohuonee
seen niin, että säiliön ja maitohuo
neen puhtaanapitoon ja huoltoon 
jää riittävästi tilaa. Maitohuoneelle 
ja sen varusteille asetetaan seuraa- 
vat vaatimukset:

—  Lattian on oltava kestävästä 
aineesta ja pinnaltaan sellainen, et
tä se on helppo pitää puhtaana. Te- 
räshierretty betoni on sopiva ra
kennusaine.

—  Lattia on viemäröitävä ja sen 
on oltava riittävästi kallellaan vie- 
märiaukon suuntaan.

—  Seinien ja katon on oltava si- 
leäpintaisia, jotta ne voidaan pi
tää puhtaina.

—  Maitohuone on ilmastoitava. 
Raittiin ilman sisäänottoaukkoa ei 
saa sijoittaa lantalan, käymälän, 
AlV-säiliön tai muun sellaisen koh
teen läheisyyteen, joista voi tulla 
maitohuoneeseen hajua, pölyä, no
kea, likaa tai muita vaikutteita, jot
ka voivat huonontaa maidon laatua.

—  Maitohuoneeseen on saatava 
riittävästi taloustarkoituksiin sovel
tuvaa vettä painejohdosta.

—  Lämpimän veden tuottamista 
varten on oltava tarvittavat lait
teet. Juoksevaa kuumaa vettä eivät 
nämä määräykset välttämättä edel
lytä, vaan muuripatakin välttää. 
Muuripata tai ainakin sen lämmitys- 
aukko olisi sijoitettava maitohuo
neen ulkopuolelle, jotta vältyttäi
siin roskilta ja pölyltä, eikä synty
nyt lämpö haittaisi maidon jäähdy
tystä.

—  Kuljetusneuvolla on päästä
vä niin lähelle, että säiliön tyhjen- 
nysaukon ja ajoneuvon vastaanotto- 
aukon väli on enintään 5 metriä. 
Tankkiauton pysäköintipaikalta on 
päästävä maitohuoneeseen ilman, 
että joudutaan kulkemaan lantalan, 
eläinsuojan, puuliiterin tms. tilojen 
kautta.

Maitohuone on »pyhitetty» mai
dolle, siellä ei saa

—  Pestä pyykkiä
—  Valmistaa eläinten rehua
—  Polttaa tupakkaa

—  Varastoida väkilannoitteita, 
rehuja tms. aineita ja tarvikkeita. 
Poikkeuksen muodostaa meijeristä 
palautettu eläinrehuksi tarkoitettu 
kuorittu maito pystöissä tai vastaa
vissa astioissa säilytettynä. Kuorit
tu maito saa olla myös hapatettua.

Tilasäiliön puhdistuksesta sääde
tään seuraavaa:

—  Tankkiauton kuljettajan tai 
henkilön, joka huolehtii tilasäiliön 
tyhjennyksestä, on heti tyhjennyk
sen tapahduttua taloustarkoituksiin 
soveltuvalla painevedellä letkua 
käyttäen huuhdeltava säiliö, jotta 
maitojätteet eivät pääse kuivumaan. 
Mikään ei tietenkään estä talon
väkeä suorittamasta tätä huuhte
lua, mikäli se on paikalla säiliötä 
tyhjennettäessä.

—  Mahdollisimman pian talon
väki suorittaa säiliön ja muiden 
maidon kanssa kosketuksiin tule

vien laitteiden perusteellisen puh
distuksen ja  desinfioinnin valmis
tajan ohjeita kirjaimellisesti nou
dattaen. Näiden ohjeiden olisi ol
tava niin painettuja, että ne voi
daan kiinnittää näkyviin kosteisiin
kin tiloihin.

—  Pesu- ja desinfektioaineet se
kä puhdistusvälineet on säilytettävä 
niille varatussa paikassa ja uusitta
va tarpeen vaatiessa.

Milloin tilasäiliö asennetaan lai
tumelle se on suojattava sateelta, 
pölyltä ja eläimiltä. Puhdistuksessa 
ja hoidossa noudatetaan edellä lue
teltuja määräyksiä soveltuvin koh
din. Jätevesi on johdettava pois, 
koska maahan imeytynyt maito ru
peaa nopeasti haisemaan ja kerää 
kärpäsiä. Eräs kotimainen valmis
taja ilmoittaa, että säiliöitä on saa
tavissa myös traktorin 3-pistenosto- 
laitesovitteisina. Tällöin kuljetus 
laitumelle käy mukavasti. Tässä yh
teydessä lienee ajateltu sitäkin 
mahdollisuutta, että säiliö kuljetet
taisiin laitumelle lypsyn ajaksi ja 
tuotaisiin sen päätyttyä takaisin 
maitohuoneeseen. Tähän menette
lyyn liittyy kuitenkin niin monia 
pulmia, että sitä käytännössä tus
kin toteutetaan.

Maidon siirtäminen tilasäiliöstä
kuljetustankkiin

Määräysten mukaan maito on lä
hetettävä tilalta viimeistään kahden 
vuorokauden kuluttua lypsystä. 
Yleensä tankkikeräilyssä maito nou
detaan tiloilta joka toinen päivä. 
Tällöin joudutaan säiliöön, jossa 
on aikaisemmalta lypsykerralta jääh
dytettyä 4—6 C-asteista maitoa, li
säämään uutta lypsylämmintä mai
toa, jolloin säiliössä oleva maidon 
lämpötila luonnollisesti nousee. Tä
mä sotii aikaisemmin hyväksyttyjä 
periaatteita vastaan, mutta käytän
nön sanelema pakko riittänee tä
män perusteeksi. Tällaista haaleata 
maitoa ei saa kuitenkaan heti siir
tää auton kuljetustankkiin, vaan 
sitä on jäähdytettävä vähintään puo
len tunnin ajan niin, että kylmän 
ja lämpimän maidon seoksen läm
pötila jälleen laskee 4— 6 C-astee- 
seen. Yksityisissä takauksissa saa
daan kuljetustankkiin siirtää 7 C- 
asteistakin maitoa, jos tankissa en
nestään on niin paljon kylmää 
maitoa, että 7 C-asteisen maidon 
lisäämisenkään jälkeen sen lämpö
tila ei ylitä 6 C-astetta. Tyhjentäes- 
sään säiliötä on tankkiauton kul
jettajan tarkistettava maidon läm
pötila. Jos se ylittää 4- 6 C-astetta, 
merkitsee hän tämän muistiin ja 
ilmoittaa meijerille.

Milloin sähköhäiriön tai muun 
syyn johdosta maitoa ei voida ti
lan säiliössä asianmukaisesti jääh
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Vasemmalla Paavo Tuominen vierellään Seppo Vesterinen.

Antti Kesälä kyntää.

dyttää, on tästä viipymättä ilmoi
tettava meijerille, joka antaa tar
vittavat ohjeet ja järjestää maidon 
noudon tilanteen vaatimalla tavalla.

Maidontarkastamon toimesta tank
kiauton kuljettajalle annetaan luet
telo niistä tiloista, joiden maito on 
arvosteltu kulutusmaidon valmis
tukseen kelpaamattomaksi. Tällaista 
maitoa ei saa panna sellaiseen tank
kiin, jossa kuljetetaan kulutusmai
doksi hyväksyttyä maitoa.

Mikäli havaitaan, että maito ul
konäöltään, hajultaan tai maultaan 
selvästi poikkeaa normaalista mai
dosta, ei tällaista saa ottaa kulje
tettavaksi. Maatalousministeriön 
maaliskuun 18. päivänä 1966 anta
man päätöksen (157/66) määräyk
set siitä, millaista maitoa ei saa ti
lalta luovuttaa, koskevat myös 
tankkikuljetukseen tarkoitettua 
maitoa. Tästä aiheesta oli kirjoitus 
Karjatalouden vuoden 1966 nume
rossa 5 sivulla 158.

Tilan hyväksyminen

Tankkikeräilyyn saadaan ottaa 
mukaan vain sellaiset tilat, jotka 
asianomaisen maidontarkastamon 
johtaja on suorittamassaan katsel
muksessa hyväksynyt. Tällöin hä
nen on todettava, että säiliö, maito
huone kalustoineen ja laitteineen 
sekä pysäköintipaikka ovat nyt an
netun päätöksen mukaiset ja että 
lypsy ja maidon muu käsittely voi
daan suorittaa asianmukaisesti.

Poikkeukset
Pääsäännön mukaan kullakin ti

lalla on oltava määräysten mukai
nen tilasäiliö. Karjojen pienuuden 
tai heikkojen tieolojen takia jou
dutaan varsinkin tankkikeräilyn 
»sisäänajovaiheessa» tästä poikkea
maan. Muutenhan nämä määräykset 
pahasti jarruttaisivat tämän keräily- 
muodon yleistymistä. Jos taas sa
man reitin varrelta kuljetetaan mei
jeriin maitoa sekä tankeissa että 
pystöissä, ei saavuteta meijerin las
kemaa työn ja kustannusten sääs
töä. Nyt annettujen määräysten mu
kaan voidaan menetellä seuraavasti:

1) Pienimmät meillä myytävät 
kiinteät tilasäiliöt ovat vetoisuudel
taan 200 litraa. Kun tällainenkin 
on pienelle tilalle tarpeettoman suu
ri, voidaan käyttää pienempää siir
rettävää säiliötä, jossa ei tarvitse 
olla lainkaan laskuputkea. Kylmä- 
teknillisiltä ominaisuuksiltaan siir
rettävien säiliöiden on vastattava 
kiinteitä. Mukavimmin maito näissä 
jäähdytetään uppojäähdyttimellä. 
Saksassa ja Tanskassa tällaiset eri
tyisten käsirattaiden avulla siirret
tävät säiliöt ovat verraten yleisiä, 
meillä ei niitä vielä tiettävästi myy
dä. Tällaisen siirrettävän säiliön 
käyttöön ei tarvita erityistä lupaa, 
kunhan säiliö on maatalouskonei
den tutkimuslaitoksen hyväksymä.

2) Erityisistä syistä saadaan yk
sityisissä tapauksissa tankkikeräi

lyyn tarkoitettu maito säilyttää ti
lalla pystöissäkin. Maito on tällöin 
jäähdytettävä yhtä tehokkaasti kuin 
hyväksytyissä tilasäiliöissäkin ja säi
lytettävä 4— 6 C-asteisena. Tankki- 
keräilymaidon säilyttämiseen pys
töissä on saatava maidontarkasta
mon johtajan lupa.

Sekä siirrettävistä säiliöistä että 
pystöistä maito imaistaan tankkiin 
erityistä suukappaletta käyttäen, 
kuljetustankin imuletkua ei siis 
saa upottaa maitoon. Jos tien hei
kon kunnon takia tai muusta syys
tä tankkiauto ei pääse tilalle asti, 
saadaan siirrettävä säiliö tai pystöt 
maidontarkastamon johtajan luvalla 
kuljettaa tien varteen esimerkiksi 
maitolaiturille, jossa maito siirre
tään kuljetustankkiin.

Tämän päätöksen määräykset ei
vät koske sellaista tapausta, että 
jonkin tilan maito tuodaan meije
riin omassa säiliössä, johon ei pan
na muiden maitoa. Tällöin pätevät 
pystömaitoa koskevat määräykset.

Kun tankkikeräily on meillä nyt 
voimakkaasti leviämässä, oli välttä
mätöntä, että siitä annettiin selvät 
ohjeet. Nämä määräykset eivät var
maankaan ole viimeinen sana, vaan 
niitä jouduttaneen tarkistamaan, 
kun saadaan enemmän kokemusta. 
Tämän päätöksenkin rajoissa voi
daan jonkin verran joustaa, sen 14. 
§:ssä on maatalousministeriön eläin- 
lääkintöosastolle annettu valta 
myöntää poikkeuksia. Näin välty
tään siitä, että liian ahtaat mää
räykset jarruttaisivat normaalia ke
hitystä.

Lahden seudun 
meijeriosuuskunta

aloitti ensimmäisenä Suomessa mai
don tankkikeräilyn vuonna 1966. 
100 tilalle asennettiin tilasäiliöt ke
väällä 1966. Nyt on tilasäilöjä jo 
240. Yksi tankkiauto kerää 120 ti
lan maidot kahta vuoroa ajaen. Mi
käli maidontuotanto on runsasta 
jollakin alueella, yksi tankkikeräily- 
auto voi ottaa vastaan ja kuljettaa 
meijerille kahden miehen työpanok
sena noin 5 milj. litraa maitoa vuo
dessa. Saman maitomäärän keräämi
nen pystökuljetuksena vaatii Etelä- 
Suomessa neljä autoa ja kuusi mies
tä. Lisäksi meijerillä pitää pystöke- 
räilyssä olla vastaanottajana ja tyh
jentäjinä noin neljä työntekijää.

Tankkikeräilyn aloittamiseksi on 
tehtävä laskelmia. Laskettava, pal
jonko maidon kuljetus tankeissa 
maksaa litraa ja kilometriä kohden 
ja verrattava sitä pystökuljetuskus- 
tannuksiin. Myös tiloilla tilasäilön 
pääomakustannus maitolitraa koh
den on laskettava, koska on kysy
mys meijerin kustannuksista. Tila- 
säiliöt ovat meijerin omaisuutta ja 
Lahden meijeri on perinyt tilasäi- 
liöistä vuokraa 0,06 penniä maito
litraa kohden.

Maailman kyntömestari Paavo 

Tuominen osallistui tuomarina Kos

kella lokakuun 24. pnä pidettyi
hin kyntökilpailuihin. Tilaisuuteen 
liittyi Paavo Tuomisen oma kyntö- 

esitys sekä konekonsulentti Reima 

Tannerin selostus aurojen asen

nuksesta kynnön onnistumisessa. 

Kosken kyntömestariksi selviytyi 

Antti Kesälä. Kilpailijoita oli seit
semän.

Kosken maatalouskerhoyhdistys 

ja maamiesseura järjestivät kilpai

lun Rauhalinnan pellolla, joka oli 
hiesunsekaista aitosavea. Arvostelu

lautakuntaan kuuluivat Paavo Tuo

minen, Reima Tanner, Seppo Ves

terinen, ja Alpo Yli-Liipola. Ylei

sessä sarjassa tulokset olivat: 

Kosken T.l. kyntömestari ja I 

palkinto sekä kiertopalkinto Antti 
Kesälä 76,3 pist., II  palkinto Pent

ti Teivonen 75,5 pist., I I I  palkinto 
Tuomo Urmas 70,6 pist., IV  p 

Matti Muurinen 67,5 pist. V pal

kinto Hannu Laakso 65,6 pist., ja 
VI palkinto Kalle Vinha 61,7 pist. 

Nuorten sarjassa kilpaili vain yk
si, Juhani Hörkkö, joka sai 66,4 

pist.
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Puolesta ja vastaan taidemuseokiistassa
0  Usean vuoden ajan on taidemuseohanke antanut aihetta lehtien palstoille. 
% »Koskelainen» kirjaa tapahtumat asianosaisten lausunnoilla.

K ai Tuomola:

Puheenvuoro 
taidemuseon puolesta

Kuluneen syksyn aikana me 
koskelaiset olemme saaneet 
julkisessa sanassa aivan ylen
palttista »kiitosta». Liipolan 
taidekokoelmaräkennuksen vii
västyminen on saanut kulttuu
ripiirit täkajaloilleen ja sen- 
saationälkäiset toimittajat niin 
lehdistön palstoilla kuin kuva
ruudussakin puhuvat pysyväs
tä kulttuuriskandaalista. Olem
me saaneet kuulla kunniamme 
ja erikoisesti kunta, kokoel
man omistajana, on osoitettu 
syyllistyneen korvaamatto
maan laiminlyöntiin.

Monet koskelaiset kyselevät 
yllättyneinä: mistä nyt täm
möinen kohu ja syyttely, mistä 
asia on kiinni?

Tosiasia onkin, että taide- 
kökoelmaräkenmiksen raken
taminen on viivästynyt luvat
toman kauan. Asialla on kiire. 
Ilmeisesti lehdistön asiaan 
puuttuminen tarkoittaakin rat
kaisun nopeuttamista. On hy
vä kuulla mitä meistä sano
taan, ehkä osaamme ottaa sen 
opiksi.

Viljamakasiini oli tarkoitet
tu tilapäissuojaksi kokoelmal
le, nyt on yli kymmenen vuot
ta vierähtänyt. Jokainen ym
märtää, että tällainen taide ei 
ole siellä oikeassa ympäristös
sä. Vaikka se ei tuhoutuisi- 
kaan, se sittenkin tarvitsee ar
vonsa mukaisen säilytyspai
kan, tilat, jossa on väljyyttä 
ja valoa, lämmintä ja siistiä.

Tämä Liipolan taidekokoel
ma on liian arvokas enää 
pidettäväksi tilapäissuojassa. 
Asianmukaisen rakennuksen 
rakentaminen sille on kos
kelaisten kunniavelvollisuus. 
Ajatelkaamme sitä suurta koti- 
seuturakkautta, jota prof. Lii- 
pola on osoittanut synnyinseu- 
tuaan kohtaan. Kun monet ny- 
kykoskelaiset ostavat asunto- 
osakkeita Turusta siirtyäkseen 
sinne vanhuuden päivinään, tu
levat professori ja rouva Lii- 
pola Keski-Euroopan suurista 
kulttuurikeskuksista ja muka
vuuksien keskeltä viettämään

elämänsä ehtoota tänne hiljai
selle maaseudulle. J a  kyllä L ii
polan kokoelmalla olisi ottajia 
ollut, niin kuin nyt Tampere
kin. Olisivat varmasti rakenta
neet ylväät monumentit veis
tosten tyyssijaksi, kuten teki 
Turku Aaltoselle. Olisivatpa 
vielä maksaneet, jos olisivat 
saaneet.

Mutta paljon maailmaa näh
neen ja siellä mainetta niittä
neen Liipolan suurena rakkau
tena oli syntymäseutu ja sen 
talonpoikainen väestö, jonka 
verta ja lihaa taiteilija itsekin 
tuntee olevansa. Kosken T.l. 
kunta sai vastaanottaa lahjana 
nämä Liipolan »kootut teok
set» ainoana toivomuksena, et
tä kokoelma säilytettäisiin yh
tenäisenä ja asianmukaisissa ti
loissa, jossa se säilyisi ja olisi 
jälkipolvienkin nähtävänä.

Tämä velvoitus kunnan pi
täisi jo vihdoinkin toteuttaa. 
Sitä vaatii jo kunnan maine ja 
varmasti sitä hartaasti odottaa 
vielä keskuudessamme elävä 
iäkäs taiteilijavanhus itse. On
pa hän vielä ilmoittanut, että 
hänellä on itsellään vielä mel
koinen määrä valmiita veistok
sia, jotka hän lahjoittaisi sa
maan kokoelmaan, jos puhut
tu museorakennus rakenne
taan. Muuten hän on ilmoitta
nut myyvänsä ne Tampereen 
kaupungille, jdka on niistä 
kiinnostunut.

Samalla kuin tämä velvoitus 
tulisi täytetyksi, tulisi kunnal
le erinomainen matkailunähtä
vyys. Nykyisin kunnat uhraa
vat paljon vaivaa ja varoja saa
dakseen matkailijat poikkea- 
laan alueelleen. Kunnostetaan 

nähtävyyksiä, rakennetaan lei
rintäalueita, uimahalleja, sau
noja ym. Se on nykypäivän ke
hittynyttä kunnallispolitiikkaa.

Meillä täällä Koskella ei ole 
luonnonerikoisuuksia, ei kau
niita ranta-alueita tai muita, 
joilla saisimme kunnan mat
kailun kartalle. M utta tämä 
taidekokoelma uusine museo- 
rakennuksineen on sellainen 
harvinaisuus, jota hyvin mai
nostettuna ja esiteltynä tullaan 
kaukaakin katsomaan. Tietä
mäni mukaan tämä on suurin 
ja arvokkain yhtenäinen ko

koelma maassamme toistaisek
si. En  pidä ollenkaan mahdot
tomana, että muutaman vuo
den tai vuosikymmenen kulut
tua Liipolan veistotaiteen tun
teminen tulee kuulumaan, jos 
nyt ei ihan jdkaisen, niin aina
kin jökaisen kulttuuri-ihmisen 
yleissivistykseen. Silloin tämä 
kokoelma tulee arvoonsa ja se 
vetää matkailijoita puoleensa. 
Ja  tällainen matkailunähtävyys 
tuo kymmenessä tai viidessä
toista vuodessa rakentamisvai
heessa sijoitetut miljoonat ta
kaisin.

Vertailun vuoksi kerrotta
koon, että Sääksmäellä avat
tiin viime kesänä Eem il Vik
strömin veistoskokoelma ylei
sölle. Kooltaan se on pienem
pi kuin tämä Liipolan kokoel
ma käsittäen satakunta teosta. 
Kolmen ensimmäisen kuukau
den aikana oli kävijöitä 15 000 
eli lähes parisataa keskimää
rin päivässä. Pääsymaksuista ä 
2 mk kertyi tuloja jo 30 000 
trik, joten tästä huomaamme, 
että matkailukohteet voivat ol
la hyvin kannattaviakin, kos
ka viisipäiväinen työviikko li
sää matkailua.

Vaikka meillä ei päästäisi- 
kään aivan näin suuriin lukui
hin, on tämä esimerkkinä meil
le vertauskelpoinen ja suuntaa 
näyttävä. Lisääntyyhän mat
kailu jatkuvasti ja uudet suku
polvet harrastavat entistä 
enemmän kulttuuriasioita, niin 
myös taiteita. Emmehän ra
kenna vain itseämme ja omaa 
sukupolveamme varten. Vähin
tään 50 vuotta on ajateltava 
eteenpäin. Piirustuksen ja tai
teitten opetuksessa tulee täl
laisella mallikokoelmalla ole
maan erinomainen hyöty, siksi 
museota olisi voitava käyttää 
myös opetustiloina. Samalla 
sen suojia olisi vastaisuudessa 
voitava käyttää ulkopuolisten 
taidenäyttelyjen paikkana, kos
ka nämäkin tulevina vuosina 
yleistyvät myös maaseudulla.

Taidemuseorakennusta kun
nan elimissä suunniteltaessa on 
esiintynyt myös vastustusta, 
jopa siinä määrin, ettei lisä
määräraha saanut taakseen 
enää määräenemmistöä, jonka 
se ilmeisesti olisi tarvinnut.

Ainakaan kunnanhallitus ei si
tä enemmistöpäätöksillä pistä
nyt täytäntöön ja asia on lää
ninhallituksessa.

Oppositio esittää vaihtoeh
tona, että tilat taidekokoel
malle rakennettaisiin jonkin 
tulevan kunnan rakennuksen 
yhteyteen. Tämä on kuitenkin 
veruke, jolla pyritään siirtä
mään museon rakentamista, 
kunnes se ehkä kokonaan rau
keaisi. Jo s samat kuutiot ra
kennetaan toisenkin talon yh
teyteen, ei siinä mitään sääs
tetä. Eikä sellaista rakenta
mista kunnalla ole edes näkö
piirissä, minkä yhteyteen se 
sopisi. Onhan selvää, että mu
seossa kävijät häiritsisivät 
minkä muun tahansa elimen 
työrauhaa.

Edelleen oppositio peruste- 
lee kielteistä kantaansa mm. 
sillä, että kunnalla on paljon 
muuta ja tärkeää rakennettavaa 
ja  rahanmenoa. Tällaisella pu
heella saa varmasti puolelleen 
paljon veronmaksajia, jotka ei
vät asioita täysin tunne, ja  sii
hen sillä ilmeisesti pyritään
kin. —  Sitä ei kukaan kunnal
lismies kiellä, etteikö kunnilla 
olisi edessään jatkuvasti ras
kaita velvoitteita. Mutta K os
ken T.l. kunnassa taidemuseo- 
rakennuksen toteuttaminen ei 
ole millään tavalla muun toi
minnan esteenä. Päinvastoin se 
tukee muuta toimintaa. Uskal
lan sanoa näin silmää räpäyttä
mättä, koska tunnen perusteel
lisesti kunnan talouden ja  tie
dän pitkäaikaisesta kokemuk
sesta, miten sitä on hoidetta
va. Oppositioon kuuluvat mie
het eivät ole vielä paljon mi
tään tehneet kunnan hyväksi.

Jo  sinä aikana, kun itse olin 
kunnan »rahakirstun» vartija
na, koottiin varat tämän taide
museon rakentamista varten. 
Siitä huolimatta kunnan talous 
ja  palvelutaso ovat hyvässä 
kunnossa. Kukaan ei myös
kään väittäne, että meillä kun
nan veroäyri olisi ollut korkea. 
Päinvastoin se on voitu pitää 
1— 2 penniä maakunnan yleis
tä tasoa alempana ja 3— 4 
penniä kaupunkien äyrinhin- 
taa halvempana. Tuona aikana
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varmistauduttiin myös valtion 
avustuksen saamisesta museon 
rakentamiseen.

Opetusministeriö onkin jo 
ilmoittanut tehneensä päätök
sen 50 000 markan valtion 
avustuksesta ja juuri saamani 
tiedon mukaan se voi vielä an
taa 15 000 mk kohonneisiin 
rakennuskustannuksiin. Oppo
sitio yrittää vieläkin jankuttaa, 
ettei valtio niin paljon anna. 
Oppositiolle voidaan sanoa, et
tä opetusministeriö on täysin 
rakentamisen puolesta ja sieltä 
on rahat luvattu.

Tarkoitusta varten ostettiin 
jo vuosia sitten tontti hautaus
maan vierestä. Siihen raken
nettuna tämä taidemuseo to
siaan tulee muun rakennuksen 
yhteyteen, koska paloasemara
kennuksen lämpökeskuksesta 
saadaan lämpö johdetuksi sin
ne. E i myöskään tarvitse ra
kentaa erillisiä vahtimestarin 
tiloja. Viime syksynä kunnan
valtuusto vahvisti lopulliset 
piirustukset ja teki lainvoimai
suuden saaneen rakentamispää
töksen. Sen mukaan töiden oli 
määrä alkaa aikaisin keväällä. 
Tämä toimeenpano puuttuu 
vielä. Kesä on vierähtänyt, pa
ras rakentamiskausi. Inflaa
tiot ja devalvaatiot syövät ra- 
kennuspääomaa, kustannukset 
nousevat ja jälleen voidaan 
osoittaa, että rahaa puuttuu. 
On tultu syksyyn, kohta tal
veenkin ja miehet kyselevät 
kunnalta töitä. Taidemuseon 
osalta on kaikki valmistelut ja 
suunnittelut tehtyinä, päätök
set päätettyinä, se on nyt toi
meenpanovaiheessa.

Oppositio touhuaa vielä 
niinkuin rakentamispäätöstä ei 
olisikaan olemassa.

M atti Saarinen:

Puheenvuoro 
taidemuseota vastaan

Jo s »oppositiolla» tarkoi
tetaan niitä, jotka ovat vas
tustaneet erillisen ja lähem
mäs 20 vanhaa miljoonaa mak
savan taidekokoelmarakennuk- 
sen rakentamista, sallittaneen 
minun esitellä syitä, jotka ovat 
vaikuttaneet ainakin allekir
joittaneen mielipiteeseen asias
sa. Tämä jo senkin vuoksi, 
koska »toiselta puolen» on 
pidetty hyvin voimakasta pro
pagandaa asiasta kaikkia mah
dollisia tiedotusvälineitä käyt
täen.

Lainaan tähän vielä kerran 
Martti Virtasen sanonnan: »E i 
ole rahasta kysymys, on kysy
mys m uusta.» Jos sallittaisiin

muuttaa tuota sanontaa siten, 
että »on kysymys rahasta ja on 
kysymys m uusta», voisin yh
tyä siihen. Nykyisten suunni
telmien mukaan kunnan osuus 
Liipolan museon rakentamises
ta tekisi n. 130.000 mk vero
varoja, jos, niinkuin ennakko
tiedot kertovat, valtion osuus 
nousisi 70.000 mk. Kun jokin 
menoerä tekee n. 1,5 p äyriä 
kohti, on kysymys rahasta, ol
kootpa, että osa sanotusta ra
hasta on veroina koottu aikai
sempina vuosina.

Ja  sitten se »m uu», josta 
nähdäkseni on kysymys. Tämä 
vaatinee vähän laajemman sel
vityksen.

Tänä syksynä tuli julkisuu
teen Lounais-Suomen Seutu
kaavaliiton ehdotus kunnalli
sen jaotuksen muuttamisesta 
siten, että Kosken T.l. kunta 
itsenäisenä kuntayksikkönä 
lakkaisi olemasta ja alue lii
tettäisiin Lietoon. Ehdotus pe
rustuu Valtakunnan Suunnit
telutoimiston arvioon väkilu
kumme tulevasta kehityksestä: 
sen mukaan jo runsaan parin 
vuosikymmenen päästä väki
lukumme putoaa alle 2000. 
Kunnanvaltuusto on yksimieli
sesti jyrkästi vastustanut täl
laisia suunnitelmia ja ilmoitta
nut lääninhallitukselle anta
massaan lausunnossa, että kun
ta haluaa pysyä itsenäisenä. 
Tämä on täysin oikein, mutta 
pelkkä vastaanpaneminen ei 
tässä asiassa riitä. Tosiasia on, 
että meitä koskelaisia on tällä 
hetkellä n. 3500, (luvut seu- 
raavassa esitetty pyöristettyinä 
n. lukuina), josta määrästä 
kansaneläkkeen saajia 600 ja 
lapsilisää nauttivia 800 eli yh
teensä lähelle puolta köko 
väestöstä. Jäljelle jäävän väes
tön ikärakennetta tutkittaessa 
huomataan sen voittopuolises
ti olevan yli 40-vuotiaita, kun 
sensijaan 20— 40-vuotiaiden 
osuus on suhteellisen pieni, 
puhumattakaan 16— 20-vuo- 
tiaista. Tästä väestön ikära
kennemuutoksesta on seurauk
sena syntyvyyslukujen putoa
minen 15-v. 100:sta 50:een, 
kansakoulujen oppilasmäärien 
aleneminen 200, kouluja on 
jouduttu ja joudutaan edelleen 
sulkemaan. Onpa pitäjämme 
oppikoulukin joutunut »vaa
ravyöhykkeeseen». Kun tämä 
väestömme ikärakennemuutos 
pääsee täydellä teholla vaikut
tamaan, on varmaa, että väki
lukumme pienenee voimak
kaasti, samalla pienenee ve
ronmaksajien määrä ja äyrien 
lukumäärä ei inflatorisesta ke
hityksestä huolimatta kasva 
riittävästi. Jo s tämäntapaista 
kehitystä ei kuntamme toi

menpitein pystytä torjumaan 
tai ainakin voimakkaasti hi
dastamaan, tulee kuntamme 
itsenäisyys entisestään uha- 
tummaksi.

Sitten luettelomaisesti eräi
tä lähiajan suunnitelmia ja vel
voitteita kunnallisella alalla: 
keskustan vesi- ja viemäröinti- 
suunnitelma 2.200.000 mk, 
josta toteutettu 100.000 mk 
edestä; oppikoulun velat 
500.000 mk; lääkäritalo asun
toineen suunnilleen samaa 
suuruusluokkaa kuin edelli
nen; keskussairaalan rakenta
minen, vajaamielislaitos- ja 
ammattikoulupaikat ensi vuon
na 100.000 mk; keskustan ra
kennuskaavan valmistuminen 
taas edellyttää, että kunnalla 
olisi riittävästi tarjottavana 
kohtuullisilla hinnoilla asunto
tontteja; teollisuustontteja pi
täisi hankkia ja suorittaa niillä 
kunnallisteknillisiä töitä; L ii
polan taidekokoelman rakenta
minen 130.000 mk, puhumat
takaan kunnan juoksevien me
nojen jatkuvasta kasvusta. Sa
manaikaisesti pitäisi syrjäkul- 
mien tieoloja kehittää ja paik
kakunnalla oleva teollisuus 
vaatii kunnan tukitoimenpitei
tä. Tulossa olevat suuret uu
distukset, kuten koulu-uudis
tus, sairaalatoimen uudelleen
järjestäminen ym. vaativat yhä 
enemmän verovaroja, joten ny
kyisen veroäyrin hinnan (11 
p ) avulla tuskin pystytään hoi
tamaan muuta kuin ns. juok
sevat menot.

Edelläoleva riittänee osoit
tamaan, että ongelma on kak
sipuolinen: pitäjämme väkilu
ku vähenee ja toisaalta suuret 
ja kustannuksia vaativat uu
distukset odottavat toteutta- 
misvuoroaan. Tämä on K os
ken T.l. kunnan ja kuntalais
ten kannalta niin vakava tule
vaisuuden kysymys, että sen 
pohdintaan ja tehokkaiden rat
kaisujen löytämiseen ei vielä
kään riittävästi kiinnitetä huo
miota. Jo s mitään ratkaisevaa 
ei tehdä tai rakennetaan esim. 
Liipolan museo, onko kysy
mys sillä ratkaistu? Olen 
useaan otteeseen valtuuston
kin kokouksessa korostanut, 
että en vastusta kunnollisen 
säilytyspaikan hankkimista 
Liipolan taidekokoelmalle, 
mutta kysymykset on nähdäk
seni asetettava oikeaan tär
keysjärjestykseen, järjestyk
seen, joka luo parhaat edelly
tykset pitäjämme säilymiselle 
itsenäisenä. Kun nämä edelly
tykset on luotu, voimme var
masti olla yhtä mieltä taide
museon rakentamisesta. Se 
mainonta, mikä tämän kysy
myksen kohdalla on osoitettu

kuntamme esittelemiseen kiel
teisessä mielessä, olisi ollut 
hyödyllisempää myönteisessä 
mielessä käyttää esim. teolli
suuden houkuttelemiseen paik
kakunnallemme.

Vielä eräs näkökohta. Val
tuutettu kunnanvaltuustossa ja 
muissa kunnallisissa elimissä 
ei edusta itseään, vaan valitsi
joitaan, kuntalaisiaan. Olen 
pyrkinyt rehellisesti tuomaan 
esiin valitsijoitteni mielipiteen 
tässä kysymyksessä.

Kunnanvaltuustossa sanottua 
T S: n mukaan

Vieno Lepistö ( k ok .): Mik
sei Tuomola kunnanhallituk
sen puheenjohtajakautena to
teuttanut suunnitelmaa? Ra
kennustyö pitää toteuttaa hal
vemmalla.

Toivo Rinne (so s .) : On 
peitetty ne henkilöt, jotka 
ovat olleet hanketta vastaan. 
Olen itse alusta asti ollut ra
kentamisen kannalla, mutta 
en hyväksy lisäkustannuksia.

Allan Kattelus: Kunnan
hallitus toteuttaa heti tehdyn 
rakennuspäätöksen, mikäli 
kunnanvaltuusto myöntää ra
hat.

Tauno Tuominen (k esk .): 
Viljamakasiini on arvokkaam
pi kuin sen sisällä oleva kipsi- 
romu.

Tuomo Honkala (k o k .): 
Lenin ei Venäjän vallanku
mouksen aikana suostunut nä
lästä ja puutteesta huolimatta 
taide-esineiden myynteihin.

Pauli Pellonperä (kom m .): 
Koska Liipola vaatii kokoel
man luovuttamista Tampereen 
kaupungille, niin suostutta
koon siihen ja käytetään rahat 
muihin tarkoituksiin.

Myöhemmin on Varsinais- 
Suomen maakuntaliitto osoit
tanut kiinnostustaan asiaan il
moittamalla, että taidekokoel
maa ei saisi siirtää omasta 
maakunnasta muualle. Asian 
käsittely jatkuu.

EI OLLUT RAHASTA PUUTE

Lokakuun 24. pnä maassamme 
suoritettu Safari-keräys tuotti Kos
kelta 942:23 mk. Kerääjänä oli 
nuoriso, joka Suomen Punaista Ris
tiä tukien keräsi rahaa paitsi SPR:n 
katastrofirahastoon, myös Nigerial
le, jonne SPR: n toimesta lähete
tään terveydenhuollon opettajia. 
Marttilassa keräys tuotti 393:62 
mk, Mellilässä 200 mk, Pöytyällä 
137:49 mk ja Karinaisissa 328:32 
mk, joten Koski osoittautui ylivoi
maiseksi naapurikuntiinsa verrat
tuna.
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Sen jälkeen tapahtunutta...
Viereiselle sivulle painetut 

puheenvuorot on Koskelainen 
pyytänyt kummankin osapuo
len edustajilta. Sen jälkeen on 
asiassa edetty yhtä kokousta 
pitemmälle. Lainaamme T u
run Sanomia:

»Eilisessä valtuuston koko
uksessa oli esillä kunnanhalli
tuksen esitys, että valtuusto 
myöntäisi 40 000 markan suu
ruisen lisämäärärahan, mikä 
summa oli rakennustöiden al
kamisen edellytyksenä. Kun
nanhallituksen esitystä vas
taan valtuutetut M atti Saari
nen ja Pauli Pellonperä olivat 
esittäneet eriävän mielipiteen
sä. —  Suoritettiin kaksi äänes
tystä, joissa toisena oli kun
nanhallituksen esitys 40 000 
markan lisämäärärahan myön
tämiseksi ja toisena valtuutet
tu Kai Tuomolan esitys Tuo
mo Honkalan kannattama
na 20 000 markan suuruisen 
lisämäärärahan myöntämisek
si. Kummassakin äänestykses
sä äänet jakautuivat siten, et
tä määrärahan myöntämisen 
puolesta äänesti 11 valtuutet
tua ja sitä vastaan 8 valtuu
tettua, jolloin esitykset tulivat 
hylätyiksi, koska tarvittavaa

Sokerijuurikkaan nosto kesti tä
nä syksynä lämpimien ja sateisten 
ilmojen johdosta pitkään. Marras
kuun 7. pnä huomattiin ensimmäi
nen lievä pakkanen. Sen jälkeen, 
aina marraskuun loppupuolelle py
syi pakkanen poissa. Näin syksyllä 
tulkoon vielä mainituksi kerholais
ten sokerijuurikkaan harvennuskil- 
pailut Martti Berangerin tilalla.

2 /3  enemmistöä ei saatu asian 
taakse.»

Professori Yrjö Liipola kir
jelmässään valtuustolle:

»Lahjoittaessani kokoelman 
kotipitäjälleni, puhuttiin jo 
että ryhdytään pian hommaa
maan sille tulenvarmaa, kun
nollista huoneistoa, jossa on 
kunnon valaistus ja hyvät ti
lat», toteaa professori. »Vaik
ka annoin työni Kosken kun
nalle, pidän niitä henkisenä 
omaisuutenani. E i tarvita kuin 
lyhytsulku ja kaikki on tun
nissa tuhkana, koska nykyi
sessä rakennuksessa ei ole ik
kunoitakaan. Alituinen kylmä 
kosteus vahingoittaa myös 
paljon. Nyt on tullut Tampe
reen kaupungin tarjous, jota 
tässä tilanteessa ei saa käden- 
huitauksella kuitata, koska se 
on ainoa keino, millä kokoel
man voi pelastaa. Jo s ei Tam
pereen tarjousta oteta vastaan, 
niin kyllä se sitten jää. Asiasta 
tulisi vain alituinen riitakapu- 
la. Mielipiteeni on, että ko
koelma on annettava Tampe- _ 
reelle, jossa Hatanpään karta
non väljät salit odottavat sitä. 
Tämä on siis vaatimukseni, jo
hon minulla teosten tekijänä 
on oikeus.»

Yli 16-vuotiaat: 1) Senja Ylhäisi 
116,5 pist., 2) Markku Karjalai
nen 115,0, 3) Anneli Nikki 114,5.

Alle 16-vuotiaat: 1) Reino Va
ha 113,5 pist., 2) Leena Lähde
112,0, 3) Pirjo Levonen 111,0.

Veteraanisarja: 1) Kirsti Lappa
lainen 116,0 pist., 2) Ritva Mik
kola 112,5, 3) Anja Salonen 109,0.

Peloton 
m aatalousharjoittelija

'Viime vuosisadan lopulla 
kuoli Koskella T.l. eräs neiti 
von Rehbinder eli »Mättävin 
Fröökinä», joka oli Kosken 
kartanon omistajain sukua ja 
haudattiin siis sanotun karta
non sukuhautaan. Kartanon 
miehet kalvoivat muurihau- 
taan syvennyksen uutta hau
dattavaa varten.

Oli marraskuu ja syksy pi
meimmillään. Kartanossa tuli 
puhe kummituksista ja niiden 
pelkäämisestä. Sauvosta kotoi
sin oleva maatalousharjoitteli
ja Schaumann väitti, ettei hän 
pelkää kummituksia. Karta
non pehtori puolestaan väitti 
jokaisen pelkäävän. Oli jo 
puoliyö käsissä, kun harjoit
telija lupasi käydä noutamassa 
hautausmaalta muurihaudasta 
kartanon kaikille miehille tu
tun lapion.

Pehtoripa päätti pelästyt
tää kerskujan, juoksi kiireesti 
suoraan poikki peltojen muu- 
rihautaan ja kuljetti kyseisen 
lapion haudan perälle ruumis
arkkujen väliin. Kun harjoit
telija tarkastettiin lähtiessä, 
ettei hänellä ollut tulitikkua, 
arveli pehtori, että Schauman- 
nin on mahdotonta säkkipi- 
meässä löytää lapiota.

Jo  kuului liikettä ulkoa, 
pehtori painui arkkujen taak
se ja kuunteli jännittyneenä, 
kun harjoittelija hapuili p it
kin muurihautaa, etsien oi
keaa lapiota. Kun hän näytti 
sen vihdoinkin ruumisarkku
jen takaa löytävän, huudahti 
pehtori kolkolla äänellä:

—  Älä koske kuolleitten 
kaluihin . . .

Siihen sanoi harjoittelija ki
pakasti.

—  Minä vain lainaan tämän 
huomiseen asti.

Pehtori toisti vielä kolkom
malla äänellä:

—  Älä koske kuolleitten 
omaisuuteen.

Siihen tiuskaisi harjoittelija 
uudestaan:

—  Minä vien tämän vain 
lainaksi.

Niin lähti harjoittelija la
pioineen ja pehtori juoksi pel
tojen poikki takaisin karta
noon istuen samalla paikalla 
kuin harjoittelijan lähtiessä- 
kin.

Nyt kertoi harjoittelija, mi
tä hänelle oli sanottu ja mitä 
hän oli sanonut, mutta ei 
näyttänyt jälkeäkään pelosta. 
Vasta jälkeenpäin hän sai tie
tää pehtorin tepposen, jolloin 
hän tunnusti, että »sydämen- 
alusta» tuli aika lailla kyl
mäksi, kun kolkko ääni kielsi 
tarttumasta »kuolleitten omai
suuteen».

Lapin noita 
ja  tuulispää

Koskella vanhat ihmiset kertovat 
jatkuvasti tarinaa Urmaan Jaakos
ta, joka heitti hopeahelaisen pe- 
rintöpuukkonsa Rahkion niityllä 
tuulispäähän, pelastaakseen heinät 
omalle niitylleen. Oli näet sellai
nen uskomus, että Lapin noita ke
räsi tuulispäässä heiniä talven va
ralle. Urmaan Jaakon tuulispäähän 
heitettyä puukkoa ei löydetty ei
vätkä tuulispään mukana pyörineet 
heinätkään pudonneet. Sitten Jaak
ko läksi syksyllä Lapista puuk- 
koaan noutamaan. Hän ehti para
hiksi jouluaattona Lappiin ja sai 
puukkonsa. Samalla sovittiin siitä, 
että Jaakko saa ilmakyydin kotiin
sa, jos antaa siitä korvaukseksi ta
lon suurimman (mustan) härän. 
Näin myöskin tapahtui.

Kun kerroimme talvisodan aika
na tämän tarinan karjalaiselle siir
toväelle, sanoivat he, että heidän
kin kotimaakunnassaan vallitsi us
komus, että »Lapin emäntä» keräsi 
tuulispäässä heiniä. Siksi tuulis
pään kulkua heinänteon aikana seu
rattiin Karjalassa pelonsekaisella 
kunnioituksella. Sen kulkua oli seu
rattava paikallaan ollen ja vaiti. 
Jos pienet lapsetkin äänekkäästi ih
mettelivät tuulispään kulkua, 
vaiennettiin heidät nopeasti.

Myöskin oli vanhojen karjalais
ten tiedossa tarinoita, joissa talon 
renki tai isäntä oli heittänyt heinä- 
niityllä puukkonsa tuulispäähän. 
Heittäjän kohtaloksi tuli parantu
maton tauti, joka parani ainoastaan 
siinä tapauksessa, että noitaa käy
tiin Lapissa hyvittämässä.

Inkeristäkin on merkitty muis
tiin tarinoita tuulispään mukana 
kulkevista Lapin noidista. Ja  Vi
rosta on merkitty muistiin tarinoi
ta, joiden mukaan varikset ovat 
»lappalaisten lintuja». Noidat tuo
vat muka lintunsa Suomenlahden 
eteläpuolelle talvehtimaan. Myös
kin virolaisten tarinoiden mukaan 
Lapin noidat kykenivät paranta
maan vaikeita tauteja. Palkakseen 
he ottivat mustan lehmän.

U— a.

Vielä kesäisiä tuloksia
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Syyskisat Koskella
Kosken T.l. kunnan kansakoulu

jen syyskisat pidettiin urheiluken
tällä 26. 9.

1000 m pojat: 1) Esa Saarinen, 
Sorvasto 3.37,6, 2) Jyri Lähde, 
Harmaa 3.43,3, 3) Juhani Lehti, 
Harmaa 3.46,6.

5— 7 lk pojat, kuula: 1) Jyri 
Lähde, Harmaa 8,35, 2) Simo Vir
tala, Harmaa 7,70, 3) Hannu Lam
mela, Sorvasto 7,21. —  100 m: 1) 
Jyri Lähde, Harmaa 14,9, 2) Esa 
Saarinen, Sorvasto 15,1, 3) Jouko 
Lammela, Sorvasto 15,2. —  Kor
keus : 1) Esa Saarinen, Sorvasto 
125, 2) Hannu Posti, Tapala 120, 
3) Seppo Anttalainen, Satopää 120.

3— 4 lk pojat, kuula: 1) Seppo 
Laurinen, Talola 6,54, 2) Hannu 
Mattila, Sorvasto 5,49, 3) Jaakko 
Mikkola, Satopää 5,39. —  60 m:
1) Markku Tamminen, Patakoski
10.1, 2) Jorma Suominen, Kangas
10,7, 3) Kari Laine, Talola 10,8. — 
Pituus: 1) Markku Tamminen, Pa
takoski 327, 2) Kari Laine, Talola 
280, 3) Hannu Mattila, Sorvasto 
272.

I I I— IV  lk tytöt, pallonheitto:
1) Pirjo Tiensuu, Talola 26.70, 2) 
Anja Lammela, Sorvasto 24.60, 3) 
Iiris Manner, Harmaa 20.30. — 60 
m.: 1) Maritta Vainio, Talola 10,3,
2) Anne Koski, Satopää 10,4, 3) 
Aulikki Raitanen, Kangas 10,5. -—■ 
Pituus: 1) Maritta Vainio, Talola 
276, 2) Raili Aho, Tapala 275, 3) 
Soile Välimaa, Kangas 263.

V— V II lk tytöt, kuula: 1) Heljä 
Laaksonen, Talola 6,75, 2) Tuija 
Lähteenmäki, Kangas 6,61, 3) Lee
na Päärni, Kangas 6,26. —  100 m.:
1) Arja Simola, Patakoski 15,1, 2) 
Tuija Lähteenmäki, Kangas 16,2,
3) Merja Laine, Kangas 16,8. •— 
Korkeus: 1) Merja Laine, Kangas 
115, 2) Raili Ojala, Sorvasto 110,
3) Maija Levola, Sorvasto 105.

Viesti 5x150 m.: 1) Sorvasto, 2) 
Patakoski, 3) Harmaa.

Kansalaiskoulu, tytöt, kuula: 1) 
Marja-Leena Raitanen 6,67, 2) 
Maija Laurinen 6,14, »  Arja Lin
den 5,83. —  100 m.: 1) Hannele 
Heinonen 16,00, 2) Raija Rynkä
16.2, 3) Aila Leino 16,5. —  Pi
tuus: 1) Tarja Reinikainen 338,
2) Hannele Heinonen 338, 3) E i
la Saarinen 315.

Kansalaiskoulu, pojat, pituus: 1) 
Raino Murto 426, 2) Jouko Nie
minen 345, 3) Uolevi Linden 341. 
—  Korkeus: 1) Martti Mäkinen 
125, 2) Uolevi Linden 120, 3) T i
mo Laaksonen 115, —  100 m.: 1) 
Jukka Numminen 14,2, 2) Hannu 
Ojala 15,8, 3) Jouko Nieminen
16,7. —  Kuula: 1) Raino Murto 
10,78, 2) Jukka Numminen 9,02,
3) Anssi Lehtisaari 8,56. —  1000 
m.: 1) Jukka Numminen 3.39,5,
2) Anssi Lehtisaari 3.39,8, 3) Han
nu Ojala 3.46,4.

Kosken Kaiun mestaruuskilpailut

Kosken Kaiun mestaruuskilpailut 
järjestettiin tänä vuonna kolmiotte- 
luna. Seiväshyppy oli erillinen laji.

Tulokset:

Heitot (kuula, kiekko ja kei
häs), yl.s.: 1) Jorma Haapala
(11,95, 33,47, 41,75) 1664 p„ 2) 
Rauno Sintonen 1581 p, 3) Voitto 
Tammi 1235 p. —  20 v.: 1) Aimo 
Tammi (11,07, 32,47, 43,40) 1603 
p, 2) Pekka Uotila 1491 p. —  
18 v.: 1) Pertti Kokki (10,90, 
28,83, 38,0) 1432 p, 2) Sakari Si
pilä 1423 p. —  16 v.: 1) Martti 
Kokki (13,60, 35,58, 49,50) 1903 
p, 2) Juhani Laaksonen 964 p, 3) 
Jouko-M anni 545 p.

Pikamatkat, (100, 200, 400), yl. 
s.: 1) Pentti Suominen (12,4 25,3, 
55 ,5 )’ 1616 p. — 20 v.: 1) Kalle 
Rautoma (12,0, 24,8, 58,0) 1650 p,
2) Pekka Koskinen 1273 p, 3) 
Heikki Luhtala 1256 p. —  18 v.:
1) Hannu Salonen (12,5, 26,0, 
57,2) 1481 p, 2) Juha Rautoma 
1390 p, 3) Hannu Lehtonen 1153

p. —  16 v.: 1) Martti Kokki (12,5, 
26,6, 61,0) 1314 p, 2) Jorma 
Kääriäinen 877 p, 3) Juhani Laak
sonen 780 p.

Hypyt (pituus, korkeus, 3-loik- 
ka), yl.s.: 1) Pentti Suominen
(567, 160, 11,44) 1529 p. —  20 
v.: 1) Heikki Luhtala (607, 155, 
12,67) 1705 p, 2) Kalle Rautoma 
1533 p, 3) Pekka Koskinen 1508 
p. —  18 v.: 1) Juha Rautoma 
(538, 150, 11,94) 1418 p, 2) Sa
kari Sipilä 1388 p, 3) Hannu Sa
lonen 1302 p. —  16 v.: 1) Martti 
Kokki (528, 150, 10,78) 1263 p,
2) Juhani Laaksonen 1018 p, 3) 
Jouko Manni 466 p.

Keskimatkat (800 m, 1500 m ja 
3000 m ), yl. s.: 1) Pentti Suomi
nen (2.07,3, 4.26,3, 9,50) 1834 p. 
—  20 v .: 1) Hannu Hurmerinta 
(2.09,6, 4.32,1, 9.50,1) 1760 p. —  
18 v.: 1) Hannu Salonen (2.25,1, 
5,16, 10,46,0) 1147 p. —  16 v.: 1) 
Jorma Kääriäinen (2.26,7, 5.06,3, 
10.46,0) 1177 p, 2) Henry Tikka 
900 p.

Kolmiottelu, tytöt 10 v.: 1) Rai
ja Kääriäinen 62,3 p, 2) Mervi 
Lähde 24,6 p.

Pojat 10 v: 1) Pekka Kanasuo 
95,3 p.

Pojat 12 v.: 1) Martti Tuominen 
152,4 p, 2) Jouko Kujala 142,6 p,
3) Juha Lähde 94,4 p.

Tytöt 12 v: 1) Mirva Lähde 
105,8 p, 2) Tuula Alihaka 76,0 p.

Pojat 14 v.: 1) Reijo Kullanmäki 
268,7 p, 2) Aapo Rautoma 154,4 
p, 3) Jyri Lähde 146,0 p.

Tytöt 14 v.: 1) Mirja Kuusinen 
96,0 p.

Tytöt 16 v.: 1) Merja Lähde
117,0.

Seiväs: yl.s.: 1) Martti Rouvinen 
380, 2) Kauko Koski 330. -— 20

v.: 1) Aimo Tammi 320, 2) Heikki 
Luhtala 320, 3) Pekka Koskinen 
310. —  18 v.: 1) Sakari Sipilä 330,
2) Juha Rautoma 300. — 16 v.: 
1) Kauko Ojanen 330.

Maatalouden 
verouudistus

Koska maatalouden verouudistus 
toteutuu lähitulevaisuudessa, on 
Varsinais-Suomen Maanvilj ely sseu- 
ra varautunut yhteistoiminnassa 
Varsinais-Suomen Maataloustuotta
jain Liiton ja rahalaitosten kanssa 
laajan selostustilaisuuskierroksen 
järjestämiseen maakunnassa joulu
kuussa. Tämän lisäksi tulee maan
viljelysseura järjestämään runsaasti 
3-päiväisiä kursseja maanviljelijöille 
verotuskirjanpidon hoitamisesta. Li
säksi maanviljelysseura hoitaa myös 
kirjanpitotoimistossaan yksityisten 
maatilojen tilinpitoa verotuudistuk- 
sen vaatimusten mukaisesti.
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keintä osaa ja diplomatialla 
täytyy olla jo valmis kenttä 
tai sen täytyy olla erityisen 
taitavaa, jotta se saisi aikaan 
tuloksia.

Arviointejani voidaan sanoa 
synkiksi, mutta kaikesta huo
limatta en usko kolmannen 
maailmansodan syttymiseen 
ennen kuin sen näen. Kenties 
minussa on niin paljon opti
mistia. Maailman tulisi vain 
ymmärtää, ettei järjettömällä 
itsepäisyydellä voiteta mitään, 
vaan että kompromissit ovat 
ainoa mahdollinen ratkaisu, 
vaikkeivät ne aina olisikaan 
parhaita ja vaikka jokin osa
puoli jotain menettäisikin.

San Fransiscossa syntyi uu
si ihmesukupolvi, joka koris
taa päänsä kukkakiehkuroilla 
ja joka tunnetaan nimellä hip- 
piet. He luulevat löytäneensä 
ratkaisun kaikkiin ongelmiin 
ja se on rakkaus. Ajatus on 
hyvä, ja se kenties avaisi ovet 
aseettomaan turvallisuuteen, 
mutta ikävä kyllä, samaa on 
jo yritetty Jeesus Nasaretilai
sen päivistä lähtien eikä vielä 
ole onnistuttu. Niin ollen län
simaisen illuusiottoman, ken
ties perikatoon tuomitun, su
kupolven edustajana minun 
on se hylättävä ja luotettava 
kansainvälisyyden nousuun.

Aurasen K irjapa ino , Forssa 1967

Lokakuussa tapahtunut devalvaatio aikaan
sai Koskellakin »paniikin». K oskelaiset tyh 
jensivät säästötilejään ja ostivat koneita ym. 
kestokulutushyödykkeitä vielä »vanhalla ra
halla». Koko pitäjässä arvellaan säästötileiltä  
nostetun ainakin n. 500 000 mk. Lisäksi k äy
tettiin  tavaroiden ostoon m yös lokakuun palk
koja, kuten esim. m eijeritilit, n. 250 000 mk.


