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KANSALAIS
OPISTO
on päässyt
Koskella
vauhtiin...

Mus.luutn. Esko juuren johdolla 
harjoittelevat soitto-oppilaat (vas.) 
Jukka Ahola, Jaakko Heinonen, 
Tapani Suomi, Erkki Roos, Jorma 
Laaksonen, Ilkka Säde, Pekka 
Laaksonen, Matti Karp, Lasse 
Fjällström ja Aapo Rautoma.

Mikä lisää maaseudun viih
tyisyyttä? Onko se järjestö
elämä, hyvät tiet, hyvät kul
kuyhteydet, järjestetty huvi- 
elämä, kulttuuririennot, hy
vät asunnot, mukavuudet tai 
seuraelämä? Kaikki nämä yh
dessä ja erikseen. Luettelosta 
puuttuu oikeastaan vain jär
jestetty vapaa-aika ja vapaa- 
ajan vietto. Niin paljon kun 
kaupunkilaisten pitkän vii
konlopun järjestelyistä puhu
taankin, yhtä tärkeää on saa
da maaseutulaisten vapaa-ajan 
vietolle sopivat ja tarkoituk
senmukaiset puitteet. Järjes
tetty vapaa-aika on sama kuin 
opiskelumahdollisuuksien li
sääminen paikkakunnalla. Se 
on nyt toteutunut koskelais
ten kohdalla. Someron kansa
laisopisto on laajentanut alu
ettaan Koskelle ja Kiikalaan.

Mitä opiskelu ihmiseltä 
vaatii? Ensimmäiseksi alku
innostusta, toisdksi jatkuvaa 
työtarmoa ja kolmanneksi sen 
tosiasian muistamista, että ih
misen itseensä kiinnittämät

opiskelurahat ja työtunnit li
säävät hänen arvoaan, jdka 
mitataan työtaidossa, koke
muksessa, tietomäärässä jne. 
Tämä ajatus pitää opiskelijan 
opiskelussa kiinni ja vaapa- 
ajoilla on tarkoituksensa.

Kansalaisopiston oppilai
den alkuinnostus on ollut suu
ri. Aikuiskasvatuksen puoles
ta puhujat olisivat tyytyväisiä 
tietäessään, että ensimmäisinä 
viikkoina ilmoittautui 126
opiskelijaa. Ilmoittautuneiden 
lukumäärä lisääntyy viikko 
viikolta, eräissä opiskeluryh
missä on jo tungosta. Some
ron kansalaisopiston johtaja, 
Kalevi Salminen, joka hoitaa 
yhteiskuntatietouden opetuk
sen, on huolissaan siitä, että 
kaikkia halukkaita ei ole voitu 
ottaa vastaan. Naisten suosi
tuin opiskeluaine on kotita
lous, johon oli useita kymme
niä hakijoita. Kun yhteen ryh
mään mahtui vain 16, oli pe
rustettava toinen ryhmä, ja nyt 
32 naista opettele uudempaa 
kotitaloutta.

Yhtä täynnä opiskelijoita 
on maatalouden verokurssi. 
Kielistä englanti on suosituin, 
ruotsintunneilla istuu toista
kymmentä opiskelijaa, yhteis
kuntatietouden tunnilla viiti
sentoista opiskelijaa. Ilahdut
tavaa on, että musiikinhar
rastus on alkanut kansalais
opiston mukana. Turun varus
kuntasoittokunnan johtajan, 
mus.luutn. Juuren johdolla 
harjoittelee parikymmentä 
nuorempaa ja vanhempaa poi
kaa torvisoittoa. Joillakin 
soittajilla on omat torvet, 
mutta Somerolta saatiin yli
määräisiä torvia koskelaisten 
käyttöön. Torvisoittokunta 
on eräs todistus siitä, että ai
kuisopetus ei tunne kunnan
rajoja, sillä soittajia on myös 
Marttilasta. Seitsemäs oppi
aine on naisten voimistelu, 
johon myös on paljon innos
tusta.

Johtaja Salminen sanoo 
eräiden opiskelijoiden opiske
levan jopa kahdessa, kolmes
sa ryhmässä. Hän varoittaa

Kansalaisopiston johtaja Kalevi Sal
minen opettaa yhteiskuntatietoutta.

myös lannistumasta, jos pa
kolliset poissaolot ovat häi
rinneet opiskelua. Vaikka op
pilas jääkin jälkeen, on kurs
sin opetusvauhti kuitenkin 
niin hidas, että itseopiskelu!-
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Mahtaako likalle löytyä työtä?

Vaurastunut Koski, sen 
asukkaitten korkea elintaso, 
sen maisemasta hävinneet ol
kikatot ja aidanseipäät, sen ri
kastunut ja monivaiheistunut 
kunnalliselämä, nuorentuneet 
ja myös politisoituneet kun
nanvaltuustot ovat eräitä tun-

la ja opettajan kanssa keskus
telemalla on helppo saada toi
set kiinni.

Kansalaisopiston opetusme
noista maksaa valtio 70 %. 
Muut menot kootaan opinto- 
maksuista ja kunnalta. Kuu
della markalla saa jokainen 
opiskella niin monta ainetta 
kuin haluaa. Opintomaksusta 
menee ytksi markka oppilas
kunnalle, joka järjestää yh
teistä ohjelmaa.

Someron kansalaisopisto on 
toiminut viisi vuotta ja sen 45 
ryhmässä opiskelee jo 600, 
ensi keväänä 700 opiskelijaa. 
Opiskelijamäärän paisuminen 
on eräs merkki siitä, että kan
salaisopistoa tarvitaan aikuis
opiskelun välineenä. Sama ke
hitys tapahtunee Koskellakin. 
Seitsemän opiskeluainetta li
sääntyvät ehkä piankin kol- 
menkertaisiksi. Samoin opiske
lijamäärä.

nusmeiikkejä, jotka 41 vuotta 
kunnansihteerinä toiminut ja 
nyt eläkkeelle siirtyvä Elvi 
H e i k k i l ä  voi mainita työ- 
vuosiensa päätteeksi. Hänen 
ensimmäisestä, syksyllä 1928 
istuneesta kunnallislautakun
nastaan, on elossa enää Arvid 
Puras. Tuosta lautakunnasta, 
samoin kuin kunnanvaltuus
tosta, ei ole valokuvaa jäljel
lä, mutta jos olisi, se kertoisi, 
että valtuuston jäsenet neljä 
vuosikymmentä sitten olivat 
talojensa isäntiä sanan varsi
naisessa merkityksessä. Heillä 
oli väkeä talossaan runsaas
ti tekemässä hevospelein työ
tä. He voivat varata koko päi
vän kunnan asioitten pohti
miselle. He aloittivat aamulla 
ja lopettivat illalla ja pitivät 
kunnan virkojaan ja virka- 
matikojaan kunniatehtävinä. 
Kunnanisien keski-iikä oli 
myös korkeampi kuin nyky
ään.

Elvi Lindgren oli Urjalassa 
seurannut isänsä kunnallisia 
luottamustoimia ja viehätty
nyt niistä enemmän kuin nai
sella siihen aikaan yleisesti oli 
lupa. Urjalassa oli kuitenkin 
nainen kunnansihteerinä, har
vinainen lajissaan, ja ehlkäpä 
häntä ihanteena pitäen Elvi 
hyväksyi tarjouksen päästä 
harjoittelemaan Urjalan kun
nantoimistoon. Tätä ennen

hän oli valmistunut merkan
tiksi Turun kauppakoulusta 
v. 1926. Harjoittelunsa jäl
keen hän osallistui Helsingis
sä Maalaiskuntien Liiton kun- 
nalliskursseille, lähti Pai
mion kunnantoimistoon toi
mistoapulaiseksi ja näki sano
malehdessä, että Kosken kun
taan aiottiin perustaa kunnan
sihteerin virka ja että se julis
tettiin haettavaksi. Hakijoita 
oli kymmenen ja säästäväiset 
Kosken isännät valitsivat nai
sen, ehkä sen takia, ettei tämä 
ollut huomannut panna hake- 
muksiinsa erikseen korvaus
vaatimusta kunnan rästiin jää
neen kirjanpidon hoitamises
ta.

—  Mahtaako sille likalle 
löytyä täältä työtä, tuumiske
livat isännät, kuten olivat tuu
manneet jo vuosikausia pu
huessaan uudesta kunnankir
jurin virasta. Kunnallislauta
kunnan puheenjohtaja oli en
nen hoitanut kirjurin tehtävät 
ja kuka kulloinkin, koska kun
nan kokousten pöytäkirjoja 
oli koottu kunnanisien talojen 
ullakoille.

Elvi Lindgren pani elo
kuussa Koskelle tultuaan kä
tensä kuin kyynärpäitä myö
ten taikinaan eli vuoden 1928 
ensimmäisten seitsemän kuu
kauden tileihin. Hän avasi 
hallinnollisen kirjanpidon ja 
uppoutui uuden paikkakun
nan kunnallisiin asioihin.

Ne raamit, joihin uuden 
kunnansihteerin piti asettau
tua, puuttuivat: ei ollut kun
nantoimistoa, sellaista ei ollut 
tarvittu. Kokoukset oli pidet
ty Ikkarmäen tuvassa. Uuden 
neidin asunnoksi oli ostettu 
kauppias Marttisen kauppa- 
puoti, josta neidille annettiin 
niissä oloissa loistoasunto eli 
huone ja keittiö. Sieltä hän 
aloitti työmatkansa Ikkarmä- 
keen ja tapasi syyskesän jo
kaisena aamuna kohteliaat 
joppikuskit Oskari Haapasen, 
Oskari Heikkilän ja Juho Hei- 
kinojan. Kaikki nämä hevos
kärryillä liikkeellä olevat kus
kit muistivat jokaisena aamu
na tervehtiä hvvänhunrne- 
nensa kohdatessaan paikka
kunnalle muuttaneen uuden

neidin. Samassa elokuussa oli 
kunnanvaltuuston kokous 
kuulutettu kokoon ja Elvi 
Lindgrenin asialistalla olivat 
Kosken kunnan osakkeiden- 
merkintä Maalaiskuntien Lii
ton Talo oy:ssä. Kokouksessa 
äänet jakautuivat yhdeksän 
puolesta neljää vastaan. Lisäk
si keskusteltiin erityiskodin 
perustamisesta kunnalliskodin 
yhteyteen keuhkotautisia var
ten. Tosin kunnalliskotiakaan 
ei vielä ollut, vaikka sen ra
kentaminen oli jo kauan ollut 
suunnitteilla. Mellilästä oli 
tullut pyyntö, että Koski liit
tyisi Mallilän lääkäripiiriin. 
Vastaus oli kielteinen, koska 
Koski oli jo liittynyt Martti
lan lääkäripiiriin. Kunnan ti
lintarkastajalle, opettaja Sara- 
jalle myönnettiin kokoukses
sa omasta pyynnöstään ero. 
Syy eroamiseen oli, että »kun
nan asiat oli annettu vieraisiin 
käsiin», ei neiti Lindgrenille, 
vaan kuten myöhemmin selvi- 
si, Maalaiskuntien Liitolle, 
jonka jäseneksi Koski oli liit
tynyt.

P alk atu n  työ k elp asi

1920-luvun loppupuoli oli 
pulakauden alkua. Työttö
myys alkoi tuntua ja työtä ha
luttiin tehdä, vaikkapa pienel
läkin palkalla.

Kosken oikeutena ja velvol
lisuutena oli kestikievarin pi
to. Pito-oikeudesta pidettiin 
aina huutokauppa. Elis Lehti 
oli luvannut hoitaa kestikie
varin ja matkustajien kyydi
tykset 7000 mk:n vuosipal
kalla. Oiva Vyhtinen pyysi 
3500 mk, jolloin Lehti pu
dotti vaatimuksensa 2500 
mk: aan. Lopuksi Vyhtinen 
luopui kokonaan palkkavaati
muksestaan luvaten olla kii
tollinen niistäkin rovoista, 
markoista ja penneistä, joita 
kyydittävät hänelle antoivat. 
Koska tarjous oli kunnallekin 
edullisin, lähetettiin se läänin
hallitukselle, josta tulikin hy
väksyvä päätös.

Pula-aika toi tullessaan 
maantielle pyytäjät. He olivat 
tottuneet saamaan ruokaa 
mylläri Saarelta ja markan

Yhteiskuntatietouden tunnilla kuuntelevat Lea Oksanen, Aarno Tyyri, 
Vilma Lepistö, Teuvo Salonen, Vera Seppä, Esko Syrjälä, Kauko llvola, 
Pekka Laaksonen, Erkki Nyhä, Veikko Punkka, Reino Uusitupa ja 

Markku Jalli.
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Kosken T.l. kunnanvaltuusto vuonna 1936: Ensimmäisessä rivissä vas. Iivari Manni, Elvi Heikkilä, Kustaa 
Virtanen, Arvid Puras, Frans Seppälä ja Hugo Ruokonen. Toinen rivi vas. Kalle Koivunen, Kalle Rantala, 
Oskari Tuominen, Selin Virtanen, K. F. Mulo, Martti Urmas. Kolmas rivi vas. Heikki Vilhonen, Juho Tuomo
la, Väinö Nyhä, Frans Sarin.

kunnansihteeri Lindgreniltä, 
hän kun ei pelosta uskaltanut 
olla avaamatta oman kukka
ronsa nauhoja. Kun palkka al
koi huveta kerjäläisille, eh
dottivat kunnanisät, että kun
nansihteeri ottaisi jokaisen 
pyytäjän nimen paperiin. Sen 
jälkeen käynnit loppuivat.

Hakiessaan kunnan pöytä
kirjoja talojen ullakoilta Elvi 
Lindgren joutui kiipeämään 
tavallista useammin Nummi- 
lan yläkertaan. Talossa oli 
siihen aikaan postitoimisto, 
jonka hoitajana oli neiti Karls
son. Hän ihastui uuden kun
nansihteerin .ruotsalaiseen su- 
kunimeen ja keskusteli ullak- 
kovieraan kanssa aina ruotsik
si. Hän oli siirtymässä eläk
keelle ja halusi hyvin pidetyn 
omaisuutensa siirtyvän osaa- 
viin ja helliin ‘käsiin. Niin osti 
Elvi Lindgren elämänsä en
simmäisen ruokalkalustonsa, 
kauniin sinikukallisen, posti- 
neiti Kalrssonilta ja sen lisäk
si vielä täydellisen talousväli- 
neistön. Talossa asuva »Num- 
milan mamma» puolestaan 
kutsui kunnansihteerin mil
loin kuumalle kahville, mil
loin aterialle, aina vuorokau
den ajan mukaan.

Arvid Puras oli ensimmäi
nen auttaja ja neuvonantaja. 
Hän pani asiat järjestykseen 
uuden kunnansihteerin lähet

täessä postia vääriin paikkoi
hin, kun isännät ensin olivat 
kirjoittaneet nimensä väärin. 
Oli Vihtori Tuominen, Hovi- 
rinnan isäntä, joka kirjoitti vi
rallisiin papereihin Vihtori 
Hovi. Kalle Saari piti talon
sa nimeä omaa sukunimeään 
parempana ja piirsi papereihin 
Kalle Ali-Isotalo. Vihtori Lei
no kirjoitti taas Vihtori Heik
kilä. Postineiti osasi ohjata 
kirjeitä oikeisiin paikkoihin, 
mutta uudelle paikkakuntalai

selle annettiin useimmiten oh
jeeksi, että kyllä nimet selviä
vät kun vain käyttää älyään!

Puras syyllistyi kerran itse
kin epätäsmällisyyteen kirjoit
taessaan käsin asioita ja lyhen
si Sorvaston nimen Sorv. V- 
kirjain muistutti o:ta ja niin 
lähti posti Soron kylään. Mis
tä uusi kunnansihteeri kaikki 
kylien nimet tiesi, kun Hon
gistoakin sanottiin Honkat- 
toksi.

Kunnalliskoti saatiin mo

nien keskustelujen jälkeen v. 
1937. Siihen asti sosiaalisen 
avun tarvitsijat eli silloisella 
kielellä vaivaiset asuivat ta
loissa. Kunnallislautakunta 
huolehti köyhäinasioista. Syk
syllä pidettiin kokous ja jaet
tiin rahat vaivaisten pitäjille. 
Kylissä oli köyhäinhoidon 
kaitsijoita, jotka huolehtivat 
siitä, että vanhukset tulivat 
hoidetuiksi ja yksinäiset lapset 
huolletuiksi. Kaitsijoiden vas
tuulla olivat hoitopaikat, so
pimukset ja maksut. 1930- 
luvulla erotettiin kunnallis
lautakunta ja köyhäinhoidon 
lautakunta toisistaan. Ja en
nen kuin sosiaalisihteerin vir
ka paljon myöhemmin perus
tettiin, kunnansihteerille kuu
lui myös köyhäinhoidon asioi
den kirjaaminen. Muuten täl
lä vuosikymmenellä kunnassa 
elettiin koulujen rakentamisen 
aikaa. Perustettiin Verhon 
koulupiiri, Satopään kansa
koulu, Talolan alakoulu ja 
Hongiston alakoulu. Tieasiat 
eivät olleet taakkana, kun 
kuljettiin hevospelein.

Tällä välin oli Elvi Lindgre
nin suku suomentanut nimen
sä Linnovaaraksi ja Elvi oli 
kuuliainen suvulleen, vaikka 
tiesikin, että vuoden parin ku
luttua nimi olisi taas muutet
tava Heikkiläksi.

P äistärkarvoja  otsassa

Rouva Heikkilänä kunnan
sihteeri sitten astui uuteen 
kunnalliseen aikakauteen, jo
hon kuuluivat talvisota, siirto- 
väenhuolto ja kansanhuolto 
sekä rintamalle lähtenyt kun-

Nykyinen kunnanvaltuusto ja kunnansihteeri Elvi Heikkilä eturivissä keskellä. Kuva otettiin valtuuston vii
meisessä istunnossa joulukuun 20 pnä. Vuoden alussa aloittaa syksyn kunnallisvaaleissa valittu uusi valtuus, 
to istuntokautensa. Myös uusi kunnansihteeri astuu tällöin virkaansa.
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nallislautakunnan puheenjoh
taja Martti Virtanen. Koska 
muut kunnan isät olivat 
vanhempaa ikäluokkaa, pys
tyttiin kunnan ja siirtoväen 
asiat hoitamaan melkein täy
dellisellä miesvahvuudella. En
simmäiset ostokortit tuotti
vat kunnansihteerille pään
vaivaa, koska niitä jakaes
sa ei ollut aikaa perehtyä 
ohjeisiin. Kauppiaat soittivat 
yhtenään kysyen neuvoa. Yh
dellä kupongilla sai puoli ki
loa sokeria, mutta miehensä 
rintamalle lähdettyä kaupan 
tehtävät käsiinsä ottanut rou
va Nurmi tiedusteli, mitä teh
dään kun asiakas suostuu os
tamaan kerralla vain neljän
neskilon sokeria. Kunnansih
teerin oli äkkiä annettava jon
kinlainen neuvo ja hän ehdot
ti asiakkaalle valinnanvapaut
ta, kummalla ostoskerralla 
luopuisi sokerikupongistaan. 
Myöhemmin tuli kansanhuol
losta ohje, että sokeriannos oli 
ostettava yhdellä kertaa.

Kauppias Marttisen puo
dista oli heti v. 1928 tehty 
kunnantoimisto. Sinne muut
ti Ikkarmäen tuvasta myös 
Kosken säästöpankki, joka nyt 
rupesi palvelemaan yleisöä jo
ka päivä. Kun kunnansihteeri 
joskus vähän ihmetteli, että 
hän saa siivota paitsi kunnan
toimiston, myös säästöpankin 
huoneen, vastasi Puras, että 
säästöpankki on sama kuin 
kunta. Eikä sitten muuta. 
Pankki rakensi kuitenkin 
oman talonsa v. 1937-

Kansanhuolto ja siirtoväen 
huolto saivat tupansa kunnan
toimiston kokoushuoneesta. 
Kun ensin oli hoidettu muita 
asioita päivisin, jatkettiin siir
toväen huollon asioita ilta
myöhälle. Toimistossa oli vain 
yksi veivipuhelin ja siitä pu
huttiin niin kunnan, siirtovä
en kuin kansanhuollonkin 
asiat, ja sen soidessa haettiin 
milloin siirtoväen, milloin 
kansanhuollon asiantuntijaa 
puhelimeen. Kun kaikkien 
evakuoitujen opettajien oli 
ilmoittauduttava uudella paik
kakunnallaan työhöfl, tehtiin 
Helsingistä Koskelle sotaa 
paenneesta toht. Aaro Hellaa
koskesta rouvineen siirtoväen 
asioiden hoitaja. Kun pakka
set olivat kovat ja kunnantoi
miston ovi avautui suoraan 
maantielle, jylisi toht. Hellaa
koski tuulen lennättämien pa- 
pereittensa keskellä asiakkail
le, että nämä sulkisivat oven 
jälkeensä. Myöhemmin siirto- 
väenhuolto siirrettiin Talolan 
kansakouluun.

Sodan alettua alkoi myös 
maataloustuotteiden pakko- 
luovutus ja siitä huolehti kun
nallislautakunta. Kaikki asiat 
hoidettiin kyläkohtaisesti ku
riiripostien avulla. Asiat al
koivat tulla monimutkaisiksi 
ja yksi ja toinen viranhaltija 
alkoi pyytää eroa tehtäväs
tään. Koska aika oli poikkeuk
sellinen ja kaikki työvoima 
tarvittiin, ei eroja myönnetty.

Hevosten luovutus puolus
tusvoimien käyttöön kuului 
myös sodanaikaisiin velvolli
suuksiin. Hevoset tuotiin kol
meen kokoomapaikkaan, mis
sä luetteloitiin. Eräänäkin ker
tana ilma oli kylmä ja »he- 
vosottajat» niin kuin pöytä
kirjaa pitävä kunnansihteeri
kin palelivat. Hevosten tunto
merkit luetteloitiin tarkasti ja 
monien hevosten kohdalle 
merkittiin lopuksi kirjurille 
käsittämätön lause: »päistär-
karvoja otsassa».

V aik utelm ia

Kun toinen maailmansota 
loppui, alkoi uusi aika. Jäl
leenrakennettiin maata, kun
taa ja kunnallishallintoa. 
Vuonna 1949 saatiin uusi 
kunnallislaki, joka määräsi 
kunnallislautakunnan sijalle 
kunnanhallituksen. Sen tehtä
väksi tuli käsitellä ensin kaik
ki valtuustolle lähetettävät 
asiat. Tuosta ajasta on kaksi 
vuosikymmentä, ja sen jälkei
nen kehitys on ollut nopea ko
ko paikkakuntaa ajatellen.

Kun Elvi Heikkilä nyt 41- 
vuotisen kunnansihteeriaikan- 
sa päättyessä muistelee taipa
lettaan, sieltä nousee kirkkai
na tähtinä monet tapaukset. 
Jo hänen tulonsa Koskelle oli 
ainutlaatuinen:

—  »Arvid Puras oli ilmoit
tanut minulle, että saapuisin 
Mellilään iltajunassa. Kun as
tuin junasta asemalle koreine- 
ni ja vanerilaatikkoineni läh
din etsimään asemalta saata
vaksi ilmoitettua vuokra-au
toa. Luulin pääseväni siihen 
kimsuineni, mutta kuljettaja 
ilmoitti, että neidin on vain 
paras jättää tavaransa aseman 
liiteriin, Koskelle oli näet tu
lossa myös muita matkustajia. 
Autossa istuikin jo yksi perhe 
takaistuimella, äiti, isä ja pik- 
kutytär. Kuljettajan vieressä 
oli suurikokoinen rouvashen
kilö. Kuljettaja näytti taka
penkkiä, että sinne kyllä mah
tuu. Sitten ajettiin olkikatto

jen ja aidanseipäitten reunus
tamaa kiemuraista tietä Kos
kelle. Autossa olijat olivat 
täysin tuppisuita, ei puhuttu 
eikä äännähdetty, oltiin vain. 
Yritin tarjota karamelliä pik
kutytölle, joka hiukan inisi, 
mutta tyttö ei huolinut. Kun 
sitten pääsin kauppias Martti
sen entisen kauppapuodin pi
halle en nähnyt ketään. Vih
doin ovesta tuli kunnankätilö, 
joka kertoi odottaneensa mi
nua koko päivän. Arvid Pu
raskin oli odotellut, mutta 
lähtenyt sitten tiehensä. Hän 
muisti antaneensa aamujunan 
aikataulun. Kätilön kanssa 
vietin sitten ensimmäisen yöni 
Koskella tyhjässä kauppapuo- 
dissa. Arvid Puras ilmestyi 
aamulla pihalle ja vähitellen 
olo selkeni. Vuokra-auton tup
pisuista matkustajista sain sit
temmin parhaat ystäväni. He 
olivat rouva ja herra Hurme- 
rinta Terttu-tyttärensä kanssa 
ja meijerikkö Lyyli Jokinen. 
Minä olin kaikista saanut 
koppavan käsityksen. Samoin 
he minusta».

—  »Ensimmäisen valtuusto
ni puheenjohtaja, agronomi 
Magnus Grönfors oli ystäväl
linen ja huumorintajuinen, 
mutta samalla ankara. Kun 
hän tarkasti pöytäkirjani oli 
hänen tutkiva katseensa pe- 
loittava. Kun se sitten muut
tui hymyksi, tiesi, että asiat 
olivat hyvin».

— »Neljäkymmenluvulla al
koi valtuuston keskusteluissa 
politisoituminen. Sotia edeltä
neinä vuosina ei valtuustossa 
edes ajateltu, kuka mitäkin 
puoluetta edusti. Kaikki asiat 
käsiteltiin huumorinpitoisesti 
yhteistä hyvää ajatellen. Nyt 
sen sijaan on kysymys poliit
tisista ryhmistä. Kokoukset 
keskeytetään ja kukin ryhmä 
menee neuvottelemaan omasta 
mielipiteestään. Uskallanpa 
sanoa, että kunnan parasta 
tarkoittava rakentava keskus
telu silloin puuttuu».

—  »Yhden ainoan kerran 
on tapahtunut, että äärimmäi
set mielipiteet ovat taistelleet 
vielä pöytäkirjan tarkastukses
sakin. Martti Urmaalla ja Pel- 
lonperällä oli eriävät käsityk
set valtuuston päätöksestä. 
Kun pöytäkirjan tarkastusti
laisuudessa ei päästy yksimie
lisyyteen, kumpikin saneli 
oman päätöksensä pöytäkir
jaan . . .»

Sosiaaliset asiat ovat edel
leen Elvi Heikkilän sydäntä 
lähellä. Hän pohtii vanhusten 
erilaista asemaa. On vanhus
ten ryhmä, joka on muutta

nut kunnalliskotiin. Se saa 
siellä hoidon, säännölliset ate
riat, aamukahvin vuoteeseen 
ja vielä yöhoitajan valvomaan 
viereensä. Sitten on toinen 
vanhusten ryhmä, joka asuu 
yksinään. Vanhus asuu omassa 
mökissään, yrittää omatoimi
sesti tulla toimeen päivästä 
toiseen. Hän laittaa ruokansa, 
kahvinsa, hakkaa puunsa. Hä
nelle ei kukaan tuo aamukah
via, ei kukaan laita aterioita, 
ei kukaan ole hänen yöhoita- 
jansa. Tuo voimakas luonne 
saa kansaneläkkeensä, mutta 
siihen yhteiskunnan huolenpi
to loppuukin. Kehitys on 
mennyt hyvään suuntaan kun 
on saatu vanhuuseläkkeet, 
mutta kehitystäkään ei ole 
tarpeeksi kehitetty. Vanha 
kyläkohtainen kaitsijajärjestel- 
mä oli kaikesta puutteellisuu
destaan huolimatta hyvä kun
nallinen järjestelmä: Se antoi 
huolenpitonsa jokaiselle van
hukselle.

Kun Elvi Heikkilä nyt an
taa tehtävänsä nuoriin käsiin 
hän sanoo, että uudella kun
nansihteerillä ei ole niitä al
kuvaikeuksia kuin hänellä, 
koska uusi sihteeri on paikka
kuntalainen. Mutta hän toi
voo, että jokaisen kuntalaisen 
mielenkiinto omaa kuntaansa 
kohtaan heräisi. Kunnan ko
kousten pöytäkirjat ovat jul
kisia asiakirjoja, joita saa käy
dä lukemassa. Samoin val
tuuston kokoukset ovat tar
koitetut myös kuntalaisille. 
Osallistuminen kunnan asioi
den seuraamiseen lisää mielen
kiintoa omaa asuinkuntaa 
kohtaan. Se tulee läheiseksi ja 
myös rakkaaksi. Niin se on 
tullut myös Elvi Heikkilälle: 
Hän muuttaa entisestä kaup
pias Marttisen kauppapuodis- 
ta pois, mutta jää asumaan 
Koskelle.

Jonossa, 
ei vierekkäin, 
vasemmalla 
kulje näin. talja
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Kosken Yhteiskoulun opettajat keväällä 1968. Vasemmalta Juhani Heikkilä, Marja Rouvinen, Martti Han- 
nuksela, Evi Koski, Mauri Hyvönen, Simo Laatunen, Martti Rouvinen, Seppo Vakkanen, Tellervo Pakkanen, 
Juhani Poukkula, Pirkko Poukkula, Marja-Terttu Huh ti, Margit Kajander, Ritva Eerola, Hilkka Manni, Airi 
Lehto. Istumassa Anna Liisa Silvola, Torsten Silvola ja Irma Virtanen. Kuvasta puuttuvat Valter Rikkinen,

Markku Jalli ja Matti Saarinen.

Tähän kokoukseen on kaikkien 
asiasta kiinnostuneiden välttämä
töntä osallistua ja siinä toimite
taan I lk:lle pyrkiväin koemerkin- 
tä. Kokous on ratkaiseva sillä ellei 
alotteella osoittaudu olevan kanna
tusta, jää asia raukeamaan.

Koskella Tl. 10. 7.1948 Toimi
kunta»

Tuloksena oli n. 30 neuvotteli
jaa ja alustava tieto 23 oppilaan 
varmuudesta. Lisäksi valittiin edus
tajat kouluhallituksesta tiedustele
maan lisätietoja: Jokinen, Mäntylä, 
Normaja. Heille annettiin samalla 
tehtäväksi kutsua koolle uusi ko
kous, jolle lisäinformatiot olisi an
nettava. Päivämäärällä 24. 8. 1948 
saatiinkin sitten tietää, että edel
lytyksenä toimiluvan saamiselle oli 
kahden miljoonan markan perus
pääoma — jonka varassa koulun 
piti toimia niinä kahtena alkuvuo
tena, joina ei valtionapua saa
taisi — sekä todistettavasti riittävä 
sivistystarve koulupiirissä. »Vih
jeenä» oli kuitenkin saatu tietää, 
että koulu voisi aloittaa n.s. »ko
tikouluna» ja vasta, kun varat oli
vat koossa anoa toimilupaa esim. 
kahdelle alkuluokalle. Näinollen 
ja kun aikaa ei ollut hukattavaksi 
tehtiin yksimielinen päätös Kos
ken Tl yhteiskoulun perustamises
ta. Sen säännöllinen toiminta alo-

Rovasti Erkki Norm aja:

TYÖTÄ JA SAAVUTUKSIA
Nykyisin kohtaa usein mennei

syyden mustamaalausta. Mutta 
vaikka emme nyt siitä puhuisi- 
kaan, niin on se mielipide kuiten
kin voimakas, jonka mukaan men
neitten asiain pohtiminen on pu
humista kuluneen talven lumista 
ja siis hyödytöntä ja tarpeetonta. 
Toisaalta tiedämme sanotuksi, et
tei yhteiskunnalla, joka ei syven
ny ja kunnioita ennen olleita asioi
ta, ole tulevaisuuttakaan.

Tämänkaltaisia seikkoja mietin, 
kun 20. 10. 1968 vaatimattomin 
menoin ja hyvin pienessä piirissä 
pidettiin Kosken Tl Yhteiskoulun 
20-vuotisjuhlaa ja lausuttiin ajatus, 
että kirjoittaisin muistiin jotakin 
kahden vuosikymmenen taipaleelta. 
Asia näytti olevan sitäkin perus
tellumpi, kun juuri syyskesästä 
1968 oli koulumuodon kohdalla ta
pahtunut perustavanlaatuinen muu
tos: kannatusyhdistyksen ylläpitä
mä koulu oli keskikoulun osalta 
tullut kunnalliseksi ja myös lukio 
oli siirtynyt Kosken Tl kunnan 
omistukseen ja ylläpidettäväksi.

Edellämainitsemassani tilaisuu
dessa piti juhlapuheen kouluneu
vos Veli Nurmi. Hän viittasi sii
hen, että tämä juhla sattui mel
kein yksiin Yhdistyneitten Kansa
kuntien ihmisoikeuksien 20. vuo
tispäivän kanssa. YK: n kaksi ni
menomaan koulutusta koskevaa 
suurta periaatetta ovat: 1) kaikilla 
ihmisillä täytyy olla lahjojensa edel

lyttämä oikeus koulutuksen saa
miseen ja 2) tämän koulutuksen 
pitää olla kaikille maksuton. Esi
telmöitsijä kertoi sitten laajasti 
maassamme menossa olevasta kou- 
lu-uudistuksesta sekä mainitsi, 
että perimmäisenä tavoitteena sii
nä on juuri noiden kahden johta
van ajatuksen lävitsevieminen. Hän 
sanoi, että kohta miehuusikäänsä 
pääsevää Kosken yhteiskoulua on 
juuri tässä murroskohdassa syytä 
erityisesti onnitella siitä, että se 
maamme laajaa maaseutua ajatel
len on kulkenut sivistyspyrkimys- 
ten etunenässä.

Siinä vaiheessa, kun yhteiskou
lun perustamisesta oli kysymys, 
voitiin tietenkin puhua vasta ko
konaistavoitteen edellisestä osasta: 
oli varattava myös maaseudun 
usein varattomalle, mutta lahjak
kaalle nuorisolle mahdollisuus ke
hittää itseänsä omaksi ja yhteis
kunnan menestymiseksi.

Tausta tälle ajattelutavalle oli 
luonnostaan nouseva. Eletyt sota
vuodet olivat olleet koko kansan 
voimavaroja koettelevat. Myös so
dan jälkeiset vuodet olivat raskai
ta puutteen ja monien ponnistus
ten aikoja. Kysyttiin sekä aineel
lisia että henkisiä voimavaroja, et
tä kansakunta kykeni selväämään 
tappiosta, joka oli koettu, mutta 
sen lisäksi sotakorvauksista, jotka 
tuntuivat mahdottomilta, puolen 
miljoonan suuruisen siirtoväen

asuttamisesta uusille alueilleen se
kä tämän lisäksi jatkuvasta epävar
muudesta, joka aivankuin leijui 
kaiken olemisemme yllä. Ei tie
detty, mitä huomispäivä mukanan
sa tuo. — Tästä huolimatta vallitsi 
kaikkialla uutta elämänuskoa uh
kuva, toivorikas rakentamisen mieli.

Senkaltaisten elämäntuntojen 
vallitessa syntyi ajatus entistä pa
rempien ja monipuolisempien oppi
mismahdollisuuksien valmistami
sesta myös Kosken Tl kasvavalle 
nuorisolle. Sensuuntaisia mielipiteitä 
lienee aikaisemminkin ilmassa liik
kunut puolesta niinkuin tietysti 
vastaankin. Mutta sanoista tekoihin 
siirtymistä merkitsi eräs leppoisa 
kunnanvaltuuston kokous kesä- 
heinäkuun vaihteessa 1948. Hyvin 
myönteisen keskustelun jälkeen al
lekirjoittanut sai tehtäväkseen sel
vittää, missä määrin ajatuksella yh
teiskoulun perustamisesta Koskelle 
oli omassa ja lähikunnissa kan
natusta. Yritin kokouksen koolle
kutsumista, mutta ensimmäisellä 
kerralla epäonnistuin. Sanottavasti 
keskustelijoita ei tullut. Hallussani 
on vieläkin toisen yritykseni sana
muoto. Se julkaistiin kirkkokuulu- 
tuksena ja kirkollisten ilmoitusten 
tapaan myös lehdissä, sillä varoja 
ei ollut käytettävissä. Jäljennän tä
hän ilmoituksen sanamuodon: 
»Koskelaiset; Tiist. 20. 7. 1948 pi
detään Talolan koulussa klo 20.00 
yleinen kokous oppikouluasiassa.

tettiin Talolan käsityöluokassa 
3.9. 1948, jonka kunta oli ystä
vällisesti asettanut vapaasti käytet
täväksi. Työtä valmisteleva toimi
kunta oli ensimmäiseksi, täystyöl- 
liseksi opettajaksi kutsunut yliop
pilas Saida Saarisen (nyk. rva 
Nurmi) Porista. Muina opettajina 
olivat Aili Pihlaja (laulu) ja An
ton Taipale (poikien käsityö). 
Oppilasmäärä oli kivunnut kol
meenkymmeneen. Nämä »Talolan 
koulun käsityöläiset» olivat omalla 
tavallaan uudisraivaajia, polunau- 
kaisijoita, jotka erittäin vähäisistä 
ulkonaisista edellytyksistä lähtien 
työllään ja tarmollaan ponnistivat 
eteenpäin ja ylöspäin. Katson siis 
oikeaksi tässä mainita nämä pienet 
yrittäjät nimeltään: Pekka Haapa, 
salo, Tauno Haavisto, Helge Heino
nen, Erkki Kettunen, Leo Miller, 
Veikko Normaja, Esko Nummila, 
Viljo Rantanen, Esko Reunanen, 
Lauri Räty, Jyrki Santti, Keijo Sin
tonen, Rauni Suominen, Aaro Toi
vonen, Irma Aaltonen, Aulikki 
Kaskinen, Hely Mattila, Ritva Mat
tila, Maire Numminen, Ritva Pie
tilä, Ulla Portaala, Irma Pouru, 
Maila Saari, Oili Saari, Sisko Tam
mi, Hanna Tamminen, Raija Tiuri, 
Hilkka Verho, Marja Virtanen ja 
Mirja Virtanen. Neljätoista poikaa 
ja kuusitoista tyttöä, heistä 23 kos
kelaisia, neljä Marttilasta ja kol
me muualta. Nähdään siis, ettei 
tuleva vaikutuspiiri ollut tässä vai-
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Kukitetut Vlll-luokkalaiset valmiina jättämään koulun. Edessä vas. Aino Sipi, Marttila; Maija- 
Liisa Kivikallio ja Ritva Vähätalo, Koski T.I.; Leena Ristolainen, Mellilä; Ulla-Maija Luhtala, 
Koski T.l. Toinen rivi vas. Hilkka Mäntsälä, Marttila; Ritva Rauhala ja Maija Tuominen, Koski 
T.I.; Kaija Aalto, Marttila. Kolmas rivi vas. Risto Siikarla, Koski T.l.; rehtori P. Koistinen, 

Rauno Kattelus ja Heikki Viironen, Koski T.l.

Samat kasvot kahdeksan vuotta nuorempina. Kuten kuvasta näkyy on suurin osa ensiluokkalai
sista siirtynyt vuosien mittaan »kannattavampiin hommiin».

heessa vielä hahmottunut. Tämä 
nuorten ryhmä oli innostunutta ja 
tarmokasta joukkoa. Heidän opet
tajansa antaa koulun ensimmäisessä 
vuosikertomuksessa tämän todis
tuksen: »Työnsä ovat oppilaat teh
neet tunnollisesti. Rangaistuksia 
velttoudesta tai tehtävien tahalli
sesta laiminlyömisestä ei ole tar
vinnut antaa . . . Hataran pinta
puolisuuden karttamisen koulu on
kin alunperin ottanut erääksi joh
tavaksi periaatteekseen.»

V arojen keruuta

Samanaikaisesti kuin jo intensii
vistä työtä koululuokassa tehtiin 
kävi keskustelu asian tarkotuksen- 
mukaisuudesta tietenkin suupuhee- 
na, mutta lehdistönkin palstoilla. 
Julkinen keskustelu oli yllättävän 
myönteistä. Niinpä Turunmaassa 
kirjoitettiin: »Köyhillä kodeillam
me ei ole mitään sen kalliimpaa 
omaisuutta kuin omat lapsemme. 
Ei ole mahdollisuuksia lähettää 
heitä, lahjakkaitakaan, kaupunkei
hin tai ulkopitäjiin. Oma oppikou
lu on ainoa ratkaisu.» Keskustelus
sa alleviivattiin samoin sitä, että 
näiltä lakeuksilta oli ennen nous
sut naisia ja miehiä, jotka sisullan
sa ja lahjoillansa olivat kohonneet 
aikansa aineellisen ja henkisen vil
jelyksen huipuille. Sanottiin, että 
meidän sukupolvemme pyrkimys 
on se, että me voisimme pystyvien 
nuorten käteen aikanaan ojentaa 
sellaisen todistuksen, joka voi vie
dä heidät kovassa nykyajassa sellai
sille näköalapaikoille, joilta avau
tuvat näköalat eivät koidu hyö
dyksi ja siunaukseksi ainoastaan 
heille itselleen, vaan koko kotiseu
dulle, isänmaalle ja ihmiskunnalle.

Esikuvat ja ihanteet olivat siten 
asetetut ja suuret tavotteet myös 
määritellyt. Kuusikymmentäluvun 
lopun värikästä koulunuudistuskes- 
kustelua ajatellen olen miettinyt, 
kuinka nyt ehkä kaikki meidän 
kahdenkymmenen vuoden takaiset 
puuhamme olisi leimattu pelkäksi 
epärealistiseksi haihatteluksi ja lap
selliseksi sinisilmäisyydeksi. Ja nii
tä kaiketi oli, jotka jo silloinkin 
niin ajattelivat. Mutta edelläkuvaa- 
mistani ylen vaatimattomista lähtö
kuopista ponnistauduttiin liikkeel
le. Maksusitoumuksia ruvettiin ke
räämään hyvin vaihtelevalla menes
tyksellä. Paikkakunnan rahalaitok
set olivat nyt, kuten monesti muul
loinkin, rohkaisijoina ja suunnan
näyttäjinä. Valitettavasti ei käytet
tävissäni ole tarkkoja tulostietoja, 
mutta käsitykseni mukaan tätä ke- 
räystietä koottiin n. yksi miljoona 
sen aikuista rahaa. Suorastaan rat
kaisevaa oli siinä vaiheessa se, että 
manttaalikunta luovutti kesällä 
1949 omistamansa Honkamäen ti
lan koulun käyttöön kymmeneksi 
vuodeksi jopa kokonaan ilman 
vuokraa. Työn jatkuminen oli kou
lun toimesta kunnostetussa talos
sa näin ollen mahdollista syksystä 
1949 eteenpäin. Luokkia oli kaksi 
ja oppilasmäärä 68. Uudeksi opet
tajaksi ja samalla koulun johtajaksi 
oli saatu maisteri Irma Mäenpää 
(nyk. Virtanen). Hänellä oli en
nestään hyödyllisiä kokemuksia 
Taivassalon kotiyhteiskoulusta. Toi
minta siis jatkui toivorikkaasti, 
mutta, kuten arvata saattaa tilo
jen ahtaus oli tavaton eivätkä tu
levaisuuden näköalat pitemmän 
päälle olleet mitenkään seestyneet. 
Tässä ahdingossaan kannatusyh
distys päätti 1.2.1950 lisäraken

nuksen rakennuttamisesta Honka- 
mäkeen. Päätökseen liittyy hyvin 
kuvaava sanonta: »mikäli koululla 
on siihen mahdollisuuksia.» Tämän 
päätöksen tuloksena oli se paljon 
kohuttu kalliomonttu, jonka mant
taalikunta koulukysymyksen saatua 
onnellisemman ratkaisun ja Hon
kamäen jouduttua takaisin sen 
omistukseen, vasta viime vuosina 
on suurella vaivalla ja monilla 
talkoopäivillä ja muilla uhrauksil
la jälleen täyttänyt ja siten saatta
nut talon ympäristön viehättäväk
si. Edellämainittu kannatusyhdis
tyksen toimenpide merkitsi kyllä 
kaikkein suurinta erehdystä nuo

ren koulun hallinnassa, mutta se 
on samalla miltei järkyttävä osotus 
siitä, kuinka asioita lähes toivotto
missa olosuhteissa kuitenkin jol
lain tavalla suunniteltiin vietäväksi 
eteenpäin. '

Tässä kohdassa lienee jo korkea 
aika mainita myös koulun ensim
mäiset hallintoelimet. Kannatusyh
distyksen hallituksen muodostivat 
Martti Jokinen, Erkki Normaja, 
Aarne Miller, Martti Virtanen 
(Vainio), Aarne Mäki, Yrjö Ran
tanen, Kosti Mattila, Aug. Katte
lus, Huugo Siikarla, Emil Heikki
lä, Elina Patjas, Mandi Laurinen, 
Harald Portaala, Paavo Yli-Mat-

tila ja Ilta Tuina. Johtokuntaan 
kuuluivat vuorostaan: Erkki Nor
maja, Martti Jokinen, Aarne Mil
ler, Elvi Heikkilä, Iida Pietilä, 
Verner Holsti, Yrjö Mäntylä ja 
Väinö Maunula.

Näyttää siltä, kuin vanhempain 
neuvostoa ei heti alkuun olisi 
muistettu, tai ehkä kaiken varalta, 
haluttu nimetä, koska sitä ei näy 
ensimmäisen toimintavuoden vuosi
kertomuksessa. Työvuotena 1949 
— 1950 se esiintyy seuraavassa ko
koonpanossa: Tuulikki Nyberg,
Helmi Tammi, Arvo Aaltonen, 
Edvard Sintonen ja Eero Virtanen. 
Paljon muuttumisia, poisjäämisiä
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ja vaihtumisia erilaisista syistä on 
näitten henkilöitten joukossa ta
pahtunut ja varsin eri tavalla he 
ovat kokouksiin osallistuneet, mut
ta mainitsen nämä nimet sen täh
den, että aivan alussa tehtävien 
vastuu pantiin juuri heidän kan
nettavakseen.

T oim ilupa

Ja lopulta harmaa vyyhti rupesi 
näyttämään selven-tymisen merkke
jä: 1. 9. 1949 koulu valtioneuvos
ton päätöksellä sai toimiluvan. Se 
merkitsi tunnustusta alkuun saate
tulle työlle ja sen oikeuksien 
myöntämiselle. Mutta se oli myös 
taloudellisesti suuriarvoinen, sillä 
se tiesi lupausta valtionavustuksen 
saamisesta. Tilapäisin toimenpi
tein, jäsenkeräyksin, iltamia ja näy
töksiä järjestelemällä, jopa kahvi- 
konsertin toimeenpanemalla olivat 
opettaja- ja oppilaskunta koettaneet 
osaltaan kartuttaa koulun laihaa 
kassaa. Mieleeni on jäänyt, että 
kerran järjestetyt arpajaiset tuotti
vat peräti 300.000 silloista mark
kaa. Se oli kaikille tavaton ilon ai
he. Mutta nyt, syksyllä 1949 pe
rustettiin kannatusyhdistyksen 
naistoimikunta, joka vuodesta toi
seen on erittäin huomattavalla ta
valla tukenut ja kohentanut koulun 
toimintaa kartuttaen m.m. kirjas
toa ja monella tavalla edistäen 
esim. koulun viihtyisyyttä.

Neljäs toimintavuosi 1951— 1952 
toi mukanaan perinpohjaisia muu
toksia. Koulun opettajakunnassa 
tapahtui, kuten luonnollista on, 
vaihtumisia ja ennenkaikkea laa
jentumista. Rehtoriksi tuli Pekka 
Koistinen, joka tämän jälkeen mo
nien vuosien aikana tuulessa ja 
myrskyssä taitavasti luotsasi kou- 
lulaivaansa läpi hankalien karien 
ja kapeikkojen entistä väljemmil
le ulapoille. Työvuoden alkaessa 
oltiin sellaisessa vaiheessa, että 
opetusta oli annettava peräti vii
dessä työpisteessä: keskus oli edel
leen Honkamäessä, mutta IV luok
ka toimi »Simolan salissa» Talo
lan Simolasta vuokratussa tilassa, 
jonka koulu oli välttävästi ope
tustarkoituksiin soveliaaksi korjan
nut ja sisustanut. Tämä työpiste 
oli vajaan kilometrin päässä Hon
kamäestä ja vain jalkamiehen kul
jettavaa polkua opettajat välitun
neilla kulkivat edestakaisin; voi
mistelu- ja käsityösalina oli edel
leen kuulu Talolan koulun käsi- 
työluokka, jotapaitsi voimistelu ja 
urheilutunteja pidettiin urheilu
kentällä ja lähimaastossakin. Vielä 
oli kotitalouden opetus järjestetty 
Talolan koulun erilliseen raken
nukseen. On selvää, että tulevai
suuden näköalat tuntuivat pelotta
vilta. Mutta toivoa ei heitetty pois. 
Kunnan ja rahalaitosten tukitoi
menpiteet olivat ylen hyödyllisiä 
jopa välttämättömiä. Piti aina ol
la pyytämässä. Ratkaisevaksi kui
tenkin muodostui se, että Kosken 
Tl kunta kevällä 1952 luovutti 
koululle n. kahden hehtaarin suu
ruisen maa-alueen aivan erinomai
sen sopivalta paikalta Ikkarmäen 
alueesta. Siinä koulu jatkuvasti toi
mii. Tämän jälkeen ei kukaan tie
tenkään ajatellutkaan työn jatka
mista Honkamäessä sen pitempään 
kuin asiat välttämättömästi vaati

vat. Sensijaan oli kaikki huomio 
nyt kiinnitettävä tulevaisuuden 
rakennussuunnitelmiin, jossa teh
tävät tuntuivat edelleen täysin yli
voimaisilta. Sunnittelut alotettiin 
kuitenkin rohkeasti ja välittömästi. 
Kouluhallituksen edustajat antoi
vat lukuisilla tarkastuskäynneillään 
sekä opetuksen tasosta että tule
vaisuudensuunnitelmista suopeita ja 
rohkaisevia lausuntoja. Vaivalloi
nen työ jatkui suotuisten tunnus- 
tähtien alla.

E nsim m äiset k esk ik ou lu -  
tod istu kset

Viidennen toimintavuoden päät
tyessä 30. 5.1953 voitiin jakaa en
simmäiset keskikoulun päästötodis
tukset 27 oppilaalle. Tähän toi
menpiteeseen oli edellisenä syksy
nä saatu kouluhallitukselta oikeus. 
Kuitenkin tänä lukuvuonnakin vie
lä, siis 1952 — 1953 oli välttä
mätöntä lisätä koulun työpisteitä 
yhdellä: Koulun johtoportaissa ole
vat henkilöt rakennuttivat ja ra
hoittivat omilla varoillaan nykyisen 
toimitalon välittömään läheisyy
teen parakkirakennelman, joka si
sälsi pari luokkahuonetta ja opet
tajainhuoneen. Tätä taloa, joka 
sitten sai nimen Kannas on kou
lun tarpeisiin jatkuvasti tarvittu. 
Mainittakoon, että sitten kun kou
lun finassit sen verran parantuivat, 
niin alkuperäiset rakennuttajat sai
vat rahansa takaisin ja Kannas siir
tyi kannatusyhdistyksen omistuk
seen. Mutta tämäkin episodi on 
vain merkki siitä, kuinka moni
vaiheisia ne polut ovat olleet, joi
ta alkuvaikeuksien aikana on pitä
nyt noudattaa. Toki on ilmeinen 
menestys ja siunaus koko ajan 
seurannut hellittämätöntä vaivan
näköä.

Ja siinä suhteessa merkitsi kuu
des toimintavuosi 1953 — 1954 
lopullista läpimurtoa. Edelläku- 
vaillusta hajanaisuudesta oli nyt 
päästy määrätietoiseen ja keskitet
tyyn työhön. Edellytyksenä oli uu
si ja tankotuksenmukainen koulu
talo, jota varten erinomainen tont
ti oli käytettävänä. Niinpä päätet
tiin tilata turkulaiselta arkkitehti
toimisto Kuurmalta koulutalon pii
rustukset. Niissä oli rohkeasti ja 
viisaasti päädytty suoraan täysluok- 
kaiseen (yliopistoon johtavaan) 
koulukompleksiin, joka kuitenkin 
oli niin suunniteltu, että se voi
tiin toteuttaa jaksottain. Suunnitel
ma hyväksyttiin ja kannatusyhdis
tyksen kokenut ja hellittämätön 
puheenjohtaja Martti Jokinen 
(Yli-Liipola) kävi tehtävään käsik
si sellaisella vauhdilla, että »heik
kopäistä suurissa käänteissä hir
vitti.» Jälleen paikalliset rahalai
tokset mahdollisuuksiensa mukaan 
tulivat apuun, lainalupauksia tuli 
muualtakin ja Kosken Tl, Martti
lan ja Mellilän kunnat osaltaan me
nivät omavelkaiseen takuusitou- 
mukseen. Rynnäkön edellämainittu 
johtaja ja hänen uskollinen adju
tanttinsa rehtori Pekka Koistinen, 
sivustatukenaan kannatusyhdis
tyksen hallitukseen vastikään va
littu eläinlääk. Jaakko Seppä ko
lusivat kaikki lainansaantimahdol- 
lisuudet ja joskus kenties lievää 
pakotustakin hyväksensä käyttäen

pääsivät tarkoitustensa perille: ra
hoitus oli järjestyksessä;

Seuraava vaihe oli urakkatar
jousten käsittely ja urakan sai ra
kennustoimisto Laipio Oy Uudesta
kaupungista. Työt suunnitelman 
ensivaiheen — siis keskikouluosan 
— toteuttamiseksi alotettiin maa
liskuussa 1953. Tarkotuksena oli, 
että keskikoulu aputiloineen olisi
vat käytettävissä syyslukukauden 
1954 alkaessa. Toimintavuoden 
1954 — 1955 vuosikertomuksessa 
komeileekin kansikuvana ensi ker
taa upealla männikkökumpareella 
sijaitseva tyylikäs koulutalo, jon
ka tulemista olisi esim. työn al
kaessa täytynyt pitää satuna ja uto
piana, jos joku olisi väittänyt että 
kuuden vuoden päästä ollaan jo 
näin pitkällä. Koskaan herpaantu
maton yhteistyö oli tuottanut us
komattoman kauniita tuloksia ko
ko vaikutusalueen nuorison par
haaksi

U usi ta lo

Kun 24. 4. 1955 vietettiin koulu
talon vihkiäisjuhlia, lääninrovasti 
Martti Savelainen saarnasi ju
malanpalveluksessa, allekirjoitta
neella oli ilo pitää vihkijäispuhe, 
kouluneuvos Kauko Haahtela piti 
juhlapuheen, professori V. J. 
Sukselainen, akateemikko Yrjö 
Toivonen ja prof. Yrjö Liipola, 
olivat onnittelijain joukossa. Sil
loin ehkä joku tunsi sitä, mitä me 
sanomme työn iloksi. Oli myös 
mieluisaa esitellä uusia olosuhteita 
lokak. 4. ja 5. pv:nä tarkastusta 
suorittaneelle kokeneelle koulu- 
miehelle, kouluneuvos M. A. Ja
kobsoneille, joka näkemästään ja 
kuulemastaan antoi jakamattoman 
ja jalon tunnustuksen.

Täten oli säännölliselle koulu
työlle luotu perusedellytykset. 
Kaikki oppitunnit, koulun juhlat ja 
muut tilaisuudet saatiin pitää ti
lavassa, ajanmukaisessa omassa 
talossa. Kun talvi 1955 — 1956 
oli erityisen ankara osattiin kai
keti tällaisillekin seikoille antaa 
entistäkin suurempi arvo. Mutta 
luonnollinen seuraus oli, että 
luottamus koulun työhön suureni 
entisestään. Kevään ja syksyn 
pääsytutkinnoissa v. 1955 oli pyr
kijöitä niin paljon, että oli välttä
mätöntä perustaa I luokalle rin
nakkaisluokka. Näin on sitten jat
kunut vuodesta toiseen ja tänä päi
vänäkin ollaan siinä tilanteessa, et
tä kaikilla luokilla I — VI ovat 
rinnakkaisluokkansa ja koulussa 
on jälleen valtava tilanpuute; Pol
kuja nuorten kouluttamiseksi elä
män toisillekin aloille kaivattai
siin kipeästi. Mutta mahdollisuu
det ovat kenties yhtä suurien vai
keuksien takana;

Luottamusta tuli toiseltakin 
suunnalta: lokakuussa 1956 toimit
ti rehtori Lauri V. Lehto jälleen 
yleistarkastuksen ja sen perusteel
la kouluhallitus myönsi jatkuvan 
valtionavun ja jatkuvan oikeuden 
antaa keskikoulutodistuksia. Eikä 
tässä edes kyllin. Keväällä 1957 
kannatusyhdistys, kuin kokeeksi 
anoi valtioneuvostolta lukion pe
rustamisoikeutta ja kaikkien tavat
tomaksi yllätykseksi siihen vielä 
samana keväänä myönnyttiin. Ope

tusministeri Johannes Virolainen 
ratkaisi asian myönteisesti koulu
hallituksen kielteisestä kannasta 
huolimatta.

Tavotteet oli näin opetuksen lin
jalla saavutettu. Kosken Tl ja ym
päristökuntien nuorille oli tarjou
tunut mahdollisuus jatkaa opinto
jaan yliopistoon saakka. Siitä avau
tuisivat tietenkin uudet pulmat ja 
vaikeudet, jotka eivät tämän toi
minnan puitteissa ole ratkaista
vissa. Mutta jotakin on ilmeisesti, 
taikka täytyisi ehkä nykyajan il
miöitä ajatellen sanoa, toivottavas
ti, voitu tehdä sen nuorison hy
väksi, jonka tulevaisuus ei saa yh
dellekään kansakunnalle tai yhteis
kunnalle olla yhdentekevä.

Lukion aikaansaaminen merkitsi 
tietenkin opettajakunnalle, mutta 
eritoten hallintoelimille jälleen uu
sia ongelmia ja vaikeita ratkaisuja. 
Koulun kokonaissuunnitelma oli 
onneksi valmiina ja lopullisesti hy
väksyttynäkin. Mutta rakennusvai
heen rahoitus tuotti tuskaa ja unet
tomia öitä. Marraskuussa 1957 ti
lanne oli jopa niin vaikea, että ra
kentaminen uhkasi keskeytyä. Mut
ta jälleen Kosken Tl Osuuskassa 
ojensi pelastavan kätensä ja sen 
myöntämän lainan turvin saatiin 
syksyllä suoritettaviksi suunnitellut 
työt päätökseen ennen vuoden 
vaihdetta. »Kotikouluna» Talolan 
koulun käsityöluokassa v. 1948 
alottanut Kosken Tl Yhteiskoulu 
saattoi näinollen alottaa syysluku- 
kautensa 1958 uudessa, ajanmukai
sessa, täydet opiskeluluokat käsit
tävässä talossa. Se oli todellakin 
tuloksekas kymmenvuotiskausi; 
Uskaliaasti, miltei mahdottomalta 
tuntuvasta alusta oli päästy erit
täin hienoon lopputulokseen.

Ensimmäisen kymmenvuotiskau
den raivoisan myrskyajan jälkeen 
toinen kymmenvuotiskausi on ollut 
hiljaisen, tasaisen uurastamisen ja 
työhön syventymisen aikaa. Hil- 
jalleensa ovat kiteytyneet ne kou
lun traditiot, toivottavasti myös 
se yhteishenki, joka jokaisessa 
koulussa aina pitää olla ja joka 
vasta tekee »meidän koulusta», sen 
kokonaisuuden ja käsitteen, joka 
kulkee paljon edellä jotakin muu
ta ja jonka ajattelemiseen on mie
luista vuosienkin saatossa aina 
uudestaan ja uudestaan palata. 
Tulee mieleen monta hankalaa ja 
kriisistäkin tilannetta, mutta mer
killistä on, että aika seppelöi muis
tot purppurallaan. Olemme kiitol
lisia siitä, mitä on ollut, kaikista 
voitoista vaivannäöstä, jonka ym
märrämme koituneen meidän hy
väksemme.

E nsim m äiset y liop p ilaa t

Ehkäpä jotakin tämmöistä ajat- 
teli mielessään se oppilasparvi, jo
ka ensimmäisenä koulustamme sai 
vaivannäkönsä hedelmäksi ylioppi
laslakkinsa toukokuun 31. päivänä 
1960: Kaija Aalto, Heimo Holsti, 
Rauno Kattelus, Maija-Liisa Kivi
kallio, Ulla-Maija Luhtala, Hilkka 
Mäntsälä, Paula Nurminen, Pekka 
Ojanen, Ritva Rauhala, Leena Ris- 
tolainen, Risto Siikarla, Aino Sipi, 
Jukka Tamminen, Maija Tuomi
nen, Hilkka Uusitupa, Heikki Vii- 
ronen ja Ritva Vähätalo. Seitse-
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mäntoista nuorta kilvoittelijaa elä
män ankaralla kilparadalla! Näiden 
ensimmäisten jälkeen on seitse
män iloista ylioppilas-parvea pyräh
tänyt koulunsa ovesta. Heitä kaik
kia ja myös niitä, jotka jostain ai
kaisemmasta vaiheesta ovat kou
lunsa jättäneet ajattelemme siu
naten me, jotka myös koulun hy
väksi ponnisteltuamme, nyt jätäm
me tehtävämme toisille.

K iitos jo h ta jille  ja  
op etta jille

Monet ja suuret ovat tietenkin 
olleet ne muutokset, jotka kou
lun elämässä ovat tapahtuneet men
neiden kahden vuosikymmenen ai
kana. Tämän kirjoituksen puitteis
sa ei ole ollut edes mahdollista 
nimeltään mainita kaikkia niitä 
opettajia ja luottamushenkilöitä, 
jotka tällä saralla ovat tehteet erit
täin merkittävän ja myös vaikean 
päivätyön. Lienee paikallansa, että 
mainitsen kuitenkin koulun johta
jat: Saida Saarinen (nyk. Nurmi) 
1948 — 1949, Irma Mäenpää
(nyk. Virtanen) 1949 ■— 1951 ja 
uudestaan 1955 — 1956 Pekka 
Koistinen 1951 -— 1955 ja uudes
taan 1956 — 1960, Torsten Sil
vola 1960 —

Yhdessä vuodesta 1957 kanna
tusyhdistyksen hallituksen puheen
johtajana toimineen kunnaneläin- 
lääk. Jaakko Sepän ja kahta vuotta 
myöhemmin tehtävät vastaanotta
neen johtokunnan puheenjohtajan 
maanviljelijä Hugo Siikarlan kans
sa on rehtori, f il. lisensiaatti Tors
ten Silvola kiitettävällä tavalla rat
kaissut niitä ongelmia, joita ei min
kään koulun elämästä koskaan voi
da elinoida pois. Entistä rauhalli
semmissa olosuhteissa on kuiten
kin entistä enemmän voitu kiinnit
tää huomiota oppikoulun usein vai
keisiin kasvatuskysymyksiin sekä 
oppimistuloksiin. Nuoren, etevän 
opettajistonsa johdolla on koulun 
katsottava näissä suhteissa varsin 
hyvin selviytyneen. Tässä sopinee 
tulosten huipusta mainita ainoas
taan, että keväällä 1965 oli kuu
destatoista ylioppilaskokelaasta 5 
korkeimmalla arvosanalla hyväksyt
tyä, heistä yksi kuudella laudatu
rilla. Keväällä 1966 oli kolmesta
toista kokelaasta kolme, joiden yleis
arvosana oli laudatur, jälleen jou
kossa yksi täydet kuusi laudaturia 
vieläpä 3 plussan saanut, ja viime 
kevään suuressa ylioppilasryhmässä 
— peräti 39 kirjoittajaa — oli jäL 
leen kuusi laudaturylioppilasta. 
Joukossa jo kolmantena perättäise
nä vuotena yksi täysosuman (kuu
si laudaturia) ansainnut. Nämä esi
merkit mielestäni merkitsevät jo 
tasoa. Siitä on yhtähyvin opetta
jia kuin oppilaskuntaa sydämelli
sesti onniteltava. Sillä on selvää, 
ettei niin korkeisiin tuloksiin voi
da päästä ilman hyvän oppilasai
neksen kiinteätä tarkkaavaisuutta 
ja tuloksiin pyrkivää mieltä. Ajatte- 
levalle lukijalle se antanee myös to
distuksen koko oppimisyhteisössä 
vallitsevasta oikeasta ja terveestä 
hengestä ja innostuneesta ja tar
mokkaasta työhön paneutumisesta.

Näen eräänlaiseksi koko koulul
lemme osotetuksi tunnustukseksi 
myös sen että rehtori, fil. lis. 
Torsten Silvola on tämän lukukau
den alusta alkaen kutsuttu biolo
gisten aineitten ylitarkastajaksi 
kouluhallitukseen. Se on katsottava 
koulumme menestykseksi, mutta 
toisaalta tunnustukseksi pienistä 
lähtökuopista ponnistaneelle, kah
deksan vuotta koulumme hyväksi 
ponnistelleelle ja omat lukunsa 
erityisen hyvin hoitaneelle mie
helle. Jo hänen elämänsä vaiheet 
ovat sellaisinansa esikuva siitä, mi
hin jokaisen koulutielle lähtevän 
olisi pyrittävä.

Yhden työntekijäperheen tahtoi
si vielä mainita nimeltä, talon- 
mies-vahtimestari Aarne Ojanpe
rän ja hänen Sylvi- rouvansa. He 
ovat nykyisen koulutalon perusta
misesta asti hoitaneet tehtäväänsä 
ja hoitaneet sitä sillä tavalla, että 
jo pihamaalla tulija on saanut tun
nun viehättävästä koulutalosta pi- 
hanurmikoineen ja pikku lampi- 
neen. Koulun johtoelimet lausuvat 
näille aviopuolisoille syvän kiitolli
suutensa alttiisti ja erikoisen hyvin 
suoritetusta työstä ja toivovat, että 
he myös uudistetun koulun samalla 
tavalla omaksuisivat työnsä koh
teeksi ja siinä viihtyisivät.

Tämän kertomukseni alussa mai
nitsin koulun juhlasalissa 20. 10. 
1968 vietetystä pienestä juhlahet- 
kestä. Käyttämässään puheenvuo
rossa tarkastupiirin v.t. kansakou
luntarkastaja Tuomola viittasi tun
nettuun, alkuperäisesti latinankieli
seen lauseeseen: »navigare necesse 
est, vivere non est necesse» Koulu
elämän nykyiseen vaiheeseen sovi
tettuna sen voisi kääntää näin: 
»koulun käyminen on välttämä
töntä. Se, missä puitteissa ja 
muodoissa se tapahtuu, ei ole vält
tämätöntä» Niille, jotka Kosken 
yhteiskoulun vaiheissa ovat kuka 
enemmän, kuka vähemmän, työtä 
tehneet, tuottanee tyydytystä se 
että Yhdistyneitten Kansakuntien 
koulutusta koskeva periaate siitä, 
että kaikille on tarjottava yhtäläi
nen oikeus ja mahdollisuus kou- 
lunkäymiseen on Koskella Tl voi
nut toteutua.

Nyt on tultu saman periaatteen 
toisen vaiheen toteutumiseen: kou
lutuksen pitää olla kaikille mak
suton. Kosken Tl keskikoulun 
osalta myös tämä periaate on syys
lukukauden alusta 1968 toteutettu, 
kun koulu niiltä osin on kunnal
listettu. Tulevaisuudesta ei kukaan 
voi puhua mitään sen osottaa vasta 
aika, mutta koulunuudistus tältä 
osin on joka tapauksessa tosiasia 
ja myös lukio on samasta ajankoh
dasta siirtynyt Kosken Tl kunnan 
omistukseen.

On rohkaisevaa havaita, että ne 
pyrkimykset, joihin pääasiassa yk
sityisellä taholla on aikanaan ryh
dytty, jossain vaiheessa tulevat ko
ko yhteiskunnan haltuun ja tun
nustamiseksi ja sillä tavalla yhä pa
remmin tehokkaasti voivat palvella 
yhä laajenevia kansalaispiirejä.

Olen varma siitä, että kun Kos
ken Tl Yhteiskoulu nyt on siirty
nyt uuteen kehitysvaiheeseen, sen 
luottamushenkilöinä toimineet ovat 
ensimmäisinä toivottamassa rak
kaalle koululleen pitkää ikää ja 
menestystä sen miehuusvuosinaan 
toimiessa tämän suuren nuorison 
hyväksi.

Koskella Tl 4. päivänä marras
kuuta 1968

Erkki Normaja
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Yhteiskoulun 20-vuotisjuhlien yhteydessä paljastettiin rovasti Erkki 
Normajan muotokuva, jonka on maalannut taidemaalari Olavi Hurme- 

rinta. Oikealla rovasti Normaja airueiden seurassa.
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H eikki W iironen

Koskelaisia tarinoita pikkupyhien ratoksi
Satakunta vuotta sitten elämä 

Suomessa ja varsinkin Suomen 
maaseudulla oli vielä hyvin yksin
kertaista, karua ja nykyajan ihmi
sen kannalta katsoen ehkä yksi- 
toikkoistakin. Ei liikuttu kovin
kaan paljon oman kylän ulkopuo
lella. Jatkuvan aherruksen kes
keytti vain sunnuntai, ja pyhäinen 
kirkkomatka oli juhlallinen ja tär
keä tapaus. Vuodet kuluivat tois
tensa kaltaisina. Ulkomaailmasta 
kantautui aina joitakin tietoja, 
mutta vain harvoin ne aiheuttivat 
muutoksia pienissä, sulkeutuneissa 
yhteisöissä.

Ihmisellä on aina ollut kyky ku
vitella. Ja vaikka sanotaan, että 
laajat tiedot ja pitkät maailman
matkat voimistavat mielikuvitusta, 
niin on myös siten, että elämän
piirin suppeus antaa ajatukselle 
siivet. Maailmassa on paljon kä
sittämätöntä ja se aiheuttaa pel
koa. Kuolleet voivat saapua elävien 
luo. Kaviojalkainen musta herra 
v o i. tulla vastaan yksinäisellä met
sätiellä. Ja toisaalta, jos menette
lee oikein, haltiat ja tontut jaka
vat yllin kyllin suosiotaan.

Menneinä aikoina, kun ulkona 
oli syksyinen ilta tai pureva pak
kassää ja laajassa tuvassa tehtiin 
tulen loisteessa puhdetöitä, syntyi
vät monen monet tarinat. Ne eli
vät pärevalkean punaisessa valossa 
ja elivät vielä senkin jälkeen, kun 
pärevalkeita ei enää missään syty
tetty. Ja niin onnellisesti ovat 
asiat, että vieläkin, siellä täällä, 
tapaa hyvämuistisen miehen tai

Viime Koskelaisessa olleen kir
joitukseni lopuosassa oli virheelli
syyttä, joka näin sallittaneen oi
kaista. Kirkkohallituksen anta
man tilaston pari saraketta olivat 
valitettavasti sekaantuneet silmis
säni.

Vuonna 1966 Kosken Tl. seu
rakunnassa on henkeä kohti koot
tu vapaaehtoisesti varoja k a k s i  
m a r k k a a  y h d e k s ä n k y m 
m e n t ä  penniä, joka on varsin eri
lainen tulos kuin lehdessä sanottu 
luku. Marttilassa ja Mellilässä, joi
hin seurakuntaa verrattiin pitkin 
matkaa, vastaava summa on hiu
kan alle kaksi markkaa.

Tulkoon tässä sanotuksi, että 
USA: n luterilaisissa seurakunnissa

naisen, joka osaa kertoa ainakin 
katkelmia muinoin varsin runsaas
ta ja rikkaasta kertomusmaailmasta. 
Mutta kun pari kolme vuosikym
mentä on kulunut, ei näitä kerto
jia enää ole yhtäkään.

Seuraavassa on Koskella kerrot 
tuja tarinoita sellaisessa muodossa 
kuin niitä nykypäivinä vielä voi 
kuulla. Ne ovat magnetofoninau- 
halle kesällä 1964 talletetusta pu
heesta kirjoitetuksi kieleksi muu
tettuja. Kieltä ja sanoja ei ole kor
jattu eikä muutettu, vaikka tällai
nen menettely joissakin tapauksis
sa olisi ehkä saattanut tehdä teks
tin helppolukuisemmaksi. Mutta 
muutokset olisivat hävittäneet alku
peräisyyden ja siksi murre on kir
joitettu niin tarkasti kuin tavalli
silla kirjainmerkeillä on mahdol
lista. Mutta sellaisia lausekokonai- 
suuksia kuin kirjoitetussa kielessä 
ei puhutussa kielessä ole. Niinpä 
esim. piste on merkitty kohtaan, 
jossa kertoja on pitänyt tauon. Jos 
jostakin koskelaisesta tuntuu, että 
eihän tuo koskelaista puhetta ole, 
niin on hyvä muistaa, että näinkin 
pienessä pitäjässä puhutaan oikeas
taan joka kylässä omaa, hiukan 
muissa paikoissa puhutusta poik
keavaa kieltä. Seuraavat kertomuk
set on talletettu kylässä, jonka itä
raja on lääninrajassa.

LUURAAVA RUUMIS

Joku simmonen kulkijamiäs piä- 
nem pojan kanskin kulki. Eikä sit 
tahtonu ehtokulul ennää sit saara

on ihanteena ns. fifti-fifti-budjetti. 
Se tarkoittaa sitä, että saman ver
ran kuin seurakunta käyttää rahaa 
vain omiin tarkoituksiin se pyrkii 
antamaan Jumalan valtakunnan 
työlle oman seurakunnan ulkopuo
lelle, siis lähinnä sisä- ja pakana- 
lähetykselle. Jos siis jokin seura
kunta arvelee käyttävänsä oman 
toimintansa ylläpitämiseen esim.
100.000 mk (Suomen rahassa sa
nottuna), se yrittää koota toiset 
satatuhatta lähetystyölle! Mainit
takoon, että sikäläiset seurakunnat 
käsittävät vain sata, pari sataa, vii
tisen sataa ihmistä.

Se on uhrimieltä!

Eino Lehtisaari

yäsijjaa mistääm mut yhres talos 
sik kum meni niin isäntä sanos ek 
kyl meilä tual salis niin tillaa om 
maatta sano mut siäl on ruumis 
ja sano. Mitäs ei se siit sik kun 
yäsija saatava on sano isä et nuku
taan siäl vaaj ja. Oli piäni poika 
sit niin sei tuli kauhu, ettei hän 
ols sinnem menny ja. Sano et läh- 
retään ja. Ei mennään nukkumaav 
vaan sano isä ja. Ja sit isäntä oli 
itte mennyv vaan laural sinne ja la
kana päälä niinkum peljättämmään. 
Juu ja oli kuutamoyä sik kun nuk- 
kus ja pojan ei tullu uni. Isä nuk- 
kus ja. Mitäs se liikahteli sit siäl 
se lakanan alla ja. Poika herätti sit 
issää ja sano et isä ruumis luuraa 
sano. Nuku vaam poika sano isä 
ei ruumis luuras sano ja rupes nuk
kumaan. Poika ei nukkunu kun 
kätteli vaaj ja se liikkus taas ja 
poika et kato nyt isä ruumis luu
raa sano. Isä hyppäs ylös ja sano 
se on niir rummaa kur ruumis luu
raa sano ja sai puukoj ja pisti rin
taa) ja. Sit lakkas luuraamast.

H O LLIK YYTI
Mut sem piti olla tosi niin sen 

Kylämpääm Meesakin hollikyytin 
kun se herraa vei Marttilan kest- 
keevariij ja seisos Partelan ahtee
seen hevonen ja herra käski lyä- 
mään sit vaan et lyä sano ja. Mee- 
sakki sano kyl sen nyt näjet ettei 
se lyämisest parane kun hän sitä 
jo roiske. Men ales kärryilt vaan 
sano herra ja kiärrä ränkeet nur- 
riimpäin selkääs ja kato siält taka
puolta etteempäin sano siält välist 
sitä ränkeittev välist. Ja kum mää 
katoin sano Me e sakki ni oli niin- 
kun suuri musta koira sik kun sei
sos takajaloillas ja etukäpälät ni oli 
hevosen siaramis simmoset tynkät 
vaan kum piti hevosen siaramisk 
kiine ja. Ja kun hän kiärsi ränkeet 
laitain selkääs ni taikka ni hevosel 
taas ni sit hevonen lähti. Ju ja sik 
ku hän takasin tuli pualenyäj jäl
keen ni hevonen puhalteli jo tois- 
puala ahret kovin oikein ja mää 
meinasin et jos taas siin on sano 
et. Mut ei se hänt sit seisottanu 
ollenkaan hän sai tulla rauhas.

HAUTAUSMAALLA

Joku muija meni simmonen sik 
kun simmonen noitamuija oli ja. 
Meni hautausmaala sit ja. Ja haki 
sääriluuta ja. Ja löysikin sit jos
tain siält ja. Ja sit tuli simmonen 
haamu ja sano et älä sitä ota sano 
se on mun äitini sääriluu sano älä 
sitä viäs sano. Ja muija ei sit sit 
hermostunnu rupes uutta hakemaan

sit ja löysi toisen ja. Se tuli sit 
ja taputti olkapäähäj ja sano et 
viäp pois vaan et se on sun äitis 
luu.

*

Täsä se olikin Kosken hautaus- 
maav viäres mut sitä muijaa em 
mää muista. Kuj juttelivat kun se 
pelkäs sik kans ain vähän kun se 
siit ohitten kulki ja. Ja sit sano 
kerran sik kum meni siit ohitten 
taas et et maakka rauhas kaikki 
kristityt ja kastetut sano ja. Ja sit 
tuli piänii sit oikein paljon ja kuis 
meitin käy kuis meitin käy sano. 
Simmosii sik kun ei olluk .kas
tettu simmosii pikku . . . kun kuol
lee olivat ennen kastamist. Niin 
neet tulivat sik kysymään ek kuis 
heitin käy kun ei heis sit rauhas 
maattas saa kun ämmä toisil toi
votti vaar rauhallist.

RIIHESSÄ

Mää en tiärä kenen riihi se sit 
oli kun oli usjemman poikaa ni 
menny yälä riiheem maata ja pää
sivät vähän nukkumisen alkuuj ja 
sit oli tullu simmonen yksjalkanen. 
Käveli yhrel jalal vaaj ja kätteli 
siin sik ku pojat makas ja sano et 
yks om pitkä ja toinen oi lyhkä- 
nen. Menen hakemaan tasausrau- 
tain sano ja sillom pojap paino- 
va t. . .  Se muistutti jollain tappaa 
ihmist mut se vaan et oli yks jalka 
ja yks silmä keskel et kehu pojat. 
Sit oli lährettävä kun tasausrautaa 
meni hakemaan.

*

Ja tosa sik kun neet korttii kä- 
viväp pellaamas riihis joskus. Niin 
sinne niit se oli sit tullu häirittem- 
mään täsä Postin riiheskin kerran. 
Oli ja sakkiin tullu ja vaan oikein 
ihmisen näkönen ja. Kysyny sit et 
jos häj ja saa korttii ja. Neet toi
set meinas mikäs siin ja se häves 
sit oikein ja. Sei oli raha paljon 
ja. Sit joku oli takan kattonu sit 
sinnek ku se polvillas riihem per- 
mannol oli ja. Nähnys siäl sit ja 
oli selvä hevosen jalka kenkäkij 
jalas toinej ja siilon olivat lähte- 
neek kaikki. Se oli vanha simmo
nen Tomanteri kun semmost jutteli 
et hän siin sakis oli.

H EVO NLINNAN H ALTIJA
Ja se Hevonlinnan haltija kun 

siäl oleskeli ja karjaa piti sit. Sei 
oli ainoastas kolme lehmää ja se 
koko se Rahkjon niittu oli sit sei 
laitumena ja. Ja se niitti heinää 
samantiän siält ja. Ja se niin ava

OIKAISU:

KOLEHTIVAROJA
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IHMEELLISYYKSIÄ...ra oli se niittu. Joku niist Metti- 
läm pualem muijist oli luakoomas 
sit haravoimas sitä kun se niitti 
se haltija ja heinä katkes ain niin 
kaukaak kun kahaus kuulus kun 
se löi. Eikä muija oikein sip pär- 
jänny haravoittemises. Jäi rästii ja 
muija kun kaikil on konstei ni oli 
sallaa kusnus sit sen tuahkoseen 
kun sei vettä oli ku se vikatintas 
hivo ja sit meni koko teho poijes 
ei vikatin katkasnukkam muuta 
kun sev verrav vaan kun terä ulet- 
tus.

*

Em mää muista minkä talom pii
ka Loimaam pualta se oli kum me
ni varkail lypsämään sit niit sei 
lehmii. Ja se lypsi sit sen ämpärin 
täyteen eikä piika sit sitä sit ym- 
märtänny. Se oli simmonen sit et se 
lehmäkin et se lypsi niin ison ast- 
jan kun otti ni se lypsi sen täynä 
ain. Ja se oli nähnys sit se haltija 
ja huusi vaan sit et kyl ossaat Kur- 
mun ottaa mut et ossa Kurmuu 
lypsäät kun oli Kurmu lehmän ni
mi.

*

Huhtimo oli toinen kumminkiij 
ja mikäs se toinem miäs oli kum 
menivät seit rahaa pyytämään seit 
haltijalt sinne vuareej ja. Pyysivät 
sit et jos hän antais rahaa. Ja siält 
nummest vastattiin siält onkalosi 
sit et tul ottamaan. Mut ei äijät 
uskoltanneetkam mennä. Sit se oli 
lähtenys siält sit poijes sej jälkeen. 
Otti sip pahakses sik kunnei hei 
ottamaam mennee rahaa.

PIENI LINTU

Isoisäkin oli puhunu emmää 
muista kyl isoissää sev verta et kun 
hän oli jonkun kaverin kans tual 
Myllykylän yäkunnän korves. Ja 
tekivät hyvän nuation sit ehtoon 
kum menivät ja nukkusivat sit. 
Niinkauvan kun aamu sarastam- 
maar rupes ja metso pellaamaar 
rupes kum pelin aikan amputtiin. 
Niin tuli pikkanel lintu sit oksal 
ja laulo siiv valkjan loisteel. Ja ka
veri sano et mitäs sää siihen tulet 
laulelemmaan kun niim pikkanen- 
kin olet. Ja sit tuli isompi ja sit 
hän sano ek kyl nyt rupes tule
maan isompii jo ja. Sit sanottiij 
jostaan siälp pimeyrest mut sik 
kun aamu sarastaa ni sit suurii nä- 
jette sano ja. Ja se lintu lähti me
nemään siit sit ja sik kun rupes 
simmottoon et näki jo niin joka 
puun oksal istus vaan sit metsoo 
ja pelas sit kun heitil hevoskuarma 
oli sik ku .. . Ja toisel kertaa kun 
hei oli niin ei tuttu minkään kal- 
tast lintuu laulelemmaan eikä hei 
nähnee yhtään sit taas. Mut se oli 
siilon heittii vaan tuuraamas sit 
ja toi hyvän saaliin. Kun ei hei 
sitä sit miltään sem paremmin ko- 
mentannee eikä paiskellee vaikka 
se siin lauleli.

RAHKION
Kansantarina kertoo, että tämä 

niitty kuului aikoinaan Hevonlin- 
nan herran omistukseen. Tällä nii
tyllä laidunnettiin Hevonlinnan 
kuulua karjaa. Karjapaimenena oli 
Kaarin-niminen tyttö. Kerran illan
suussa huikkasi Hevonlinnan herra 
paimenelle: »Kaarin, aja jo karjas 
ko tiin .. .»

Paimentyttö vastasi: — Karja on 
lumottu, en saa sitä lähtemään ko
tiin.

Asianlaita oli niin, että Sorvas- 
ton miehet olivat päättäneet ryös
tää itselleen Hevonlinnan karjaa.
He saartoivat montakin lehmää, 
mutta vain yhden saivat he pidä
tetyksi. Muut haki Hevonlinnan 
herra turvaan.

Kun Sorvaston miesten ryöstä- 
mää lehmää ryhdyttiin lypsämään, 
tuli maitoa ihan loputtomasti. 
Kaikki kipot täyttyivät. Tällöin 
muuan asiantuntija moitti, että 
lypsy keskeytettiin ja näin »pilat
tiin hyvä lehmä». Olisi pitänyt sen 
maitoa varten varata suuri tiinu.

Mutta Hevonlinnan karja ei ke
sän kuluessa ehtinyt syödä kaik
kea Rahkion niityn ruohoa. Sieltä 
tehtiin myöskin talven varalle hei
nää. Hevonlinnan herralla oli sel
lainen taikaviikate, että heinä kaa
tui niin kaukaa kuin »kahaus kuu
lui». Yhdeksän ämmää oli jättiläi
sen jäljiltä luokoamassa heinää, 
mutta he jäivät pahasti jälkeen, 
saaden jättiläiseltä moitteita. Sitten 
joku tiesi kertoa, että jos joku luo- 
konaisista laskee vetensä Hevonlin
nan herran hiuosroppeeseen ja jät
tiläinen sillä hioo viikatettaan, 
niin heinä kaatuu vain niin pit
kältä kuin viikatteen terä ulottuu. 
Tämä piti paikkansa. Luokoämmil- 
lä oli nyt vaikka minkä verran ai
kaa. Mutta jättiläinen suuttui ja 
heitti niittämisen kesken. Samalla 
hän ennusti, että ikänä maailmas
sa ei Rahkion niityn kaikkea hei
nää katkaista. Vanhat ihmiset tul
kitsivat tätä ennustusta siten, että 
niityssä oli paljon suoperäisiä koh
tia, joissa oli niin heikko heinä, 
että sitä ei kannattanut niittää.

•k

Laamanni Erik Flemingiä pyy
dettiin kerran jakamaan Rahkion 
yhteismaata. Se jaettiin v. 1505 
Marttilan pitäjän Ylistaron ja Alas
taron verokuntien kesken. Vaskio- 
laiset olivat jakoon tyytymättömiä 
ja niin Fleming suoritti 1544 uu
den ajon, jossa vaskiolaisillekin an
nettiin oma niittyosuutensa. Palk
kionsa Fleming peri maana. Hän 
yksinkertaisesti lohkaisi Rahkiosta 
melkoisen palan itselleen. Tätä loh
koa kutsuttiin jakajan etunimen

mukaan Erikin-lohkoksi. Kun Fle
ming omisti Uskelan Kärkän kar
tanon, siirrettiin niittylohkokin tä
hän kartanoon kuuluvaksi. Helppo 
sitä oli hoitaa: Heinämaariana pi
detyssä huutokaupassa myytiin hei- 
näsato eniten tarjoavalle.

Mutta vaskiolaisilla ei ollut niit- 
tylohkosta paljonkaan iloa, sillä 
koskelaiset eli silloiset ylistarolaiset 
eivät pitäneet vaskiolaisten niittyn- 
omistusta laillisena. Asiasta kärä
jöitiin toistasataa vuotta. Riidan 
ratkaisi Kosken kartanon omistaja, 
joka osti vaskiolaisten niittyosuu- 
den. Aulis Oja, joka tästä kertoo, 
sanoo ivallisesti, että »Kosken kar
tanon omistajat kyllä osasivat pi
tää puoliaan Ylistaron talonpoikia 
vastaan.»

Osasivatpa hyvinkin. Mutta mart- 
tilalaisten oli pakko myydä rahkio- 
osuutensa lääninkamreeri Daniel 
Gadolinille, sai Kosken kartano pi
tää osuutensa, vieläpä sai siihen 
1799 perintöoikeuden. Mutta sitä 
ennen (1759) oli Gadolin ostanut 
kruunulta haltuunsa saaman Rah
kion perintömaaksi.

Mutta Gadolin ei tyytynyt hoita
maan niittyä heinähuutokauppojen 
avulla, vaan vuokrasi sitä melkoi
sina lohkoina ympäristöpitäjien ta
lollisille.

Naimamarkkinoilla oli tavallista 
parempi »flaksi» niillä tyttärillä, 
jotka sai periä lämpäreen Rahkion 
niittyä. Soron rahkio esim. tuli 
naimiskaupan kautta taloon.

*

Sorvaston Yli-Urmaalla oli myös
kin melkoinen kappale Rahkion 
niittyä. Kun Urmaan väki oli hei
nänteossa niityllä, alkoi suuri tuu
lispää eli pyörre kiertää niittyla- 
keutta. Se nosti heinälappoita il
maan ja kuljetti niitä kilometrien 
päähän. Kansalla olikin uskomus, 
että Lapin emäntä kerää tuulis- 
päässä heiniä talveksi. Oli myöskin 
tiedossa keino tuulispäätä vastaan: 
Siihen piti heittää puukko . . .

Tämän muisti Urmaan Jaakko
kin. Hän heitti hopeahelaisen pe- 
rintöpuukkonsa tuulispäähän, joka 
kyllä asettui, mutta puukkoa ei 
löydetty mistään, vaikka sitä haki 
koko talon heinäväki puolen päi
vää. Puukon häviäminen alkoi sii
nä määrin käydä Urmaan Jaakon 
hermoille, että hän läksi jalkapati
kassa Lapista sitä tiedustamaan. 
Matkalle lähtö tapahtui Pyhäin- 
miesten maissa . . .

Jaakko oli varannut kahdet va- 
rasaappaat olalleen matkan pituu
den takia. Kun kahdet saappaat 
olivat kuluneet loppuun, veti hän 
kolmannen parin jalkaansa. Mutta

samalla hän oli perilläkin Pohjolan 
suuressa tuvassa. Siellä puukko oli 
peräseinällä seinänrakoon pistetty
nä.

Nyt alkoi Lapin isännän kanssa 
neuvottelu ehdoista, millä puukko 
luovutetaan takaisin. Lapin emäntä 
oli ollut ylen ärheä Urmaan Jaa
kolle. Sanoi, että puukko oli men
nyt syvälle hänen reiteensä.

Emäntä olisi puukon arvenkin 
näyttänyt Urmaalle, mutta isäntä 
esti sen sanomalla: — Uskoo etelän 
mies sen muutenkin, että jälki sii
hen jää, mihin puukko pistää.

Urmaan Jaakko sanoi, että ete
län puolessa on jokaisella lupa puo
lustaa omaisuuttaan. Heinävarkaus- 
kin on varkautta.

Jaakolle tuotiin nyt pöytään po- 
ronreittä ja väkevää sahtia. Leppoi
sasti siinä puheltiin, kunnes Jaak
ko ryhtyi peräämään, mikä päivä 
mahtoi olla. Kun erinäisiä ajan- 
tietosauvoja silmäiltiin, havaitsi 
Jaakko, että oli joulun aatto.

— Maksaisin vaikka mitä, jos 
pääsisin kotiin joulusaunaan.

Jaakko huokasi näin itsekseen, 
mutta Lapin isäntä kuuli puheen 
ja hän ehdotti: — Jos annat minul
le suurimman mustan härkäsi, toi
mitan sinut kotiin saunomaan.

Jaakko lupasi Lapin äijälle hä
rän. Mentiin pihalle. Lapin isäntä 
kantoi lankun keskelle pihaa ja 
kehoitti Jaakon istumaan lankulle 
hajareisin. Sitten hän manasi julki 
suurella äänellä erinäisiä sanoja ja 
samassa nousi lankku lentoon.

Se oli ankaraa menoa. Matka 
suuntautui kirkolta kirkolle kohti 
etelää. Lankun peräpää sipaisi aina 
kirkon tornia, josta oli seuraukse
na pienoinen »töyssäys». Näin voi 
Jaakko laskea, montako kirkkoa 
ylitettiin.

Kun matkaa oli tehty tunnin 
verran, laskeutui Jaakko lankkui- 
neen Yli-Urmaan pihalle. Hän jätti 
lankun keskelle pihaa ja meni si
sään sanomaan renkipojille: — Las
kekaa suuri musta härkä pihalle 
valloilleen.

Kun rengit kävivät tekemään 
työtä käskettyä, havaitsivat he, että 
musta härkä oli jo hajareisin lan
kun päällä ja samassa lankku här
kineen lehahti lentoon.

Se oli sen härän meno. Mutta 
Jaakko lähti joulusaunaan ja kun 
hän sieltä vihdoin tuli sisälle, oli 
hänellä kertomista puoleen yöhön. 
Jaakko sanoi, että Lapissa käyneen 
hopeahelaisen puukon pitää aina 
mennä perintönä vanhimmalle po
jalle.

Missähän se nyt mahtaa olla?
— ka
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Seminologi Veikko Manner:

M A I D O N  TUO TO STEN YU OSIKATSELMUS

O m i s t a j a rotu lehm. luku maitoa voirasvaa % O m i s t a j a rotu lehm. luku maitoa voirasvaa %
1. Könönen Jaakko Ay 3 6591 300 4,5 60. Raitanen Eino Ay 4,8 4529 208 4,6
2. Nikki Aarne Ay 4,3 7008 295 4,2 61. Seppä Toivo Ay 9,5 4860 206 4,2
3. Lehtilä Vilho Ay 5 5971 292 4,9 62. Raitanen Sylvi Ay 4,4 4720 205 4,3
4. Levonen Matti Ay 6,1 6236 287 4,6 63. Simola Väinö Ay 8,1 4666 205 4,4
5. Mikkola Eero Ay 2,2 6384 286 4,5 64. Selänne Pekka Sk-Ay 4,4 4622 205 4,4
6. Välimaa Antti Ay 6 6489 283 4,4 65. Uutela Väinö Ay 6,8 4479 205 4,6
7. Virtanen Yrjö Sk 4,9 5239 278 5,3 66. Peltola Arvo Ay 2,5 4387 205 4,7
8. Naumi Ilkka Ay 7,6 6148 274 4,5 67. Mäkinen Hannes Ay 6,3 4819 204 4,2
9. Virtanen Aaro Ay 3,2 5718 267 4,7 68. Uusitalo Yrjö Ay 3,6 4602 204 4,4

10. Nauni Pentti Ay 8,2 5550 265 4,8 69. Posti T. pk. Sk-Ay 7 4240 204 4,8
11. Alhaisi Olavi Ay 7,3 5946 263 4,4 70. Karri N. pp. Ay 9,1 4564 203 4,5
12. Vähätalo Tapio Sk-Ay 3,6 5640 262 4,6 71. Välimaa Jaakko Sk 5,6 4525 203 4,5
13. Toivonen Keijo Ay 10,2 5875 258 4,4 72. Reiman P. & Heimo Ay 9,8 4441 203 4,6
14. Jalli Mikko Ay 6,9 5913 250 4,2 73. Väinölä Eero Sk-Ay 8 4321 203 4,7
15. Mutkala Eero Ay 5,7 5495 247 4,5 74. Ojala Vilho Ay ' 5,2 4543 201 4,4
16. Uotila Esko Ay 5,3 5558 243 4,4 75. Tuomola Kai Ay 7,3 4444 201 4,5
17. Pellonperä Pauli Ay 3,6 5304 243 4,6 76. Sintonen Aati Sk-Ay 7,4 4307 201 4,7
18. Patjas Erkki Sk 4,8 4715 241 5,1 77. Nyholm Tauno Ay 3,5 4295 201 4,7
19. Jalli Markku Fr-Sk-Ayl0,l 5546 236 4,3 78. Mikola Jyri Ay 5,6 4172 201 4,8
20. Kallio Antti Ay 8,1 5343 236 4,4 79. Heinonen Reino Ay 10,3 4607 199 4,3
21. Laakso Eeli Ay 4,6 4891 235 4,8 80. Savela Risto Ay 4,2 4460 199 4,5
22. Manner Veikko Ay 3,8 5337 234 4,4 81. Koskinen Raimo Sk-Ay 3,9 4773 198 4,1
23. Rahkonen Martti Ay 15,8 5303 234 4,4 82. Haapasalo Kalle Ay 2,2 4505 198 4,4
24. Kujala Väinö Ay 6,2 5466 233 4,3 83. Saarinen Eino Ay 2,6 4745 197 4,2
25. Urmas Tuomo Ay 8,3 5069 233 4,6 84. Seppä Torsti Ay 4,6 4162 195 4,7
26. Vähätalo Janne Sk 8,3 4712 233 4,9 85. Urmas Lauri Sk 8,9 4500 194 4,3
27. Ahola Lauri Sk 5,1 4659 233 5,0 86. Tiensuu Eino Sk-Ay 5,3 4739 193 4,1
28. Beranger Martti Sk-Ay 6,9 5325 232 4,3 87. Hörkkö Uuno Ay 10,6 4434 193 4,4
29. Väinölä Elma Ay 2,4 5180 232 4,5 88. Raitanen Mikko Sk 6,3 4525 192 4,2
30. Penttilä Esko Ay 6,2 5391 230 4,3 89. Tamminen Antti Sk 9,2 4344 192 4,4
31. Yli-Vesala R. pk. Ay 3,9 4605 230 5,0 90. Haapanen Yrjö Ay 5,1 4253 192 4,5
32. Nuotila Reino Ay 4,1 5589 229 4,1 91. Välimaa Seppo Ay 6 4212 192 4,6
33. Hokka Aarne Ay 10,7 5197 229 4,4 92. Tuittu Vilho Ay 4,8 4403 191 4,3
34. Teivonen Reino Ay 6 4697 229 4,9 93. Heinonen Nikolai Ay 4,3 4363 191 4,4
35. Ollinen Paavo Ay 6,9 5019 228 4,6 94. Kattelus Pauli Sk 6,7 4254 191 4,5
36. Virtanen Martti Sk 15,2 4489 227 5,1 95. Karvonen Viljo Ay 8,4 4470 189 4,2
37. Tamminen Eino Ay 5,8 5313 226 4,3 96. Koskinen Reino Ay 3 4425 189 4,3
38. Uusitupa Matti Ay 6,7 5299 226 4,3 97. Mäki Vieno Ay 6 4255 189 4,4
39. Haavisto Ilmari Ay 7,2 5094 226 4,4 98. Kärri Into Ay 11,6 4549 187 4,1
40. Petranen Kauko Sk-Ay 4,2 4714 225 4,8 99. Kallio Aimo Sk 6,6 3963 185 4,7
41. Puras A. Sk-Ay 11,8 4732 223 4,7 100. Luhtala Ilkka Ay 6,6 4481 184 4,1
42. Simola L. pk. Sk 9,1 4286 223 5,2 101. Suominen Aatami Ay 6,1 4447 184 4,1
43. Saari Erkki Ay 11,5 4924 222 4,5 102. Manni Torsti Ay 8 4234 184 4,4
44. Haavisto Kustaa Ay 7,4 4826 222 4,6 103. Nieminen Eino Ay 5,6 4094 184 4,5
45. Takamaa Paavo Sk-Ay 5,3 4586 220 4,8 104. Nurmi Aimo Ay 4,3 4127 183 4,4
46. Lahtinen Reino Ay 5,2 4699 219 4,7 105. Koivunen Olli Sk 6,5 3943 182 4,6
47. Nummela Alpo Ay 4,4 4568 219 4,8 106. Saarinen Unto Ay 6,4 3774 181 4,8
48. Kattelus Allan Ay 6 4966 218 4,4 107. Kujala Arvo Ay 6,3 4036 180 4,5
49. Aarnio Sigrid Ay 4 4833 217 4,5 108. Ojala Kaino Ay 2,9 3751 178 4,7
50. Lammi Svante Ay 8,5 4815 214 4,4 109. Kärri Toivo Sk 6,2 3920 177 4,5
51. Luhtala Toivo Ay 8,1 4783 214 4,5 110. Liipola Tyyne Sk 8,2 3727 177 4,7
52. Uusitalo Arvi Sk 5,6 4778 214 4,5 111. Urmas Onni Sk 6,5 3807 175 4,6
53. Tamminen Uuno Sk 6,8 4535 213 4,7 112. Virtanen Jaakko Sk-Ay 4 3528 174 4,9
54. Palomäki Oiva Ay 6,1 4999 212 4,2 113. Lähteenmäki Onni Sk-Ay 4,7 4005 173 4,3
55. Kanasuo Arvo Ay 7 4993 212 4,2 114. Siikarla Heikki Sk 11 3903 173 4,4
56. Lähde Lauri Ay 2 4881 211 4,3 115. Rinne Toivo Ay 5,8 4253 167 3,9
57. Salonen Eino Sk-Ay 4,5 4357 210 4,8 116. Heinonen Frans Sk 3,8 3693 162 4,4
58. Kulo Toivo Ay 8,7 5004 210 4,2 117. Virtanen Aarne Sk 10,6 3538 156 4,4
59. Kokki Rauha Sk 4,3 4712 208 4,4 118. Puolaviita Orvo Sk 8,6 3381 154 4,6

Keski tuotos 6,4 4737 213 4,5
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Kamreeri Arvid Puraksen 85-vuotispäivänä lokakuun 26. pnä 1968, 
kävi mv. Martti Virtanen kunnan edustajana luovuttamassa hänelle an
sioituneille kunnallismiehille tarkoitetun itsenäisyyden juhlavuoden mi

talin. Oik. mv. Yrjö Virtanen.

G U ST A V  F R E N SSE N IN  ”K Y L Ä S A A R N O IS T A ”

O n taas joulu. Sieluum m e on lentänyt jotain, aivan kuin  
lintunen lentää puun oksalle. Se laulaa nyt ihmeellistä, ik i
vanhaa laulua: Jumalan rakkaudesta, köyhistä paimenista 
yöllä, enkelinsiivistä, jotka kirkastivat yötä. O n kuin  luok
sesi tulisi enkeliolento, katse niin syvä, hyvä ja ylevä ja 
nyökäten päätänsä  —  hiuksensa silloin välähtivät niin sala
peräisesti, taivaallisesti —  kuiskaa ”tule m ukaani’’ —  ja hän 
vie sinut mukanansa hiljaisiin hämärähetkiin, jolloin Herra on 
syntynyt.

O lit nuori. —  O lit niin onnellinen lapsi. Vanhempasi 
olivat maailman parhaimmat, ko tisi täynnä salaperäisiä sopu- 
koita, ja ko tip irttisi niin lämpöinen, ja sinä pieni ihmislapsi 
siellä isän ja äidn luona . . .  Ja pävät tulivat lyhem m iksi, ja 
äiti puk i lämpöisen päällystakin yllesi, ja jalkasi upposivat 
lumeen ja joulukuusia ku ljetettiin  p itk in  kylätietä metsästä. 
Ja kun palasit ko tiin  hämärän tultua  —  m uistatko sitä vielä  —  

mielesi oli niin täynnä lähestyvän joulujuhlan tunnelmaa. Ja 
kotonasi oli täydellinen joulutunnelma: lapsenuskon siivillä 
Jumalan autuaat enkelit liitelivät alas ja ylös, seimessä nukku i 
todellinen lapsi, kapaloihin käärittynä. N iin  Herran enkeli 
ku lk i kanssasi menneiden nuoruuden aikojen kautta nyt py
hänä iltahetkenä.

Jouluna elävät kyn ttilän liekit puhuvat kaikkialla. N e ovat 
kuin Herran lähettiläitä. Hiljaisella ja lempeällä äänellä ne 
kuiskaavat sinulle muutamia vanhoja lauseita, jotka ennen- 
muinoin osasit, ja silmiesi edessä väikkyy kysym ys, minkä- 
takia ne matkallasi olet kadöttanut ja unohtanut?

Herran enkeli julistaa sinulle kynttiläin kautta:' —  M inä 
menen tuonne ylös viettämään joulua. M ene sinä vaimosi ja 
lastesi luokse, pidä m olem m in käsin kiinni siitä onnesta, joka 
sinulla on, ja ole varuillasi, ettes kruunuasi menettäisi. Pysy 
lujana uskossa rakkaudessa ja toivossa: nämä ovat parhaimmat 
asiat maailmassa ja rakkaus on niistä parhain. Ja kun olet 
vaeltanut matkasi päähän, ei sielusi mullassa maadu, vaan 
liitelee ylös joulujen maahan . . .

Näin jouluenkeli kuljettaa sinut läpi elämäsi, ja tunnet 
tuskaa ja iloa, kun  näet nuo kim m eltävät säikeet, joita pyhä  
joulujuhla punoo s ie lu u si. . . Ä lä niitä katkaise, vaan hellin 
käsin puno niitä enemmän ja enemmän, jotta mielesi tulee 
y h t’aikaa sekä juhlallisen surulliseksi että iloiseksi.

Vaali siis lapsuutesi joulutunnelmaa, kuuntele tu ttua  joulu- 
evankeliumia yhtä hartaana ja miettiväisenä kuin  pienenä ko u 
lulaisena muinoin. Ja iloitse, että s a a t  l a p s e n m i e l e l l ä  
u s k o a  t ä h ä n :

K R I S T U S  O N  S Y N T Y N Y T !

Tarkkailukarjakko Aino Savio täytti joulukuun 5. pnä 85 vuotta, (oik.) 
Häntä kävi onnittelemassa mm. Hulda Koivunen, joka vietti 81-vuotis- 
päiviään viikkoa myöhemmin eli joulukuun 12. pnä. Reippaat syntymä. 

päiväsankarit Aino Savion kahvipöydän ääressä.

TARKKAILUTOIMINNAN VAIHEITA

Kosken T.l. tarkkailuyhdistyksen historia alkaa v. 1895, jolloin koske
laiset kartanonomistaja Johannes Nyberg ja agronomi Magnus Grönfors 
yhdessä Someron, Ypäjän ja Loimaan kartanonomistajien kanssa perus
tivat kerhon Jordgubbarna (Maaukot). Nimi kuitenkin muutettiin ja 
kerhosta tuli karjansiitosyhdistys Unitas. Sille laadittiin säännöt, jotka 
senaatti vahvisti 23 p:nä maaliskuuta v. 1897. Unitaksen johtokunta 
oli ripeäotteinen, sillä jo • samana keväänä yhdistykselle myönnettiin
20.000 mk: n koroton valtionlaina siitoseläinten hankkimista varten. 
Heinäkuussa tuotiin Skotlannista Turkuun viisi Ay-rotuista sonnia ja 
22 hiehoa.

Kuopion maatiaiskarjanäyttelyssä v. 1898 puhuttiin ensimmäistä kertaa 
karjantarkastuksesta sen nykyisessä muodossa. Aiheesta esitelmöi Hä- 
meen-läänin maanviljelysseuran karjatalouskonsulentti, agronomi Hjalmar 
Göös. Hän myös perusti Suomen ensimmäisen karjantarkastusyhdistyk- 
sen Urjalan Laukeelan kylään v. 1898 syksyllä. Tällä yhdistyksellä ei 
ollut tarkkailukarjakkoa, vaan omistajat itse punnitsivat maidot ja otti
vat näytteet, joista rasvamäärityksen teki apteekkari hankkimallaan Ger- 
ber-laitteella.

V. 1899 keväällä Unitas päätti ottaa ohjelmaansa karjantarkkailun, 
mutta heti siinä muodossa, että palkattu henkilö kiertäisi jäsentaloissa 
suorittamassa tarkastuksia ja seuraamassa rehunkulutusta. Sopivan henki
lön saaminen näytti aluksi mahdottomalta, sillä siihen asti tuntematto
maan tehtävään ei oltu ketään koulutettu. Unitaksen johtokunnan pyyn
nöstä ryhtyi Kurkijoen maamiesopiston kotieläin- ja meijeriopin opettaja, 
maisteri G. A. Bredenberg kouluttamaan kahta oppilasta karjantarkas- 
tuksessa esiintyviin tehtäviin. Näistä toinen Evert Niemelä tuli marras
kuun alussa Unitaksen palvelukseen, ja näin oli Suomen ensimmäinen 
tarkkailukarjakko lähtenyt kierrokselle.

Tarkkailu rajoittui aluksi Unitaksen 13 jäsentilan karjoihin, mutta sii
hen liittyi pian Kosken suurimpia tiloja. Koska toisiinkin pitäjiin perus
tettiin tarkkailuyhdistyksiä, rajoittui Unitaksen toiminta vähitellen yk
sinomaan Koskelle. (Längsjö oli kuitenkin mukana aina vuoteen 1950 
saakka, jolloin suoritettiin tarkkailutoiminnan uudelleenjärjestely.)

Vanhat koskelaiset muistavat ensimmäisenä kontrolliasistenttina Alma 
Köllin, joka vuosisadan alussa tuli Unitaksen palvelukseen. Nuoremmat 
tunsivat hänet Katteluksen Kesälän emäntänä.

Pitäjäläisten hyvin tuntema tarkkailuasistentti on Arvid Puras, joka 
26 p:nä lokakuuta vietti 85-vuotisjuhlaansa. Hänen mieleensä ovat jää
neet erityisen hauskoina ja odotettuina ne päivät, jolloin Längsjö oli 
vuorossa. Siellä oli paljon maamieskoulun poikia, ja aika kului nopeasti 
ja hauskasti. Lehmät eivät silloin lypsäneet suuria tuotantoja. Ne olivat 
kauan ummessa, ja ruokinta oli enemmän olkivaltaista. Rasvanmääritys- 
koneen Arvid Puras muisteli olleen muuten lähes samanlaisen kuin ny
kyisin, mutta siihen ei oltu keksitty veiviä, vaan se vedettiin pyörimään 
rullan ympäri kierretyn narun, avulla.

Arvid Puraksen jälkeen tuli tarkkailukarjakoksi Aino Savio. Hänen 
85-vuotisjuhlansa oli 5 p:nä joulukuuta. Hän viettää eläkevuosiaan oma
kotitalossaan Halikkolan kylässä. Aika on kulunut rattoisasti käsitöitä 
tehden. Terveys on säilynyt harvinaisen hyvänä siitä huolimatta, että 
olosuhteet eivät siihen aikaan olleet parhaat mahdolliset terveyden kan
nalta. Kyyditykset talosta toiseen tehtiin hevosella. Näihin kyytimatkoi. 
hin sisältyi paljon hauskoja muistoja, kun niistä yhdessä juteltiin on
nittelemaan tulleiden emäntien kanssa. Palkan saanti oli Savion kerto
man mukaan Unitaksessa varmaa, sillä se maksettiin Kosken kartanosta. 
Toivomme näille molemmille vanhuksille viihtyisää elämän iltaa ja hy
vää terveyttä edelleenkin.

A urasen  K irjapaino , Forssa 1968


