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Oheisen vanhan valoku
van selvittäm iseksi Koske
laisen toim itus on lainannut 
Suomen A yrshire-yhdistyk- 
sen historiasta seuraavat tie 
dot.

1890-luvun lopulla aa t
teellinen karjanjalostustyö, 
sonniyhdistystoim inta ja  k a r- 
jan tarkastus läh tivä t alkuun 
kulkien kukin omaa tietään 
omien erikoisyhdistyksiensä 
hoitam ina. E räänlaista väli- 
astetta edusti kuitenkin  v. 
1897 perustettu  K arjansii- 
tosyhdistys Unitas, jonka 
toim inta muodostaa lyhy tai
kaisen, m utta  silti varsin 
m erkittävän vaiheen suom a
laisen ayrsh irekarjan  jalos
tuksessa. Voipa Unitakselle 
täydellä syyllä antaa nyky
aikaisen ayrsh irekarjan ja- 
lostuksen u ran u u rta jan  a r
von.

U nitaksen historia alkoi jo 
v. 1895, jolloin erää t Some
ron, Y päjän ja  Loim aan pi
tä jän  kartanonom istajat, 13 
luvultaan, päättivät am m at
titieto ja ja  -ta ito ja  k a rtu t
taakseen perustaa keskuu
dessaan yhdistyksen, joka 
m ääräajoin järjestä isi kes
kustelutilaisuuksia, vuoron 
perään  kunkin  jäsenen ko
tona. Kysymys ei suinkaan 
ollut m istään rekisteröidystä 
yhdistyksestä, pikem m inkin 
eräänlaisesta kerhosta, kuten 
jo  leikillinen nim i Jo rd - 
gubbarna (M aaukot) osoit
taa. Y hdistystä perustettaes
sa oli liikkeellepanevana 
voim ana varsinkin tilan 
om istaja Axel Wirzenius, 
m uista jäsenistä m ain itta 
koon tilanom istajat Johan
nes ja  A xel Nyberg, agro
nomi M angnus Grönfors ja  
m aanviljelysneuvos W alde
m ar Sagulin. K un keväällä 
1896 saatiin  kuulla, e ttä  se
naatti o li m yöntänyt kol
melle elim äkeläiselle k a r
jankasvatta ja lle  edullisin 
ehdoin lainan ayrshirero- 
tu isten  siitoseläinten m aa
hantuontia varten, ehdotti 
tilanom istaja W irzenius, e ttä  
M aaukot-yhdistyksen jäse
net hekin koettaisivat saada
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Rovasti

E R K K I  N O R M A J A N  
muistolle

valtion tuen tu rv in  tiloilleen 
puhdasrotuisia siitoseläimiä. 
Koska näiden tilojen k a r
joissa ayrshire tyyppi oli 
yleensä vallitsevana ja  kos
ka valtiovallan suopea suh
tautum inen tähän  ro tuun 
tiedettiin  oli tuonti kohdis
te ttava nim enom aan ayrshi- 
reen.

W irzeniuksen ajatus sai 
kannatusta j a suunnitelm a 
hankkeen toteuttam iseksi 
laadittiin. Se sai lopuksi sel
laisen muodon, e ttä  yhdis
tyksen m aahan tuottam ista 
eläim istä m uodostettaisiin 
siitoskeskus, joka sijo ite tta i
siin tähän  tarkoitukseen so
pivalle jäsentilalle ja  josta 
kaikilla jäsenillä olisi tila i
suus saada rotuvasikoita. 
M utta koska tällainen toi
m inta ym m ärrettävästi ei 
voinut tapahtua M aaukot- 
nim eä kantavan epäviralli
sen keskustelukerhon pu it
teissa, m ainittu  kerho lak- 
kauettiin  ja  sen tilalle m uo
dostettiin Nötboskapsafvels- 
föreningen Unitas (K arjan - 
siitosyhdistys =  U nitas), 
jonka säännöt senaatti vah
v isti m aaliskuun 23 päivänä 
1897. Näiden sääntöjen en 
simmäisen pykälän m ukaan 
yhdistyksen tarkoituksena 
oli »hankkim alla ja  kasvat
tam alla puhdasrotuisia ayr- 
shiresiitoseläim iä ja  ja tk a 
m alla ristisiitosta siihen h y 
väksytty jen  lehm ien ja  puh
dasrotuisten ayrshiresonnien 
välillä kehittää jäsenillen
sä yhdenm ukaisia, ayrshire- 
tyyppisiä karjastoja, sekä 
m ikäli siihen tilaisuutta on, 
ta rjo ta  sellaisia eläimiä 
m yytäväksi ja  sillä tavalla  
koettaa kehittää karjanho i
toa». Säännöissä m äärättiin  
edelleen, että  jäsenten omis
tam ista karjo ista oh p idet
tävä kolm een osastoon ja e t
tua kantakirjaa. A-osastoon 
m erk itään  puhdasrotuiset, 
siis m aahantuodut eläim et 
sekä niiden sekoittam atto
m at jälkeläiset, B-osastoon 
kuuluvat sellaiset sukupolvi- 
lehm ät, joilla on vähintään 
neljässä polvessa puhdasro
tu inen isä, C-osastoon leh 
m ät, joiden risteytysaste on 
tä tä  alhaisempi. Sukupolvi- 
lehm illä oli lisäksi oltava 
ayrshirerodun tyyppi. Joh to
kunnan velvollisuutena oli 
vähintään k erran  vuodessa 
tarkastaa  kaikki jäsenkarja t 
sekä poistaa kantak irjasta  
eläin, joka ei näy ttäny t tä y t
tävän  hyvälle siitoseläimelle 
asetettavia vaatim uksia. V.

1897 Unitakselle m yönnet
tiin  20.000 m arkan koroton 
laina siitoseläinten ostoon ja 
sam an vuoden heinäkuussa 
Skotlannista tuotiinkin T u r
kuun 5 sonnia sekä 22 h ie
hoa, kaikki tunnettua  ayr- 
shiresukua. H iehot jaettiin  
jäsenille arpomisen perus
teella, sonnit jä ivät kolm ek
si vuodeksi, siihen asti k u n 
nes kaikilla jäsentiloilla olisi 
oma puhdasrotuinen sonni, 
yhdistyksen omaisuudeksi. 
A lkuperäisestä suunnite l
m asta m uodostaa m aahan
tuoduista eläim istä yksi sii
toskeskus oli siis luovuttu  ja 
p äätetty  aluksi toimia tav a l
lisen sonniyhdistyksen ta 
voin.

Sääntöjensä mukaisesti 
Unitas vielä vuoden 1897 
kuluessa aloitti k an tak irja- 
työn. M itään toim ihenkilöitä 
ei yhdistyksellä tä tä  ta rko i
tusta varten  ollut, vaan suo
rite ttiin  kan tak irjaanm er- 
k innät yhteisissä kokouksis
sa, eläin ten  om istajien an ta
mien tieto jen  mukaisesti. 
K erran  vuodessa johtokunta 
teki kierroksen kaikilla jä 
sentiloilla ja  silloin nämä 
tiedot ta rk iste ttiin  ja  annet
tiin  tarvittaessa ohjeita. K o
ko m aata käsittävän ayrshi- 
rekarjan  jalostusyhdistyksen 
tu ltua  v. 1901 perustetuksi, 
Unitas heti liitty i siihen jä 
seneksi. Kolme vuotta m yö
hem m in se päätti poistaa 
kan tak irjastaan  C-osaston 
sekä m uutenkin ottaa käy
täntöön A yrshireyhdistyksen 
om aksum at jalostusperiaat- 
teet. Seuraavana asteena oli 
ilm an m uuta siirtää U nitak
sen kan tak irjaan  A yrshire
yhdistyksen kan tak irjaan  
hyväksytyt eläimet. Tämä 
taas toisaalta m erkitsi sitä, 
e ttä  jalostustoim innan johto 
siirtyi U nitaksen johtokun
nalta  toisiin käsiin ja  että  
jäsentiloja siihen asti yhdis
täny t side näin  heikkeni. A l
kuperäisestä 13 jäsenestä 
yksi toisensa jälkeen erosi
k in  ja  v. 1910 K arjansiitos- 
yhdistys Unitas kaikessa h il
jaisuudessa lopetettiin. Sen 
kan tak irjaan  oli m erkitty  
kaikkiaan 389 eläintä, niistä 
A-osastoon 48, B-osastoon 
100 ja  C-osastoon 241.

U nitaksen m erkitystä A yr- 
sh irekarjan  jalostustyössä 
arvosteltaessa ei kuitenkaan 
voida k iinnittää huomiota 
yksinom aan kantak irjanpi- 
toon. Tämä yhdistys oli näet 
myös karjantarkastusto im in- 
nassa u ranuurtajia . K eväällä

K un m aanantaina 24.3. 
-69 tuli Koskelta T.l. suru- 
sanoma, että  rovasti Erkki 
N orm ajan elämä oli sam m u
nut edellisenä yönä, tulivat 
välittöm ästi mieleeni Otto 
M annisen säkeet:

Tee tink im ättä  työtäs, 
tee onneks synnyinmaan. 
On korkein silloin myötäs, 
ja  työsi siunataan.
P itä jä  oli 1940 luvulla m e

nettäny t äkkiä k irkkoher
ransa. O ltiin jännittyneitä, 
m illainen pappi saadaan v ä 
liaikaisen papin jälkeen 
1946. Ehdolla oli mm. 
K onginkankaan kirkkoherra 
E rkki N o r m a j a ,  jonka 
tiedettiin  olevan syntyjään 
T urun poikia. Hänestä voi 
sanoa: Tuli, näki ja  voitti.

Toiset puhuivat hyvää h ä 
nen saarnataidostaan, toiset 
taas hänen sydäm ellisyydes
tään, hänen aurinkoisuudes-

1899 U nitaskin päätti ottaa 
tarkastustoim innan ohjel
maansa, ja  heti siinä m uo
dossa, e ttä  vakituisesti pal
k a ttu  henkilö k iertäisi sen 
jäsentaloissa tarkastuksia 
suorittam assa ja  rehunkulu- 
tusta seuraam assa. Sopivan 
henkilön saam inen näytti 
aluksi m ahdottom alta, sillä 
m ainitunlaiseen, siihen asti 
täysin tuntem attom aan teh 
tävään ei oltu ketään koulu
tettu . K un Joroisiin elokuus
sa 1899 perustettu , jä r je s 
tyksessä kolmas tarkastus- 
yhdistys sekin poti ta rk as
tuskarjakon  puutetta, K u r
kijoen maamiesopiston koti- 
eläin- ja  m eijeri opin opetta
ja, m aisteri G. A. B reden- 
berg ryh ty i U nitaksen johto
kunnan pyynnöstä perehdyt
täm ään  kahta  oppilastaan, 
Evert Niem elää ja  Rafael 
M ontellia karjan ta rkas tuk - 
sessa esiintyviin tehtäviin. 
M arraskuun alussa Niemelä 
tu li U nitaksen palvelukseen 
ja  n iin  tarkastusto im inta 
saatiin  käyntiin.

taan  ja  hänen vaatim at
tom uudestaan, nöyryydes
tään . . .

Ja  kun  hän sitten aloitti 
työnsä seurakunnassa, m iel
ty ivät nekin häneen, jotka 
vaalin aikana eivät olleet ot
taneet häneen kantaa. Miten 
nopeasti hän perehtyikään 
seurakuntaan ja  sen histo
riaan. M iten pian hän tu tu s- 
tu ikaan seurakuntalaisiinsa. 
Yleisesti sanottiin: -— Niin 
hän on kuin vanha tuttu!

M ikä valtava työm äärä 
odottikaan Koskella T.l. u u t
ta k irkkoherraa. Oli valm is
teilla seurakunnan 300-vuo- 
tishistoria (tohtori Aulis 
O ja). Oli jä rjeste ttävä  seu
rakunnan  300-vuotisjuhlat. 
Oli vanhasta Piim äsen kello
tapulista (vuodelta 1777) 
m uokattava siunauskappeli 
ja  m uutenkin oli täm ä H eik
ki K lem etin Euroopan kau- 
neim m aksi puutapuliksi1 ju 
listam a rakennusluom us en
tisöitävä. Oli jä rjeste ttävä  
hautausm aa uudelleen ja  sa 
m alla sitä huom attavasti 
laajennettava. Oli rakennet
tava uusi pappila . . .

K aikkia näitä  tehtäviä ja 
uudistuksia johtam aan an 
tau tu i Erkki Norm aja koko 
sydämensä tarm olla. H än te 
ki todella tinkim ättä työnsä 
ja  K orkein siunasi hänen 
ponnistuksensa. E lettiin  »on
nellista N orm ajan aikaa».

M utta N orm ajaa ei k iin 
nostanut vain seurakuntatyö 
ja  kirkko. Hän antautui 
m uullakin tavalla  uu tta  
kotiseutuaan palvelemaan. 
Niinpä kun Kosken yhteis
koulu eli kriitillisessä vai
heessa, kävi hän heikosta 
terveydestään huolim atta si
täkin  johtam aan vaikeuksis
ta  voittoon.

Lukem attom ien paikka
kuntalaisten  m ieliin on jä ä 
nyt kesäkuun 1 päivä vuon
na 1953. Silloin v ietettiin  
Sulkalan pappilassa E rkki 
N orm ajan puolivuosisatais- 
juhlia. Seitsemässä vuodessa
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Lehtemme viimeisen nume
ron ilmestymisen jälkeen ovat 
koskelaisten joukosta poistu
neet maanvilj. Martti Virta
nen ja rovasti Erkki Normaja. 
He olivat kumpikin miehiä, 
jotka esimerkillisesti suoritti
vat työnsä ja usein saimme 
nähdä heidät edustamassa kos

kelaista yhteisöä. He elivät toi
sin sanoen niin, että me tun
simme heidät tavallaan osaksi 
itsestämme. He tekivät ja toi
mittivat moninaisia asioita 
mittavien taitojensa ja kyky
jensä mukaan. He tekivät ja 
toimittivat niin kuin monet 
olisivat tehneet jos olisivat

pystyneet ja jos olisi ollut ti
laisuus tehdä. He tekivät ja 
toimivat myöskin niin kuin ta
jusivat oikeaksi. Siksi muis
tamme heitä lämpimin tun
tein.

Yllä olevissa kuvissa, jotka 
kummatkin on otettu viime

talvena, toisessa rovasti Nor
maja keskustelemassa arkki
piispa Martti Simojoen kanssa 
piispantarkastuksen yhteydes
sä ja toisessa maanviljelijä 
Martti Virtanen toivottelemas- 
sa leppoisia eläkeläisen päiviä 
eroavalle kunnansihteerille E l
vi Heikkilälle.

olivat k irkkoherran  ja  seu
rakuntalaisten  suhteet k e 
hittyneet niin välittöm iksi ja 
lämpimiksi, että  m uualta 
saapuneet juh lav ieraat pan i
vat sen eräänlaisella ka teu 
della merkille.

Ja  kun sitten kym m entä 
vuotta myöhemmin juh littiin  
E rkki N orm ajan 60-vuotis- 
päivää, muodostui siitä ta 
vallaan koko paikkakunnan 
juhla. Pelloilla, työverstais- 
sa, liikkeissä, yleensä kaik
kialla m uisteltiin  päivän 
sankaria. Jokainen kertoi 
m uistojaan hänestä. Nuoret 
m uistelivat hän tä  rippikou
lun opettajana ja  hääpuhei- 
den pitäjänä. V anhem m at 
m uistelivat hän tä  sairaiden 
lohduttajana ja  kuolleitten 
siunaajana. Hänen sanojensa 
sydämellisyys antoi sureville 
omaisille lohdutusta ja  e lä
mänuskoa. K uinka monesti 
hänen siunauskappelissa lu 
kem ansa »H erran rukouk
sen» sanat to ivatkaan kuu li
jan  m ieliin Uuno K ailaan 
sanat:

»Herra, valista meihin 
kasvosi laupiaat, 
kunnes armosi alla 
kukkivat roudan maat». 
Suureksi juhlaksi muodos

tu i myöskin rovasti N orm a
jan  eläkkeelle siirtym isen

hetki viime kesänä. K un tie
dettiin  hänen paljon sairas
taneen, oli yleinen toivomus, 
e ttä  eläkkeelle siirtym inen 
vaikuttaisi elvyttävästi h ä 
nen terveyteensä. Hänen 
siirtym istään jo 1950-luvulla 
rakennettuun  vanhuudenko- 
tiin pappilan välittöm ässä 
läheisyydessä seurattiin  suu
rella  m yötätunnolla. N yt tä 
m än kauniin  kodin on val
lannut suru  ja  kaipaus. M ut
ta  suru ei kuitenkaan ole 
lohduton, sillä Erkki N orm a
jan  m uiston vuodet k irkas
tavat yhä kauniimmiksi. H ä
neen soveltuvat Topeliuksen 
sanat: »Rukous, rakkaus, us
ko ja  työ oli juu rena elonsa 
onnen.»

*

K uinka paljon voisikaan 
kertoa henkilökohtaisia m uis
to jaan rovasti E rkki Norm a- 
jasta. Heti ensi tapaam isella 
tunsim m e olevamme samalla 
aaltopituudella. Hän oli tu r 
kulaisia »huumorimiehiä». 
Heti esittelym m e jälkeen sa
noi Normaja:

— Oletko lukenut A arne 
M ustasalon »Jokikylän po
jat».

—  Olen lukenut myös »Jo
kikylän pojat Turun koulus
sa».

—  M utta m inun m ielestä

ni »Jokikylän abiturientit» 
on M ustasalo-Nurm ion pa
ras poikakirja.

Näin alkoi keskustelum m e 
»turkulaisuudesta» ja  se ja t
kui lähes neljännesvuosisa
dan. Aina loppui keskustelu
aika kesken, m utta Norm aja 
lohduttautui: — K un me 
m olem m at pääsemme e läk 
keelle, niin siKen m eillä on 
aikaa keskustella ja  m uis
tella.

Ihm inen päättelee, m utta 
Jum ala säätää meidän m ai
sen m atkam m e m äärän. Kes
kustelim m e kerran  vaikeista

sairauksistam m e ja  m ieleem 
me jä ivät lähtem ättöm ästi 
Norm ajan Lauri Pohjanpääl- 
tä  lainaam at sanat.

»Me ristin  kantaaksem m e 
kaikki saimme, on p itkä ta i
val, taakka raskas n iin  . .  . 
m ut on kuin kaukana hän  
hymyilis meille, ken kauan 
sitten ristiin  naulittiin».

Helsinki 28. 3. -69.

U r h o  K i t t i l ä

(Tämä kirjoitus on ju l
kaistu  aikaisem m in sanom a
lehti Lallissa.)

Kosken T.l. Osuuskassan 
talletukset ylittivät 30.4.1969

8.000.000 markkaa
K un viime vuosina on paljon puhu ttu  pääomien 

ohjaamisesta, niin  edellä m ain ittu  8 milj. m arkkaa on 
se raham äärä, m inkä koskelaiset ta lle tta ja t ovat Kos
ken T.l. Osuuskassan kau tta  ohjanneet palvelem aan 
paikkakunnalla harjo ite ttavaa maatalouselinkeinoa, 
rakentam ista, m uuta yritystoim intaa ja  yksityisten 
henkilöitten asuntojen hankkim ista, opiskelua ja  m o
nia m uita välttäm ättöm iä rahantarpeita . Tästä esi
tämme tallettajillem m e m itä  parhaim m at kiitokset.
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Toiminnanjohtaja Pauli Palmunen Opintojen
Martti Virtasen siunaustilaisuudessa rahoittamisesta
Kosken T.l. kirkossa 25.1 .1969:

P yhän  raam atun  ensim
m äisen K orinttolaiskirjeen 3 
luvun 10 jakeen kohdalta 
löydämme sanat: »Sen J u 
m alan arm on mukaan, joka 
on m inulle annettu , minä 
olen taitavan raken tajan  ta 
voin pannut perustuksen, ja 
toinen sille rakentaa, m utta 
katsokoon kukin, kuinka hän 
sille rakentaa.»

Sanat ovat apostoli P aa
valin ja  m ielestäni ne sovel
tuvat erinom aisen hyvin nyt 
m aallisen m atkansa p ää ttä 
neen hyvän ystävämme, 
läm m inhenkisen aatteen 
miehen, uskollisen uu rasta 
jan  ja  yhteiskuntaeläm än 
monipuolisen rakentajan, 
m aanviljelijä M a r t t i  V i r 
t a s e n  eläm äntyön ja  en 
nenkaikkea hänen persoo
nallisen luonteensa kuvaa
miseen.

K aikkivaltias Jum ala oli 
an tanut hänelle jo  synny in - 
lah jaksi luonteen, joka nou
datti korkean kutsum uksen, 
horjum attom an vakaum uk
sen perusteita, aina viim eis
tä  piirtoa myöten. Ryhdik
käällä  olem uksellaan hän 
edusti suomalaisen talonpo
jan  arvokasta ku lttuu ripe
rinnettä . Me varm asti jokai
nen m uistam m e läh tem ättö
mästi hänen voim akkaan kä
denpuristuksensa. — Aina 
silloin kun hän  käteen ta r t
tu i tun tu i siltä, että  hänen 
olemuksensa perusaine on 
suomalaisen talonpojan jy l
hää rautaa, sillä niin jä rk äh 
täm ätön oli hänen tahtonsa 
tarm o. M utta me m uistam 
me myöskin hänen iloiset 
silmänsä, ja  niinkuin sano
taan, ovat silm ät sielun pei
linä. N äistä silm istä ikään 
kuin loisti se tunneherkkä 
sielun elämä, jonka M artti 
V irtanen omaksui ja  joka 
hänestä teki inhim illisesti 
sanoen suuren persoonan, 
jo ta kaikki kunnioittivat ja  
rakastivat. Hänellä oli jalo, 
auttava, m utta samalla suur
ta  vastuuta kantava sydän, 
joka sykki sam aan tahtiin  
niitten  sydänten kanssa, jo i
hin hän  tunsi yhteenkuulu
vaisuutta. Hänen yhteen- 
kuuluvaisuuspiirinsä oli v a r
sin laaja ja  voimakas. Siihen 
kuului koti — kotikunta —

kotim aakunta ja  isänm aa. Ja 
vain Jum ala yksin tietää, 
loppuivatko hänen sydäm en- 
lyöntinsä niin arvaam atto
m an äkkiä, ehkä siksi, että 
hän hiem an aikaisemmin oli 
luovuttanut osan tuosta h ä 
nelle niin rakkaasta yhteen- 
kuuluvaisuuspiiristään. Kos
ken kunnan asioitten ja vas
tuun kantam isen nuorem 
pien käsiin.

M aanviljelijä M artti V ir
tanen suoritti varsin pitkän 
ja  ansiokkaan eläm äntyön 
myöskin talonpoikaispuo
lueen M aalaisliiton ja  K es
kustapuolueen hyväksi. Hän 
oli M aalaisliiton Kosken pai
kallisosaston pitkäaikainen 
puheenjohtaja, sittem m in 
johtokunnan jäsen, äänes- 
tysaluepäällikkö ja  vuosi
kym m eniä puolueen uskolli
sena v iljan- ja  jäsenkerää- 
jänä. N iinikään hän oli puo
lueemme luottam ushenkilö
nä Kosken kunnalliseläm äs
sä. M utta hänen  toim intansa 
puoluetyössä ulottui aina 
m aakuntatasolle asti. Hän 
nau tti talonpoikaisväestön 
luottam usta niin laajalti, e t
tä  m ikäli hän itse olisi sitä 
halunnut, olisi hän tu llu t 
valittua T urun läänin eteläi
sestä vaalipiiristä puolueem 
me kansanedustajaksi.

Mv. M artti V irtanen oli 
n iitä  miehiä, joita tässä po
liittisessa toiminnassa ei 
suinkaan kiinnostanut oman 
henkilökohtaisen edun ta 
voittelu, vaan hän  suoritti 
puoluetyötä täysin epäitsek- 
käästi varojaan ja  vaivojaan 
säästäm ättä. Hänelle m erk it
si enem m än aate — usko ja  
toivo siitä, e ttä  kanssaihm i
sille — m aaseudun väestölle 
tulevaisuuden näköalat olisi
vat parem m at m itä ne vas
taavasti olivat hänen aika
laisilleen.

Elämänsä iltaan  kulki 
M artti V irtanen täm än aa t
teellisen työn uskollisena li
punkantajana, innostaen — 
ohjaten ja  ojentaen nouse
vaa m aakuntanuorisoa vie
mään alkiolaista talonpoi- 
kaisaatetta  eteenpäin — ja t
kam aan sitä työtä joka hä
neltä nyt on päättynyt.

K eskustapuolueen V arsi- 
nais-Suom en piirijärjestö  ja

»Lahjakkuus jakau tuu  de
m okraattisesti, koulutusm ah
dollisuudet eivät». Tällais
ta  sanontaa kuulee toisi
naan käyte ttävän  kuvaa
m aan opiskeluoloja Suomes
sa. Vaikka m aatam m e pide
täänkin  melko pitkälle ke
hittyneenä koulutusyhteis- 
kuntana, ei voida kieltää, e t
teikö väitteessä olisi perää
kin. L ahjakkuuden demo
kraattisen  jakautum isen a ja 
tus voitaneen yksimielisesti 
hyväksyä. K oulutusm ahdol
lisuuksien jakautum isessa 
sitä vastoin on paljonkin to i
vomisen varaa. Tosin on sa
m alla todettava, että  viime 
vuosikym m enet ovat m uun 
myönteisen kehityksen m u
kana tuoneet m erkittävää 
tasoittum ista eri yhteiskun
tapiirien  koulutusm ahdolli
suuksiin. Vanhem pien ta 
loudellinen tuk i ei enää ole 
yh tä  keskeisessä asemassa 
kuin  aikaisemmin. N uoret 
ovat nykyisin valm iita o tta 
m aan itselleen vastuuta 
myös opintojensa raho itta 
misessa opintolainojen tai 
ansiotyön avulla.

Suom alaisten opiskelijoit
ten  rahoitustavoista on suo
rite ttu  tutkim uksia. Vuonna 
1966 ensim m äistä vuottaan 
korkeakouluissa opiskelevien 
tärkeim m ät rahoitustavat ja -  
jau tuvat siten, e ttä  vanhem 
pien rahoituksella opiskeli 
42 %, lainojen tu rv in  32 % 
ja  ansiotulojen varassa 15 % 
opiskelijoista. Näiden lisäksi 
11 % käy tti m uita rahoitus
tapoja. M erkille pantava 
seikka on se, e ttä  stipendeil
lä ei ollut m erkitystä ensim 
mäisen opiskeluvuoden ra 
hoittamisessa.

K eskustapuolueen Kosken 
paikallisosasto ja  koko kes- 
kustapuolueväki niin Kos
kella kuin V arsinais-Suo
messa tuntee suurta  kun- 
noitusta ja  kiitollisuutta nyt 
m aallisen m atkansa p ää ttä 
neelle pitkäaikaiselle ja  us
kolliselle aatteen  miehelle. 
Me sanomme jäähyväiset 
siinä uskossa, jonka Lunas
tajam m e ja  Vapahtajam m e 
on sanonut:

»Autuaita ovat puhdassy
dämiset, sillä he saavat n äh 
dä Jumalan.»

Opiskelun jatkuessa myös 
rahoitustavat m uuttuvat. 
Esim erkiksi neljäntenä opis
keluvuotena vanhem pien va
roilla opiskeli enää 22 
% korkeakouluopiskelijoista 
vuonna 1966. Lainavaroilla 
opiskelevien osuus oh supis
tunu t 29 prosenttiin, m utta  
ansiotulojen osuus pääasial
lisena rahoituslähteenä oli 
kasvanut 27 prosenttiin. S ti
pendeillä ei tällöinkään ol
lu t m erkitystä, m utta  ns. 
m uut rahoitustavat olivat l i 
sänneet osuuttaan 22 pro
senttiin.

Tutkim uksissa on edelleen 
todettu  mm. se sinänsä luon
nolliselta vaikuttava seikka, 
että vanhem pien rahoituksen 
osuus kasvaa, kun heidän 
tulotasonsa nousee. Opinto
jen  jatkuessa vanhem pien 
rahoituksen osuus kuitenkin  
supistuu ja  opiskelijan omien 
ansiotulojen osuus kasvaa. 
Opintolainojen osuus on en 
simmäisenä opiskeluvuotena 
suurim m illaan, m inkä jä l
keen se vähitellen laskee.

Täm äntapainen oli karkea 
läpileikkaus korkeakoulu
opintojen rahoitustavoista 
runsaat kaksi vuotta sitten, 
ja  tilanne lienee pysynyt 
suunnilleen samanlaisena 
näihin saakka. Vanhempien 
rahoituspanos, oma y ritte 
liäisyys ansiotulojen hankki
miseksi ta i lainarahoitus 
ovat ne rahoitustavat, joita 
käyttäm ällä suomalainen 
korkeakouluopiskelija hank
kii itselleen »leipäpuun».

Mikä on sitten  yhteiskun
nan osuus? Saako opiskelija 
yleensä m inkäänlaista opin
totukea esim. valtiolta? Tä
hän kysym ykseen voidaan 
vastata, e ttä  opiskelijalla on 
mahdollisuus saada opinto
jen  rahoittam iseksi yhteis
kunnan taloudellista tukea. 
Välitön opintotuki ilmenee 
lähinnä stipendeinä, korotto
mina lainoina, lainojen ko
ronm aksun avustamisena, 
lainojen valtiontakauksina ja 
takausstipendeinä. Näiden 
opintotukim uotojen talou
dellinen m erkitys on kuiten
kin varsin  vähäinen. Esim er
kiksi valtion varoista m yön
netty jen  korkeakoulustipen- 
dien lukum äärä on viime 
vuoden syksystä alkaen ol
lu t 4.200 kpl vuodessa nii
den suuruuden vaihdellessa 
1.040 m arkan  kokostipendis- 
tä  170 m arkan opiskeluväli- 
nestipendiin. Lainoja valtio 
on m yöntänyt korkeakoulu
opiskelijoille vuosittain  noin 

Ja tk u u  siv. 6
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Kotiseudun historiaa 
kansien väliin

(Ohessa kaksi kuvaa, hau
ta jaiskutsua)

Isoäidin lapsuuden aikaan 
oli tapana, e ttä  kun  tu li ko
tiin  vieraita, johdettiin  hei
dät parhaaseen huoneeseen 
ja  kahvia odotellessa annet
tiin  heidän katseltavakseen 
valokuva- ja postikorttial- 
bum eitakin. S itten  joku p er
heen jäsenistä kävi vieraille 
noita kuvia esittelem ään. 
N äin tu livat suvun ja  y stä
väpiirin  kuulum iset itsestään 
esille.

Melkoinen osa nykypol
vesta nauraa  näille tapah tu 
mille. Postikortit on annettu  
lasten  leluiksi ja  vanhoja 
valokuviakaan ei katsota 
enää tallentam isen arvoisik
si. V iim eksim ainittujen he it
teille pano joh tuu  siitä, e t
tei niissä kuvattu ja  henki
löitä tunneta. M eidän koti
seututyöm m e suurim pia v ir
heitä onkin siinä, e tte i ole 
ihm isiä opetettu m erkitse
m ään valokuvien taakse 
asianomaisen henkilön n i- 
m eä ja  vuosilukua. M ikäli 
yksityisten henkilöiden n i
m et onkin m erkitty , on vas
taavanlainen m erkintä jä ä 
nyt tekem ättä ryhm äkuviin. 
Ja  kuitenkin  on asianlaita 
niin, e ttä  juu ri vanhoista 
ryhm äkuvista moni on löy
täny t ainoan valokuvan iso
vanhem m istaan.

Ei siis hym yillä isovan
hem pien album iharrastuk- 
sille, sillä  he ovat tehneet 
jälkipolville palveluksen ta l
le ttam alla esim. vanhoja 
hautajaiskutsuja, joista ohel
la on pari näy te ttä  vuosisa
to jen  vaihteen ajoilta. Myös
k in  ansaitsee vanha polvi 
tunnustuksen siitä, että  kuo
linilm oitukset leikattiin  R aa
m atun  väliin. M utta uusi a i
ka edellyttää, e ttä  joka ko
tiin  hankitaan  leikekirja, 
m ihin kerä tään  kaikki ko ti
seutua koskeva aineisto. Si
täpaitsi on vanhat asiakirjat 
sidotettava jykevien  k an 
sien väliin. Sitä ennen tä r 
keim m istä asiakirjoista on 
o tettava valokopiot suvun 
m uita jäseniä varten. Talo
jen  kauppakirjojen lainhuu- 
datusasiakir joihin sisältyvät

esim. seikkaperäiset suku
selvitykset, jo ten  n iitä  ei 
tarv itse kallein  kustannuk
sin kirkonkirjoista etsiä.

Meillä on kansa- ja  oppi
kouluissa kotiseutuoppi y h 
tenä oppiaineena, m utta  tä 
m än opetusalan tunneilla ei 
suinkaan liikoja puhuta le i

kekirjojen käytäntöön otos
ta. K uitenkin jokaisen oppi
laan pitäisi ennen m uuta 
tuntea oma sukunsa, koska 
tästä  tuntem uksesta m uok- 
kaan tuu  pohja oman hei
mon ja  oman kansan tu n te 
mukselle.

Koskellakin on olemassa 
kunnallinen kotiseu tu lau ta
kunta, m utta sen lisäksi p i
täisi herä ttää  myöskin ko ti
seutuyhdistys toimimaan. 
S itäpaitsi L ions-klubin on 
syytä edelleen suorittaa 
m yöskin kotiseututyötä. 
M arttilalla, K arinaisilla ja 
K uusjoella on olemassa a r-  
kistoneuvos O jan työn jä l
jiltä  om at pitäjähistoriansa. 
Tarvasjoen vastaava historia

on kirjapainovaiheessa, m u t
ta  Kosken historia on »hä
m ärän takana». Ja  sam an
laisen häm ärän takana on 
Kosken kotiseutumuseo. Jos 
Liipola-m useo joskus raken 
netaan, on pidettävä huoli 
siitä, e ttä  paljon m oitittu  jy 
kevä jyväm akasiini tulee 
kotiseudulliseksi esinem u- 
seoksi.

Nämä ovat yleisiä asioita. 
M utta perhearkistokysym ys 
koskee jokaista meistä. P itä 
käämme huoli, e ttä  oikealla 
tavalla ta lle te taan  tuleville 
polville kunkin  kodin ja  ta 
lon historiaa koskeva aineis
to. On m uistettava, e ttä  tä 
män päivän tapahtum at ovat 
jo huom ispäivänä historiaa.
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Jatkoa siv. 4 (opint. rah.) 
500— 600 kpl suuruudeltaan 
keskim äärin noin 200 m ark 
kaa vuodessa. Y hteiskunta 
antaa opiskelijoille myös v ä 
lillistä opintotukea. L uku
kausim aksujen m aksam ises
ta  voi osa opiskelijoista saa
da vapautuksen, opiskelija- 
asuntoloiden rakentam ista 
avustetaan, verohuojennuk
sia m yönnetään, m atkalip
pujen hinnoista annetaan 
alennuksia, terveydenhuol
toa varten  annetaan valtion 
avustusta jne. Yhteenvetona 
nykyisestä opintotuesta voi
daan todeta, e ttä  sitä esiin
tyy monissa muodoissa, m u t
ta sen taloudellinen m erk i
tys on suhteellisen vähäinen 
eikä se peitä tasaisesti ka ik 
kia opiskelijapiirejä. Opin
totuen epäyhtenäisyys on 
myös silm iinpistävä piirre.

N äihin saakka on vallalla 
ollut valtion opin to tukijär
jestelm ä ei muodosta sellais
ta  saum atonta kokonaisuut
ta, joka tu rvaisi opiskelijalle 
riittävän  kokonaistuen. Asi
ain tilaan  on kuitenkin  tulos
sa ratkaiseva parannus. K u
luvan vuoden syyskuun
alussa astuu nim ittäin  voi
m aan uusi opintolainalaki, 
joka oleellisesti helpottaa 
opintolainojen saantia ja  n ii
den hoitam isesta opiskelij a l
le koituvia rasituksia. U uden 
opintolain m ukaan opintoja 
aloittava voi ilm an m uuta 
saada opintolainalleen va l
tiontakauksen ta i korkotu
kea hänen tu ltuaan  hyväk
sytyksi sellaiseen oppilaitok
seen, jossa opiskelevalle v a l
tiontakaus ja  korkotuki voi
daan myöntää. Tällaisiksi on 
toistaiseksi hyväksytty  k a ik 
ki yliopistot ja  korkeakoulut 
sekä useita niihin rinnaste t
tavia oppilaitoksia. O pinto
jen  edistyessä m yönnetään 
asianomaisen oppilaitoksen 
opintolautakunnan hark in 
nan m ukaan, ja  opinnoissa 
m enestym inen on m uuan 
huomioon otettava tekijä. 
Opinnoissaan norm aalilla ta -

Jokaisen kohdalla pitää 
paikkansa sananlasku: —
Joka ei vanhaa tunne, hän 
ei uu ttakaan  ym m ärrä.

On erinom ainen asia, että  
täm än »Koskelaisen» ohjel
m aan on kaiken aikaa k u u 
lunu t kotiseututyö. M uuan- 
k in  vanha koskelainen k ir 
jo itti tuonnoittain  A m erii- 
kasta: — Yksi »Koskelaisen» 
num ero vastaa vähin täin  
kym m entä hyvää k irje ttä .

H a l i k k o l a l a i n e n

valla m enestynyt tulee il
m eisesti vaikeuksitta saa
m aan opintotukea, jo ten  se 
tu ltaneen evääm ään vain 
poikkeustapauksissa.

Uuden opintolainalain ta 
loudellinen m erkitys opiske
lijalle näkyy mm. siinä, että  
valtio m aksaa osan lainan 
korosta. Lain m ukaan va l
tion korkohyvitys on enin
tään  neljä prosenttia vuo
dessa ja  opiskelijan itsensä 
m aksettavaksi jää  kolme 
prosenttia. Lisäksi opinnois
saan erityisen hyvin m enes
tynyt voi saada valtion ta- 
kausstipendin, jolla laina 
m aksetaan kokonaan tai 
osaksi. Myös takaisinm aksu
aika on varsin  p itkä ja  en
sim m äinen kuoletuserä on 
tarpeen  m aksaa vasta puo
lentoista vuoden kulu ttua 
loppututkinnon suorittam i
sesta.

Y hteiskunnan opiskelijoil
le tarjoam an tuen  suuruus 
on siis ratkaisevasti kasva
massa. Uuden opin to tukijär
jestelm än valtiolle a iheu tta
m ista kustannuksista on esi
te tty  varsin  seikkaperäisiä 
arvioita. Samassa yhteydes
sä on jouduttu  selvittäm ään 
opintotuen kustannuksiin  
keskeisim m in vaikuttavista 
tekijöistä mm. opiskelija- 
kunnan m äärä ja  sen enna
koitu  kehitys. Nykyisessä 
muodossaan uusi laki kos
kee lähinnä korkeakoulu
opiskelijoita, ja  näitä  oli 
syksyllä 1968 noin 52.000 
henkilöä. Myöhemmin opin
totuki tulee ilm eisesti laa je 
nem aan myös opintotasoisia 
oppilaitoksia koskevaksi. T ä
m äntapaisissa oppilaitoksis
sa opiskelevia oli noin 
97.000, eli yhteensä 149.000 
opiskelijaa. Vuoteen 1975 
m ennessä opiskelijoiden 
m äärän on arvioitu  kohoa
van 197.000:een, m istä m ää
rästä  64.000 olisi korkeakou
luopiskelijoita. K orkotuen 
m aksam ista v arten  on v a l
tion arvioitu ensi vuonna 
tarvitsevan 2,1 milj. m ark 
kaa, vuonna 1971 4,9 milj. 
m arkkaa ja  vuonna 1975
16.8 m ilj. m arkkaa. Jos ko r
keakouluopiskelijoiden m ää
rä  kasvaa tai korkotuki ulo
te taan  myös m uihin opiske
lijaryhm iin, tu levat valtion 
kustannukset vastaavasti li
sääntym ään. Lisäksi ta rv i
taan  opintotukijärjestelm än 
aiheuttam iin m uihin kustan
nuksiin  m äärärahoja tänä 
vuotena lähes puoli m iljoo
naa m arkkaa ja  ensi vuotena
2.8 milj. m arkkaa.
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Jos itse saan valita...

ONNITTELUT 
OSUUSKASSAN 

RUUSU- 
>R ESSILLÄ

P is tä y ty k ä ä  l ä h i m p ä ä n  
o s u u s k a s s a n  k o n t to r i i n  
j a  k i r j o i t t a k a a  n i m e n 

ne ru u s u a d re ss i in .  
T a l l e t t a k a a  s a m a l l a  

y l io p p i la a l l e  a v a tu l le  
t il il le  h a l u a m a n n e  

s u m m a .  O s u u s k a ss a  
t o i m i t t a a  ru u s u a d re s s in  

y l io p p i la a l l e  l a k k ia i s -  
p ä iv ä n ä  —  m y ö s  to ise l le  

p a ik k a k u n n a l l e ,  
dressi o n  aikain- 

o n n ite lla  uutta  
y liop p ila sta !

Valtion tulo- ja  m enoar
viossa tu llaan  siis opintotu
kijärjestelm än m om entilla 
näkem ään varsin  m uhkeita 
lukuja. M oninkertaisesti 
suurem pia ovat kuitenkin  ne 
luvut, joita opintolainojen 
varsinaiset m yöntäjät eli ra 
halaitokset tu levat käsitte le
m ään Suomen kansan opis
kelun rahoittam isessa. Jo 
nykyisinkin rahalaitosten 
m yöntäm ien opintolainojen 
m äärät liikkuvat sadoissa 
miljoonissa markoissa. P e l
kästään valtion takaam ia 
opintolainoja oli rahalaitok
sissa voimassa vuoden 1968 
syyskuussa yli 34 milj. 
m arkkaa, ja  täm ä on vain 
pieni osa kaikista opintolai
noista.

Uuden opintolainan voi
m aantullessa opintolainojen 
kysyntä rahalaitoksista tulee 
todennäköisesti huom atta
vasti lisääntym ään. Tä
hän v aiku ttavat varm aan
kin oleellisesti ensim m äistä 
vuottaan opiskelevien pa
ran tuneet m ahdollisuudet 
saada valtiolta opintotukea 
sekä se, e ttei opiskelijan 
vanhem pien taloudellisella 
asemalla uuden lain  m ukaan 
ole m erkitystä, vaan yksin
omaan opiskelijan itsensä 
ta i hänen perustam ansa p e r
heen vara t ja  tulot joutuvat 
punnittaviksi.

O suuskassat ovat tähänkin  
saakka osallistuneet voim ak
kaalla panoksella opintojen 
rahoittam iseen. Tämä onkin 
luonnollista osuuskassojen 
yksityistä ihm istä lähellä 
olevan luonteen muistaen. 
Uuden opintolainalain voi
m aantulo ei m uuta osuus- 
kassojen m yönteistä suh tau
tum ista opintojen raho itta 
miseen. Opintolainoja py ri
tään  edelleen m yöntäm ään 
mahdollisesti kasvavankin 
kysynnän tyydyttäm iseksi. 
Sam alla on tarkoitus en ti
sestään kehittää jä rjeste l
mää, jonka avulla opintolai
noja voidaan kitkattom asti 
siirtää opiskelijain m uut
taessa tutk innon suorittam i
sen jälkeen uuden asuinseu
dun osuuskassaan. Tällä ta 
voin voidaan jo  opiskeluai
kana m uodostunut pankki
suhde säily ttää ja  käy ttää  
edelleen hyväksi osuuskas
sojen tarjoam ia palveluksia 
myös tulevissa tarpeissa. 
O suuskassajärjestö pyrkii 
om alta osaltaan huolehti
m aan siitä, e ttä  koulutus
m ahdollisuudet ainakin ra 
hoituksen osalta jakautu isi
vat tulevaisuuden Suomessa 
yh tä  dem okraattisesti kuin  
lahj akkuuskin.

V aikka yhteiskunnan ta r 
joam a opintotuki lähivuosi
na voim akkaasti kasvaakin, 
ei täm ä tietenkään tähtää
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M  E T  TÄLÄ IS  TÄ
Eläm ä on ku in  käytävä 

kum m allakin puolen ovia, 
päässä se ainutkertainen 
väistäm ätön sellainen. Niitä 
sivuovia pitäisi aukoa m ah
dollisimman paljon, käydä 
sisälle ta i vain kurkistaa 
sinne. Se e ttä  (jos) osaa teh 
dä valinnan on sitä eläm i
sen tekniikkaa. Vaikeasti 
opittavissa olevaa ja  alati 
(tilanteesta toiseen) m ah
dollisuuksissa ja  vaatim uk
sissa vaihtelevaa tekniikkaa. 
Sen m itä on ovessa, sen h a 
vaitsee. Ja  huomioi. V arsin
kin suljetusta ovesta.

Sekin oli ovessa se lappu
nen. Ja  se näkyi koska oli 
ovessa, ikkunassa olisi ollut 
huom aam aton ja  jäänytk in  
semmoiseksi. Lapussa oli tie
tysti k irjo itusta; talon nimi 
(jääköön m ainitsem atta e t
tei tule m ainosta ja  m uuta 
harm ia. (Tähän jo  »latojan» 
kysymys: onko mainos h a r
m ia?) genetiivissä jo  ta lk 
kunajauhoja.

H aiskahti vahvasti H ä
meelle se talkkuna. Sitä sa
naa kuitenkin  käytetään. 
K ait se m ielletään asialli
sem m aksi ja  kenties hiukan 
fiinim m äksikin kuin vastaa
va paikallinen sana.

M utta m iten se on se pai
kallinen sana? Olen lukenut 
piaposta, joskus kuullu tkin  
siitä. Enem m än olen kuullu t

vanhem pien järjestäm än  tai 
opiskelijan itsensä hankki
m an rahoituksen vähentäm i
seen. Tällaiset rahoitustavat 
tu levat varm asti edelleenkin 
oleellisesti kuulum aan tä r 
keänä osana opintojen rahoi
tusjärjestelm ään. Opintojen 
alkuvaiheiden rahoittam ista 
on jo useiden vuosien ajan 
osaltaan au ttanu t osuuskas- 
sajärjestön ruusuadressi. 
Ruusuadressi tarjoaa talou
dellisen vaihtoehdon, sillä 
adressilla onnittelija avaa 
osuuskassassa vastavalm is
tuneelle ylioppilaalle tilin ja  
ta lle ttaa  sille sopivaksi k a t
somansa summan. A ikaisem 
pina vuosina on havaittu , e t
tä  ruusuadressitilille saattaa 
kertyä useita satoja, jopa 
tuhansiakin m arkkoja. T äl
laisilla summilla on todellis
ta  m erkitystä opintojen a l
kuvaiheiden rahoittam isessa 
vielä silloinkin, kun  ruusut 
ovat enää pelkkä muisto.

pieposta ja  syönyt vain sitä, 
en koskaan piapoa. Ehkä 
olen vähästi tu rku la inen  sot
kem aan leveää aata piimään. 
K apeam pi e soveltuu parem 
m in siihen skluttaukseen.

On sitä turhem m astakin 
lehdissä tu ristu  kuin jonkun 
sanan yhdestä kirjaim esta, 
jo ten  oletan »Koskelaisen» 
antavan palstatilaa jos jo t
kut v iitsivät joskus selittää 
kum paako on yleisemmin 
piepoa vaiko piapoa. Panen 
vaan ennakkotuom ioni e ttä  
jos piapo on yleisem m in niin  
ei ole m ikään ihme kun h ä 
veliäästi lainataan naapu
rista  h iukan nätim pi sa n a .'

Oli puhelu Hämeeseen. Sil
loin oli heinäkuu. Se sieltä 
kysyi: m itä sä olet tehnyt? 
— Koonnu heinää. —  Tähän 
aikaan, näin  m yöhään? — 
En mä tiennytkään e t on 
myöhäistä. — M ut eiks ne 
ole jo  pilalle kuivuneet? — 
(ja vasta oli sadekausi pää t
tynyt)??? m ärkinäkö ne pi- 
täis? Se oli o lettanut m inun 
nyppäisseen heinän sieltä 
toisen tää ltä  pitk in  joitain 
ojannotkelm ia elikkä kokoa
m isen olevan kerääm istä 
kun on heinät kyseessä. ■— 
Miks e t heti sanonut et olet 
ajanut heiniä latoon? Siitä 
tu li kallis puhelu kun  kävi 
todistettavaksi ettei seiväs- 
täm inenkään ole epäm iele
kästä ilm aisua m utta seipäi
den pystyttäm inen on ta r 
peetonta. Parem m inkin voi 
sanoa. »Sano se verbillä» ke- 
hoitti L auri Viita. Ja  sanoi 
myös. Koskelaiset ovat pik- 
kasen estoisia heinän lapot- 
tamiseen. Paljon nostetaan, 
hankotaan, pistetään, noste
taan heinää seipäille. T ar
peetonta. Voi lapottaakin 
(vaikka lapos onkin heinä- 
kasa seipäättä) koska uutta 
verbiä ei ole keksitty.

H einähännättäm inen kuu
lostaisi lystikkäältä, samaa 
kokoamista se kuitenkin  on, 
vain erilaisella vehkeellä. 
(Vehkeet taas ta itavat jo il
lekin olla vain pelkkiä juo
nia.) Ja  kun siirry tään  kor- 
sirehusta tuorerehuun niin 
niittosilppurikuorm austa ei 
estä pienet sateetkaan.

Miksi ihm istä (usein) m ai
nitaan  vain pahaksi ja  itses
sään kelpaam attom aksi? A i
nakin vahvasti kaikem m oi- 
seen pahaan taipuvaksi ja  
siihen luonnostaan sove

liaaksi. K ieltä, ilm aisua 
funtsaten  ihm isellä ku iten 
kin on tarve valoon ja  läm 
pöön. Läm m ötön ja  valoton 
ovat yleisiä ilm aisuja. M utta 
kylm ätön ja  pimeydetön? 
Käyttökelpoisia ilm aisuja 
kuitenkin  jos joku haluaa 
(ilottom asti) niitä käyttää.

E ttäkö se pilvetön päivä? 
P ilvihän on m yönteistä; sa
teen mahdollisuus. Nekin 
jotka eivät koskaan saa m i
tään  etua sateen kastelusta 
tie tävät e ttä  sateella rakas
tuu  helposti. Ja  rakkau tta  
eivät m akuutuom aritkaan 
väitä kielteiseksi.

M itkä ovat päivän p u 
heenaiheet? M aatalousväellä 
kylvötouhut (11.5.) ja  y lei
senä puheenaiheena m enet
telee Terho Pursiaisen »Uusi 
testam entti». Kylvötouhui- 
hin ei tässä voi puu ttua  kun 
y rittää  estää ajatuksia is
keytym ästä kertakaikkiaan  
ketoon. Uusin testam entti on 
(vielä) lukem atta jo ten  ei 
ole vaaraa eksyä siihen, kus
tan ta jan  vappuviuhkaksi 
m ainostamaan, k irjaan. N i
m i sillä kuitenkin  on niin 
aidon hävyttöm ästi jörndon- 
nerm ainen että  sen perus-

Nimismies Edv. Sjöm anin 
toim ittam asta suu r-M artti- 
lan historiaa koskevasta ju l
kaisusta »Puolituhatta vuot
ta» (jonka kansilehden on 
p iirtäny t prof. Yrjö Liipola) 
lainaam m e nuorten  luki- 
jaim m e iloksi E e l i s  K e-  
s ä l ä n  k irjo ittam an tarinan  
»Lotilan kellarista»:

K ansan ta ru  kertoo, että  
siihen aikaan, jolloin I tä 
m eri vielä yltäsi ran to jaan  
M arttilan  seuduille Rusko- 
laisten takam aille olevalle 
Lotikon vuorelle, asui täm än 
vuoren pimeässä luolassa 
kuuluisa pelättävä ja  uppo
rikas haltija  — toisten tie 
täm än m ukaan myös ritari. 
Rosvoretkillään sekä lähellä 
e ttä  kaukaa k a rtu tti ahnas 
haltija  rikkauksiaan. V ar
sinkin m erenkulkijoille ja  
kauppasaksoille — oli hän 
suurena kauhuna. Näillä 
rosvoretkillä haalim ansa

teella voi odottaa paljon h y 
vääkin; estottom uutta.

Nainen, tu li hautajaisista. 
Kertoi. »Oli n iin  m odernit 
hautajaiset. Ei yh tään  sep
pelettä. Lähiom aisillakin oli 
kukkavihkot nauhoineen, ei 
m itään seppeleitä» Ei siihen 
voinut sanoa m itään kun 
kerto jak in  oli niitä  läh i
omaisia. Silti sitä funtsasi: 
eikö seppele sentään ole 
m uodoltaan enem m än kuin 
pelkkä m uodinoikku kuin on 
daaliatyyny tai kysymys 
jäykkien ja  hentojen kuk
kien ta i erila isten  värien  y h 
distäm isestä sam aan klim p- 
paan. M ihin unohtui seppe
leen symboli: k erran  tehty 
ja  päättym ättöm äksi ta rko i
tettu .

Jos uudistam ista ta rv itaan  
(missä sitä ei tarv itta isi) 
niin uudistettakoon luopu
m alla nauhoista ja  värssyis
tä, ei kukkalaitteen  iku i
suutta kuvaavasta muodosta.

Koivujen silm ut aukenivat 
tänä Vuonna omasta sisäises
tä  paineestaan eikä vain 
tuulen repim inä. Enteilee 
hyvää vihtavuotta.

M a t t i  K u l m a

aarteet kä tk i Lotikon haltija  
vuoren halki, syvälle m aan 
alle kulkeviin kom eroihin 
eli kellariin. M utta kauvan 
kestävillä ryöstöretkillä jä i
vät aarteensa v artija tta , v ie
lä  niiden kirkas, säkenöivä 
pinta alkoi him m etä ja  ruos
tua alituisesta kellarissa pai
kallaan m akaam isesta. P iti 
siis saada niille vartija  ja 
siivooja, joka niitä  vaalisi, 
puhdistaisi ja  järjestäisi ja 
sellaista oli tuo ahne ja  in 
tohim oinen haltija  jo  kau
van kaivannut.

Oli kevät kauneim m illaan. 
Lehto vihertävässä juh lapu 
vussa upeili, puiden oksilla 
sadat lau la ja t v irittivä t lau 
lujaan, toinen toistaan ih a 
nam pia. Iloisesti kajahteli 
k arjan  am m unta ja  kellojen 
kalske ahoilla ja levoilla. 
Nuori paim entyttö, karjansa 
uskollinen kaitsija, nau tti 
täysin innoin sekä luonnon- 
e ttä  eläm änsä keväimestä.

Tarinaa
Lotikon kellarista
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Toivo Urmas 
R O V A S T I  N O R M A J A N  

siunaustilaisuudessa:

Ihastuksella hän  istahti peh
moiselle m ättäälle, lauleli
vienosuruisia laulu jaan ja 
suloisen luonnon vaiku
tuksesta u inahti viimein
u n e e n . . .

Saapui kaukaisilta re tk il- 
tään  julm a Lotikon haltija. 
Tiensä osui halki lem uavien 
lehtojen, poikki tuoksuvien 
ahojen, m utta hän  ei huo
maa, ei katsokkaan luontoa; 
sydäm m ensä on su lettu  kai
kelta m uulta paitsi h illittö 
m ältä ja  sam m um attom alta 
rahan  himolta. Hän kulki 
kohden u inuvaa paim entyt- 
töä. Ihm isen nähdessä hänen 
verensä kuohahti — käsi ko
hosi antam aan kuolon iskun 
turvattom alle tytölle, m utta 
uinuvan ty tön suloinen, ra u 
hallinen kuva poisti raivon, 
m utta herä tti hänessä sijaan 
intohimon. H iljaa nosti Lo
tikon haltija  nukkuvan  ty 
tön syliinsä ja  k iireh ti vuo- 
rilinnaansa. Täällä asetti 
hän  onnettoman, surevan 
vangin aarteittensa vaali
jaksi ja  siivoojaksi h a lti
jan  kulkiessa kaukaisilla 
rosvoretkillä.

Monta, monta pitkää vuot
ta  v ie tti vangittu, kalpea 
impi täällä  sulettua, kolk
koa eläm äänsä surren  kovaa 
kohtaloansa, laulellen surui- 
sia kaiholauluja m enetetystä 
onnestaan ja  vapaudestaan. 
E ikä olisi onneton im pi — 
Lotikon vangittu  paim entyt- 
tö kauvan voinut kestää ko
vaa kohtaloaan, ellei täällä  
kolkossa vankilassaan, kes
kellä  eräm aan jy lhää yksi
näisyyttä olisi hänellä ollut 
ystäviä, lohduttajia: V anki
lansa su letun  portin  vierellä 
kasvoi komea, korkea kuusi, 
joka talvenkin  tuim ina säinä 
haastoi hänelle rauhoittaval
la hum inalla lohdun sanoja, 
ja  joka talv i-iltana nousi 
kirkas, lem peä tähtönen ko r
kealle kuusen lum ipeitteisen 
la tvan  yläpuolelle ja  lem - 
peällä väikkeellään kertoi 
vangille katoom attom asta 
onnesta ja  vapaudesta. Ja  
kun  kevät tu li ja  luonto 
eloon heräsi, lensi etelän  
ihanilta  m ailta kotoinen ys
tävä peippo kuusen latvaan 
ja  huum aavilla sävelillään 
kertoeli kaukaisesta keväi- 
mestä, vapaudesta ja  on
nesta.

—  Lotikon kalpea vanki 
ei enää vuota vapauttaan, ei 
odottele onneaan — se saa
pui k erran  rauhoittavana, 
pelastavana ikuisen unen 
enkelinä, kuni ennen elä
m änsä hurm aavim pana ke-

väimenä, ahon m ättäällä  ke- 
vätluontoa ihaillessa. Eipä 
hallitse enää ju lm a Lotikon 
haltijakaan  aarteitaan , hänet 
on syvyys niellyt ja  vuori on 
aarteensa kätkenyt. M utta 
vielä hum inoi kuusi suruisia 
huokauksia, sama kirkas 
täh ti säteilee vielä joka 
ta lv i-ilta  yh tä  lem peänä ja  
kun kevät tulevi, lentää taas 
e telän  ilm oilta kotoinen 
peippo kuusen oksalle ja  v i
rittää  laulunsa katoom atto
m asta keväim estä, vapau
desta ja  onnesta.

—  Yhä vieläkin, kun  yk 
sinäinen m etsässä kulkija  
saapuu tälle  jylhälle Lotikon 
kellarin  mäelle ja  tunkeutuu 
sen syvään luolaan, kuulee 
hän häm m ästyen surullista 
valittavaa säveltä  — kuin 
vangittu  paim entyttö siellä 
vielä valittaisi. M utta kun 
hän  tarkem m in tu tk ii kuu 
lemaansa valitusta  huom aa
kin  hän  sen tuulen  suru lli
seksi ulinaksi noissa m onis
sa kallion halkeam issa ja 
luolissa.

Vielä kertoo eräs kansan 
taru , e ttä  täm än Lotikon 
linnan portit (eräs porttia 
m uistu ttava syvennys vuo
ren  pystysuorassa seinässä, 
jossa vielä näkyy saranoiden 
ja  lukon tapaiset .muodostu
m at) aukeutuvat joka J u 
hannuksen ja  Pyhäinm iesten 
päivän vastaisena yönä kel
lon lyödessä kaksitoista. S il
loin nähdään täällä  vuoren 
sisässä kaikki m uinaiset k a l
leudet täydessä loistossa väl- 
kähtelevän. Jos on läsnäoli
jassa rohkeutta, voi hän  es
tee ttä  astua sisälle ja  ottaa 
n iitä  m iten paljon hyvänsä 
jos vain  ehtii ulos ennen 
porttien  sulkeutum ista. M ut
ta  sitä ei kukaan  uskalla 
tehdä, sillä portit kum ahta
vat k iinni m inä silm änrä
päyksenä tahansa ja  onneton 
se ken silloin jää  sisälle. 
K erran  m ainitaan  jonkun 
henkilön onnistuneen saada 
osa tavaro ita  käsiinsä: Hän 
kulk i ohitse Lotikon kellarin  
ju u ri Pyhäinm iestenpäivän 
vastaisena yönä kello 12. 
K ellarin  portin  edustalla 
olevien puiden oksalle oli 
asetettu  riippum aan pitkät 
riv it kalliita  m attoja ja  la 
kanoita. Ihm eissään kosket- 
teli hän  niitä käsillään m uu
tam ia, m utta  silloin kaikki 
vaattee t lensivät sisälle vuo
reen, portit paiskautuivat 
samalla myös kiinni, m utta 
ne vaattee t jo ita  henkilö oli 
ehtinyt koskettaa jä ivä t pa i
kalleen hänen omikseen.

Rovasti E rkki N orm aja oli, 
jos kukaan, palvelija. Seura
kuntansa ja  yksityisen seu- 
rakuntalaisensa ahkera, uu 
pum aton palvelija, uhraten  
siihen voimansa viim eistä r i
pettä  myöten.

Lukem aton m äärä m aalli
sia asioita alkaa nykyään 
pappilasta haetu lla  v irkato 
distuksella. Olipa kyseessä 
haku  jonnekin kouluun, to i
meen, virkaan, ajokortin  
saam inen tai kiinnityksen 
haku  ta i monenlaisiin ta r 
koituksiin  ta rv ittav a t suku
selvitykset, ne on aina h an 
k ittava  pappilasta. Näissä 
asioissa liikkuessam m e tapa- 
simme aina ystävällisen au t
tajan, todellisen ystävän.

M utta Erkki N orm aja oli 
ennen kaikkea kodin pappi,

perhejuhlien  pappi. V ietet- 
tiinpä kodissa ilon juhlaa: 
syntym äpäiviä, häitä, ristiäi- 
siä tai ikuiselle m atkalle 
lähteneen m uistohetkeä, sil
loin hän oli toivottam assa 
Jum alan  siunausta tai tuo
m assa Jum alan  sanan loh
dutusta. Tällaisista henkisis
tä  tilaisuuksista on monelle 
seurakuntalaiselle jääny t 
pysyvä, unohtum aton m uis
to.

K un kylväjä kylvää sie
m entä peltoonsa, näkee hän 
oraan nousevan jo m uuta
mien päivien ja  viikkojen 
jälkeen. Papin  työ on kylvöä, 
jossa siemen saattaa tu lla  
oraalle vasta vuosikym m e
nien kuluttua. Sinä Erkki, 
te it uskollisesti tä tä  kylvöä, 
Jum ala työsi siunatkoon.

osuuskassasta
...helpommin
Valtakir ja riittää. 
Pistäytykää  
meillä, hoi
damme yhdessä  
asian

A urasen  K irjapaino , Forssa  1969


