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Yleinen perhe-eläkelaki 
tuli voimaan 1.10.1969

Yleistä
Perhe-eläketurva perheen 

huoltajan kuoleman johdosta 
m enetettävän työtulon osittai
seksi korvaamiseksi on jo ai
kaisemmin luotu  virka- ja työ
suhteessa oleville. Näiden ryh
mien ulkopuolelle on kuiten
kin jäänyt paljon henkilöitä 
joko sen vuoksi, että perheen 
huoltaja on kuollut ennen 
kuin hän oli ehtinyt mukaan 
lakisääteisiin työtuloihin mi
to ite tun  eläketurvan piiriin tai 
siksi, että hänellä ei ollut työ
tuloja. Lisäksi joidenkin koh
dalla jää huoltajan työtulojen 
mukaan m ito itettu  eläke riit
tämättömäksi.

M itään kansaneläkkeen kal
taista, vähimmäistoimeentulon 
turvaavaa perhe-eläkejärjestel
mää ei siis aikaisemmin ole 
ollut. O sittain  lokakuun 1. 
päivänä 1969 ja osittain tam 
m ikuun 1. päivänä 1970 tulee 
kuitenkin voimaan yleinen 
perhe-eläkelaki, joka koskee 
naisleskiä ja alle 16-vuotiaita, 
joissakin tapauksissa alle 21- 
vuotiaita, orpoja tai puolior
poja.

Ketä eläke koskee
Perhe-eläkkeitä on kahden 

tyyppisiä; leskeneläkkeet ja 
lapseneläkkeet.

1. L e s k e n e l ä k e
E läkettä maksetaan vain 

naispuolisille leskille. K uiten
kin ennen 1 .1 . 1970 leskiksi 
jääneet naiset, joilla ei lain 
voimaantullessa 1. 10. 1969 
ollut huollettavanaan perhe-

eläkkeeseen o ikeutettua alle 
16-vuotiasta lasta, jäävät il
man leskeneläkettä. Avioeros
sa elänyt nainen ei myöskään 
saa eläkettä kuolleen miehen
sä jälkeen, m utta sitä vastoin 
asumuserossa asuva on oikeu
te ttu  leskeneläkkeeseen. Edel
lytyksenä eläkkeen saamiselle 
lain voimaantullessa on, että 
puolison kuolemasta ei ole ku
lunut 6 kuukautta enempää, 
tai e ttä  leskeytyminen tapah
tuu 1. 10. 1969 jälkeen.

Vuoden 1970 alusta eläke 
koskee myös niitä, jotka les- 
keytyvät alle 65-vuotiaina ja 
joiden avioliitto oli solm ittu 
ennen kuin puoliso täytti 60 
vuotta. Alle 16-vuotiasta lasta 
huoltava leski saa eläkkeen 
riippum atta siitä, milloin avio
liitto  oli solm ittu.

Vuoden 1970 alusta perhe- 
eläkelaki koskee myös 40— 59 
vuotiaita naisleskiä, joilla ei 
ole huollettavanaan alle 16- 
vuotiaita lapsia. Edellytyksenä 
on, että leskeytyminen on ta
pahtunut 1 .1 . 1970 jälkeen.

Perhe-eläke noudattaa kan
saneläkkeiden perusosa-, tuki- 
osa- ja tukilisäjärjestelmää. 
Kuuden kuukauden pituiselta 
ajalta puolison kuoleman jäl
keen maksetaan alkueläkettä, 
joka m uodostuu kansaneläk
keen perusosasta ja täysimää
räisestä tukiosasta. Lisäksi sii
hen lasketaan tukilisä, jos les
kellä ei ole m uita tuloja eikä 
sanottavasti omaisuutta.

E ri kuntaryhm issä on perus
osan ja tukiosan käsittävä al- 
kueläke seuraava:

I  kuntaryhm . 201,-/kk:ssa 
I I  » 185,-/kk:ssa

I I I  » 168,-/kk:ssa

Täysi tukilisä on 50 m ark
kaa kuukaudessa. Vuoden 
1970 alusta käytäntöön tule
vaan 40— 59-vuotiaan lesken 
eläkkeeseen ei kuulu perus
osaa, ellei hänellä ole huollet
tavanaan alle 16-vuotiasta per- 
he-eläkkeeseen oikeutettua 
lasta.

Oikeus leskeneläkkeeseen 
lakkaa
—  kun leski solmii avioliiton
—  kun leski täyttää 65 vuot

ta, tai
—  kun leskelle, hänen tulles

saan työkyvyttömäksi 
m yönnetään kansaneläke
lain m ukainen työkyvyttö
myyseläke.

—  kun lasta huoltavalla les
kellä ei enää ole huolletta
vanaan alle 16-vuotiasta 
perhe-eläkkeeseen oikeu
tettua lasta.
M ikäli leski kuitenkin täl
löin on 40 m utta ei 60 
vuotta täyttänyt, hän saa 
tämänikäiselle leskelle kuu
luvaa, vain tukiosan ja tu- 
kilisän käsittävää lesken
eläkettä. M ikäli leski sen 
sijaan on tällöin jo 60 
vuotta täyttänyt, hänellä 
on oikeus tuloistaan riip
puen saada kansaneläke
lain m ukaista vanhuuden- 
tukea.

—  40 m utta ei 60 vuotta 
täyttäneen lesken lesken
eläke lakkaa, kun hän täyt
tää 60 vuotta. Tällöin hän 
tulee oikeutetuksi kansan
eläkelain mukaiseen van- 
huudentukeen, joka on sa
m ansuuruinen kuin hänen 
leskeneläkkeensä.

Jatkuu  siv. 8

OSUUSPANKKI

Osuus- 
kassoille 
uusi 

liike
merkki

Osuuskassat, jotka en
si vuoden alusta lukien 
m uuttuvat osuuspan
keiksi, to teuttavat sa
malla liikemerkkinsä uu
distuksen. Taiteilijoille 
järjestetyn kutsukilpai
lun perusteella on uu
deksi liikemerkiksi hy
väksytty taiteilija Pek
ka M artinin ehdotus. 
Siinä on lähtökohtana 
pidetty pankkim aail
maan läheisesti liittyvää 
prosenttim erkkiä. Sa
malla on tuleville osuus
pankeille vahvistettu yh
tenäinen nimilogo.
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Kunnanvaltuuston lausunto
lopullisesta ehdotuksesta kunta- 

uudistusta koskeviksi suunnitelmiksi 

Turun ja Porin läänissä

Kunnanhallitus on kunnan
valtuustolle esittänyt läänin
hallitukselle annettavaksi lau
sunnoksi seuraavaa: Pyydetty
nä lausuntona lopullisesta eh
dotuksesta kuntauudistusta 
koskeviksi suunnitelm iksi Tu
run ja Porin läänissä kunnan
valtuusto aikaisempaan kan
taansa nojautuen esittää seu
raavaa: Tulevassa kuntauudis- 
tuksessa paras vaihtoehto on 
pysyttää Kosken T.l. kunta it
senäisenä, jolloin se voisi hoi
taa vaativam mat tehtävät yh
teistoiminnassa muiden kun
tien tai kuntayhtym ien kans
sa kuten tähänkin asti. M utta 
mikäli joudutaan pakkoliitok- 
siin, niin lääninhallituksen 
esittäm ä vaihtoehtoinen ra t
kaisu I I 1. voidaan hyväksyä 
tämän ongelmallisen alueen 
ratkaisuna, m utta ainoastaan 
vain siinä tapauksessa, että 
Kosken T.l. kirkonkylä kunta
tason keskuksena toimii kun
takeskuksena. Kolmantena 
vaihtoehtona kunnanvaltuusto 
esittää Lounais-Suomen Seutu
kaavaliiton ehdottam an ns. 
makkarakunnan toteuttam ista. 
Tähän kuntaan kuuluisivat 
M arttila ja Koski T.L, jolloin 
Lieto, Paattinen, Tarvasjoki, 
Kosken T.l. kirkonkylä toimii 
alakeskuksena. Edellä m ainit
tujen vaihtoehtojen perustelut 
liitteenä.

Keskustelun aikana valtuu
te ttu  Saarinen ehdotti kunnan
hallituksen ehdotuksen m uut
tam ista siten, että toisena 
vaihtoehtona olisi Kosken T.l. 
kunnan liittäm inen Someroon. 
V altuu tettu  M anni esitti kun
nanhallituksen esitystä p idet
täväksi m uutoin ennallaan, 
m utta parhaana vaihtoehtona 
pidettäisiin ins. Lehvosen 
kuntauudistustoim ikunnan ko
kouksessa esittäm ä ajatus, e t
tä kunta olisi säilytettävä it
senäisenä ja siirrettävä siihen 
osia M arttilasta, M ellilästä ja 
Somerolta. Kumpaakaan ehdo
tusta ei kannatettu.

Keskustelun jälkeen puheen
johtaja totesi, että kunnanhal
lituksen esitys oli tullu t hy
väksytyksi.

V altuutettu  Saarinen jätti 
pöytäkirjaan liitettäväksi näin 
kuuluvan eriävän mielipiteen 
kunnanvaltuuston lausunnok
si:

Pyydettynä lausuntona lo
pullisesta ehdotuksesta kunta- 
uudistusta koskeviksi suunni
telmiksi T urun ja Porin lää
nissä kunnanvaltuusto esittää 
aikaisempaan kantaansa nojau
tuen seuraavaa: Tulevassa
kuntauudistuksessa paras vaih
toehto on pysyttää Kosken 
T.l. kunta itsenäisenä, jolloin 
se voisi hoitaa vaativammat 
tehtävät yhteistoiminnassa 
m uiden kuntien tai kuntayhty
mien kanssa kuten tähänkin 
asti ja tätä yhteistoim intaa 
voitaisiin edelleen kehittää.

Mikäli joudutaan pakkolii- 
toksiin, niin kuntalaisten kan
nalta paras ja toimeenpano- 
edellytykset omaavin vaihto
ehto olisi Kosken T.l. kunnan 
liittäm inen Someroon. M uut 
vaihtoehdot ovat nähdäkseni 
epärealistisia.
Liite Kosken T.l. kunnan kun
nanvaltuuston pöytäkirjaan 
4. 9. 1969 § 18.

K unnanvaltuuston lausun
nossa lopullisesta ehdotukses
ta kuntauudistusta koskeviksi 
suunnitelm iksi T urun ja Porin 
läänissä esitettyjen vaihtoeh
tojen perustelut.

K untauudistuksen periaat
teet ja tavoitteet on m ainittu 
eräistä toim enpiteistä kunnal
lisen jaotuksen ja kuntien yh
teistoim innan kehittämiseksi 
13. päivänä tam m ikuuta 1967 
annetussa laissa. Tämän lain 
mukaan »kunnallisen jaotuk
sen tarkistuksella pyritään luo
maan edellytykset tarkoituk
senmukaisen yhdyskuntamuo- 
dostuksen edistämiseksi sekä 
kunnallishallinnon- ja talou
den edellytysten parantam i
seksi. Suunnitelmissa tulee 
kiinnittää huom iota kuntien 
mielipiteisiin, perinteiden luo
miin ja m uihin siteisiin sekä 
kuntien tähänastisen toim in
nan alueellisiin puitteisiin ja 
m uihin aluejaoituksiin. Suun
nitelmissa on otettava huo

mioon maantieteelliset ja lii
kenteelliset olosuhteet sekä 
pyrittävä siihen, että kunnat 
m uodostuvat alueiltaan riittä 
vän yhtenäisiksi ja että  nii
den puitteissa on taloudellisia 
voimavaroja, asutusm uodon ja 
elinkeinorakenteen tasapainoi
suutta sekä elinvoimaisten 
keskusten ja tarkoituksenm u
kaisten taloudellisten ja mui
den vaikutusalueiden m uodos
tum ista silmälläpitäen riittä
vät edellytykset jatkuvan yh
teiskunnallisen toim innan tu r
vaamiseen. Suunnitelmaa laa
dittaessa on pyrittävä siihen, 
että kunnat m uodostuvat väes
töm äärältään riittävän kokoi
siksi, mahdollisuuksien m u
kaan yleensä n. 8000 asuk
kaan käsittäviksi, mikäli m uut 
asiaan vaikuttavat näkökohdat 
eivät m uuta aiheuta. Kunta 
voi jäädä 4000 asukasta pie
nemmäksi vain, milloin erityi
sen painavat syyt sitä vaati
vat. Perusteena pidetään väes
tömääriä, m itkä kunnissa voi
daan arvioida olevan v. 1980.»

T urun ja Porin lääninhalli
tuksen laatimassa alustavassa 
ehdotuksessa kuntauudistusta 
koskevaksi suunnitelmaksi 
T urun ja Porin läänissä on 
ehdotettu  Kosken T.l., M art
tilan ja Tarvasjoen kunnat lii
tettäväksi M arttila-nimiseksi 
kunnaksi. Ehdotuksessa tode
taan, että väkiluku ko. kun
nan kohdalla jäisi alle 8000 ja 
että  toim innallista kokonai
suutta häiritsee jonkin verran 
se, että kuntakeskus —  Kos
ken kirkonkylä —  tulisi sijait
semaan kaupunkikeskuksesta 
katsoen ikään kuin väärässä 
päässä. Koski todetaan ehdo
tuksessa kuntatason keskuk
seksi, jonka ovat lääninhalli
tuksen lisäksi todenneet Val- 
takunnansuunnittelutoim isto 
ja Lounais-Suomen Seutukaa
valiitto tutkim uksissaan »Suo
men keskus- ja vaikutusalue- 
järjestelmä» ja Lounais-Suo- 
men toim innalliset keskukset 
ja niiden vaikutusalueet».

Ehdotuksessa todetaan, että 
mikäli alueelle ei saada mer
kittävästi lisää teollisuutta, ei 
v 1980 mennessä päästä ko
vinkaan lähelle elinkeinoelä
män tasapainoisuutta. Kosken, 
M arttilan ja Tarvasjoen alue 
suhteellisen voimakkaiden kes
kusten vaihettumisvyöhykkee- 
nä m uodostaa kuntauudistuk
sen tavoitteiden kannalta on
gelmallisen kohdan pyrittäes
sä toiminnalliseen kokonaisuu
teen ja elinkeinoelämän tasa
painoisuuteen. Näistä kahdes
ta tavoitteesta on jouduttu 
tinkimään. Positiivisina piir
teinä mainitaan mm. tiever

koston kehittyneisyys, alueel
linen yhtenäisyys ja perintei
nen yhteenkuuluvuus.

Tästä ehdotuksesta kunnat 
antoivat lausuntonsa. Kosken 
T.l. kunnanvaltuusto totesi 
mm. seuraavaa: V altuusto on 
edelleen kaikenlaisia pakkolii- 
toksia vastaan ja korostaa 
kuntien vapaaehtoista yhteis
toim intaa parhaana mahdolli
sena keinona eräitä palveluk
sia kuntalaisille tarjottaessa. 
Mikäli kuitenkin pakkoliitok- 
siin joudutaan, niin kunnan
valtuusto pitää Tarvasjoen 
kunnan liittäm istä Kosken ja 
M arttilan kanssa samaan kun
taryhmään niin väkivaltaisena 
ja olevia olosuhteita huomioi- 
mattomana toim enpiteenä, e t
tä sillä ei tule olem aan käy
tännössä kunnallisia toim inta
edellytyksiä.

Tarvasjoen ja M arttilan kun
nat ovat myös vastustaneet 
pakkoliitoksia. M arttilan kun
nanvaltuusto toteaa lausun
nossaan, että yhteistoim innan 
avulla tehtävät voitaisiin hoi
taa parhaiten ja yhteistoim in
ta-alueeksi sopiva alue olisi: 
M arttila, Karinainen, Koski 
T.l. ja Tarvasjoki. Tarvasjoen 
kunnanvaltuusto puolestaan 
toteaa, e ttä  Kosken, M arttilan 
ja Tarvasjoen kuntien yhdistä
minen, jonka kuntakeskus oli
si Koskella, on täysin sopima 
ton ja nykyisten olosuhteiden 
vastainen. K unta haluaa pysyä 
itsenäisenä ja katsoo yhteis
toiminta-alueeksi sopivan lä
hinnä Auran, Karinaisten, Lie
don, M arttilan ja Tarvasjoen 
kunnat.

Alustavasta kuntauudistus- 
ehdotuksesta annetuissa muis
sa lausunnoissa todetaan muo
dostettavan M arttila-nimisen 
kunnan, jonka kuntakeskus on 
Koskella, kaikissa tapauksissa 
sopivan myös lausunnonanta
jien esittäm iin näkökohtiin. 
Ainoastaan Turun lääninvero- 
toim isto mainitsi erikseen, e t
tä verotoim iston sijaintipaikka 
saattaa muodostaa jossain 
määrin vaikeuksia. M uut lau
sunnon antajat eivät katsoneet 
kuntaa ja kuntakeskusta sopi
mattomaksi. Sen sijaan useat 
viranom aiset toivat esille, että 
useat ehdotetut kunnat eivät 
yhdistettyinäkään muodosta 
riittävän tarkoituksenm ukai
sia yksiköitä.

Lopullisessa ehdotuksessa 
kuntauudistusta koskeviksi 
suunnitelm iksi lääninhallituk
sen ehdotus yhteenliitettäviksi 
kunniksi on sama kuin alusta
vassa ehdotuksessa, m utta nyt 
on katsottu  M arttilan kirkon
kylän sopivan parem min kun
takeskukseksi kuin kuntakes-
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kustasoa oleva Kosken T.l. 
kirkonkylän taajama-alue. Lää
ninhallituksen vaihtoehtoinen 
esitys poikkeaa pääehdotuk- 
sesta siten, e ttä  Tarvasjoki eh
dotetaan siirrettäväksi ehdote
tusta M arttilan kunnasta eh
dotettuun Liedon kuntaan. 
Tässäkin tapauksessa M artti
lan kirkonkylä olisi kuntakes
kus.

Ehdotuksessa esitettyjä pe
rusteluja ensinnäkin M arttilan 
kirkonkylän m uuttamiseksi 
kuntakeskukseksi voidaan pi
tää riittäm ättöm inä. Kosken 
T .l. kunta haluaa asiasta tuo
da esiin mm. seuraavaa:

Tilastollinen Päätoim isto on 
viimeksi vuonna 1960 suorit
tanut virallisen väestölasken
nan myös taajam ittain. Taaja
maksi on tällöin katsottu  alue, 
jossa on vähintään 200 asu
kasta, eikä rakennusten väli
nen etäisyys saa ylittää 200 
metriä. M arttilan kirkonkyläs
sä oli tällöin 370 asukasta ja 
Kosken T.l. kirkonkylässä 813 
asukasta. M arttilan kirkonky
län asukasluvun oletetaan 
nousseen n. 500:aan kun taas 
Kosken T.l. kirkonkylässä 
asukasluku olisi laskenut. N ä
mä molemmat luvut ovat pelk
kiä arviolukuja, jotka kum 
mankaan kunnan kohdalla ei
vät voine pitää paikkaansa. 
M arttilan kirkonkylässä asu
kasluku olisi siis 7 vuoden ai
kana kohonnut n. 35 % , kun 
vastaavana ajankohtana kun
nan kokonaisväestömäärä olisi 
laskenut 20,8 % :lla.

Tarkastelemalla m yönnetty
jen rakennuslupien määrää 
kunnittain  ja erikseen myös 
taajamien osalta voidaan mm. 
todeta, e ttä  M arttilan kirkon
kylään asunnon rakentam ista 
varten on vuosien 1964— 69 
välisenä aikana m yönnetty 11 
lupaa. Kaikkiaan rakennuslu
pia on taajamaan myönnetty 
yht. 28 ja koko kuntaan 183. 
Vastaavana aikana Kosken 
T.l. kirkonkylään m yönnettiin 
asunnon rakentam ista varten 
36 lupaa (yksi lupa käsittää 
kerrostalon, jossa 23 huoneus- 
toa). Tähän taajamaan on 
m yönnetty kaikkiaan 60 ra
kennuslupaa ja koko kuntaan 
219 rakennuslupaa.

M yönnetyt rakennusluvat ja 
kirkonkylän omat oppilaslu- 
vut viittaavat siihen, että 
M arttilan kirkonkylän väkilu
ku ei ole voinut kasvaa esitet
tyyn lukuun m uuten kuin 
m uuttam alla kokonaan taaja- 
m akäsitettä ja ottam alla lu
kuun runsaasti hajanaista 
maantievarsiasutusta. Vastaa
vaa menettelyä käyttäen voi
taisiin Kosken T .l. kirkonky

län väkiluvuksi todeta run
saasti yli 1000 asukasta. To
dellinen rajatussa taajamassa 
oleva väestömäärä henkikirja- 
tietojen mukaan on n. 850 
asukasta.

Toinen peruste, jolla on ha
lu ttu  korostaa M arttilan kir
konkylän asemaa, on tiestö. 
Ehdotuksessa korostetaan, e t
tä M arttilan kirkonkylän taa
jamaa tulee vahvistamaan ra
kenteilla oleva Salosta M artti
laan ja mahdollisesti edelleen 
A uraan rakennettava tie. Saa
tujen selvitysten mukaan val
tiolla ei ole kuitenkaan suun
nitelmissaan lähivuosina jat
kaa tätä valtatielle N :o  10 
päättyvää tietä eikä vielä ole 
päätetty  tien tulevaa suuntaa. 
Rakenteilla oleva tie katkaisi
si ehdotetun pitkänomaisen 
uuskunnan, joka ei sinänsä 
parantaisi kunnan sisäistä toi
minnallista yhtenäisyyttä. Tien 
m erkitystä korostetaan kuiten
kin voimakkaasti tekijänä taa
jaman vetovoiman voimista
miseksi. Voidaanko kuiten
kaan olla niinkään varmoja 
siitä, parantaisiko tämä tule
vaisuudessa rakennettava tie 
lainkaan heikon taajaman ve
tovoimaa? Todetaanhan itse 
ehdotuksessa mm. että  Tar- 
vasjokea, M arttilaa ja Koskea 
yhdistävä T urku— H äm een
linnan valtatie ei auta saavut
tamaan ehdotetun kunnan si
säistä toim innallista yhtenäi
syyttä, koskaan minkään kun
nan keskus ei sijaitse tien vä
littömässä läheisyydessä. Kui
tenkin ko. tie kulkee kauem 
pana M arttilan kirkonkylästä 
kuin nykyinen valtamaantie 
N: o 10.

Tasapuolisuuden vuoksi tu 
lee tarkastella Kosken T.l. k ir
konkylän asemaa myös tiestön 
kannalta. Taajamasta on m at
kaa muihin asutuskeskuksiin 
seuraavasti: T urkuun 57 km, 
Saloon 32 km, Loimaalle 32 
km, Forssaan 32 km ja So
merolle 26 km. Tie- ja vesi
rakennuslaitoksen T urun pii
rin alustavasta kuntauudistus- 
ehdotuksesta antamassaan lau
sunnossa toteaa, että  maaseu
dulla aikaisempaa suuremmas
sa määrin tiestön kehittäm i
nen rajoittuu jo olemassa ole
vien tieyhteyksien kohentam i
seen tien päällysrakennetta 
parantamalla. Vuoden 1971 
suunnitelm issa on päällystää 
Kosken T.l.— M ellilän välinen 
osuus. Parhaillaan tutkitaan, 
m uutetaanko Liipolan kylän 
kautta Saloon kulkeva paikal
listie maantieksi (tästä  sei
kasta on johtunut, että TVL 
ei ole antanut lausuntoaan 
Kosken T.l. rakennuskaavan

kaavateistä. Lausunto saata
neen kuitenkin kuluvan syk
syn aikana). Edelleen on lähi
vuosien tavoitteena parantaa 
Kosken ja Someron välistä tie
yhteyttä, jolla seikalla tulee 
vastaisuudessa olemaan huo
m attava merkitys mm. yhtenä 
tekijänä keskustan sentraliteet- 
tiarvon lisääjänä. Läänin- ja 
seutukaavaliittojen rajojen tar
kistusten jälkeen Kosken T.l. 
liikenteellinen asema entises
täänkin korostuu.

Edellä m ainittujen kahden 
perusteen mukaan lääninhalli
tus on lopullisessa ehdotukses
sa katsonut M arttilan kirkon
kylän sopivan paremmin kun
takeskukseksi kuin Kosken 
T.l. kirkonkylä. Kosken T.l. 
kunta pitää kuitenkin kunta- 
uudistuksen perimmäisinä ta
voitteina sellaisen yhdyskunta- 
verkoston kehittäm istä, joka 
sopeutuu sekä valtakunnalli
sen keskusverkoston luom i
seen että  sellaisen maaseudun 
keskusverkoston luomiseen, 
joka antaa alueen väestölle 
kohtuullisin hankintaetäisyyk- 
sin tyydyttävän palvelun. Kos
ken keskusta, jota on viimeis
ten  vuosien aikana pyritty  ri
peästi kehittäm ään, on tode t
tu keskukseksi, jolla on mah
dollisuudet voim istua ja pal
vella kuntatason keskuksena. 
Kun kuntauudistuksessa jou
dutaan ottam aan huomioon 
yhteiskunnan tehtävien ja toi
m intojen sijoittam inen keskus- 
tasoa oleviin taajamiin, tun
tuisi luonnolliselta, että kes
kittäm istä ohjattaisiin nim en
omaan sinne, missä ne par
haiten palvelevat alueen väes
töä. Valtion ja kunnallisen 
hallinnon keskittäm inen, kou- 
lu- ja terveydenhoitopalvelut, 
kunnallistekniikka, liikenteel
linen asema, kehittynyt tiever
kosto, asumisviihtyisyys jne. 
luonnollisesti vaikuttavat 
kauppa ja m uun yksityisen 
palvelun ja tuotantotoim innan 
reaaliseen ohjaamiseen. Lää
ninhallituksen esittäm ää rat
kaisua voidaan pitää epäter
veenä luonnollisten ja kehitys
kykyisten keskusten aikaan
saamisen kannalta, sillä ratkai
su johtaisi tällä alueella kah
den keskustan epäterveeseen 
kilpailuun kehitysmahdolli
suuksiltaan heikom man taaja
man voimistamisella. Kunta- 
uudistuksen tavoitteiden kan
nalta on otettava huomioon, 
kuinka väestön siirtymistä yk
sinomaan suurim piin keskuk
siin voidaan vähentää ja oh
jata sitä harkittu ih in  alakes
kuksiin.

Kosken T.l. asemaa tarkas
teltaessa voidaan huom iota

kiinnittää mm. seuraaviin 
seikkoihin: Kosken T.l. kunta 
on suorittanut elinkeinoelä
män edellytysten kannalta 
m erkittäviä investointeja mm. 
vesihuoltoon. Kosken T.l. kun
nan keskustan rakennuskaava- 
alueen vesihuoltosuunnitel- 
maan kuuluu vesi- ja viemäri
johtojen yleissuunnitelma, ve
denottamo-, jäteveden puhdis
tamo- sekä pumppuamosuun- 
nitelm at. Suunnitelmaa on to 
teu te ttu  v :sta 1966 lähtien 
niin, että rakennuskaava-alue 
on verkostoitu n. 60 % :sesti. 
Perustetun Kosken T.l. vesi- 
osakeyhtiön toim esta saadaan 
urakkasopim uksen mukaisesti 
taajamaan vesi tämän syksyn 
aikana. Jätevesien imeytys- 
suunnitelm a on toteutettava
1. 7. 1970 mennessä, joka 
hanke on tarkoitus toteuttaa 
talven ja kevään kuluessa, mi
käli lykkäystä ei saada. Kos
ken T.l. keskustan halki kul
kevalle maantielle on tarkoi
tus heti valtion rahoitusosuu
den selvittyä rakentaa jalka
käytävät, aiemmin on jo suo
rite ttu  sadevesiviemäröinti- 
työt.

Kosken T.l. yhteiskoulun 
kannatusyhdistyksen om ista
ma yliopistoon johtava oppi
koulu on m uutettu  1 .8 .-6 8  
lukien Kosken T I .  M arttilan 
ja Mellilän kunnalliseksi kes
kikouluksi ja lukio Kosken 
T.l. kunnan omistamaksi yk- 
sityisoppikouluksi. Mellilän 
kunnan poikkeuslupa päättyy 
v. 1973. Keskikoulussa on op
pilaita tällä hetkellä 322 ja lu
kiossa 109. M arttilalaisia on 
keskikoulussa ja lukiossa 153. 
Koulutoim en kehittäm inen pe
ruskoulujärjestelmässäkin tu 
lee kuntauudistuksen yhtey
dessä turvata.

Kosken T.l. kahden lääkä
rin lääkäriasema valmistuu 
urakkasopim uksen mukaisesti 
15. 6. 1970. Lounais-Suomen 
Seutukaavaliiton suunnitel
mien mukaan talo tulee to i
mimaan terveysaseman erilli
senä vastaanottopaikkana. Täl
lä taajaman hallinto- ja palve
lualueella ovat myös kunnal
liskoti ja sen sairasosasto, ter
veystalo, apteekki, kunnalli
nen keskikoulu, lukio, kirkon
kylän kasakoulu.

Lausuntovaiheessa oleva 
Kosken T.l. Kirkonseudun ra
kennuskaava on m itoitettu  
1500 asukkaalle. Kaavan lo
pullinen vahvistaminen tapah
tunee v. 1970. Rakennuskaa
van tervehdyttävä vaikutus on 
jo nähtävissä; kunnan varat
tua itselleen riittävän tontti- 
varannon lähivuosien toimin- 

Ja tk . siv. 5
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Koskelainen kävi tutustumassa meneil
lään oleviin julkisiin rakennushankkeisiin

Lääkäriaseman työmaalla Rakennusmestari Ventti Vastamäki

Taidemuseon työmaalla Rakennusmestari E rkki Salminen

Koskella on tällä hetkellä ta
pahtum assa julkista rakenta
mista enemmän kuin vuosiin. 
Kosken kunta rakentaa lää
käriasemaa. Kosken T.l. Vesi- 
osakeyhtiö, jonka osakepää
omasta kunta omistaa enem
män kuin puolet, rakentaa ve
denottam on ja syöttöjohdon

Santiolta keskuksen taajama- 
alueelle. Jakeluverkosto kes
kustassa on jo suurelta osalta 
rakennettu. Yrjö Liipodan Mu- 
seosäätiö, joka on puolestaan 
Kosken kunnan toim esta pe
ruste ttu  säätiö, rakentaa tai- 
dem useorakennusta professori 
Yrjö Liipolan Kosken kunnal

le lahjoittam ien tö itten  säily
tystiloiksi.

Lääkäriaseman ja taidem u
seon urakoi Rakennusliike P 
K Vastamäki Somerolta ja ve
denottam on koskelaissyntyi- 
nen rakennusmestari Heikki 
Ketola. Lääkäriaseman vastaa
vana mestarina toim ii raken

nusm estari Pentti Vastamäki, 
taidemuseon työm aalta tapa- 
simme töitä johtam asta raken
nusm estari Erkki Salmisen se
kä vedenottam olta rakennus
mestari H eikki Ketolan. Kai
killa työm ailla toimii raken
nuttajan puolesta valvojana 
rak.m estari Vilho U. Räsänen.
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Rakennusmestari H eikki KetolaVedenottam on työmaalla

Kunnanvaltuuston...
jatk. siv. 3
taa varten myös tonttien hin
tataso on vakiintunut. Vuo
den 1969 aikana kunta on 
myynyt alueiltaan yht. 14 
tonttia. Taajamalle on luotu 
selvät asutuksen ja teollisuu
den kasvumahdollisuudet. Pe- 
rusinvestointeihin uhrattu  
määrä on niin suuri, että nii
den käyttö ja edelleen kehit
täminen ei kuntauudistuksen 
takia saa vaikeutua.

T urun ja porin lääninhalli
tuksen m ainittujen kuntien 
yhdistämistä esittäm ät vaihto
ehdot eivät ole sopusoinnussa 
»suunnittelulain» tavoitteiden 
kanssa. Ratkaisu tuntuu esitet
tyjen perustelujen valossa lä
hinnä kompromissilta. M ainit
tujen kuntien yhdistäminen 
johtaa myöhemmin vaikeasti 
ratkaistaviin ongelmiin, koska 
ehdotettu  yksikkö on jo alun
perin liian pieni toimiakseen 
tehokkaasti; yhdistämisellä ei 
saavuteta elinkeinoelämän ta
sapainottum iseen johtavia etu
ja, ei myöskään vähimmäista- 
voitteeksi asetettua 8000 asuk
kaan väestöpohjaa eikä to i
minnallinen yhtenäisyyskään 
ole riittävä. K unnan taloudel
linen pohja jää siis heikoksi. 
Kaiken lisäksi m uodostetta
van uuskunnan puitteissa ei 
pystytä hoitam aan valtion hal
lintoon kuuluvia tehtäviä: 
vero-, nimismies, sairausva
kuutus je eläkehallintoa.

Koska uuskunnalle ei m uo

dostu pakkoliitoksesta mitään 
hyötyä, voitaisiin Kosken T.l. 
kunnan pysyttämistä itsenäi
senä pitää perusteltuna mm. 
seuraavien seikkojen vuoksi: 
K untien uudella pakkoliitok- 
sella ei ole tarjottavanaan 
kuntalaisille mitään etuja, kos
ka kunnan omassa keskukses
sa on jo kaikki kuntalaisten 
tarvitsem at palvelukset. Uu
desta kuntaliitoksesta koituisi 
vain haittaa, koska he joutui

sivat hakemaan kunnan tarjoa
m at palvelukset pitem män 
m atkan takaa. Kosken T.l. 
kunnan irroittam inen nyt esi
tetyistä kuntaliitosratkaisuista 
ei haittaisi kokonaisuudistusta 
eikä myöskään häiritse m ui
den kuntien luonnollista suun
tautum ista. Myöskään Kosken 
T.l. kunnan sijoittam inen val
tionhallinnon organisatioon ei 
voi tuottaa suurempia vai
keuksia kuin uuskunnankaan

kohdalla. Sopivana alakeskuk
sena Kosken T.l. keskusta 
täyttää m uutoin alueella ole
van »tyhjiön», joka ilmeisesti 
uuskunnan luomisella vähitel
len syntyisi taajamien vahin
gollisen kilpailutoim innan seu
rauksena. Koska taloudellisia 
voimavaroja on kunnissa käy
tettävä tarkoituksenm ukaises
ti, Oilisi luonnollista kehittää 
jo olemassa olevaa taajamaa.

Jos Kosken T.l. kuntaa ei

OSUUSKASSAJARJESTON  OTTOLAINAUKSEN 
KEHITYS vv. 1959-69
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voida pitää omana hallintoyk
sikkönään, niin Kosken T.l. 
kunta pitää lääninhallituksen 
vaihtoehto I I  b toteuttam ista 
mahdollisena, m utta ainoas
taan siinä tapauksessa, että 
Kosken T.l. kirkonkylä kunta
tasoisena toimii uuskunnan 
keskuksena. Koska on kysy
mys vain kahdesta kunnasta 
ja taajamien välinen etäisyys 
on 17 km, eivät .enää koroste
tusti esiin tuodut liikenteelli
set näkökohdatkaan voi olla 
esteenä kuntakeskuksen siir
tämisestä kuntakeskustasoi- 
seen Kosken T.l. kirkonky
lään. Tämä vaihtoehto ei 
luonnollisesti auta saavutta
maan kuntauudistuksessa esi
tettyjä perim m äistavoitteita, 
m utta alue jäisi toim innalli
sesti ehyeksi. Asiassa viitataan 
myös alustavasta kuntauudis- 
tusehdotuksesta annettuihin 
valtion viranom aisten lausun
toihin.

K untauudistuksen tavoittei
den kannalta olisi Kosken T.l. 
ja m uodostettavan uuskunnan 
kannalta vielä tarkoituksen
mukaisempaa pyrkiä heti alus
ta pitäen suurempaan yksik
köön, jonka puitteissa voitai
siin hoitaa m onet vaativatkin 
tehtävät ja saavutettaisiin 
mahdollisuus elinkeinoelämän 
tasapainoittumiseen. Kosken 
T.l. kunta korostaa eräänä 
ratkaisum ahdollisuutena Lou- 
nais-Suomen Seutukaavaliiton 
esittäm än ns. »makkarakun- 
nan» toteutum ista. Kuntaan 
kuuluisivat Lieto, Paattinen, 
Tarvasjoki, M arttila ja Koski 
T.l. Ehdotuksessaan seutukaa
valiitto toteaa, että ratkaisu 
antaa riittävän väestöpohjan 
m uodostaa riittävän m onipuo
lisen palveluverkon, jolloin 
etäisyydet eivät kasva koh
tuuttom iksi sekä liikenteelli
set ratkaisut tukevat kyllin 
elinvoimaisten kehittym istä 
alueella. Tämä ratkaisu edel
lyttää Kosken T.l. keskustan 
kehittäm istä palvelutasoltaan 
korkeatasoiseksi, jolloin kes
kustan asema olisi lähinnä ala- 
keskuksen luonteinen. Sisä
asiainm inisteriön antamien oh
jeiden mukaan jo 8000 asuk
kaan väestöpohjalla voidaan 
antaa yhteinen palvelukeskus, 
jonka tehtäviin kuuluu yleisen 
terveydenhoidon valvonta, pai
kalliset terveydenhoidolliset 
palvelukset sekä lääkäriasema. 
Niin ikään koulutoim en alalla 
katsotaan peruskoulun yläas
teen piirin tarvitsevan edellä
m ainitun väestöpohjan ja tä
hän voitaisiin seutukaavaliiton 
mukaan yhdistää myös lukio. 
Näihin kaikkiin antaa myös 
Liedonkoski mahdollisuuden.

Eriävä mielipide:
Kosken T.l. kunnan kunnan

valtuuston kokouksessa syys
kuun 4 päivänä 1969 esitys
listan 18 asian »Kunnanval
tuuston lausunto lopullisesta 
ehdotuksesta kuntauudistusta 
koskeviksi suunnitelm iksi Tu
run ja Porin läänissä» esittä
mäni eriävän mielipiteen pe
rustelut :

K untauudistuksen suunnit
telun yksi suuremmista heik
kouksista on ollut ainakin Tu
run ja Porin läänissä sen raja- 
alueiden suunnittelussa ilmen
nyt yhteistoim innan puute 
naapuriläänin kuntauudistus- 
toim ikunnan kanssa. Kun lo
pulliset ehdotukset kuntauu
distusta koskeviksi suunnitel
miksi perustuvat huom attaval
ta osalta seutukaavaliittojen 
suorittam aan valmistelu- ja 
tutkim ustyöhön, on em. yh
teistoim innan puute ilmennyt 
myöskin seutukaavaliittojen 
kohdalla nimenomaan raja- 
aJueilla. Tämä seikka tulee 
selvästi esiin Kosken T.l. kun
nan kohdalta, joka sijaitsee 
Häm een ja T urun ja Porin lää
nin sekä toisaalta Salon, Loi
maan ja Lounais-Suomen seu
tukaavaliittojen yhtym äkoh
dassa. Someron suuntaa Kos
ken T.l. kunnan mahdollisena 
yhteistyö- tai liitoskohteena ei 
ole edes tässä yhteydessä tu t
kittu .

N ykyise t asukasluvut ja niiden 
tuleva kehitysarvio:
K u n ta  asu k asl. a rv io itu  v. 19301/1 -68 V ST LH
Koski T.l. 3429 2355 2950
M arttila 2723 1805 2300
Tarvasjoki 1966 1402 1700

Eri vaihtoehtojen vertailu: 
Koski— Marttila— T  arvasjoki

Tarvasjoen liittäm isen Kos
ken kanssa samaan kuntaan 
ovat Lääninhallitus (lopull. 
ehd. Lieto, Paattinen ja T ar
vasjoki sekä toisaalta Koski ja 
M arttila) sekä toisaalta Kos
ken ja Tarvasjoen kunnanval
tuusto t todenneet täysin sopi
m attomaksi. Samoin ovat 
useat viranomaiset asiasta an
tamissaan lausunnoissa toden
neet, e ttä  em. kunnat yhdis
tettyinäkään eivät muodosta 
riittävän tarkoituksenm ukais
ta yksikköä.
K oski— Marttila

Lääninhallitus toteaa esityk
sessään: »ehdotuksen heik
koutena on se, että ehdotettu  
M arttilan kunta jäisi asukas
luvultaan pieneksi ja myös ke
hitysmahdollisuuksiltaan vaja

vaiseksi. Näin ollen yhtäällä 
saavutetut edut merkitsisivät 
toisaalla huom attavaa tinki
mistä kuntauudistuksen suun
nittelulle asetetuista tavoit
teista.»

M itä edellisessä kohdassa 
viittasin eri viranom aisten 
lausuntoon ehdotetun kunnan 
suuruuteen nähden, pätee ko
rostetusti tässä tapauksessa. 
Asukasluku v. 1980 n. 5000 
henkeä. Lääninhallitus ehdot
taa kuntakeskukseksi M artti
lan kirkonkylää, kun alueen 
todellinen keskus on Kosken 
T.l. kirkonkylä, kuten kun
nanvaltuuston hyväksymän 
lausunnon perusteluissa kiis
tattom asti esitetään. Näin 
syntyisi käytännössä ehkä p it
käaikainenkin kiista kuntakes
kuksesta, joka taas merkitsisi 
Kosken kirkonkylän kehityk
sen pysähtymistä jopa taantu
mista. Ratkaisuehdotus ei näh
däkseni tuo mitään parannuk
sia Kosken kuntalaisille, ei ai
nakaan kohtuullisin kustan
nuksin.

»M akkarakunta» (L ieto , Paat
tinen, Tarvasjoki, M arttila ja 
K oski T .l.)

Teoriassa riittävän suuri
alue, jonka tuleva kuntakes
kus pääasiassa rakentam atta. 
Ensimmäisenä tehtävänä olisi 
voimakkaan keskuksen aikaan
saaminen, mihin koko alueen 
taloudelliset voim avarat olisi 
suunnattava. Samoin kuin
edellä tämä taas merkitsisi 
Kosken keskuksen kehityksen 
pysähtymistä ja jopa taantu
mustakin.

T urun tuleva laajentuminen 
Liedon suuntaan todennäköi
nen ja ilmeisesti siksi Läänin
hallituskin on lopullisessa eh
dotuksessaan hylännyt tämän 
vaihtoehdon.

Elinkeinorakenteellisesti 
»makkaran» eri päät hyvin 
erilaisia, joka koskelaisten 
kannalta perinteet huom ioiden 
voisi m uodostua haitalliseksi.

Koskelaisten m atka tule
vaan kuntakeskukseen tulisi 
olemaan n. 40— 50 km.

Kuusjoki— Koski— Mellilä
Tätä m ahdollisuutta ei ku

kaan ole edes esittänyt, koska 
sillä ei ilmeisesti ole käytän
nön toteutumisedellytyksiä. 
M uodostuisi jälleen liian pie
ni kunta, ja toisaalta Kuusjoki 
suuntautunee Salon suuntaan 
ja Mellilä Loimaan suuntaan.

Somero
Someron todennäköinen 

siirtyminen Turun ja Porin

lääniin siirtää liikenteen pai
nopisteen Turkuun. Tämä lii
kenne tulisi tapahtum aan Kos
ken kautta. Se taas merkitsisi 
käytännössä pyrkimystä tieyh
teyksien parantamiseen tällä 
alueella. Kasvava liikenne vil
kastuttaa myöskin paikkakun
nan elinkeinoelämää.

Kosken liittäm inen Someron 
ja Somerniemen kanssa sa
maan kuntaan muodostaisi riit
tävän väestöpohjan, lääninhal
litusten arvioiden mukaan v. 
1980 n. 14.500. Someron kes
kuksen rakentamisaste on pi
demmälle kehitetty  kuin esim. 
Liedon, joten muillakin alueil
la olisi lähitulevaisuudessa ke
hittymismahdollisuuksia, m i
kä Kosken keskustaa ajatellen 
olisi erittäin  tärkeää.

Someron kunta on suorit
tanut eräitä investointeja, jo t
ka sellaisenaan palvelisivat 
myöskin koskelaisia, kuten 
esim. kansalaiskoulu ja sen 
kehittäm inen nuorisoasteen 
ammatilliseksi kouluksi, apu
koulu, sairaala ja sen kehittä
minen kroonikkojen hoitopai
kaksi, lääkäriasema, lukio j.n.e. 
Lukion pysyttäminen Koskel
la edellyttää yhteistoim intaa 
naapurilukioiden kanssa lähi
tulevaisuudessa m uodostetta
vien lukiopiirien kautta.

Kaikki kolme pitäjää (Kos
ki, Somero ja Somerniemi) 
ovat elinkeinorakenteeltaan 
voim akkaita maatalouspitäjiä, 
joiden perinteet ja tulevais- 
suuskin ovat ilmeisesti kehi
tykseltään samankaltaisia, jo
ten siinäkään mielessä ei syn
tyisi ristiriitoja.

Edelläesittäm iini perustelui
hin viitaten esitän, että pyy
dettynä lausuntona lopullises
ta ehdotuksesta kuntauudis
tusta koskeviksi suunnitelm ik
si T urun ja Porin läänissä 
kunnanvaltuusto esittää aikai
sempaan kantaansa nojautuen 
seuraavaa:

Tulevassa kuntauudistuk
sessa paras vaihtoehto on py
syttää Kosken T.l. kunta itse
näisenä, jolloin se voisi hoitaa 
vaativammat tehtävät yhteis
toiminnassa m uiden kuntien 
tai kuntayhtym ien kanssa ku
ten tähänkin asti ja tätä yh
teistoim intaa voitaisiin edel
leen kehittää.

Mikäli joudutaan pakkolii- 
toksiin, niin kuntalaisten kan
nalta paras ja toimeenpano- 
edellytykset omaavin vaihto
ehto olisi Kosken T.l. kunnan 
liittäm inen Someroon. M uut 
vaihtoehdot ovat nähdäkseni 
epärealistisia.

M atti Saarinen
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T oisaalla  leh d essäm m e on se lv ite tty  y le istä  p erh e-  
eläk elak ia .
Jos o le tte  e lä k k eeseen  o ik eu tettu , o le tteh an  m u is
tan u t k äydä jä ttä m ässä  sitä  k osk ev an  h ak em u k sen . 
Jos e lä k k een n e  on ed e lleen  h ak em atta , n iin  k äyk ää  
en sitila ssa  k a n sa n e läk ela ito k sen  p iir ia sia m ieh en  
luona jättäm ässä  h ak em u k sen n e . P iir iasiam ies on 
K osken  T.l. P a loasem alla  ta va tta v issa  joka tiista in a  
k e llo  10.30— 13.30.
N o stop a ik ak si ilm o ita tte  t ie ten k in  K osk en  T.l. 
O suuskassan.

M atti Heinonen

Ovatko suomalaiset musikaalisia?
N e kysyi niin radiossa. Me 

kuultiin se —  sitä täytyi ihan 
ajatella. Me ollaan maalta ei
kä mitään tiedetä, m utta aja
teltiin vaan. M inuutti tai mitä 
oltiin ihan hiljaa. Se on har
vinaista.

—  Kyllä ne mun mielestäni 
on, sanoi Salu, työkaveri. Se 
on ikuinen optim isti, se näkee 
asioista vaan paraatipuolen.

—  Eihän ne ole, mää sa
noin. Mää olen ihan oikeaus- 
koinen pessimisti.

—  Äläs sano noin, sanoi 
Salu. Sitä usein kuulee mo
nen polvenkorkusen tenavan 
vetävän päivän iskelmää että 
roikaa. Jos vähän taidosta uu
puu, niin semmosta fiilinkiä 
on sitä enemmän. Ja jos m u
kulat on musikaalisia, on sitä 
koko kansakin. N iinkun vaan 
onkin. Kun tätä maata kuljes
kelee kohtaa aina ja joka pai
kassa soittajia. Tapaat ihan 
tavallisen Kallen —  voi hän 
olla Villekin — , ja kun pa
remmin tu tustu tte , huomaat 
että  soittajahan siinä taas on 
edessäsi. Tai sitten kova lau
lumies. Ei niitä aina uskoisi
kaan musiikkimiehiksi. Mää- 
kin tapasin kerran yksissä 
häissä yhden ukon, kuivan 
ryppynaamaan, sillä oli jalois
sa varrettom at kum iterät, suk
kina sanomalehtiä; se oli van
ha kuin M etusalemi ja haisi 
kessulle kuin tupakkahakkuri. 
M utta ihan puhtaasti ja tai
dolla se rallatti: tii daa tii 
daa, tii da da tii daa, kun se 
kertoi kuinka hänen kaverin
sa Sarliini oli soitellut polk
kaa. Ei voi sanoa muuta, 
kuin että m usikaalisuutta on.

—  Tottakai sitä on, mää 
sanoin. Kyllä noi radion her
ratkin kun sitä kysyi sen tie
tää. M utta onkos sitä tarpeek
si, siitä nyt on kysymys. Kas 
voi olla, ettei noi sun soitta

jasi osaa soittaa juuri m uuta 
kuin »Gubbennuuan» ja »Em
man» ja pari m uuta sävelmää 
omana erikoissovituksenaan. 
Riittääkös se?

—  Milläs sää voit m itata 
musikaalisuutta, sanoi Salu. 
Pärjäätkös sää siinä m etrim i
talla ja puntarilla Ei se pysy 
litranm itassakaan.

—  Ei niin, mää sanoin. 
M utta  voi siinä sentään jon
kinlaista m ittaa käyttää. Mää 
sanoisin, että  ihm inen on mu
sikaalinen jos se osaa oikein 
—  nuotin mukaan siis —  lau
laa semmoset laulut, m itkä on 
sille tu ttu ja, ja oppii soitta
maan jotenkin pienen harjoit
telun jälkeen. M utta koko 
kansan musikaalisuuden m it
tana on vaan toiset kansat. Ei 
me voida m uuta kuin verrata 
pärjätäänkö me muille.

—  Niin kai se on, sanoi 
Salu. Vaan eiköhän me pär
jätä.

—  Ei kun ei, mää sanoin. 
Yksi oiva esimerkki. Kait 
m uistat sen tapauksen, kun  se 
italialaispoika Robertino Lo- 
reti äkkiä kipusi tähtitaivaan 
korkeuksiin. Se oli joku vuosi 
sitten —  sieltä Tanskan tele
visiosta se lähti. Joku ita- 
liaano silloin väitti, että heiltä 
löytyy kymmeniä, tai ettei 
vaan olis sanonut satoja sem
moisia poikia, kun  pystyy lau
lamaan samalla tavalla. Meil
tä ei varmaan olis löytynyt yh
täkään.

—  Ehkä ei samanveroista, 
sanoi Salu. M utta löytyipäs 
vaan m eiltäkin sen saman ta
pauksen innoittam ana koko 
liuta poikalaulajia, kovia ka
vereita vaan hekin. Voi olla, 
e ttä  italialaiset ovat meistä 
edellä tässä taidossa, tai var
maan ovatkin. Ne ovatkin 
vanhastaan kuulua laulajakan- 
saa. Ei meidän kannata n iit

ten kanssa kilpailla, m uitten 
kyllä.

—  Epäilen sitäkin, mää sa
noin. Sitä on tota kuoroakin 
tuolla keski- ja etelä-Euroo- 
passa vallan hirveästi. M usta 
tuntuu, e ttä  siellä on joka ky
lälläkin oma kuoronsa, kai
kissa kaupungeissa ainakin on 
moniakin. N iitä on joka sort
tia. Ja kaikkein kuuluihin on 
kait poikakuoro, se W iener 
Sängerknaben. Se on 'W ienin 
laulajapojat’ suomeksi, jos et 
tiedä.

—  Voi hyvä mies, sanoi 
Salu. Kuoroja kyllä on meillä
kin. Tuhansia, sanoisin. On 
sekakuoroja, on mies- ja nais
kuoroja, on nuorisokuoroja ja 
lapsikuorojakin. O n  se kuulu 
Cantores M inoreskin siellä 
Helsingin Tuomiokirkossa. Ei 
se kyllä ole yhtä kuuluisa kuin 
se W ienin poikakatras, m utta 
ei se kai niinkään johdu laulu- 
taidon erosta, kuin sijainnista. 
Me roikutaan täällä vähän 
niinkuin maapallon reunam il
la, ei tänne ole menneinä ai
koina niinkään osuneet ku lt
tuurivirtaukset kuin kylmät 
ilm avirtaukset. Ei meillä ole 
semmoisia vuosisataisia perin
teitä, niinkuin niillä siellä; pe
rinteet ne vieläkin vaan vai
ku ttaa näissä asioissa, vaikka 
nykysuuntaus kait onkin pyr
kiä niistä eroon.

—  Jaa, noh, mää sanoin. On 
kait niillä Cantores Minores- 
pojilla perinteitäkin, sehän on 
oikeastaan kirkkokuoro. Jo
han pimeellä keskiajalla oli 
katolisessa kirkossa kuoripoi- 
kia laulamassa. Sieltä se tapa 
on liukunut läpi uskonpuhdis
tuksen ja muiden reformien 
meidän päiviimme. Se on pa
remmin semmonen tapa, että 
kirkkokuoro pitää seurakun
nassa olla. Tai voisikos sanoa, 
että se on kunnia-asia, tai jo
ku sen tapanen.

—  O lkoon vaan tapa, taik
ka mikä tahansa, sanoi Salu, 
m utta ei nekään synny ilman 
musikaalisia ihmisiä. Ja hyviä 
useimmat niistä vaan ovatkin. 
M utta piisaa kyllä noita maa- 
ilmallisiakin kuoroja. N iitä on 
tullu t viime aikoina semmoi- 
siakin nuorison viihdekuoro
ja. Niillä ei ainakaan ole pe
rinteitä vaivoinaan. Sitten on 
noita koulukuoroja, useim
missa oppikouluissa ainakin, 
ja on niitä kansa- ja kansalais
kouluissakin. - Näillä vaan on 
se paha kohtalo, että laulajat 
niissä vaihtuu niin nopeasti. 
Penskat varttuu , huiskuttaa 
hellät jäähyväiset koululle ja 
samantien kuorolle. Sen täh
den niistä on vaikea tulla 
huippukuoroja. M utta jo se,

että niitä perustetaan on osoi
tus nuortem m e musikaalisuu
desta.

-—  Tai m usiikinopettajien 
innosta, mää sanoin. Mää kuu
lin ju tun  yhdestä opettajasta, 
kun kanssa innolla harjo tu tti 
oppilaskuoroa, minkä oli pe
rustanut. Tulokset vaan tah
toivat pysyä lievästi sanoen 
vaatim attom ina. Annas olla, 
kerran harjoituksissa kuoro 
kuitenkin lauloi aivan oikein. 
O pettaja hehkui innosta —  
kutsui kaikki toiset opettajat 
kuuntelemaan. M utta sillävä
lin oli kuoro jo taas laskeutu
nut tavalliselle tasolleen, ja 
niin tuo suuri musiikkinautin- 
tin to  jäi täm än opettajan yk
sityiseksi iloksi.

—  Voi semmoistakin sat
tua, sanoi Salu. M utta on 
meillä vastapainoksi semmoi- 
siakin kuoroja, että niitä on 
kehdattu näyttää ulkomaalai- 
sillekin. Y.L. taitaa olla niistä 
kuuluisin. Se on käynyt Ame
rikoissakin ainakin pari ker
taa. Ja tietääkseni siellä on 
käynyt se pohjalaisten Jussi- 
kuorokin —  se Jussi vielä on
kin »voi sanua kersa», ties 
mihin ehtii, jos elää saa. Ja 
ennen oli m ieskuoro Finlan
dia, siihen aikaan kun isän
m aallisuuttakin vielä pidettiin 
hyveenä. Eikös sekin käynyt 
Amerikassa? Joo-o, kävi, ja 
kierteli se tuossa Euroopassa
kin. Enää vaan ei ole kuulu
nut, d iskohan  jo potkaissut 
tyhjää.

—  Sitä ei oikeastaan ole 
koskaan ollutkaan, mää sa
noin. Ihan  vakinaisesti, ta r
koitan. Sehän koottiin  noita 
konserttim atkoja varten maam
me parhaista kuorom iehistä, 
se ei kai ollut pitkäikäiseksi 
tarkoitettukaan.

—  Ai m utta niinhän se oli
kin, sanoi Salu. Hyvä kuoro 
joka tapauksessa. Sen vastik
keena taitavat sitten olla ne 
Suomen laulu ja Kansalliskuo
ro —  jaa, nämä ovatkin seka
kuoroja, m uttei se tahtia hait
taa. Laulu-miehissä tuskin on 
naisia mukana, eikä tietääkse
ni siinä Polyteknikkojen kuo
rossakaan. M itähän m uuten 
ne polyteknikot ovat? Olis 
edes polyteknikkoja, niin voisi 
vähän arvailla. No niin, nää 
nyt on niitä huippuja, niin
kuin sanoin on meillä valta
vasti muita kuoroja. N iiden li
säksi on laskematon määrä 
kvartetteja ja lauluyhtyeitä. Ja 
kun näihin kaikkiin löytyy 
laulajia, täytyy kansassamme 
olla musikaalisuutta. Ja niitä 
sitten vasta onkin, jotka yksi
nään laulaa lurauttelevat.

—  Kait sitä vähän jokanen
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laulaa, mää sanoin. Kiljuu, 
rääkyy, ulvoo, karjuu, kim it
tää, kähisee, mörisee —  joka- 
nen tyylinsä mukaan. M utta ei 
sitä aina niin voi sanoa lau
lamiseksi. Eikä meiltä ole tu l
lut mitään Carusoja tai Gig- 
lejä tai Lanzoja maailman kon
serttilavoille.

—  Ei ole ollut tarpeenkaan, 
sanoi Salu. Ne on tulleet jo 
aikaisemmin Italiasta, hä hä 
hä. M utta on vaan meilläkin 
sellaisia laulajia, että ne tun
netaan suuressa maailmassa
kin. Turha meidän on pukeu
tua säkkiin ja tuhkaan sen ta
kia. Jos puhutaan kauniim 
masta sukupuolesta, niin en
sin oli Aino Ackte, sitten Au
likki Rautavaara ja viimeksi 
Anita Välkki. Ne mää ainakin 
tiedän. Ja on noita meikäläi
siä uroitakin lauleskellut M et
ropolitanissa ja muissa maail
man napapaikoissa. Kim Borg, 
Tom Krause ja M artti Talve
la tässä nyt tulee mieleen. E t
tä osataan sitä meilläkin.

—  Kai sitten, mää sanoin. 
M utta siitä mää kyllä yhä pi
dän kiinni, e ttä  niin musikaa
lisia me ei olla, kun monet 
m uut kansat. Noista kansan
lauluista ja vastaavista soit
teista sen näkee parhaimmin. 
Ja latinalaiset maat on sillä 
alalla huippuja. Italialaiset jo 
todettiin  paremmiksi. Espan
jalaiset ovat kanssa kovia poi
kia, niinkuin niiden naapurit 
portugalilaisetkin. Niillä on 
rytm i veressään ja tanssi liit
tyykin vahvana osana niiden 
kansanlauluihin. Ja ihan sa
maa voi sanoa niiden jälkeläi
sistä siellä eteläisessä Ameri
kassa. M aailmankuuluja ovat 
myös serkkupoikamm e unka
rilaisten kansanlaulut, vaikka 
—  se on sanottava —  suuri 
osuus niihin taitaa olla mus
talaisilla. Tunnettu ja ovat 
myös slaavien surumieliset tai 
osin riehakkaat kansanlaulut, 
ja —  niin, kyllä sitä laulua 
lähtee vähän joka kolkasta tä
tä maailmaa, muutamia kyllä 
meikäläisten on hiukan vaikea 
ymmärtää.

—  N iin sitä lähtee meiltä
kin, sanoi Salu. T ottam aar jo
kaisella maalla on omat kan- 
sanmusiikkinsa ja om at lau
lajansa ja soittajansa, ja kyllä 
mää tykkään, ettei meidän ta r
vitse hävetä siinä joukossa. Jo 
se Kaustisen ensimmäinen 
kansanmusiikkifestivaali to
disti sen. Sinne tuli semmoi
nen ryntäys,että melkein h ir
vitti. Siellä pelit soi ja laulut 
raikui. Se oli oikein suomalai
sen musikaalisuuden juhlaa. 
Ja on meillä m uitakin sen ta
paisia tilaisuuksia musiikin-

nälkäisten ravitsemiseksi. N uo
risoseuroilla on om at laulu
juhlansa, erilaisilla musiikki- 
järjestöillä tottakai omansa, 
jatsin harrastajat kokoontuvat 
toisinaan yhteen kuuntele
maan toisiaan, niitä folk-festi
vaaleja oli useita silloin kun 
se oli suurta muotia. Kait niil
lä torvisoittokunnillakin joi
tain kokoontum isia on, kon
sertteja ne ainakin pitävät. Ja 
näistä messinkinmuiskaajista 
ja puunpurijoista ei meillä ole
kaan pahempaa pulaa. Sitten 
isot orkesterit tietenkin p itä
vät konserttejaan, radion o r
kesterit, kaupunkien orkeste
rit ja m uut. Ja onhan niitä 
pop-tilaisuuksiakin, joissa nuo
ret voivat purkautua kiljumal
la kurkkunsa käheiksi.

—  Taitaa niitä olla, mää 
sanoin. Tuskin vaan tällä V ii
meksimainitulla on paljon
kaan tekemistä musikaalisuu
den kanssa.

—  Ai niinkös sää sanot, sa
noi Salu. O let kanssa jo näkö
jään tulossa vanhaksi. O nhan 
se kyllä vallan erilaista mu
siikkia, kuin ne hum pat ja 
kaihoisan kaihoisat valssit sun 
nuoruudessasi. M utta joka ta
pauksessa on niin e ttä  ne hui
pu t silläkin alalla —  ne idolit, 
niinkuin sanotaan —  ovat 
erittäin  musikaalisia. Niiden 
on pakko olla, ei ne m uuten 
pääse sinne huipulle.

—  Vai niin, ei se kyllä aina 
siltä tunnu, mää sanoin. O n 
sitten kuinka on, se ainakin 
on varmaa, ettei meillä ole 
tällä alalla paljonkaan sano
mista. Noin kansainvälisesti, 
meinaan. Englanti ja USA sii
nä parhaiten jyllää, m uut sit
ten yrittävät rämpiä perässä, 
Suomi-parka siellä jossain 
hännillä.

—  Nn ei niinkään hännillä, 
sanoi Salu. V oittihan hiljat
tain se meidän Soulset-yh- 
tyeemme yhdet pop-festivaa- 
litkin siellä Bulgariassa. No, 
ei siellä nyt kai ihan maailman 
parhaita yhtyeitä ollut muka
na, m utta kuitenkin. Ja kyllä 
meillä melkoisia popdaulajia- 
kin on. Ei kai ne kovin tun 
nettu ja ole suuressa maailmas
sa, m utta tässäkin taas vaikut
taa se maamme etäisyys ja 
köyhyyskin. Kas, se pop-mu- 
siikki on mahdollisimman kau
pallista, kaikki siinä pyörii ra
han voimalla. Ja meitä on 
vähän, siinäkin ehkä on yksi 
syy. Suuresta laumasta on 
mahdollista löytää enemmän 
huippuja. Kaikki nämä huo
mioon o ttaen  ovat meikäläiset 
laulajat kyllä päteviä poikia.

—  Vaikka ei niitä aina mei
käläisiksi uskoisikaan, mää sa

noin. Ei ainakaan nimien pe
rusteella. M itä niitä on: D an
ny, Johny, Fredi, Kirka, Ro
bin, Kristian, kaikkia sellaisia. 
Mää olen sitä mieltä, että juu
ri tämä nimien ulkomaalaista- 
minen on ihan selvä todiste 
siitä, e ttei näissä asioissa suo
malaisuudelle panna paljon 
painoa. Jos niin olisi, niin kyl
lä ne varmaan olisivat vaan 
Ilkka Lipsasia ja M atti Siito
sia ja Esa Simosia, ja ne joilla 
ennestään olisi vierasperäinen 
nimi kyllä kiireesti m uuttaisi
vat sen supisuomalaiseksi. I r 
w in Goodm ankin m uuttuisi 
pianaikaan A ntti Vasaramäek- 
si. Ja kuka tietää, vaikka El
vis m uuttaisi nimensä Eetuksi 
ja Tom Jones Tuomoksi. M uu
ten musta tuntuu, e ttä  varsin 
suuri osa maamme iskelmälau- 
lajista on jotain muunsukuisia, 
kuin puhtaita suomalaisia, 
ruotsinkielisiä siinä joukossa 
on suhteellisen paljon," ja m uu
takin vierasperäisyyttä ilme
nee melko runsaasti.

—  K ait heitäkin sentään 
suomalaisiksi voidaan sanoa, 
sanoi Salu. Ei me voida olla 
niin tarkkoja, että sanottaisiin 
suomalaisiksi vain niiden ih
misten jälkeläiset, jotka aikoi
naan Uralin takaa tallustelivat 
tälle kamaralle. Y htä ja samaa 
kansaa me ollaan, niin Johny 
kuin Tapani Kansakin, niin 
Carola, kuin Katri-Helenakin, 
niin K irka kuin Kai H yttinen- 
kin, niin Lasse M ärtenson 
kuin Jukka Kuoppamäkikin, 
niin Bosse ja Robert kuin Jou
ko ja Kostikin, niin Georg 
M alm sten kuin Tapio Rauta
vaarakin. Meidän suomalais
ten  kontolle näiden kaikkien 
musikaalisuus tulee.

Joo-o. Semmoista me siinä 
höpötettiin . Tiedä, jos siinä 
kaikessa oli ei päätä ei häntää. 
M utta kun paljon puhuu, sa
noo joskus asiaakin. Ehkä me 
oltais vielä puhuttu  lisääkin, 
m utta silloin sattui naapurin 
H em ppa tulem aan korttee
riimme. Se kysyi, m istä asias
ta me nyt leukojamme louku
tettiin.

—  Siitä vaan, ovatko suo
malaiset musikaalisia.

—  No, mihinkäs tulokseen 
olette päässeet?

—  En oikein tiedä, mää 
sanoin. Kyllä mää yhä uskon, 
ettei me olla yhtä musikaali
sia, kuin m onet m uut kansat, 
m utta ihm eesti sitäkin sorttia 
sentään löytyi, kun tuo  kaveri 
sitä oikein etsimällä etsi. E ttä  
ikait sitä omiksi tarpeiksi on.

—  Kyllä siitä riittäisi muil
lekin, sanoi Salu.

Yleinen perhe-eläke...
Jatkoa siv. 1
2. L a p s e n e l ä k e

Lapseneläkettä maksetaan 
alle 16-vuotiaalle lapselle, jos 
toinen tai molemmat vanhem
mat tai huoltajat ovat kuol
leet. Opiskelun tai am m atti
kasvatuksen vuoksi lapsenelä
kettä maksetaan myös 16— 20 
-vuotiaalle orvolle, joka ei itse 
ansaitse elatustaan eikä saa 
kansaneläkettä.

Lapseneläkettä koskeva ylei
sen perhe-eläkelain kohta tu 
lee voimaan 1. 10. 1969. E lä
ke on riippum aton lapsen ja 
huoltajan m uista tuloista ja 
omaisuudesta. Kun lapsenelä
ke täysorvolle on 40 prosent
tia ja puoliorvolle 20 prosent
tia kansaneläkkeen perusosan 
ja yksinäiselle lapsettomalle 
henkilölle maksettavan täysi
määräisen tukiosan yhteismää
rästä, muodostuvat eläkkeet 
seuraaviksi:

Puoliorvot 
I kuntaryhm ässä 40 m k /k k  

I I  » 37 m k /k k
I I I  » 34 m k /k k

Täysorvot 
I kuntaryhm ässä 80 m k /k k  

I I  » 74 m k /k k
I I I  » 67 m k /k k
Oikeus lapseneläkkeeseen lak
kaa
—  kun lapsi täyttää 16 vuot- 

ta,
—  kun opiskelun, koulun

käynnin tai am mattikasva
tuksen perusteella lapsen
eläkettä saava lapsi täyttää 
21 vuotta, tai kun opiske
lu, koulunkäynti tai am
mattikasvatus sitä ennen 
päättyy,

—  kun lapsi annetaan o tto
lapseksi, tai

—  kun 16 vuotta täyttänyt 
lapsi tulee työkyvyttöm äk
si ja hänelle myönnetään 
kansaneläkelain mukainen 
työkyvyttömyyseläke.

M iten perhe-eläkettä haetaan 
E läkettä haetaan Kansan

eläkelaitoksen piiritoim istosta 
tai piiriasiamiehiltä. Kuudelta 
ensimmäiseltä kuukaudelta 
maksettavaa alkueläkettä ja 
myöhemmin maksettavaa jat- 
koeläkettä anotaan kumpaa
kin erikseen. Tosin molemmat 
hakemukset voidaan jättää sa
malla kerralla, jos lesken tu 
lot ja omaisuus ovat selvillä 
alkueläkettä haettaessa. M uus
sa tapauksessa on jatkoeläk- 
keen hakeminen m uistettava 
hoitaa hyvissä ajoin ennen 
kuuden kuukauden jakson 
päättym istä.

A u rasen  K irja p a in o , F orssa  1969


