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Maatalousyrittäjille eläketurva v:n1970 alusta

Maatalousyrittäjien eläkela
ki (M Y E L ) tuli voimaan 1 .1 . 
1970. Laki antaa ansiotasoon 
perustuvan eläketurvan n. 
500.000 maatalousväestöön 
kuuluvalle, jotka aikaisemmin 
ovat olleet pelkän kansaneläk
keen varassa. Samanaikaisesti 
maatalousyrittäjien eläkelain 
kanssa tuli voimaan myös yrit
täjien eläkelaki (Y E L ). Yrit
täjien eläkelain toteuttaminen 
on kuitenkin jätetty yksityis
ten eläkevakuutusyhtiöitten 
hoidettavaksi ja sanotut va
kuutusyhtiöt ovai. hoitaneet 
tätä asiaa niin aktiivisesti, että 
lain sisältö ja tarkoitus lienee 
jo saatettu riittävästi tämän 
lain piiriin kuuluvien tietoi
suuteen, joten tämän puolen 
selvittelystä luovutaan tässä 
yhteydessä ja puututaan aino
astaan maatalousyrittäjien elä
kelakiin, jonka toteuttamista 
varten on pitänyt perustaa 
uusi eläkelaitos M AA TA
LO U SY R IT T Ä JIE N  E L Ä K E 
LA ITO S.

M Y EL maatalousyrittäjien 
eläketurvan lisääjänä

Kaikkien kansalaisten pe
ruseläketurvan tarjoava kan
saneläkejärjestelmä on tämän 
vuoden alkuun saakka muo
dostanut itsenäisten yrittäjien 
siis mm. maatalousyrittäjien 
ainoan eläketurvan. Vuoden 
alussa voimaan astuneet Y E L  
ja M Y EL pyrkivät paranta
maan itsenäisten yrittäjien elä
keturvaa. Kun Y E L  pyrkii 
kiinnittämään huomiota mel
ko paljon eläkkeiden suuruu
teen, voidaan M Y EL:n  puo
lella todeta, että eläkkeiden 
suuruuden mitoituksessa on 
otettu huomioon paljonko 
maatalousyrittäjillä on niistä 
varaa maksaa. Käytännössä tä

mä ilmenee siten, että
M Y EL:n  mukaiset eläkkeet 
tulevat olemaan vielä pitkän 
ajan markkamääräisesti pie
nempiä kuin kansaneläkkeet. 
Em. huomautuksesta huoli
matta voidaan M Y EL:n  voi
maan astumista pitää maata
lousyrittäjien kannalta katsot
tuna eläketurvaa melkoisesti
parantavana edistysaskeleena, 
etenkin kun samanaikaisesti 
tapahtuneella kansaneläkelain 
muutoksella on pyritty paran
tamaan myös tilastaan luopu- 
neitien tai luopuvien van
hempien maatalousyrittäjien 
asemaa.

Maatalousyrittäjien Eläkelai
toksen M ELA: n kenttäorgani- 
satio

Kentällä tukeutuu M ELA 
voimakkaasti M T K :n toimin
nassa olevaan kenttäorganisaa
tioon. Maa jaetaan lähinnä 
M T K :n  piirijaon mukaisesti 
21 alueasiamiespiiriin ja useim
mat alueasiamiehet ovat 
M TK :n tai SLC :n  toimihenki
löitä jotka hoitavat M Y EL:n 
piiriin kuuluvia asioita sivu
toimisina. Koska eräät alue- 
asiamiespiirit ovat varsin laa
joja, on eräisiin piireihin va
littu kaksi alueasiamiestä, jo
ten alueasiamiehiä on kaik
kiaan 24.

Alueasiamiespiirit jakautu
vat lähinnä pitäjäkohtaisesti 
eläkeasiamiespiireihin. Koska 
pieniä kuntia on yhdistetty sa
moiksi piireiksi ja kaupunki
kuntia on liitetty viereisen 
maalaiskunnan kanssa samaan 
piiriin tulee eläkeasiamiehiä 
olemaan kaikkiaan hieman va
jaat 300. Periaatteessa on elä- 
keasiamiehen toimialue pyrit
ty muodostamaan siten, että 
siihen kuuluu yksi tai useam

pia kuntia, joissa yhteensä on 
keskimäärin 1000 maatilaa. 
Eläkeasiamiesten ehdollepa
non ovat suorittaneet M T K :n 
tai SLC :n paikalliset elimet ja 
lopullisen valinnan on suorit
tanut M ELA. Eläkeasiamiehet 
ovat sivutoimisia.

Kosken T .L, Marttilan ja 
Karinaisten kunnat kuuluvat 
samaan eläkeasiamiespiiriin. 
Eläkeasiamiehenä täällä on sa- 
laojitusteknikko Jukka Vilho
nen, joka on tavattavissa Kos
ken T.l. Paloasemalla jokaisen 
kuukauden ensim m äisenä maa- 
nantaina kello 13.00— 16.00. 
Muuten hän on tavattavissa 
asunnollaan Ollilassa, puh. 
68 746.

Eläkeasiamiesten tehtävänä 
on avustaa viljelijöitä eläkeha
kemusten täyttämisessä, työtu- 
loselvitysten laatimisessa, va- 
pauttamis- ja muutoshakemus
ten laatimisessa sekä lopetta- 
misilmoitusten tekemisessä. 
Eläkeasiamiehet toimivat 
M ELA :n valtuuttamina asia
miehinä.

Kuka on M YEL. n tarkoittama 
maatalousyrittäjä?

Maatalousyrittäjänä pide
tään henkilöä joka omaan lu
kuunsa (isäntä ja emäntä) 
harjoittaa itse työhön osallis
tuen ( ei koske tilansa pois 
vuokrannutta henkilöä) har
joittaa maatilataloutta vähin
tään kaksi hehtaaria maata
lousmaata käsittävällä viljel
mällä. Maatalousmaan pinta- 
alaksi katsotaan pellon ja puu
tarhan pinta-alat sellaisinaan 
sekä kasvullisesta metsämaas
ta määräosa. Kasvullisella met
sämaalla tarkoitetaan metsäve- 
roluokkia 1 A —  4. Etelä-Suo- 
men alueella luetaan maata
lousmaan pinta-alaan 1 /10

kasvullisen metsämaan pinta- 
alasta, Keski-Suomen alueella 
1 /5  ja Pohjois-Suomen alueel
la 1 /20 . Etelä-Suomen aluee
seen luetaan kuuluviksi maa
tilatalouden tuloveroasetuksen 
2 §:ssä tarkoitetut metsävero- 
alueet 1— 2, Keski-Suomeen 
metsäveroalueet 3— 6 ja Poh- 
jois-Suomeen 7— 10 sekä Ina
rin, Enontekiön ja Utsjoen 
kunnat.

Edelleen katsotaan maata
lousyrittäjiksi maatilataloutta 
tai ammattimaista kalastusta 
yhteiseen lukuun tai perheen
jäseninä harjoittavat henkilöt. 
Yhteiseen lukuun voivat maa
tilataloutta harjoittaa esim. 
kuolinpesän osakkaat tai maa- 
talousyhtymän jäsenet, jolloin 
työskentely siis tapahtuu yh
teiseen lukuun. Perheenjäse
neksi katsotaan henkilö, joka 
elää yhteistaloudessa varsinai
sen talonväen kanssa omista
matta tai hallitsematta osaa
kaan viljelmästä. Edelleen on 
perheenjäsenen tai hänen avio
puolisonsa oltava suoraan ete
nevässä tai takenevassa polves
sa sukua viljelmän haltijalle.

Vielä katsotaan maatalous
yrittäjiksi henkilöt jotka har
joittavat ammattimaista kalas
tusta olematta työsuhteessa.

Laki koskee siis käytännös
sä: 1. isäntiä, 2. emäntiä, 3. 
perheenjäseniä em. rajoituksin,
4. ammattikalastajia em. rajoi
tuksin.

Todettakoon vielä, että mi
käli viljelmän pelloista on teh
ty ns. pellonvaraussopimus, 
katsotaan sopimuksen alainen 
peltoala normaalilla tavalla 
viljellyksi ja haltija täten 
M Y EL:n  piiriin kuuluvaksi.

Maatilatalouteen saattaa liit
tyä myös erilaisia sivutoimin
toja, jotka eivät ole varsinais
ta maatilatalouden harjoitta-
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mistä. Mikäli maatilatalouden 
tai kalastuksen yhteydessä har
joitetaan sivutoimintoja siinä 
laajuudessa että sitä on pidet
tävä eri yrityksenä, on yrittä
jä siltä osin Y E L :n  piiriin 
kuuluva. Rajanveto tapahtu
nee tältä osin lähinnä verotus- 
käytännön perusteella.

Mikäli sivutoimintaa on siis 
verotettu erillisenä yrityksenä, 
kuulunee yrittäjä siltä osin 
Y E L :n  piiriin.

Ketkä eivät kuulu M Y E L : n 
piiriin?

Edellä esitetystä huolimatta 
eivät kaikki maatalousyrittäjät 
tahi maatilatalouden tai kalas
tuksen piirissä työskentelevät 
kuulu M Y E L :n  piiriin. Lain 
piiriin kuulumisen edellytykse
nä on mainittava että:
1. Yrittäjän on oltava täyttä

nyt 18 vuotta, laki ei kos
ke tätä nuorempia yrittäjiä.

2. Toiminnan maatalousyrittä
jänä on täytynyt jatkua 
yrittäjän täytettyä 18 vuot
ta yhtäjaksoisesti vähintään 
neljä kuukautta. Ansiotoi
minnan on täytynyt jatkua 
keskeytyksittä vähintään 
em. ajan.

3. Yrittäjän arvioidun työtu
lon on oltava vähintään 
500 markkaa vuodessa. 
Työtulon arvioimisperustei
ta selvitetään myöhemmin.

4. Yrittäjätoiminnan on jat
kuttava 31. 12. 1969 jäl
keen. Ennen M Y E L :n  voi
maan astum ista päättynyt 
maatalousyrittäjätoiminta 
ei kuulu lain piiriin.

5. M aatalousyrittäjä on ollut 
alle 65 vuotias ja työkykyi
nen M Y E L :n  astuessa voi
maan. Ennen 1 .1 .1 9 0 5  
syntyneet m aatalousyrittä
jät ja ennen 1. 1. 1970 työ
kyvyttömiksi tulleet yrittä-

• jät jäävät lain sovellutus- 
piirin ulkopuolelle. M ainit
takoon, että em. neljän 
kuukauden ns. karenssi- eli 
odotusajasta huolimatta voi 
m aatalousyrittäjä kuulua 
lain piiriin mikäli työky
vyttömäksi tulo on tapah
tunut vasta vuoden 1970 
puolella.

M Y E L : n mukaiset 
eläkemuodot

M aatalousyrittäjä on M Y E L :n  
mukaan vakuutettu vanhuu
den, työkyvyttömyyden ja 
kuoleman varalta. Eläkem uo
dot ovat:
—  vanhuuseläke
—  työkyvyttömyyseläke
—  perhe-eläke.

1. Vanhuuseläke

Vanhuuseläke myönnetään 
eläkeiän saavuttaneelle maata
lousyrittäjälle sen kuukauden 
alusta, joka lähinnä seuraa 
eläkkeen hakemista. Eläkeikä 
on 65 vuotta. Mikäli yrittäjä
toiminta tilalla jatkuu eläk
keen hakemisesta huolimatta, 
vähennetään isännän eläkettä 
puoleen. Yrittäjätoiminnan 
jatkamiseksi katsotaan myös 
ns. peltojen paketointi. Van
huuseläke voidaan myöntää 
riippumatta siitä jatkaako ko. 
yrittäjä toimintaansa vai ei.

Vanhuuseläkkeen hakemi
nen ei ole pakollista heti elä
keiän täytettyä. M ikäli van
huuseläkettä haettaisiin myö
hemmin kuin normaalista van
huuseläkkeen ajankohdasta lu
kien, korotetaan eläkkeen 
määrää alkam isajasta riippuen 
vakuutusmatemaattisia peri
aatteita noudattaen. Korotuk
sen suuruus on hieman vajaa 
1 %  kultakin eläkkeen mak
samisen lykkäyskuukaudelta. 
Mikäli vanhuuseläkettä hae
taan normaalia myöhemmin, 
suoritetaan eläkkeeseen seu- 
raavat korotukset:
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Käytännössä johtanee em. 
säännöstö siihen, että esim. 
monet vuonna 1970 65 vuotta 
täyttävät maatalousyrittäjät 
saattavat jatkaa yrittäjätoimin
taa eläkehakemusta tekemättä 
saadakseen hieman myöhem
min korotetun eläkkeen. M ai
nittakoon, että 65 vuotta täyt
täneet eivät enää joudu suorit
tamaan vakuutusmaksuja. Toi
saalta on huomattava, että mi
käli vakuutettu kuolee, eivät 
ns. edunsaajat ole oikeutettuja 
vakuutetun ansaitsemaan ko
rotettuun eläkkeeseen, vaan 
eläke lasketaan normaalin 65 
ikävuoden mukaisesti.

2. Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä voi
vat saada 18— 64 vuotiaat 
m aatalousyrittäjät, jotka
M Y E L :n  voimaan astumisen 
jälkeen ovat tulleet kykene
mättömiksi sairauden, vian tai

vamman vuoksi suorittamaan 
entistä työtään tai muuta työ
tä, joka iän, ammattitaidon 
tms. seikkojen perusteella tur
vaisi hänelle kohtuullisen toi
meentulon. Edellytyksinä työ
kyvyttömyyseläkkeen saami
selle voidaan pitää em. ikära
jan lisäksi, että henkilö on 
lääketieteellisessä mielessä 
työ- ja ansaitsemiskyvytön. L i
säksi edellytetään, että työky
vyttömyyden on voitava arvi
oida kestävän vähintään yhden 
vuoden ajan yhtäjaksoisesti 
työkyvyttömyyden alkamises
ta lukien. Työkyvyttömyys on 
todettava hakemukseen liitet
tävällä hakijan terveydentilaa 
koskevalla lääkärinlausunnol
la, joka on laadittu vahviste
tulle lomakkeelle.

Työkyvyttömyyseläkettä ei 
voida myöntää takautuvasti 
vuotta pitemmältä ajalta en
nen eläkkeen hakemista. Työ
kyvyttömyyseläke on siis pa
rasta hakea mahdollisimman 
nopeasti vähintään vuoden 
ajan kestäväksi arvioidun työ
kyvyttömyyden syntymisestä. 
Työkyvyttömyyseläkettä voi
daan vähentää mikäli sen saaja 
on aiheuttanut työkyvyttö
myytensä törkeällä tuottamuk
sella tai rikollisella teolla. M i
käli työkyvyttömyys aiheutuisi 
viasta tai vammasta, joka yrit
täjällä oli yrittäjätoiminnan al
kaessa, on hänellä oikeus työ
kyvyttömyyseläkkeeseen vain 
silloin, mikäli työkyvyttömyys 
olisi alkanut aikaisintaan vuo
den kuluttua yrittäjätoimin
nan alkamisesta.

Työkyvyttömyyseläkkeen 
saajan täyttäessä normaalin 
vanhuuseläkkeen saamiseen 
edellyttävän ikärajan, muut
tuu työkyvyttömyyseläke auto- 
mattisesti vanhuuseläkkeeksi.

3. Perhe-eläke

Perhe-eläkettä voidaan mak
saa M Y E L :n  piiriin kuulunei
den maatalousyrittäjien edun
saajille. Edunsaajia ovat tie
tyin edellytyksin naispuolinen 
leski sekä lapset, jotka voivat 
saada perhe-eläkettä sekä 
isänsä että äitinsä jälkeen 
yleensä 18-vuotiaiksi saakka. 
Naispuolinen leski voi saada 
perhe-eläkettä kuolemaansa 
saakka ellei solmi uutta avio
liittoa. M ikäli perhe-eläkkee
seen oikeutettu naisleski sol
mii uuden avioliiton, lakkaa 
eläkeoikeus avioliiton solmi
misesta lukien, mutta leski on 
oikeutettu saamaan kahden 
vuoden eläkkeen eräänlaisena 
»häälahjana». Naispuolinen

leski on oikeutettu perhe- 
eläkkeeseen mikäli:
—  avioliitto on solmittu en

nen kuin edunjättäjä täytti 
65 vuotta

—  jos edunjättäjän jälkeen on 
jäänyt perhe-eläkkeeseen 
oikeutettu lesken oma lap
si tai sellainen lapsi, jonka 
elatuksesta ovat huolehti
neet molemmat vanhem
mat. Tällaisena lapsena pi
detään myös ottolasta tai 
avioliiton ulkopuolella syn
tynyttä lasta, jonka edun
jättäjä on tunnustanut lail
lisesti tai jota koskeva 
edunjättäjän elatusvelvolli
suus on vahvistettu sopi
muksella tai tuomioistui
men päätöksellä.

—  mikäli leski oli täyttänyt 
40 vuotta edunjättäjän 
kuollessa ja avioliitto oli 
kestänyt vähintään kolme 
vuotta.

Vastaavasti pidetään lasta 
edunsaajana mikäli:
—  lapsi ei ollut täyttänyt 18 

vuotta edunjättäjän kuol
lessa

—  jos hän edunjättäjän kuol
lessa oli täyttänyt 18 mut
ta ei 21 vuotta ja on työ
kyvytön edellyttäen että 
työkyvyttömyys oli alka
nut ennen 18 ikävuoden 
täyttämistä.

Mikäli perhe-eläkettä saava 
lapsi olisi työkyvytön täyttäes
sään 18 vuotta jatketaan eläk
keen maksamista niin kauan 
kuin työkyvyttömyys jatkuu 
yhtäjaksoisesti. Lapsen oikeus 
perhe-eläkkeen saamiseen lak
kaa vastaavasti, kun lapsi 
täyttää 18 vuotta tai työky
vyttömän lapsen työkyky pa
lautuu.

Perhe-eläkkeen saamisen 
edellytyksenä on todettava 
vielä, että edunjättäjällä on ol
lut oltava oikeus M Y E L :n  
mukaiseen vanhuus- tai työ
kyvyttömyyseläkkeeseen tai 
edunjättäjä on saanut tällaista 
eläkettä.

H y v ä ä
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to ivo ttaa  Teille

Osuuspankki
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tiivisuuteen vaikuttavia teki
jöitä voidaan täten saada tie
toja konstitutiivisten entsyy
mien säätelystä yleensä. Jo s 
saadaan selville keinot, joilla 
voidaan muuttaa aminoasyyli- 
sRNA-syntetaasien aktiivisuut
ta soluissa, voidaan näitä mah
dollisesti käyttää solujen pro
teiinisynteesin ja kasvun sää
telyyn.

Väitöskirjatyössä todettiin, 
että aminoasyyli-sRNA-synte- 
taasien aktiivisuus viljelmässä 
on suurimmallaan samaan ai
kaan, kun proteiinien tuotanto 
on nopeimmillaan. Täten näi
den entsyymien teho on suu
rin silloin, kun niiden tarvekin 
on suurin. Aminohappojen li
sääminen viljelmään, tai solu
jen saattaminen keinotekoises
ti jonkin aminohapon puut
teeseen ei muuttanut spesifi
sesti vastaavan aminoasyyli- 
sRNA-syntetaasin tuotantono- 
peutta. Erilaisissa viljelyolo
suhteissa aminosyyli-sRNA- 
syntetaasien suhteellisen aktii
visuuden nousu oli saman suu
ruinen kuin solumassan suh
teellinen lisäys. Kuitenkin ent
syymien aktiivisuus nousi kas
vatuksen alussa nopeammin 
kuin solumassa lisääntyi ja lak
kasi nousemasta ennenkuin so
lumassan kasvu pysähtyi. Työn 
tulosten perusteella esitetään 
hypoteesi, jonka mukaan ami- 
noasyyli-sRNA-syntetaasien 
tuotanto liittyy hyvin kiinte
ästi solujen jakautumiseen, 
mutta ei seuraa tarkasti solu- 
massan kasvua.

Kosken T.l. Osuuskassan hallinnon edustajat kävivät hel
mikuun 11 päivänä 1970 tervehdyskäynnillä Kosken T.l. van
hainkodissa luovuttaen samalla vanhusten käyttöön televisio- 
vastaanottimen. Kuvamme ovat tästä tlaisuudesta. Yläkuvassa 
johtokunnan puheenjohtaja Veikko Manner luovuttamassa tele
visioon liittyviä asiakirjoja vanhainkodin johtajalle Marja-Liisa

Kivipellolle. L isäksi ovat kuvassa mukana Orvo Puolaviita, 
Martti Beranger ja Väinö Kujala. Keskimäisessä kuvassa ovat 
Lauri Laukkanen ja Jukka Ahola, jotka viihdyttivät vanhuksia 
lauluillaan. Sam assa kuvassa näkyy myös lahjoitettu televisio. 
Aalakuvassa ovat Kerttu Rautoma, Keijo Toivonen, Ida Jalo
nen, Eira Nikkilä, Helinä Toivonen ja Lahja Suominen.

Turun

Yliopistossa

helmikuun
^  m • • •21 päivänä

1970

esitti fiilis . Jukka Heinonen 
tarkastettavaksi väitöskirjansa 
»O n the regulation of amino- 
acyl-sRNA synthetase forma- 
tion during growth of sterep- 
tococcus thermophilus.» Vas
taväittäjänä toimi dosentti 
Raimo Raunio ja kustoksena 
professori Veikko Nurmikko.

Jokaisen elollisen olennon 
ominaisuudet määräytyvät 
sen perintötekijöiden 1. geeni
en mukaan. Tämä tapahtuu 
siten, että geenien sisältä
mä deoksiribonukleiinihappo 
(D N A ) ohjaa solun tuotta
maan juuri tälle solulle tyypil
lisiä valkuaisaineita 1. proteii
neja, jotka taas vastaavat so
lulle ominaisista rakenteista ja 
toiminnoista. Kunkin proteii
nin tuotto on sekä määrällises
ti että eri kehitysvaiheiden 
suhteen myös ajallisesti tar
koin säädelty niin, että solun 
ja koko eliön kehitys jatkuu 
tasapainoisesti.

Tässä työssä tutkittiin solun 
erään proteiiniryhmän, amino- 
asyyli-sRNA-syntetaasien, tuo
tantoa ja sen säätelyä maito- 
happobakteereihin kuuluvan 
Streptococcus thermophilus 
K Q :n  viljelmässä. Aminoasyy- 
li-sRNA-syntetaasit ovat ent
syymejä, jotka ohjaavat solun 
proteiinien synteesin ensim
mäistä vaihetta. Tästä syystä 
ne kuuluvat ns. konstitutiivi
siin entsyymeihin, jotka ovat 
kasvavalle bakteerisolulle vält
tämättömiä kaikissa olosuh
teissa. Selvittämällä amino- 
asyyli-sRNA-syntetaasien ak-
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Kaksi malminetsijää, Leo Suvenmaa ja Otto Oksanen

Uudelle vuodelle

K o sk en  T.l. m a lm in -
e ts in tä k ilp a ilu
p ä ä tty n y t

Kosken T.l. malminetsintä- 
kilpailun toimeenpanijoina oli
vat Kosken T.l. kunnanhalli
tus, Kosken T.l. Lions-klubi 
sekä Outokumpu Oy asian
tuntijana.

Kilpailu oli kaksivuotinen 
jakaantuen kahteen jaksoon, 
ensimmäinen kesti 12. 5. 1967 
— 31. 10. 1967 ja toinen jakso 
1. 5. 1968— 31. 10. 1968. Kil- 
pailujaksoja seurasi tutkimus 
ja maastotarkastusvaihe. Kun
nan alueella suoritettiin mal
minetsinnän selostustoimin- 
taa opettajille, opiskelevalle 
nuorisolle sekä koululaitoksen 
ulkopuolella oleville varttu
neemman väen edustajille.

Kilpailun ensimmäiseen 
erään tuli 899 lähetystä, joissa 
1259 näytettä, kilpailun toi
seen erään tuli 1489 lähetystä, 
joissa 2040 näytettä, yhteensä 
2388 lähetystä, joissa 3299 
näytettä.

Kun Kosken T.l. väkiluku 
on noin 3.300 henkeä samais
tuu näytteiden lukumäärä pi
täjän asukaslukuun. Kilpailu- 
innostus oli koko ajan Kosken 
T.l. malminetsinnässä erin
omainen.

Jo  ensimmäisen erän päät
tyessä jaettiin parhaille kilpai
lijoille tunnustuspalkintoja yh
teensä 36 henkilölle. Pääpal
kintojen jako suoritettiin 19. 
12. 1969 suoritettujen maasto- 
tarkastusten, analyysitulosten 
ja näyteaineiston vertailevan 
tutkimuksen jälkeen. Palkin
toja jaettiin tällöin 32 malmin- 
etsijälle.

Palkintoja saivat seuraavat:
1. Raimo Levo, 2. Matti 

Malm, 3. Otto Oksanen, 4. 
Pauli Pellonperä, 5. Veikko 
Pusa, 6. Mauri Mäkinen, 7.

Pentti Hurri, 8. Antti Lepistö, 
9. Pirjo Simola, 10. Esko Aal
to, 11. Martti Karp, 12. Unto 
Hangas, 13. M artti Lappalai
nen, 14. Tarja Rantala, 15. 
Laina Lensu, 16. Veikko Sil
lanpää, 17. Timo Jakala, 18. 
Eero Lehtinen, 19. Tauno 
Tiensuu, 20. Ester Laakso
nen, 21. Hannele Lehti, 22. 
Irmeli Porrasoja, 23. Merja 
Laine, 24. Reino Nuotila, 25. 
Mikko Heinonen, 26. Jouko

Taas vuosi on jälleen kulu
nut ja uusi on tilalle astunut. 
Näin jälkeenpäin sitä aatelien 
se oli niin kovasti lyhkäinen.

Mitä tuoneekaan vuosi taas 
tullessaan sitä meistä ei tiedä 
ainoakaan. Sen tietää vain Isä 
taivainen joka johtaa kulkua 
ihmisten.

Me kaikki kuitenkin tie
dämme sen, oli viime kesä niin 
poutainen ja kaikki sato mi 
korjattiin kuuluu laadultaan 
mitä parhaimpiin.

]a  lomaa viettävän ihmisen 
pitäisi kerrankin oleman tyy
tyväinen. Oli auringon paiste 
niin lämpöinen ja selkä sai 
kauniin rusketuksen.

Vaikka kaikki on hyvin niin 
kuitenkin, käy kätemme har
voin ristikin ja harvoin hän

Kujala, 27. Niilo Virta, 28. 
Aarne Laine, 29. Kari Valli, 
30. Pekka Kanasuo, 31. Arja 
Alihaka, 32. Antti Suomi.

saa kiitoksen joka antoi tään 
kaiken hyvyyden.

Tämä uudenvuoden lapso
nen, on vielä niin pieni ja hen- 
toinen ja kuitenkin nähnyt jo 
eläissään tämän pohjolan tal
ven ja pyryisen sään.

Vaan kun loppuu pyryt ja 
pakkaset, tulee ihanat ilmat 
keväiset. Niin silloin tää tal
ven lapsonen elää parhainta 
aikaa nuoruuden.

Kun saapuu käki ja pääskynen 
silloin kesä on vasta täydelli
nen ja maamies kylvönsä teh
nyt jo on käy kohta jo heinän 
niittohon.

E i osaa tää lapsonen aavistaa 
kuinka lämmin on kesällä han
kien maa. Kun lintujen laulu 
taas ilmassa soi ja kukkien 
loistetta katsella voi.

Kun syksy jällen on saapu
nut ja joulua juhlitaan. Niin 
silloin kaikki jo tiedämme sen 
mitä vuosi toi tullessaan.

6. 1. -70 I. M.

AJATELKAA OMAA ETUANNE - 
TILITYKSET OSUUSPANKKIIN

Osuuspankit tuntevat vastuunsa lanne pääomanhuollon jatkuvuus
maatilataloudenkin luotonantajana. on turvattu. Ohjatkaa käyttötilille
Tämän päivän maatilaa on hoidet- osuuspankkiin kaikki tulonne —
tava liikeyrityksen tavoin. Siksi on tuotetilityksistä eläkkeisiin ja  lapsi-
tärkeätä ohjata tu lo t siten, että ti- lisiin.

A urasen K irjapaino, F orssa  1970


