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Eemeli Jaakkola — 
"rälssiläänin" 
m yhäilevä kirjailija

Kun tapasimme viimeisen 
kerran professori Esko A alto
sen ( saattaessamme häntä 
Talonpoikaiskulttuurisäätiön 
vuosikokouksesta Forssan au
to lle), sanoi hän hyvästelles- 
sään: —  M uista silloin tällöin 
kirjoittaa Eemeli Jaakkolan ja 
Väinö Kolkkalan kirjallisesta 
tuotannosta, sillä nämä mie
het parhaiten tekevät nuori
solle tutuiksi, m iten talonpoi- 
kaisväestö Häm een ja Sata
kunnan syrjillä eli ja ajatteli 
vuosisatojen vaihteen kahden 
puolen.

Kun johtaja Kinnala sanoi, 
että »Koskelainen» ilmestyy 
jälleen juhannukseksi ja tar- 
joo palstatiloja käyttöön, tuli 
mieleemme, että  jospa kirjoit
taisi jotakin 29. 5. 1882 syn
tyneestä ypäjäläisestä kirjaili
jasta Eemeli Jaakkolasta, naa
puripitäjän pojasta, jonka su
kujuuret johtavat Kosken T.l. 
Ali-Liipolaan. Asianlaitahan 
on niin, e ttä  professori Yrjö 
Liipolan isä, 20. 12. 1832 syn
tynyt ja 1 0 .9 . 1902 kuollut 
H enrik G abriel Juhonpoika ja 
Eemeli Jaakkolan isän isä, 7. 
2. 1816 syntynyt Juho Hei- 
kinpoika Ä likärri (Sorvastol- 
ta ) (joka meni vävyksi Ypä- 
jän Jaakkolaan) olivat kah
denkertaisia serkkuja. Eemeli 
Jaakkolan isä, 4. 2. 1847 syn
tynyt Kustaa Fredrik Jaak
kola ja Yrjö Liipola olivat siis 
pikkuserkkuja.

Omaelämäkerrallisesta ro
maanista »Neljän vuosisadan 
sukutalo» ilmenee, että  Jaak
kola m enetti isänsä varhain, 
joten talonpito jäi äidin huo
leksi, missä häntä avusti van
ha setämies M ikko. Ä iti Jo 
hanna Konkka oli alastarolaisia 
ja sukutilallisena joutui kamp
pailemaan kartanon kaikki
valtiutta vastaan. Kun setä
mies sekä kiertokoulun ja 
kansakoulun opettajat suosit- 
telivat teräväpäistä Eemeliä 
Turkuun papinkouluun, sanoi

(20  vuotta leskenä taloa p itä
ny t) äiti, että kouluun poika 
pannaan, e ttä  hänestä »olisi 
tukea taistelussa talon puo
lesta kartanoa vastaan». Näin 
ollen ei ole ihme, että koko 
pitäjään u lo ttunut kartanon 
holhous kuvastuu Eemeli 
Jaakkolan kirjallisesta tuotan
nosta.

Jaakkolalla oli sikäli onnea, 
e ttä  hänen ei tarvinnut aloit
taa opiskeluaan ruotsalaisessa 
koulussa, sillä Turkuun oli 
perustettu  suomalainen val- 
tionlyseo, joka oli sijotettu 
entiseen naisvankilaan eli 
»pinhuusiin». Jaakkola kertoo 
kirjoissaan kouluvuosistaan 
erittäin  hauskasti, m utta ly
hyemmin ja ytimekkäämmin 
tästä ypäjäläisestä koulupojas
ta kertoo kuitenkin loimaalai
nen Väinö Kolkkala  kirjas
saan »Taipaleella tapaamiani». 
Lainaamme: »Me naapuripitä
jien pojat ja Perttu lan  pappi
lan pojat, siinä sivussa myös
kin pappilan ty ttäret, liityim
me lujasti toisiimme. Pappi
lan vanhin poika Uno (H olm 
berg =  H arv a) pääsi vuotta 
aikaisemmin ylioppilaaksi . . . 
Me Jaakkolan Eemelin kanssa 
asuimme melkein koko lyseo- 
ajan yhdessä, ja yhdessä pun
nersimme 1903 alma materin 
kansalaisiksi, sinä, Eemeli, 
melkein etumaisimpana, minä 
hännänhuippuna kuin Jukolan 
Eero».

Sitten Kolkkala kertoo, että 
heidän luokkansa ylioppilaista 
tuli suuria herroja isänmaan 
palvelukseen, lähinnä rovaste
ja ja professoreja. Helsingin 
yliopistoon hekin —  Kolkkala 
ja Jaakkola —  kävivät opis
kelemaan, m utta »ei tullut 
meistä kummastakaan valmis
ta, ei pippiä eikä pappia». 
M utta heistä tu li sanomaleh- 
timiehiä ja kirjailijoita ja tätä 
seikkaa ainakin professori Es
ko Aaltonen p iti lounaisen 
Suomen kannalta onnena.

Eemeli Jaakkola 50-vuotiaana.

Eemeli Jaakkolan äiti 
Johanna Konkka.

Eemeli Jaakkolan hauta Ypäjällä.
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»He tekivät kirjailijoina suu
ren palveluksen kotiseudul
leen» sanoi tämä forssalaissyn- 
tyinen professori.

Eemeli Jaakkola oli kirjai
lijana »myhäilevä humoristi». 
Pieni näyte hänen koulumuis- 
toistaan romaanista »Neljän 
vuosisadan sukutalo»:

»Kun hän sentään oli 
muissa aineissa (eikä m ate
matiikassa ), varsinkin kie
lissä, verraten vahva, piti
vät m uut opettajat hänen 
puoltaan M anu-lehtoria 
vastaan. Saipa hän eräänä 
keväänä sadan markan sti- 
pentinkin, joka siihen ai
kaan oli koko suuri summa. 
Kun stipentit yritettiin  ja
kaa eteville, varattom ille 
oppilaille, oli rehtorilla 
omat epäilyksensä pojan 
varattom uuden suhteen.

Apurahaa antaessaan hän 
sentähden kysyikin:

—  Onko Sipilä (Jaakko
la) todella niin varaton, et
tä tarvitsee koulunkäyn- 
tiään varten raha-apua?

H eikki (Eem eli) oli ko
vasti mielissään saadessaan 
näin kesän alussa noin suu
ren setelin ja huudahti iloi
sesti:

—  Kyllä raha aina hyvää 
tekee.

Rehtori purskahti suu
reen nauruun. H än  nauroi 
yhä kun H eikki kädestä 
k iitti häntä. M utta vaikka 
Sipilän H eikki oli täten 
saanut rehtorin, Hihna-Hei- 
kin, näin hyvälle tuulelle, 
ei hän myöhemmin saanut 
enää penniäkään raha- 
apua». (Jaakkolan toverit 

ovat samasta tapauksesta ker
toneet, että Eemeli hätäänty
neenä sieppasi setelin rehtorin 
kädestä, laskosti sen to ttu 
neesti oikean käden sormilla 
liivintaskuun ja sitten kätteli 
antajaa).

M uuten antaa Jaakkola erit
täin herkän kuvauksen yliop- 
pilaaksitulostaan. Silloin m at
kustettiin  T urusta Helsinkiin 
tutkinnoille ja lähtijät tietysti 
kukitettiin. Maaseudun pojat 
saattoivat jäädä vähälle kuki
tukselle eikä Eemelin äitikään 
ollut huom annut ottaa mu
kaansa kukkaa, kun kävi Ypä- 
jän asemalle poikansa ohitusta 
katsomaan. Sen verran juna 
kuitenkin pysähtyi, että äiti 
ehti pojalleen ojentamaan uu
den kultarahan, millä hän sit
ten Helsingissä osti valkola
kin sekä kultaisen lyyran äi
tinsä rintaneulaksi.

Jaakkolan oli tarkoitus 
opiskella kielimaisteriksi ja 
siksi hän m atkusti Unkariin.

M utta tämä matka lam aannut
ti hänen opiskeluintonsa ja 
niinpä hän päätyi kirjoitta
maan Unkarin historiaan poh
jautuvan seikkailuromaanin 
»Kolme Karoliinia». Romaa
nin aihepiirinä on Turkin ja 
Venäjän sota 1711, jolloin 
Ruotsin kuningas Kaarlo X II  
seikkaili muutaman sadan 
ruotsalais-suomalaisen sotilaan 
kanssa Turkissa. Yhtenä san
karina oli luutnantti Hollo, 
joka tietysti oli syntyään loi
maalaisia. M istä lienevät ko
toisin olleet ratsum estari Tö- 
rok ja kersantti Sankari, ei 
käy selville, m utta perin poh
jin nämä karoliinit tutustuvat 
Unkariin ja sen kansaankin. 
M uuankin luku alkaa: »Unka
rin pusta tekee muukalaiseen 
omituisen vaikutuksen. Yksi
näinen vaeltaja tuntee tällä 
aavikolla tuskallista ahdistus
ta. H än luulee olevansa aje
lehtimassa yksinään aavalla 
merellä. Missään ei näy pelas
tavaa rantaa. Taivas tuntuu 
olevan niin matalalla, että  se 
ihan painaa kulkijan hartioita 
maata kohti . . . »

Tämä Jaakkolan esikoisro
maani ilmestyi 1916, siis kes
kellä maailmansotaa ja sai se 
niin arvostelijain kuin luki- 
jainkin taholta hyvän vastaan
oton. Sitten seurasi toinen
teos, »Vapaussodan kuor-
m arengit», missä Jaakkola ti
littää  leppoisasti sotakoke-
muksiaan. Tämän jälkeen il
mestyi »Maaelämän sulot», 
josta Kolkkala (runoilijana 
tunnettu  Väinö K ulo) sanoo 
parhaiten löytyvän »todellisen 
Jaakkolan», koska sen juo
neen punoutuvat onnellisen 
lapsuuden ja herkän nuoruu
den m uistot ypäjäläisissä mai
semissa. Neljännessä kirjas
saan »Lukkarin rakkautta» 
kertoo Jaakkola hersyvällä 
huum orilla papin, lukkarin ja 
seurakuntalaisten toilauksista.

Leipätöikseen toimi Jaak
kola lehtien avustajana sekä 
suomentajana. Viimeksimai- 
n ittuna Jaakkola suorittikin 
»painavimman osan elämän
työstään». H än teki uuden 
matkan Unkariin, voidakseen 
tämän kansan kirjallisuutta 
kääntää suomenkielelle. M ut
ta suomennostöiden ohella 
Jaakkola valmisteli suurella 
huolella »Neljän vuosisadan 
sukutaloa», jonka m erkitystä 
helsinkiläiset kustantajat ei
vät oivaltaneet, m utta G um 
merus kustansi sen ilomielin 
johtajansa Esko Aaltosen an
siosta. Näin »Jokilääni» sai 
oman romaaninsa, jonka arvo

EEMELI JAAKKOLA

KOLME KAROLIINIA

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA. H ELSING ISSÄ

Jaakkolan esikoisromaanin kansilehti.

E E M E L I  J A A K K O L A

N E L J Ä N  y U O S I S A D A N  
S U K U T A L O

R o m a a n i
r ä l s s i l ä ä n i s t ä

K.  J.  G u m m e r u s  O s a k e y h t i ö  
J y v ä s k y l ä  —. H e l s i n k i

Jaakkolan viimeisen romaanin etulehti.
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Koski T .l. ohittanut erään 
virstanpylvään

A-oikeuksin varustettu ravin
tola paikkakunnalle

Lauantaina toukokuun 16 
päivänä 1970 avattiin perus
korjatussa ja sisältä uusitussa 
Nikkilän liiketalossa nykyai
kainen A-oikeuksin varustettu 
ravintola. Yrityksen alkuunpa
nijoina ja omistajina ovat nei
dit Pirkko Nikkilä ja Anita 
Vuolle, joista ensin m ainittu 
toimii em äntänä ja jälkimmäi
nen hovimestarina. Y rittäjät 
mukaan luettuna ravintolan 
henkilökunnan vahvuus tulee 
olemaan 12— 13 henkeä.

Ravintola jakaantuu kah
teen kerrokseen siten, että en
simmäisessä kerroksessa ovat 
riittävät tilat tavalliseen päi
vittäiseen käyttöön. Tässä 
kerroksessa on myös kapinetti 
pienempiä suljettuja tilaisuuk
sia varten. Ravintolan toisessa 
kerroksessa on isompi ravin
tolasali, joka on otettavissa 
käyttöön tarpeen mukaan sil

loin kun on runsaammin ra- 
vintolavieraita ja pyhäisin ylä
saliin on katettuna pitopöytä.

Ravintolan yläsali soveltuu 
myös mainiosti erilaisiin yksi
tyis tilaisuuksiin. Siellä voi
daan pitää perhejuhlia häistä 
ja ristiäisistä sekä syntymäpäi
vistä aina hautajaisiin saakka. 
Mainiosti ravintolan yläsali 
soveltuu myös erilaisten yhtei
söjen suljettujen tilaisuuksien 
pitopaikaksi.

Ruokapaikkana ravintola tu 
lee varmaan saavuttamaan 
huom attavan suosion. Kosken 
keskustassa on runsaasti liik
keitten ja laitosten henkilö
kuntaa sekä m uita yksityisiä 
henkilöitä, jotka mielellään 
käyttävät ravintolan palveluk
sia hyväkseen. Onhan tämän 
saman talon ruoka hyväksi 
tunnettua jo edellisen toimi
nimen Lyyli Nikkilän ajoilta.

Emännän tehtävistä vastaa neiti Pirkko Nikkilä

vuosikymmenien vieriessä yhä 
kohoaa.

Helsinkiläisessä taiteilija- 
kahvilassa herätti joskus hy
myä, kun Jaakkola kertoi it- 
senäisyysaikana tapahtuneesta 
Jokiläänin rälssitalonpoikien 
ja torpparien vapauttam isesta 
kartanon holhouksesta. H äntä 
kiinnosti »suuri torppariro- 
maani», m utta samalla hän 
tunnusti, ettei hänellä ollut 
kylliksi terveyttä ja voimia 
sellaisen luomiseen. Niinpä 
hän saikin iäisyyskutsun 3 .3 . 
1936 ja »Forssan poika» Esko 
Aaltonen m atkusti Jyväsky
lästä Ypäjälle suorittamaan 
hänelle viimeistä palvelusta. 
Väinö Kolkkala lähetti hauta
jaisiin Esko Aaltosen mukana 
viimeisen tervehdyksensä ru
nomuotoisena. Siinä oli mm. 
seuraavanlainen säkeistö:

»Kuin joki kotis alla ver- 
kallensa 

käy määrään, meren hel
maan, hiljallensa, 

myös sinä vartuit työhös, 
toimehes: 

kirjoissas kuvaat uskos, 
haavehes.»

Sellainen oli 53-vuotiaana 
kuolleen Eemeli Jaakkolan 
elämäntarina, miehen, joka 
»joutui kasvamaan kirkon ja 
pappilan vaiheilla niinkuin hä
nen sukunsakin neljän vuosi
sadan aikana.»

Eemeli Jaakkola ei kuvan
nut ihmisiä suinkaan sävyyn 
»he syntyivät, kärsivät ja kuo
livat», vaan hänen kerrontaan
sa sävytti ihmiselämän kun
nioitus ja ennen m uuta elämi
sen ilo.

U. K. Eläkeläisen Joonas Anttalaisen ta- Hovimestari Anita Vuolle 
Pasimme ravintolasta päiväkahvilta

Ravintolan yläsalin väljyyttä ja viihtyisyyttä
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Lauri-Ilmari:

Muistelemme entisajan romanttisia torimatkoja 
ja vähän muutakin

Uuden ravintolan 
ja vieraanvarai
suuden tiimoilla

Läänissämme on kaksi naa
purikaupunkia Pohjanlahden 
rannalla Pori ja Rauma. Näil
lä kaupungeilla on keskinäistä 
kilpailua monissa asioissa ja 
ne ovat luonnollisesti lähinaa
pureina hyviä ystäviä keske
nään. Kaikenlaista kanssakäy
mistä näillä kaupungeilla on 
ollut jo ammoisista ajoista ja 
niinpä Rauman edustajat taas 
kerran Porissa käydessään oli
vat tutustum assa Porin sata
maan ja kehuivat isäntiään 
mielistelläkseen, että  kyllä 
Teillä tämä satama on erin
omainen laitos, täällä ovat 
laineetkin paljon suurempia 
kuin meillä siellä Raumalla.

Vähän samanlaisella mielel
lä kuin raumalaiset ylistivät 
naapurinsa tuulista satamaa 
voivat koskelaiset ylistää ystä
viään marttilalaisia ja todeta, 
että kyllä m arttilalaisten sit
ten kelpaa, kun he saavat sen 
uimahallinsa, missä voivat sit
ten kesät talvet käydä itseään 
kastelemassa klooratussa ve
dessä. Me täällä Koskella jou
dumme uimahallin puuttues
sa kastelemaan vain sisuk- 
siamme vähemmän klooripi- 
toisilla aineilla.

Sillä samalla Porin matkal
la, jolla raumalaiset ylistivät 
Porin sataman suuria laineita 
he luonnollisesti kutsuivat po
rilaiset vastavierailulle. H e 
pyysivät, että  porilaiset tulisi
vat syyskesällä, sillä silloin si
lakat ovat halvimmillaan. 
Raumalaiset jatkoivat edelleen 
kutsuaan toteamalla, että olisi 
hyvä jos porilaiset olisivat jo 
tullessaan vähän juovuksissa. 
Me täällä Koskella voimme 
nyt toivottaa ystävämme niin 
M arttilasta kum  m uistakin 
naapureista tervetulleiksi. 
Tänne voi nyt tulla yhtä hy
vin nälkäisenä kuin janoise- 
nakin eikä m itenkään tarvitse 
olla vielä tullessaan juovuk
sissa.

Ravintolan kaikinpuolinen 
tervehdyttävä vaikutus voi
daan m uun muassa todeta sii
tä, että  on katsottu, Kosken 
tulevan tästä lähtien toimeen 
ilman putkaa ja valtio on irti
sanonut vuokrasopimuksen 
Kosken kunnan kanssa Palo
asemalla olevista putkatilois- 
ta, jotka nyt joutavat muuhun 
käyttöön.

Varhaisimmasta lapsuudes
tani muistuu mieleeni niitä ai
koja, jolloin vielä yleisesti 
käytiin kotiseudultani Fors
san torilla myymässä maa- ja 
karjataloustuotteita, kuten li
haa, viljaa, perunoita, kanan
munia ja ennenkaikkea koti
tekoista voita. Näiden tuottei
den markkinointi oli siihen 
aikaan vielä kokonaan lapsen
kengissä. Jokunen käsinkier- 
rettävä pikkumeijeri, ennen 
osuusmeijeriä, oli yhtä tyhjän 
kanssa. Samoin vilja- ja peru- 
nakauppa olivat kokonaan or
ganisoimatta. Ei siis ihme, et
tä torikauppaa täytyi harras
taa, sillä tuotteet oli saatava 
myydyksi ja ainoa paras mah
dollinen oli käydä itse myy
mässä tuotteensa Forssan to
rilla. Hinnat siellä pyrkivät 
painumaan, sillä tarjonta oli 
runsasta. Oli siis kuten sano
taan: ostajan markkinat.

Tällaiset p itkät m atkat ra
sittivat tavattom asti, sillä 40 
— 5Q km :n matkaa ei vain 
noin hutaisten tehty. Toripäi
vät tavallisesti p idettiin  lauan
taisin, joskus torstaisinkin, 
kuten  pääsiäisen aikana. M at
kaan oli lähdettävä, jos toril
le aikoi, jo aamuvarhaisella 
heti puolenyön jälkeen, sillä 
kaupanteko torilla alkoi täs
mälleen klo 7. Talviaikaan 
pääsi perille nopeammin, kos
ka tiet olivat suurimmaksi 
osaksi metsätaipaleita ja tiet 
tasaisia. M utta talviaikana 
käytiin silti harvemmin, kos
ka voi oli silloin paremmin 
säilyvää kuin kesällä.

Isäni kertoi, jonka puhu
maa tässä muistilokeroistani 
yritän kaivella, että heitä oli 
siltä kulm alta kerrankin kol
me naapurusta yhdessä m at
kaamassa päämääränä Forssan 
tori. Isäni lisäksi olivat mu
kana Talolan Mäki ja Porras- 
oja Isoperän puolelta Melli- 
län rajan tuntum asta. H e  oli
vat sopineet kelloajasta mil
loin tavataan Ruonan tiehaa- 
rassa kangastiellä. Porrasoja 
oli tullut mukaan uutena tu 
lokkaana tutustum aan Forssan 
torielämään, sillä hän kävi 
pääasiallisesti Loimaan torilla 
myymässä tuotteitaan. M at
kaa siis tehtiin pikkuhölkkää 
ja kilometri toisensa jälkeen 
taittui. Oli pääsiäinen tulossa 
ja siksi oltiin matkalla torstai

aamuna. Mäen em äntä ja oma 
vaimoni olivat tehneet mäm
miä, jota samalla voin kanssa 
tarjottiin  myytäväksi. Sivuu
tettiin  jo Jyvämäki ja Ypäjän 
aukeat, siirryttiin huom aam at
ta jo Jokioisten puolelle. O l
tiin juuri nousemassa pienelle 
mäen nyppylälle, päivä oli val
kenemassa. Idän suunnalta al
koi näkyä auringon syrjää, 
m utta samalla taivas värjäy
tyi punaiseksi. Aam urusko oli 
peittänyt puolet taivaan kan
nesta. Vanhan kansan tie tä
män mukaan se tiesi pyryä il
laksi. O rava hyppelehti pu it
ten oksilla etsien itselleen tu 
kevampaa ja tuuheam paa ma- 
kuuoksaa. Pelästynyt jänis ki
paisi yli tien pensaalta toiselle 
johon voisi päänsä piilottaa. 
Tienvieren navetasta kuului 
kukon aamuvarhainen terveh
dys. M uuten vallitsi suuri rau
ha luonnossa.

Hiljaisuus loppui kun etum 
maisena ajava M äen isäntä vi
ritti reipastahtisen lavealti 
tunnetun piirileikkilaulun 
»Forssasta poijaat kotoisin ol
laan» ja karisti aamu-unet 
pois kasvoiltaan. H än alkoi 
hiljaisesti, kas näin:

»Forssasta poijaat kotoisin 
ollaan, sillälailla tällälailla, 
kotoisin ollaan.
Forssasta poijaat kotoisin 
ollaan —  Tammelan pitä
jästä. H ei, Tammelan —  
pitäjästä!»
Mäki lopetti tähän, m utta 

nyt innostui Porrasojan isäntä 
ja alkoi uuden laulun. Se kuu
lui tamm elalaisittain laulettu
na näin:

»Jos meilän kaivosta velet 
loppuu,
niin kallion alla on  lähle 
vaan.
Rali-ali-laa ja rali-ali-laa, 
niin kallion alla on lähle 
vaan,
Rali-ali-laa ja rali-ali-laa, 
niin kallion alla on lähle 
vaan!»
En enää jatkanut tätä, sillä 

pidin tätäkin jo liikana koska 
pääsiäinen oli lähellä. M utta 
ehkä se näin matkalla piristää 
ja koska kuulijoina olivat vain 
metsän puut metsäneläinten 
lisänä.

N yt oli ehditty jo niin p it
källe, että  oli sivuutettu  Jo
kioisten kartanokin ja oltiin 
n. tunnin m atkan päässä mää

ränpäästä. M utta vielä oli 
eräs seikkailu kokem atta ja se 
alkoikin aika rähinällä. Erääs
tä tien läheisyydessä olleesta 
talon pihasta ryntäsi kaksi 
suurikokoista pitkäkarvaista 
koiranroikaletta kohti hevo- 
siamme kovasti ärhennellen. 
Etum maisina kulkeneita ei 
saaneet pillastumaan, m utta 
minä kun kuljin noin 40— 50 
m. jäljempänä hevosineni, ar
velivat kai hyväksikin herkku- 
palaksi. Se siitä meinasikin tu l
la, kertoi isäni, koska tein pie
nen kömmähdyksen reessäni. 
Olin nim. varannut jo alku
matkasta rekeeni pitkän koi
vuisen karahkan jolla peljät- 
telin hitaam pikäyntistä hevos
tani sitä vain näyttämällä. 
Kun tulin kohdalle, jossa koi
rat jo rähisivät hampaitaan 
näytellen, ne tekivät täyssyök- 
syjä rekeäni kohti. M uistin 
karrekseni ja tartuin  siihen. 
M utta samalla sen huomasi 
myös hevoseni, ymmärtäen tä
män tarkoituksena: hei Polle, 
juoksepa toiset kiinni! Koi
rien ärsyttäm änä se nykäisi 
kiivaasti ja minä kun olin juu
ri päässyt polvilleni syöksäh
din sen seurauksena suoraan 
pää edellä koirien eteen maa
han, jossa koirat kita ammol
laan luulivat saavansa minusta 
hyvänkin herkkupalan. Sa
malla välähti mielessäni jo sai
raalamatkakin. M utta mitäpä 
vielä. H eti kun luiskahdin 
maahan, rupesivat koirat ul
vomaan ja lähtivät hännät koi
piensä välissä vim matusti 
juoksemaan kotinsa pihamaal
le jossa ulvonta jatkui. Edel
läni ajaneet seisahtuivat huo
m attuaan kommellukseni. Yh
dessä sitten naurettiin koko 
jutulle ja jatkettiin  matkaa.

Ehdittiin  siinä sopivasti to
rillekin ja saatiin sopivat 
myyntipaikat ja niin puhalsi- 
kin konstaapeli suuriääniseen 
pilliinsä ja kaupanteko alkoi. 
Torim yynti oli toisinaan hy
vinkin konstikasta ja kärsiväl
lisyyttä kysyvää. Voi oli toi
sinaan vaikea myyntiartikkeli. 
Sai avata montaa pytynkantta 
arvoisien rouvien maistelta
vaksi ja haistettavaksi. E i kai
killa ollut samanlainen maku
ja hajuaisti. Se vaihteli ja pal
jon. Milloin voi oli vetistä, 
suolatonta, kirjavaa, tai van
han makuista loppumattomiin. 
Tinkiminen kuului osana kau-
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Maatalousyrittäjille eläketurva v:n 1970 alusta
(Jatkoa Koskelaisen edelliseen num eroon)

Eläkkeiden suuruuden mää
rittäminen

M YEL:n m ukaisten eläkkei
den suuruus riippuu seuraa- 
vista tekijöistä:
1. yrittäjän työtulon suuruus
2. yrittäjänäoloaika
3. yrittäjän syntymäaika.

Maatalousyrittäjän työtulon  
määrittäminen

M aatalousyrittäjän työtu
loksi vahvistetaan yleensä tu-

pantekoon. Ken osasi tekniik
kaa, se parhaiten pärjäsi ja jos 
osasi käyttää sopivasti suu
taan, eikä pienistä hermoillut. 
N yt oli pääsiäinen tulossa, 
sen ansiosta saatiin kaikki no
peasti myydyksi, eikä ostajilla 
ollut aikaa pitkiin jaarituksiin.

Torim atkoilta tuotiin  aina 
tarvittavaa »huushollitavaraa» 
kotiin tuomisina, suolasta al
kaen. Isäni kertoi, että kah
det kihlatavarat hän joutui 
tuomaan palvelijoilleen näillä 
torim atkoilla kulkiessaan. Ha- 
likkolan Katavan Oskari kih
lasi palvelija-Iidan, joitten 
häät v ietettiin  seuraavassa 
palveluspaikassa Tuimalan 
Jallilla. Saman tem pun teki 
seuraavana vuonna työmie- 
hemme V ihtori Lindroos Til- 
da Peltolan kanssa. Päättyen 
onnellisesti vihkialttarin ää
rellä seuraavana kesänä.

Torim atkat alkoivat vähe
tä, kun saatiin pitäjään oma 
osuusmeijeri. Sen tarm okkaa
na isännöitsijänä toimi sen pe
rustajajäsen Kosken kartanon 
vuokraaja ja sittemm in sen 
omistaja Joh. Nyberg. H än 
oli valistunut, laajakatseinen, 
eteenpäin pyrkivä kansanmies. 
H än sanoi sanottavansa suo
raan ja ytim ekkäästi, ehkä 
liiallisesti käyttäen voimasa
noja, joista varmaan ei m oni
kaan pitänyt. H än oli valmis 
henkilökohtaisiinkin uhrauk
siin ollakseen avuksi lähim
mäisilleen. O suuspankin halli
tuksen vanhoissa pöytäkirjois
sa on laina-asiain kohdalla mo
nia m erkintöjä, joissa toisena 
takaajana esiintyy maanvilje
lysneuvos Joh. Nybergin nimi.

lo, jonka hänen voidaan jat
kuvasti arvioida saavan yrit- 
täj ätoiminnastaan.

M ELA :n eläkeasiamiehet 
tulevat määrittelemään tila
kohtaisesti työtulon vuoden 
1970 kesä- heinäkuun aikana.

Isännän ja emännän työtulo  
normaalitapauksissa

Normaalitapauksissa määri
tellään isännän ja emännän 
yhteinen työtulo kaavamaises
ti siten, että maatalousmaan

Se nimi painoi paljon, kuten 
m onet vanhemman polven 
koskelaiset varmaan m uistane
vat.

Paljon silti vielä käytiin p it
kään Forssan torilla kauppaa
massa m uita tuotteita. Eräs 
ahkerimpia sen torin  asiakkai
ta koskelaiskävijöistä lienee 
ollut, voin jäätyä pois myynti- 
listalta, allekirjoittaneen se
dän em äntä H ilda. H än kävi 
jatkuvasti torilla vieden her
neitä, ohraryyniä, lihatuottei
ta ja ehkä toisinaan kananm u
niakin. Paluutavarana oli etu
päässä kankaita, sillä Forssas
sa oli ainakin kaksi erikois
alanaan pitävää kauppaa, jo t
ka möivät kankaita. M onet 
koskelaiset em ännät ja tyttä- 
ret pukivat päälleen H ildan 
välittämistä kankaista valmis
tettuja leninkeitä, joita val
mistivat erinomaiset ompelija- 
neitoset Iida Ajalin ja H ilda 
Friberg (Vahlberg) sekä Sor- 
vastolla Fanni Sandberg. Se
täni teetti sittemm in matala- 
pyöräiset linjaalirattaat, jotka 
olivat torim atkoilla tilavat ja 
käytännölliset. Lienevät olleet 
maanmainion kärrym estari 
Oskari Tiensuun käsialaa. 
Näistä tulikin sitten kuului
sat rattaat, joilla m.m. ajettiin 
oman pitäjän seuroissa ja juh
lissa. Kyydittiin samalla mo
net saam amiehet kylästä ky
lään. Naapuripitäjissä asti käy
tiin monilla evangeliumijuhlil- 
la, joissa sananjulistajina esiin
tyivät m onet tunnetu t mai
neikkaat kirkkom me pappis
miehet. R attaita n im itettiin
kin sittemm in »Kittilän saar- 
nakärryiksi».

12 ensimmäiseltä hehtaarilta 
on työtulo 500 m k /h a  ja seu- 
raavilta hehtaareilta 120 m k / 
ha, kuitenkin enintään 30 
hehtaarilta. Maatalousmaan 
pinta-ala m ääritetään kuten jo 
aikaisemmin on todettu  siten, 
että pellon ja puutarhan pin
ta-ala otetaan sellaisenaan se
kä kasvullisen metsämaan pin
ta-alasta tilan sijaintialueesta 
riippuva määräosa. Mikäli siis 
Etelä-Suomessa sijaitsevalla ti
lalla on peltoa 22 ha, puutar
haa 0,5 ha ja kasvullista m et
sämaata 35 ha, tulisi maata
lousmaan pinta-alaksi 22 +  0,5 
+  3,5 (1 /1 0  kasvullisen metsä
maan pinta-alasta) =  26 ha. 
Isännän ja emännän yhteinen 
työtulo laskettaisiin vastaavas
ti 12 x 500 +  14 x 120 =  
7 680 markkaa. Koska työtu- 
lolaskelmassa otetaan huom i
oon enintään 30 ha, on nor
maalitapauksissa isännän ja 
emännän korkein yhteenlas
kettu  työtulo siis 12 x 500 +  
1 8 x  120 =  8 1 6 0  markkaa.

Yhteisestä työtulosta kat
sotaan normaalitapauksissa 
emännän osuudeksi 1 800 
markkaa, m utta kuitenkin 
enintään puolet yhteisestä työ
tulosta. Em ännän työtulo- 
osuutta arvioitaessa on kui
tenkin otettava mukaan vain 
maataloustyö, esim. kotita
loustyön arvoa ei oteta huo
mioon.

Isännän ja emännän työtulo  
poikkeuksellisissa olosuhteissa

Isännän ja emännän yhtei
nen työtulo tahi työtulon ja
kaantum inen heidän keskensä 
voidaan määritellä toisin mi
käli olosuhteet viljelmällä 
ovat poikkeukselliset. Tällai
sia syitä voivat olla mm.:

1. Poikkeuksellinen viljely- 
tapa joka voi vaikuttaa isän
nän ja emännän yhteiseen työ
tuloon korottavasti tai alenta
vasti. Työtuloa voidaan alen
taa enintään 30 %  mikäli 
esim. tilan kaikki pellot ovat 
heinällä tai mikäli pienen vil
jan viljely tilan kaikki työt teh
dään vierain kokein. Työtu
loa voidaan korottaa mikäli ti
lalla harjoitetaan voimaperäis
tä viljelyä huom attavassa mää

rin. Esim. sokerijuurikkaan 
tai perunan laajempi viljely 
voi korottaa työtuloa tämän 
hetken tietojen mukaan enin
tään 500 m k /h a , porkkanan 
tai kaalin osalta 1 000 m k /ha, 
sipulin 1 500 m k /h a  ja man
sikan 3 000 m k/ha.

2. Poikkeuksellinen työn
jako vaikuttaa siten, että isän
nän ja emännän välinen työ
tulon jako voidaan tehdä nor
maalista poikkeavalla tavalla. 
Näin voidaan tehdä mikäli 
isännän ja emännän työtä suo
rittaa sama henkilö tahi mi
käli em äntä joutuu tekemään 
runsaasti isännän töitä (isän
tä on esim. sairaalloinen) tai 
päinvastoin.

J>.Muu erityinen syy saat
taa vaikuttaa yhteiseen työtu
loon joko korottavasti tai 
alentavasti. Työtuloa alenta
vasti voi vaikuttaa esim. vie
raan työvoiman runsas käyttö 
mikäli tähän on syynä esim. 
isännän sairaus tai toim inta 
muualla. Edelleen voidaan 
työtuloa alentaa mikäli m uun
nettu  maatalousmaa koostuu 
yksinomaan metsämaasta tai 
viljelmän metsänkäyttöä on 
rajoitettu.

Työtuloa voidaan korottaa 
mikäli tilalla on normaaliksi 
katsottavaa suurempi koti- 
eläinkanta. M ikäli esim. nau
takarjaa täi sikoja on viljel
mällä yli 0,8 nautayksikköä 
hehtaaria kohden, voidaan tä
män hetken tietojen mukaan 
korottaa työtuloa 300 markal
la jokaista ylittävää nautayk
sikköä kohden. Edelleen mi
käli tilalla on yli 40 kanaa/ha 
voidaan ylittävältä osalta tä
män hetken tietojen muka" 
korottaa työtuloa 5 m k/kana.

Työtuloon voi vaikuttaa 
korottavasti myös tilalla laa
jassa mittakaavassa harjoitettu  
m aataloustuotteiden jalostus
toim inta tai suhteellisen kal
liin koneen hankkim inen 
vuokra-ajoa varten. Tässä yh
teydessä on kuitenkin koros
tettava, että mikäli esim. 
tuotteiden jalostustoim intaa 
verotetaan eri yrityksenä, ei 
m ainittu  toim inta kuulu enää 
M Y EL:n vaan Y E L :n piiriin. 
Työtulon arvioinnissa pide
tään edellä isännän ja emän
nän normaalityötulon selvittä
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misen yhteydessä esitettyä 
kaavamaista m ääritystä pää
sääntönä, jota olisi noudatet
tava mahdollisimman pitkälle. 
Poikkeuksia tehdään vain lä
hinnä silloin, kun poikkeama 
on pidemmän aikaa kestävä ia 
huom attava. Edelleen on 
poikkeaman kohdistuttava to
della joko isännän tai emän
nän tai molempien työtuloon. 
Jos tilalla esim. viljellään 
mansikkaa pelkästään palkka- 
väkeä käyttäen, ei edellytyk
siä norm aalityötulosta poik
keamiselle ole, eihän m ainittu 
toim inta kohdistu isännän ja 
emännän työtuloon, ellei joh
totyön arvoa katsota voitavan 
tältä osin korottaa.

M ikäli edellytyksiä katso
taan olevan työtulon poikkea
valle määritykselle on viljeli
jän selvitettävä ne olosuhteet, 
joiden perusteella työtuloa 
olisi muutettava. Työtulon 
selvityslomakkeella on esitet
tävä ne perusteet, joilla työ
tuloa halutaan korottaa tai 
alentaa. Tuntuu ilmeiseltä, e t
tä työtulon arvioimisessa py
ritään mahdollisimman p it
källe soveltamaan normaali- 
menettelyä. Poikkeustapauk
set tulevat varm aankin aiheut
tamaan varsin paljon erilaisia 
tulkintoja. Syyt poikkeuksel
lisiin olosuhteisiin saattavat 
olla moninaiset. Usein jou
duttaneen esim. työtuloa ko
rottavat tekijät arvioimaan 
ehkä työhön käytetyn työajan 
tai toim innasta aiheutuneen 
netto tuoton perusteella. N et
totuotosta on tällöin vielä vä
hennettävä arvioitu oman pää
oman tuotto.

Kuolinpesien ja muiden yh ty
mien työtulo

Lesken katsotaan hallitse
van yksin viljelmää perunkir
joitukseen ja pesänselvityk
seen saakka. Pesänselvityksen 
yhteydessä voidaan määritellä 
kunkin viljelmällä toimivan 
maatalousyrittäjän asema. El
lei sopimuksia tai pesänjakoa 
tehdä katsotaan kaikkien vil
jelmällä työskentelevien teke
vän joko isännän tai emännän 
työtä.

Mikäli viljelmällä työsken
telee useampia isäntiä ja 
emäntiä, jaetaan viljelmän 
m uunnetun maatalousmaan 
pinta-ala ensin isäntien luku
määrällä. Tällä tavalla saa
duille osa-alueille m ääritetään 
työtulo normaalin kaavan 
mukaisesti, kuten isännän ja 
emännän normaalityötulon 
määrityksen yhteydessä on

selvitetty. Osa-alojen työtulot 
lasketaan tämän jälkeen yh
teen ja näin saatu työtulo jae
taan emäntien ja isäntien kes
ken siten, että  kukin emäntä 
saa 1 800 markan työtulon, 
lopun jakaantuessa tasan isän
tien kesken. Kuitenkin on 
noudatettava sitä säännöstä, 
ettei emännän työtulo normaa
litapauksissa saa ylittää isän
nän työtuloa. Mikäli siis vil
jelmällä on m uunnettua maa
talousmaata 34 ha, isäntiä on 
2 ja emäntiä 2 muodostuu 
työtulo seuraavasti: 34 : 2 =  
17 ha. Osa-alojen työtulo on 
(12 x 500 +  5 x 120) +  
(12 x 500 +  5 x 120) =  
13 200 markkaa. Kummankin 
emännän osuus on 1 800 
markkaa, joten kumm ankin 
isännän osuudeksi jää 
13 200— 3 600 =  4 800 mk 
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Perheenjäsenten työtulon  
määrittäminen

M Y EL:n piiriin kuuluvaksi 
katsotaan viljelmän haltijalle 
suoraan etenevässä tai takene- 
vassa polvessa sukua olevat 
tahi mainitussa sukulaisuus
suhteissa olevan kanssa nai
misissa olevat henkilöt.
Koska perheenjäsenen työtu
loa ei voida määritellä kaava
maisesti, pidetään perheenjä
senen työtulona hänelle m ak
setun rahapalkan ja verotus
arvon mukaisten luontaisetu
jen yhteismäärää. Osan pal
kasta on siis oltava rahapalk
kaa, josta on tehtävä normaa
li ennakonpidätys. Eläkelai
toksella on oikeus kontrolloi
da pidätyksen suoritusta. 
M Y EL:n astuttua voimaan 
voidaan palkanmaksua per
heenjäsenille siis perustella 
verotusnäkökohtien lisäksi 
myös siten, että tällä tavalla 
voidaan 18 vuotta täyttäneille 
perheenjäsenille saada eläke
vakuutuksen piiriin kuuluvia 
työtuloja. M ikäli perheenjä
sen on väliaikaisesti poissa ti
lan töistä esim. asevelvollisuu
den suorittamisen tai maata
louskoulun takia, ei tämä 
välttäm ättä katkaise eläkesuh- 
detta, mikäli on todennäköis
tä että ao. palaa takaisin tilan 
töihin.

Vielä on todettava, että 
perheenjäsenelle vahvistettava 
työtulo ei saa olla korkeampi 
kuin isännälle normaalisti vah
vistettu  työtulo. Mikäli isän
nän työtulo olisi poikkeuksel
listen syiden johdosta vahvis
te ttu  normaalia korkeammak
si, on hänen normaalia korke

ampi työtulonsa vastaavasti 
perheenjäsenelle syntyvän työ
tulon yläraja.
Eläkkeeseen oikeuttava työ
tulo

M aatalousyrittäjän eläkkee
seen oikeuttava työtulo mää
rätään vakuutuksen alkaessa. 
Mikäli työtuloon vaikuttavat 
seikat m uuttuvat, tarkistetaan 
työtulo hakemuksesta. Näin 
voi tapahtua esim. tilakoon 
kasvaessa vakuutuskauden ai
kana, tuotantosuunnan huo
m attavan m uutoksen johdos
ta tms. Kun maatalousyrittäjä 
jää eläkkeelle, lasketaan hä
nelle eläkkeen perusteena ole
va työtulo, joka on koko yrit
täjänäoloajan eläkkeeseen oi
keuttavien työtulojen keski
määrä. Eläkkeen perusteena 
oleva työtulo kuukaudessa 
m äärätään seuraavasti: Kulle
kin ajanjaksolle vahvistettu ja 
indeksillä tark istettu  vuotui
nen työtulo kerrotaan ajanjak
son päivien lukumäärällä. E ri 
ajanjaksoille täten laskettujen 
työtulojen yhteismäärä jaetaan 
ajanjaksoihin sisältyvien päi
vien yhteismäärällä. Eläkkeen 
perustana oleva työtulo saa
daan jakamalla viimeksi mai
n ittu  osamäärä kahdellatoista.

Jos siis m aatalousyrittäjän 
työtulo on ollut 240 pv. 2 000 

markkaa, 180 pv. 4 000 
markkaa ja 180 pv. 3 000 
markkaa vuodessa, on laskel
ma seuraava:

240 x 2 000 =  480 000
180 x 4 000 =  720 000
180 x 3 000 =  540 000
600 1 740 000

: 600 päivää =  2 900 : 12 kk 
=  241,67 eli eläkkeen oerus- 
teena oleva työtulo markkoi
na kuukautta kohden.

2. Yrittäjänäoloaika
Toinen M Y EL:n mukaisten 

eläkkeiden suuruuteen olen
naisesti vaikuttava tekijä on 
työtulon lisäksi yrittäjänäolo- 
aika. Yrittäjänäoloaikaa las
kettaessa ei oteta huomioon 
ennen M Y EL:n voimaan as
tum ista, siis 1 .1 . 1970, ta
pahtunutta yrittäjätoim intaa. 
Edelleen katsotaan yrittäjätoi
minnan alkavan normaalisti 
23 vuoden iästä, josta lukien 
m aatalousyrittäjälle aletaan 
laskea vanhuuseläkkeeseen oi
keuttavia vuosia. Yrittäjänä- 
oloaika lasketaan enintään sii
hen saakka, kun maatalous
yrittäjä täyttää 65 vuotta. 
Tästä seuraa, että normaali
tapauksissa on pisin eläkkee
seen oikeuttava yrittäjänäolo- 
aika 42 vuotta.

M aatalousyrittäjälle kertyy 
eläkettä 1 /1 2  %  jokaista kuu
kautta kohden eläkkeen pe
rusteena olevasta työtulosta. 
E läkettä karttuu  siis 1 %  jo
kaista yrittäjänäolovuotta koh
den, ja normaalitapauksissa 
suurin mahdollinen eläke on 
42 %  vahvistetusta eläkkeen 
perusteena olevasta työtulos
ta. M ikäli maatalousyrittäjä 
tulisi työkyvyttömäksi yrittä
jänä toimiessaan tai viimeis
tään vuoden kuluessa yrittäjä
toimintansa lopettamisesta, 
otetaan eläkkeeseen oikeutta
vana yritystoimintajaksona 
huomioon myös työkyvyttö
myyden alkamisen ja eläke
iän täyttym isen välinen ai
ka. Työkyvyttömyystapauksis- 
sa voi siis pisin eläkkeeseen 
oikeuttava yrittänäoloaika olla 
jopa 65 v —• 18 v 4 kk =  46 
v 8 kk.

3. Maatalousyrittäjän 
syntymäaika

Työtulon ja yrittäjänäolo
ajan lisäksi vaikuttaa maata
lousyrittäjän eläkkeen suuruu
teen myös yrittäjän syntymä
aika. Kun eläkettä kertyy 1 %  
toim intavuotta kohden ja yrit- 
täjänäolo vuosiksi ei lasketa 
toim intaa ennen 1. 1. 1970, 
muodostuisi vanhimpien ikä
luokkien eläke kohtuuttom an 
pieneksi, jopa täysin merki
tyksettömäksi. Tämän vuoksi 
on säädetty, että vuosina 
1905— 1926 syntyneiden 
maatalousyrittäjien eläke on 
22 %  eläkkeen perustana ole
vasta työtulosta mikäli toim in
ta maatalousyrittäjänä jatkuu 
M Y EL:n voimaan astumisesta 
siihen saakka kun yrittäjä 
täyttää 65 vuotta. Mikäli toi
m inta päättyisi ennemmin, on 
eläkkeen määrä sama suhteel
linen osa m ainitusta eläkkees
tä kuin eläkkeeseen oikeutta
vien kuukausien luku on koko 
em. tavalla laskettuun aikaan 
sisältyvien täysien kuukausien 
luvusta. Jos siis vuonna 1905 
syntynyt maatalousyrittäjä 
täyttää 65 vuotta 31. 10. 
1970, m utta luopuukin tilasta 
jo 31. 5. 1970, on hänen eläk
keensä 5 /1 0  22 prosentista 
eli 11 % . M ikäli maatalous
yrittäjä on syntynyt 1. 1. 
1920, olisi hänen toim ittava 
maatalousyrittäjänä 1 .1 . 1985 
saakka saadakseen täyden 22 
prosentin eläkkeen. Mikäli 
hän luopuu tilasta esim. 1 .1 . 
1975, laskettaisiin hänen eläk
keensä seuraavasti: täysi toi- 
minta-aika olisi 1 .1 . 1970—• 
1 .1 . 1985 eli 180 kuukautta. 
Toim inta on kuitenkin jatku
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Kosken T.l. luonnonsuojelu-toimikunta järjesti luontopolkukilpailun 
Hevonlinnan maastossa sunnuntaina 24.5. 1970. Kilpailussa oli osan
ottajia kaikkiaan yli 30. Kilpailua suosi kaunis sää ja kaikki mukana 
olleet olivat varsin tyytyväisiä tämän tapaisen kilpailun toimeenpanemi
seen. Hevonlinnan harjua pitkin kiemurtelevan polun varteen oli si
joitettu 20 erilaista tehtävää. Kilpailu käytiin kahdessa sarjassa ja 
luettelemme seuraavassa sarjojen parhaat: Yleinen sarja: 1. Kaino Tammi, 
2. Eero Nyhä, 3. Matti Virtanen, 4. E rkki N  yhä ja 5. Hannu Salonen. 
Nuorten sarja: 1. Harri Kuusinen, 2. Hannele Pietilä, 3. Unto Reinikai
nen, 4. Soile Välimaa ja 5. Iiris Lappalainen. Kuvassa kilpailijoita ja 

järjestäjiä Hevonlinnan harjulla.

"On ihanaa olla autuas!” 
L ah ja  K ittilä S u o m ista  
muistellen

nut vain 1 .1 . 1970— 1. 1. 
1970 eli 60 kuukautta. Eläk
keen määräksi saataisiin täten 
6 0 /1 8 0  eli 1 /3  22 prosentis
ta eli noin 7,33 %  eläkkeen 
perusteena olevasta työtulosta.

Käytännössä johtanee em. 
säännös siihen, ettei ainakaan 
vanhimpien ikäluokkien ole 
syytä luopua tilastaan ennen 
vanhuuseläkeikärajan täytty
mistä mikäli pyritään hankki
maan myös käytännössä tun
tuva M Y EL:n mukainen elä
keturva.

Vanhuuseläkkeen suuruus
Jo edellä on selvitetty millä 

tavalla m ääritetään eläkkeen 
perusteena oleva ja toisaalta 
eläkkeeseen oikeuttava työtu
lo. Samoin on selvitetty miten 
maatalousyrittäjä ansaitsee 
eläkettä yhden prosentin jo
kaista yrittäjänäolovuotta 
kohden M Y EL:n astuttua voi
maan 23 vuoden iästä lukien, 
poikkeuksena vuosina 1905—  
1926 syntyneet yrittäjät. Näin 
on selvitelty normaalin van
huuseläkkeen suuruuden mää
räytyminen. Edelleen on to
dettu  normaalin vanhuuselä
keikärajan olevan 65 vuotta, 
m utta mikäli yrittäjätoim inta 
jatkuisi eläkkeen saamisesta 
huolim atta, maksetaan eläk
keestä vain puolet. Ellei elä
kettä haeta heti 65 vuotta 
täytettyä, kohoaa vanhuuselä
ke vakuutusm atem aattisin pe

rustein kuten edellä on selvi
tetty. Erityisesti on huom atta
va että ns. peltojen paketointi 
katsotaan normaaliksi yrittäjä
toiminnaksi, joka siis alentaa 
vanhuuseläkkeen puoleen mi
käli yrittäjä saa samanaikaises
ti paketointikorvausta ja elä
kettä. Toisaalta saattaa pelto
jen paketointi olla työtuloa 
alentava »muu erityinen syy».

Työkyvyttöm yyseläkkeen  
suuruus

Työkyvyttömyyseläkkeen 
saamisperusteet on selostettu 
edellä. Työkyvyttömyyseläket
tä maksetaan m aatalousyrittä
jälle yhtä paljon kuin mitä 
hän saisi vanhuuseläkkeenä 
65 vuotta täytettyään mikäli 
olisi voinut jatkaa yrittäjätoi
mintaansa siihen saakka. Kos
ka jo 18 vuotiaat maatalous
yrittäjät kuuluvat M YEL:n 
piiriin otetaan eläkkeen suu
ruu tta  laskettaessa kuitenkin 
huomioon yrittäjänäolovuosien 
lisäksi ( ikävuodet 23— 65
M Y EL:n voimaan astumisen 
jälkeen) myös aika työkyvyt
tömyyden alkamisesta eläke
ikään, kuten edellä on yrittä
jänäoloajan yhteydessä selos
tettu.

Perhe-eläkkeen suuruus
Perhe-eläkkeenkin saamis

edellytykset on selostettu edel
lä. Perhe-eläkettä maksetaan

Tällä sytyttävällä lauseella 
tervehti kerran nuori koske- 
laisneitonen Lahja Kittilä se
täänsä, joka oli kirkonkylällä 
asioidessaan pistäytynyt tapaa
maan veljeään, heidän juuri 
palatessaan Perttulan suurilta 
evangeliumijuhlilta. Hän oli 
ollut isänsä ja äitipuolensa 
mukana, sukulaisissa yöpyen  
oli v iivy tty  matkalla peräti 
kolm e päivää. Lahja tyttönen  
oli iloinen ja onnellinen, sekä 
kerskasi julkisesti autuudes
taan. Uskonnollisuus oli ko 
din perintöä ja siksi yhä uu
delleen oli sitä vahvistettava  
käymällä innostavilla herätys- 
juhlilla jotka syvensivät hänen 
uskonelämäänsä.

Somerolla pidetyillä juhlil
la löysi hän myös elämän
kumppaninsa. Längsjon karta
nossa toimivassa maanviljelys- 
koulussa oli oppilaana eräs 
Johannes Suominen niminen 
nuorukainen, joka myös tapasi 
käydä hengellisissä juhlatilai
suuksissa. L ahja neitonen he
rä tti hänen huom iotaan pella- 
vapäisenä erittäin hyvä-äänise- 
nä laulajana. H änen kaunis, 
heleä sopraanonsa kaikui yli 
vanhimpien laulajien. Siitä se 
sitten alkoi ja jatkui, sekä mo
nilla juhlilla tavattiin. H äät pi-

edunsaajille (naisleski ja lap
set) saman verran kuin mitä 
edunjättäjä olisi saanut van
huuseläkkeenä 65 vuotta täy
tettyään. Eläkkeen suuruus 
riippuu kuitenkin toisaalta 
edunsaajien lukumäärästä. M i
käli edunsaajia on vain yksi 
(leski tai lapsi) on eläke vain 
puolet edunjättäjän eläkkees
tä. Jos edunsaajia on kaksi on 
eläke 3 /4  edunjättäjän eläk
keestä ja kolmelle tai useam
malle edunsaajalle maksetaan 
täysi edunjättäjän eläke.

M ikäli edunjättäjä on jo 
kuollessaan saanut MYEL-elä- 
kettä, saavat edunsaajat luon
nollisesti hänelle maksetun 
eläkkeen em. rajoituksin. Per- 
he-eläke jakaantuu lesken ja 
lasten välillä siten, että  leski 
saa siitä kaksi ja kukin lapsi 
yhden yhtä suurenn osan. Jos 
edunsaajia on leski ja kaksi 
lasta ja eläke olisi esim. 100 
m k /kk , saisi leski 50 mk ja 
kumpikin lapsista 25 mk kuu
kaudessa.

dettiin Halikkolan Kittilässä 
1907 syksyllä. Seurakunnan 
kappalainen past. L. Närvi 
toim itti nuorenparin vihkimi
sen lähimpien omaisten läsnä
ollessa.

Yhteinen taival alkoi. Suo
minen sai työnjohtajan paikan 
Kemiössä eräällä suurehkolla 
tilalla, josta vuoden päästä 
siirryttiin muualle. Lopulta 
hän kyllästyi ja hakeutui me
rimiehen am mattiin, seilaten 
kaukaisia maita myöden, vä
lillä palaten vähäksi aikaa per
heensä pariin. Sillä välin L ah
ja em äntä sai työskennellä tyt- 
töjensä kanssa ahkerasti, saa
dakseen perheelleen joltisen
kin toim eentulon. Merimies- 
am matti ei tiettävästi paljoa 
tuonut perheeseen lisätuloja. 
Taivaalliseen isään turvaten ja 
kovasti ponnistaen selvittiin 
sentään eteenpäin. Ensimmäi
nen maailmansota lopetti hä
nen merielämänsä ja hän aset
tuikin perheineen viljelemään 
pientiloja monissa lähiseudun 
pitäjissä, kunnes sitten päätyi 
vävynsä seurassa Forssaan, 
jossa omistivat Talsolan ky
lässä Saarimäen tilan.

Forssassa jatkui Lahja 
emännän uurastus herkeäm ät
tä perheensä parissa yli kolme 
vuosikymmentä. Hänellä oli 
nyt tilaisuus käydä yhä useam
min uskonnollisissa tilaisuuk
sissa, koska kirkko ja rukous
huone olivat lyhyen kävely
matkan päässä. Uskonnollinen 
toim inta heidän kodissaan oli
kin etualalla. Virsikirjan ja 
Siionin Kantaleen laulut oli
vat ahkerasti esillä.

Tuli heidänkin lähtö vuoron
sa kun elämän ilta saapui. En
simmäisenä saatettiin haudan 
lepoon Johannes Suominen, 
hänen poismenonsa vuosi oli 
1967. L ahja sai seurata mies
tään ja sai iäisyyskutsun lähes 
kolme vuotta myöhemmin. 
H änen sairautensa oli pitkä 
ja se päättyi ikuiseen uneen 
tämän vuoden tammikuussa. 
Poismenonsa tapahtui hiljai
suudessa, hän kesti kärsivälli
sesti sairautensa turvana pe- 
lastusvarmuus ja  usko iankaik
kiseen elämään, josta hän jo 
nuorena oli saanut iloita sa
nomalla: »On ihanaa olla au
tuas!»

L. I. V.
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Arvopaperisäilytys
Oy  Vehnä AB:n osakeanti

Oy Vehnä A b:n  tarjottua 
osakkeenomistajilleen mahdol
lisuuden lisäosakkeiden m er
kintään 9 markan kappalehin
taan, tulee osuuspankki hoi
tamaan arvopaperisäilytykses- 
sä olevien Oy Vehnä A b:n  
osakkeiden osakemerkinnän 
osakkeenomistajan puolesta.

N iitä henkilöitä, joiden Veh
nän osakkeet ovat pankkimme 
arvopaperisäilytyksessä ja jo t
ka eivät halua käyttää m er
kintäoikeuttaan, pyydämme 
ystävällisesti ilmoittamaan 
pankkiimme asiasta.

M erkittävien osakkeiden 
hinnan, 9 markkaa kapoale, 
tulemme nostamaan tileiltä 
helmikuun 1971 aikana.

Kosken T.l. Osuuskassa

Kohtaus Forssan 5 
torilta n. 60 v. sitten:

Oli ollut hyvä perunasyksy 
ja oli paljon mömmöjä tarjol
la. Eräs koskelainen maanäijä 
oli myymässä perunoita Fors
san torilla ja muijat valkkasi- 
vat perunoita. Kävi siinä yksi 
toisensa perästä tutkailemassa 
tavaran laatua. Yksi kysäisi:

»Haijooks ne perim ät ja?»
Äijä innostui kehaisemaan:
»Juu-u, kyllä ne vaan hai- 

joo.»
»Jaa, —  mahlankos mä si 

huoliakka, kun ne moskaks 
kiehuu.»

Tuli toinen ostaja ja kyseli 
taas perunain hajoavaisuutta. 
Äijä vahingosta viisastuneena 
keksi nyt sanoa:

»Ee-ei, ei ne haijoo yhtään- 
hiukkaa.»

»Ja semmosista perunoista 
mää en maksa m ittään, ko ei 
eles haijoo.»

Näin meni sekin kauppa si
vu suun. Kun sitten vielä kol
maskin muija tuli perunoita 
mulkkaamaan ja aikansa nuus- 
kittuaan taas kysäisi: »Onks 
nää perunat haijoovaisia?»

Äijällä alkoi jo sappi kie
hua ja kimmastuneena kar
jaisi:

»Jum alauta ne haijoo ja tek- 
kee m itä niille vaan käske
tään.»

( Lainaus Lounais-Hämeen
Joulujulkaisusta -69.)
Aurasen Kirjapaino, Forssa 1970

Tulojen ohjaaminen 
pankkiin
palkan, lapsilisän, kansaneläkkeen ja perhe-eläkkeen  
ohjaatte tilille jättämällä meille valtakirjan. Pyytäkää  
vain valmiiksi täytetty valtakirja virkailijaltamme.

TEL- ja LEL-eläkkeen ohjaatte pankkiin kätevimmin 
siten, että jo eläkehakemusta tehdessänne merkitsette 
osuuspankin nostopaikaksi. Jos jo saatte eläkettä, jät
täkää meille vain valtakirja, me huolehdimme lopusta. 
Tiesittekö muuten, että osuuspankissa autetaan ja neu
votaan eläkehakemusten teossa?

sairausvakuutuskorvauksen voitte ohjata pankkiin jät
tämällä hakemuksen meille edelleen toimitettavaksi 
sairausvakuutustoimistoon.

myös m aatalousyrittäjäeläkkeen tai yrittäjäeläkkeen  
voitte ohjata pankkiin. Kääntykää puoleemme kaikissa 
eläkeasioissa.

maatalouden suoritusten ohjaamisesta pankkiin me
netellään seuraavalla tavalla:
Metsää myydessänne merkintä myyntisopimukseen, 
teurastilityksistä mainitsette ostoasiamiehelle, maito- 
tilityksistä ilmoitus meijeriin, satorahoista puhutte osta
jalle. Näin menette/emällä saatte Teille kuuluvat ra
hat omaan pankkiinne, jolloin rahat ovat milloin hy
vänsä käytettävissänne, kun ne samalla ovat rahalai
toksessa, joka tukee omaa elinkeinoanne.


