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Joulu kutsuu  

ihm ettelyyn  

ja  kiitokseen

S aa tta a  hyv ink in  o l la ,  e ttä  kristi l l isen uskon 
tuom a siunaus on meille  ni in itsestään se lvää,  
että  asia on m ene ttäny t tuoreutensa. Katsom
me ehkä , että kristinusko kuuluu meikä lä is i l le  
i lm an muuta.

Emmehän va in  ole la ka n nu t ihmette le- 
mästä,  h äm m ästym ästä  ja  — ki it täm ästä?

»JOS ET OLIS TULLUT. . .»

Kristinuskon po lt top is te  on t ie tenk in  Jeesus 
Kristus, hän jo ka  ensimmäisenä jou luna  p a r i 
sentuhatta  vuotta  sitten synty i Beetlehemissä. 
E rit tä in  tervee ll inen a ja tuskoe on kysyä itsel
tään  ja  m ietiskellä  p e r in p o h j in ,  m il la inen  
m aa i lm a  olis i i lm an  N asa re t in  Jeesuksen syn
tym ää . Uskon, e ttä  useimmat Koskela isen lu 
k i jo ista kauhistu is ivat tutkistelunsa tuloksia.

Lauri P oh janpää  on m ietiske lly t sam aa ja  
lausuu:

»Jos et  o Us tu l lu t ,  Jeesus,
olis m aa i lm a  synkkä kuin tähde tön  yö,
m er i löis m e idän  umpeen,
olis ta istelu tu rha  ja  to ivo ton  työ.»

E läm ä i lm an V a p a h ta ja a  olis i kuin p u r je h 
tim ista vedenpaisumuksen tulvissa i lm an  että  
koskaan m ikään  lintu toisi nokassaan tuo re tta  
ö l jypuun  lehteä. Sella iset se ikat kuin länsi
m ainen sivistys p a rh a im m i l la a n ,  luku- ja  k i r 
jo itus ta ito , ta loude ll inen  nousu ova t  toisen as
teen kysymyksiä  suurimman edessä: ihmisen  
pelastuksen.

E L Ä M Ä N  MIELEKKYYS

Joulu, pääs iä inen  ja  he la to rs ta i  ova t  ta n a 
k a t  p y lv ä ä t ,  jo iden  varassa le p ä ä v ä t  kr is t i l l i 
sen uskon tä rk e ä t  a rvo t .  N e  vas taava t mitä  
merkitsee to ivo t tom a l le  m a a i lm a l le  Jeesus 
Kristus. Kenenkään  ei to d e l la k a a n  tarv itse  
vae l taa  i lm an  Jum a laa  ja i lm an to ivoa  m a a i l 
massa.

E läm ä llä  on mie lekkyys: saa e lää  Jum a laa  
ja  läh im m äis tä  rakastaen.

E läm ään  sisältyy suurin m ahdo l l inen  lo h d u 
tus: syntien anteeksisaaminen Jeesuksen p y 
hässä ja  kalli issa veressä. Syyll isyyskysymys  
ra tkeaa .

E läm ään  s isältyy myös n ä k ö a la  kuo lem an  
ra ja n  tuo l le  puo len : Jeesus vo i t t i  kuo lem an  
m ahd it .

P oh janpää  k i r jo i t ta a  i lonky l lä ise t,  onnell iset 
säkeensä:

»Sinä tu l i t ,  o i  Jeesus!
N o  us uude t ta iv a a t  ja  uusi maa.
Ja a rm on  ta iv a a n k a a r i
y l i  synkkien vetten kohoaa .»

V IIK O TTA IN E N  TO IVEM ATKA

Kun ihm inen a lk a a  aav is taa  jo tak in  kr is t i l 
lisen uskon a inu tlaa tu isuudesta , hän opette lee  
e läm ään  to t te levana  H erra l leen . H än tä  häve t
tä ä ,  e ttä  sydäm en a l t ta r i  e i  ole syttynyt. Ja 
ku itenk in  ju u r i  meille ky lm enne il le  on tu l lu t  
V a p a h ta ja  ja  jou lu !

Kuulia isuuden tie vie ja tk u v a a n  ju m a la n 
pa lve luse läm ään . K enenkään k i rkko m a tka  ei 
ole l i ian  p i tkä . Koskaan jum a lanpa lve lus  ei 
kestä l i ian  kauan . Sunnunta in  k irkko t ie  on v i i 
ko tta inen  to ivem a tka  si lle, jo ka  on lö y tä n y t  
p a rh a a n  ystävän, H erran . A rm on  evanke l ium i  
ja  a l t ta r in  sakram en tt i  m uodostava t arvo jen  
arvon.

»Miks, sydän, et p a k a h d u  ki itokseen!»

E i n o  L e h t i s a a r i
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Maanviljelijä Lauri Väi
nölän omaiset ovat toim itta
neet Koskelaiselle Väinölän 
ennen kuolemaansa nimen-

Lauri-Ilmari:

omaan lehden joulunume
roa varten laatim an kirjoi
tuksen, jonka julkaisemme 
seuraavassa:

Oliko koskelaisten vilja- ja  
halkomarkkinat Mellilässä 
vuosisatamme alkupuolella?

Kun tarkastelee tä tä  ky
symystä, niin on ilman 
m uuta vastaus myönteinen. 
Mellilän asema oli viljavan 
ym päristönsä puolesta erit
täin sopiva m aataloustuot
teiden m arkkinointikeskus 
jo vuosisatamme alusta al
kaen. Asemanseudusta oli 
m uodostumassa taajaväki- 
nen yhdyskunta, jonne vähi
tellen alkoi ilm aantua mo
nenlaisia palvelupaikkoja ja 
ostoliikkeitä. Näistä oli en
simmäisiä, kuinkas muuten, 
sekatavarakaupat. Vanhin 
liiketaloksi tehty lienee ol
lut Vienan-Karjalaissyntyi- 
sen M atti Lesojeffin raken
nuttam a, jossa oli monipuo
linen sekatavaraliike ja  hy
vä valikoima kangastavaraa. 
Häneltä saivat m onet »lauk- 
kuryssät», Vienan-Karjalai
set, »repputäydennystä» ja  
m aakunta sai monenlaista 
»värkkitäydennystä» silkeis
tä  villapaitoihin asti. Tämä 
talo siirtyi sittemmin, omis
tajan  kuoltua, perikunnalta 
Mellilän Osuuskaupalle ja 
siinä härjoitetaan edelleen 
kauppatoim intaa, tosin jo 
useasti korjattuna. »Karva- 
reita» eli nahkuriliikkeitä 
oli kaksittain, Tammiluoto 
ja  Hokka, suuruus- ja  
parem m uus j är j estyksessä 
mainitakseni. Tämä alku
lauseeksi, jatketaan sitten 
luetteloa m atkan varrella, 
kun päästään viljakaupan 
makuun.

Ensimmäisiä viljakaup
paa harrastavia oli Melliläs
sä Kalle Karus, kotoisin 
Loimaan K arsattilan Karuk- 
selta. Em äntänsä hän löysi 
Mellilän meijeristä, jossa 
täm ä toimi meijerikkönä. 
Varastotilat olivat aluksi 
pienet, m utta  suurenivat 
nopeasti, kun Osuusliike 
Hankkija rakennutti suu
ren viljavaraston ja  hän 
kelpuutettiin sen viljanosta- 
jaksi.

Olin siinä alle 10-vuotias, 
kun m inut jo kelpuutettiin

m ukaan toista hevosta aja
maan. Oli tavattom an jän
nittävää, kun pääsi hevosen 
ohjaimiin ja  sai istua tä r
keän näköisenä kuorm an 
»nokalla». Veimme talvisin 
asemalle halkoja, viljaa, jo
pa tulitikkuhaapaa. Nämä 
haapatukit olivat hankalia 
kuljettaa niiden liukkauden 
takia. Näköalat m atkan var
relta sekä itse asemanseu
dulta, olivat kovin kiinnos
tavia. Lähellä asemaa ole
vassa kylässä, Peräsuolia 
Raitalan ja  Kurpan taloissa 
pyöri toisinaan tuulimyllyt. 
Hevoset pelkäsivät niiden 
siipien viuhinaa ja  meinasi- 
vat vauhkoontua. Kotona 
m atkan jälkeen oli toisille 
paljon kerrottavaa ja  innol
la odotti seuraavaa matkaa, 
jossa voisi olla uusia elä
myksiä koettavana.

Ensimmäinen m atkani 
tässä hommassa oli kaura- 
kuorm aa vetävän hevosen 
ajaminen. Oli nim. puitu 
Mäen hevoskiertotappurilla 
kauroja, jossa sain koke
m usta hevosajossa. Isäni 
mielestä kaurasato oli ollut 
melkoinen ja  hän laski, että 
niitä riittää myyntiin. Niin 
sitä sitten tehtiin kuorm at 
aamuvarhaisella ja  valmis
tauduttiin  asemalle lähtöön. 
Hevosia valjastaessamme 
solui kuitenkin kangastieltä 
kymmenkunnan hevoskuor- 
m an jono ja  lasketteli liu
kasta Kankaan ahdetta koh
ti Isonperän aukeita. Ky- 
syinkin isältä: »keitä nämä 
aamuvarhaiset ovat». »Nä
kyvät olevan somerolaisia, 
jaa Huinan ja  Vitkan mie
het näkyy olevan m atkas
sa», vastasi isä. Mekin pää
simme jo matkantekoon. 
M utta somerolaiset saivat 
etum atkaa ja  saimme hei
dät kiinni vasta Isonperän 
puolella Metsänkulmalla 
jossa matkasim m e hännillä. 
Isä kävi ju tu ttam assa etum 
maisia ja  sitä riittikin p it
kään, sillä eivät olleet ta 

Arvoisa Kosken T.l. Osuuspankin jäsen

Osuuspankkimme sääntöjen tultua kuluvana vuonna 
uudistetuiksi korotettiin myös jäsenm aksu aikaisemmasta 
1,00 m arkasta 10,00 m arkkaan. Tästä seuraa, että myöskin 
vanhoilta jäseniltä tulee perittäväksi 9,00 m arkkaa lisää.

Kun uudet sääntömme on m erkitty kaupparekisteriin 
2.10.1970 ja  kun osuuspääoman korotus on johtokunnan 
päätöksen m ukaan suoritettava vuoden kuluessa osuus
pääoman korotuksen sisältävän sääntöjen muutoksen 
kaupparekisteriin m erkitsem isestä on korotus suoritet
tava viimeistään lokakuun 2 päivään mennessä 1971.

Korotuksen maksamiselle varattu  m ääräaika on melko 
pitkä, m utta osuuspankin johtokunta toivoo kuitenkin, 
että korotukset m aksettaisiin melko nopeasti. Suhteellisen 
pitkä m aksuaika on kuitenkin tahdottu  varata nimen 
omaan sen tähden, että kaikki vanhat jäsenet voisivat 
suorittaa osuusm aksunkorotuksen ja  säilyttää jäsenyy
tensä, sillä ne jo tka m ääräaikana jättävät osuusm aksun
korotuksen suorittam atta on katsottava eronneiksi.

Kosken T.l. Osuuspankki 
johtokunta

vanneet aikoihin, sillä ol
tiinhan sitä kaukaisia suku
laisia.

Kun kuorm at lähestyivät 
»tullia» tuli useita tieduste
lemaan m itä on isäntien 
kuorm issa ja samalla sateli 
kehotuksia, että »aja vaan 
meille siellä m aksetaan par
haiten». Jos ei heti myönty
nyt kuiskattiin: »meillä
m aksetaan pari kymme- 
nysosaa penniä enemmän, 
ajakaa vaan meille.» Näin 
kävi täm ä viljakauppa ja 
kuorm at tyhjenivät toisen
sa jälkeen ostajien laarei- 
hin. Isä ohjasi hevosemme 
Juho Tuomolan aitan vie
relle. He olivat ennestään 
tu ttu ja, sillä Tuomola oli 
siirtynyt Koskelta, jättäen 
talonpidon, ostaen huvilan 
Mellilässä ja  harjo itti ai
kansa kuluksi viljakauppaa. 
Somerolaiset veivät kuor
m ansa Karukselle ja  Tuo
miselle. Nämä olivat etu
päässä silloin, kun noteerat
tiin viljan hintaa, kunnes 
Vihtori Tuomola ilmestyi 
viljakauppiaaksi. Kauran 
hinta oli 60-vuotta sitten 9 
pennin kahta puolta. Maail
m ansodan puhjettua elo
kuussa 1914 nousi viljan 
hinta vuosi vuodelta voi
makkaasti.

Paras viljanostaja Melli
lässä oli Vihtori Tuomola. 
Hän oli myös Loimaalta, 
Piltolan Yli-Tuomolan poi
kia, oli tullut asemamiehek- 
si Mellilään, innostui liike
mieheksi ja  menestyi mai
niosti. Asemamiehenä olles
saan teki jo halkokauppaa,

m utta jä tti kokonaan ase
mamiehen toimen ja  antau
tui kokonaan liike-elämälle. 
Hän oli hyvin perillä osta- 
jiensa vaatim uksista ja  sai 
m arkkinoitua kaikenlaisen 
viljan. Viljelijöiltä hän osti 
viljan sitä toisinaan katso
m atta. Siihen aikaan uskot
tiin vielä puhum ista. »Sa
nasta miestä ja  sarvesta 
härkää», pidettiin kunnias
sa.

Koskella oli eräitä erin
omaisia viljataloja, joista 
riitti myyn ti viljaa vaunun- 
lastittain, näistä m ainitsisin 
mm. Tapalan Postit, Talo- 
lan Seppä, m onet Sorvaston 
talo t ja  Liipolan Ylitalo, 
jonne tuli erinomainen isän
tä  Somerolta Vihtori Man
ni kun nuorin lapsista Hil
da sai talon nimiinsä. Tosin 
viljaa, ainakin kauraa käy
tettiin, kotonakin verrat
tain  paljon, sillä ostoväkire
hun käyttö oli vielä varsin 
vähäistä. Vaikka löytyi kyl
lä isäntiä jo tka laskivat, 
että kauran vaihtaminen 
öljyväkirehuihin oli erittäin 
kannattavaa.

Kosken m aamiesseura jo
ka on 70 vuotias, otti voi
m akkaasti kantaa karjan- 
ruokintakysymyksiinkin. 
Ensimmäinen karjanäyttely 
pidettiin 1903 ja  näyttely- 
alueena oli nykyisen matka- 
huollon alue ympäristöi
neen. Silloisen näyttelyn pa
ras lehmä lypsi 400 kg. nur
killa, vieläpä 2000 kg:n tuo t
tanut lehmä oli palkintosi
joilla.

Viljaa siis viljeltiin voi-
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m akkaasti, m utta  vähällä 
lannoituksella. Karjaa ruo
kittiin ja  pidettiin nälkäruo- 
kinnalla. Näistä epäkohdis
ta  etupäässä karjatalouteen 
kohdistuneena käytiin vil
kas ja  varsin valaiseva kes
kustelu voimallisin sana
kääntein osuusmeijerin ke
vätkokouksessa Nuortentu- 
vassa, jossa m eijerin silloi
nen isännöitsijä Kosken 
herra Joh. Nyberg, selvitteli 
meijeriin tuotujen maitojen 
m äärää ja  laatua. Puheen
johtajana toimi M attilan 
herra agr. M. Grönfors, jo
ka antoi ensimmäisen pu
heenvuoron isännöitsijälle. 
Kosken herra alkoi esityk
sensä tapansa m ukaan ri- 
vakkaasti ja  hän lasketteli 
kuin myötämaata, kas näin: 
». . . te ruokitte lehmänne 
niin huonosti, ettei ne lypsä 
m ittään ja  se, mikä niitten 
takapäästä tippuu on niin 
köykäst, et tuuli vie sen.» 
Hän jatkoi: »käyttäkää hy
vät jäsenet lehmillenne kau
ran lisäksi myös öljyväkire- 
huja, silloin saatte parem 
pia tuotoksia lehmistänne 
ja  peltonne kasvavat pa
remmin.»

Puheenjohtajana toimi
nut M attilan herra aikoi jo 
lyödä nuijan pöytään ja  ju 
listaa keskustelun päätty
neeksi, koska ei kukaan 
pyytänyt lisäselvityksiä, 
m utta sitten nousikin eräs 
mies takapenkissä ja  alkoi 
kovasti viittoilla. Puheen
johtaja huomasi täm än ja 
sanoi: »mitäs se Nummelii
ni siellä viittoilee, ei täm ä 
m ikään huutokauppa ole.» 
»Herra Mattila, saiskos 
suunvuoroo.» »No saahan 
sen» sanoi puheenjohtaja. 
Nummeliini alkoi puhu
maan: »mää pistän ro testin, 
ei se niin ole kun Kosken 
herra sanoo, ettei pellot 
kasva. Kyl m un peltoni 
vaan kasvaa kun mää lyön 
talikon haaralt lehmän lan
taa, eikä sitä kerkiä tuulet 
lennättäm ään kun mää 
kynnän sen koht piiloon.» 
»Älä sää Nummeliini ven
koile», huusi Kosken herra 
tuoliltaan. Samassa pau
kahti puheenjohtajan nuija 
ja  keskustelu päättyi tähän.

Eksyimpä vähän syrjä
hyppyyn, m utta  to tista ja  
todenperäistä asiaa sekin 
oli. Halkom arkkinoista piti 
vielä pakista. Ehkä kerron 
siitä lyhyesti. Kas tähän ta 
paan: Isäni kertoi kun hän 
alkoi m etsää harventaa,

niin hän onnistui saamaan 
uskollisia hakkuumiehiä 
työhönsä. Oli torppari Ahl- 
roos, itsellismies Mikko 
Karppi ja  Juha Mäkinen. 
Viime m ainittu palveli mo- 
ninaita vuosia Kosken kar
tanossa navettamiehenä.

Näiden hakkaam ia halko
ja  sitten kuskailimme tal
visaikaan Mellilään. Ostajia 
siellä oli useitakin. Paljon 
niitä välitti Kalle Lammi
nen, joka oli myös koske- 
laissyntyinen. Hän oli vä
hän »kinu» maksamaan, pi
ti siis osata tekniikka, että 
sai kaupan syntymään. Kos
kelaisissa taloissa, ainakin 
Tapolan, Hongiston, Liipo- 
lan ja  Tauselan kylien koh
dalla oli m äärättöm ästi koi- 
vumetsää. Hyvä koivuhalko 
oli kysyttyä lämmitystarkoi- 
tuksiin kaupungeissa ja  
asutuskeskuksissa. Koivu- 
halon hinta oli vaihteleva. 
Halosta sai n. 60 v. sitten 
3,5—5 m k m 3:ltä asemalle 
vietynä. Puu oli halpaa ja  
tarjon ta  runsasta.

Olen koettanut kertoa 
Teille m itä koettiin, että 
voitiin puhua siitä, että kos
kelaisilla oli sittenkin vilja- 
m arkkinat Mellilässä.

Siunaa joulumme Herra
Taas joulua kohta juhlitaan, lahjoja parhaita annetaan. 
Minä käännän katseeni ylöspäin, sieltä joululahjoja pyy
dän näin.

Oi synny sä Jeesus lapsonen, minun sieluni tyhjään sei- 
mehen. Se täytä H erra valollas, anna nähdä siinä sun 
taivahas.

Ei ollut se paikka silloinkaan, kun synnyit sä tänne maail
maan, Sun syntymäpaikkasi arvoinen, se oli vain talli ja 
seimi sen.

Ja kuitenkin tie täjät itämaan, sen löysivät tuoden lahjo
jaan. Kun oli heillä matkallaan, niin kirkas tähti oppaa
naan.

Siis anna sen tähden vieläkin, valaista tieni ja  polkunikin. 
Kun saavutan m atkani m ääränpään, et pääsisin myös sua 
kiittämään.

Ja myös luo vanhusten, sairaitten, käy heidänkin joulunsa 
siunaten. Kun om at voimat jo uupuvat, ojenna kätesi siu
naa vat.

Taidan tähän taas lopettaa, toivottaa joulua rauhaisaa. 
Kaikille jo tka saavat sen, kotiinsa taas täm än Koskelaisen.

IM

Oheiset kuvamm e ovat 
Osuusliike Maapohjan 
uuden, ajanmukaisen  
elintarvikehallin avajais- 
tunnelmista.
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Entisajan kansanmiehiä — 

koneenhoitaja Friberg

Muistini alkupäässä hää
m öttää jonkinlainen kajas
tus pitäjässä toimineesta 
»valkjasahasta» eli ns. Vin- 
kon sahasta. Se sijaitsi Pai- 
mionjoen varrella, vastapää
tä  Koskenkartanoa tai pa
remm in sanottuna sen myl
lyrakennusta. Vanhemmat
kaan eivät enää muista, mil
loin saha aloitti toim intan
sa, m utta täm än vuosisadan 
puolella se vielä sahasi. 
Kunnes toim inta jostain 
syystä väheni ja  tyrehtyi lo
pulta kokonaan. Toiminnan 
loppuminen tiesikin mel
koista puutetta valmiista 
puutavarasta. Lisäksi hy
vään alkuun päässyt tukki- 
puitten myynti oman p itä
jän  sahalla loppui koko
naan. Rakennuslaudasta tu 
likin näinollen melkoinen 
pulma. Monet kävivät sa
haamassa tai ostamassa lau
to ja Im palan sahalta Kuus- 
joelta. Turvauduttiim pa vie
lä vanhaan hyvään »Kinnas- 
koskeen» pahemman puut
teen poistamiseksi.

»Valkjasaha» työllisti par
haina aikoina monia työnte
kijöitä, joista osa saatiin 
om asta pitäjästä, m utta  am 
m attitaitoa vaativat työnte
kijät tuotettiin  muualta. 
Eräs vanhemmista sahan 
ammattimiehistä, koneen
hoitaja Friberg asettui asu
maan paikkakunnalle. Hän 
oli vuokrannut Tuimalan 
Jallin m aalta tontin, rakensi 
siihen talonsa ja  teki siitä 
veropäiviä taloon sovitun 
m äärän vuodessa. Niinpä 
vielä elossa oleva Pribergin 
nuorin tytär, rouva Anna 
A j alin muisteleekin että 
hän niitä veropäiviä isän 
m ukana oli suorittam assa. 
Koneenhoitaja Friberg, jol-

Verokalentereja on vielä 
saatavana 3,00 m arkan kap
palehintaan.

Kosken T.l. Osuuspankki

la oli täm ä ruotsalainen su
kunimi kulki kansan suus
sa suomennetussa muodos
sa »Riiperi» nimisenä, ja  
mekin sanoimme häntä Rii- 
periksi.

»Valkjasahan» toiminnan 
loputtua kävi Riiperi monia 
vuosia Somerolla Rautelan 
Knaapin sahalla koneita 
käyttämässä. Keväät ja  syk
syt hän eleli kotikonnullaan 
ja  kasvatti lapsirikasta per
hettään. Riiperi jutteli jos
kus ylpeydellä lapsistaan, 
varsinkin pojistaan sillä ne 
olivat monet hyvissä ase
missa ja  auttoivatkin van
hempiaan milloin raha — 
milloin vaatelähetyksillä.

Riiperillä oli 6 poikaa, 
joista eräs Jussi-niminen 
kuoli nuorena ja  5 tytärtä, 
joista nuorin rouva Anna 
Aj alin vielä elää. Toisten 
tyttöjen nim et olivat Hilda, 
Olga, Lyyli ja  Helmi. Pojista 
taas Vihtori oli Taalinteh- 
taalla Kemiössä työnjohta
jana, Kustaa oli Pietarsaa
ressa tullilaivan päällikkö 
ja  niinkuin Riiperi sanoi: 
»Tulee turkasen hyvin toi
meen» Jussi taas oli etevä 
kynämies, hän määräili sa- 
hahommissa mm. Rautelan 
Knaapin sahan isännöitsijä
nä. Kalle oli työssä Kosken- 
kartanossa ja  Venne hää- 
räili milloin m itäkin työtä 
ilmaantui.

»Valkjasaha» lopetti toi
mintansa, m utta työntekijät 
jäivät. Sahalla oli myös 
kauppa ja  pitkään sitä kut- 
suttiinkin »sahanpuodiksi» 
vieläpä senkin jälkeen, kun 
sahaa ei enää ollut olemas
sakaan.

Koneenhoitaja Riiperi 
hoiteli tilapäistöitä siellä 
sun täällä kun jäi työttö
mäksi »Valkjasahasta». Pit
kään hän oli talvisin Some
ron Rautelan Knaapin sa
han koneenkäyttäjänä, sa
man »firman» hommissa 
missä Jussi poika oli kau
pallisena johtajana.

Tulimme tuntem aan tä
m än Riiperin sedän kun isä 
osti 1912 onkapannun tap- 
pureineen ja  hän tarvitsi 
sen pannun käyttäjäksi asi
antuntijan apua. Isä kään
tyi asiassa Riiperin puoleen, 
ja  niinpä sitten miehestä tu 
likin meille vakituinen ko
neenkäyttäjä vieläpä silloin
kin, kun isä jo osasi itsekin 
sitä käyttää. Riiperi oli ys
tävällinen lupsakka mies ei
kä hän pauhannut ja  to ru
nut meitä poikia, vaikka me 
joskus olimme ehkä liian
kin innokkaita »apulaisia», 
kun Riiperi sitä konetta 
käytti. Syksyisin kun puin
tiaika lähestyi käski isä jon
kun meistä pojista mennä 
katsomaan, jos Riiperi taas 
kerkeis sitä konetta käyttä
mään, ja  Riiperi oli aina 
valmis tulemaan. Talvisin, 
kun m etsätie Kankaalle oli 
ajettavassa kunnossa, kyy
dittiin Riiperi hevosella 
meille ja  puintien loppues
sa taas kotiin. Riiperin koti
puutarhassa oli paljon ome
napuita, ja  syksyllä omenien 
kypsyttyä tarjoili hän meil
le niitä, ne olivat suuria ja 
hyvänmakuisia. Pärekoppia 
oli Riiperi myös m estari te
kemään. Joskus talvella, 
kun hän tuotiin taloon jo 
edellisenä päivänä ennen 
puintipäivää, m entiin m et
sään pärepuita hakemaan. 
Riiperillä oli »silmää» löy
tää hyvä pärepuu ja  siitä 
niitä tulikin kymmenittäin.

Kerronpa siitä, kun ne 
»tappurivehkeet» ostettiin 
Väinölään, koska ne osal
taan kuuluvat tähän ju t
tuun, ja  koska sitäonkapan- 
nua ei ilman Riiperiä olisi 
saatu käymään.

Kankaan isännät päätti
vät kesällä 1912 ostaa »tap
purivehkeet». Osuuskunta 
perustettiin  hyvän yhteis
ymmärryksen vallitessa. 
Isä valittiin tekem ään sen 
tilaus Turun Maamiesten 
kaupasta. Isä tilasi Turku
laisen konepajan tekemän 
makaavan 8 hv. höyryko
neen ja  Svea merkkisen pui
makoneen jonka sisarukset 
Vesta ja  Göta olivat sa
m aan sarjaan kuuluvia. 
»Tappurivehkeet» tuli tila t
tua, m utta hinnasta ei tie
detty etukäteen ollenkaan. 
E räänä syyskuun päivänä 
samana vuonna toi posti il
moituksen, että »tappuriveh
keet» olivat saapuneet Mel
lilän asemalle ja  ilmoitus

hinnasta samalla. Isälle tuli 
kiire saada isännille tieto 
asiasta ja  vehkeitten kuljet
tam isesta Kankaalle. Kun 
isännät sitten kokoontuivat 
Väinölään ja  saivat kuulla, 
m itä koneet maksaa, niin 
yksi toisensa perästä luopui 
aikeesta, koska hinta oli 
liian kallis. Niinpä sitten kä
vi että isä jäi yksin tappu- 
r  eineen.

Isä lähti kiireesti M artti
lan Säästöpankista lainaa 
pyytämään, koska Koskella 
ei ollut pankkia ja  itsellä- 
kin oli lompsa ohkanen. 
M arttilasta ei lainaa voitu 
myöntää ja  isä m atkusti 
Turkuun pankkien ovia kol
kuttelemaan. M utta turha 
oli sekin reisu. Isällä meni 
jo mieli matalaksi, ajatteli 
jo »tappurivehkeitten» ta
kaisin lähettäm istäkin. Me
ni kuitenkin uudelleen 
M arttilaan ja  lopulta jä r
jestyi vekselilainaa, m utta 
se korko vaan oli kova. 
Myöhemmin, kun laina vuo
den kuluttua tuli m aksetuk
si oli isä mielissään siitä, et
tä  naapurit jäivät pois siitä 
»porukasta» ne olisivat aina 
siinä olleet »sanomassa».

Mellilän maantie, joka sii
hen aikaan oli pahainen 
»niittytie» oli liian pehmeä 
»tappurivehkeitten» kulje
tukseen ja  niinpä onkapan- 
nu tuotiin Huovintietä Kan
kaalle 6 hevosen vetämänä. 
Tappuri taas kaksiosaisena 
kahdella hevosella.

Me pojat odotimme niit
ten saapumista kuin kuuta 
nousemaan. Lopulta ne tu 
livatkin suurella kolinalla 
ja  vietiin paikalleen. Naapu
rin isännätkin tulivat ihm et
tä  seuraam aan ja  ihm ettele
mään vaikka eivät uskalta
neet »porukkaan» tulla.

»Tappurivehkeet» saatiin 
paikalleen m utta sitten me
nikin isällä sormi suuhun, 
kun se pannu piti panna 
käyntikuntoon.

Isä oli saanut kuulla Rii- 
peristä erinomaisena kone- 
miehenä ja  saikin hänet 
asennustöihin ja  niinpä 
»tappurivehkeet» olivat pai
koillaan juuri sopivasti kun 
ruista piti puida. Kyllä ne 
olivatkin komeat vehkeet, 
höyrypannu se siinä oli 
m ustana ja  kiiltävänä sille 
varatussa laudoista tehdys
sä kopissaan ja  keltaiseksi 
m aalattu puimakone m aka
siinin puolella vankasti lat
tiaan ruuvattuna. Tappurin 
kyljessä komeili suurin
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Sukunimien valintaa
ennen Linnankoskea

kirjaim in »Maamiesten 
Kauppa O. Y. Turku».

Muistan kuin eilisen päi
vän, kun ne »tappuriveh- 
keet» pantiin ensikerran 
käyntiin, siinä oli oikein 
jännitystä ilmassa. Uteliaita 
naapurin isäntiä ja  emän
tiäkin oli saapunut paikalle 
sitä ihm että katsomaan. 
Riiperillä oli tapana huutaa 
aina kun hän pani höyryn 
päälle että »Sormet pois». 
Hetki oli juhlallinen, ja  kun 
isä sitten alkoi syöttää ru 
kiin jalallisia tappurin ki
taan ja  jyvät alkoivat valua 
säkkiin, oli naapurienkin 
myönnettävä, e ttä  hyvät on 
vehkeet jos maksaakin. Isä 
ei kuitenkaan kantanut kau
naa naapureille jo tka olivat 
hänet pettäneet, vaan otti 
heidänkin viljansa puita
vaksi. Niinpä »tappuriveh- 
keet» jyrisivät sinä syksynä 
ja  vielä talvellakin melkein 
joka arkipäivä puiden omia 
ja  naapureitten viljaa. Rii- 
peri oli uskollisena koneen
käyttäjänä koko talven, et
tei kotia paljoa ehtinyt, ai
na hyväntuulisena ja  leikkiä 
laskien.

Pannun suojaksi tehty 
lautakatos osottautui pak
kasilla liian hataraksi, ja  
niinpä Riiperi rakensi seu- 
raavana syksynä pannulle 
hirsistä oikean huoneen, oli 
pakkasillakin mukavampi 
käytellä. K erran syksyllä, 
kun puitiin ru ista ja  siinä 
tarvittiin  enempi »onkaa» 
laittoi Riiperi, kun mentiin 
päivälliselle puita pannun 
pesään, ettei onka laskisi. 
Kun sitten päivälliseltä pa
lattua tultiin jälleen puinti- 
hommiin, olikin höyry nous
sut luvattoman korkealle. 
Jostain syystä ei varavent
tiili toim inut ja  räjähdyk
sen vaarakin oli olemassa. 
M utta Riiperi tunsi koneen
sa, otettiin pannun kyljestä 
eräs laatta irki ja  sen alta 
lyijytulppa, joka laskikin 
höyryn taas alas. Vaara oli 
vältetty ja  puintitouhut voi
vat alkaa.

Koneenhoitaja Friberg oli 
niitä vaatim attom ia entis
ajan kansanmiehiä, josta 
voisi sanoa, että hänen pa
rissaan viihtyi. Kosken oma 
poika koneenhoitaja Fri
berg kuoli 1929 Koskella.

Alkuosan tästä  m uistel
m asta k irjo itti vähän en
nen kuolemaansa Lauri 
Väinölä (3.6.-1970). Lisä
si ja  k irjo itti lopun vel
jensä Yrjö Väinölä.

Johannes Linnankoski sai 
v. 1906 — Snellmanin 100- 
vuotissyntymäpäiväksi — ai
kaan jättiläism äisen nimien 
suomalaistuttamisen. Mut
ta Koskella T.l. eräät nuo
ret hantvärkkärit m uutti
vat nimensä jo  viime vuo
sisadan puolella. Penttisen 
kaupasta ostetun olutkoril- 
lisen vierellä eräs suutari 
sekä värjärinkisälli ja  rää- 
tälinkisälli ottivat uudet 
nimet. Matti =  suutarille 
otettiin nimeksi Salminen, 
m utta värjärinkisällistä 
tehtiin am m attinsa m ukai
sesti Vyhtinen ja  räätälin- 
kisällistä Värkkinen. Uudet 
nimet käytiin ilm oittam as
sa kappalaiselle ja  sillä oli 
kaikki kunnossa. Sama 
kappalainen m erkitsi k ir
konkirjoihin myöskin vara
rikon tehneen Isontalon Mi
kon uudeksi nimeksi Mikko 
Väkivalta. Nimi johtui siitä, 
että Mikko oli hum alassa 
käyttäytynyt väkivaltaisesti 
ja  sai siitä käräjillä sakkoa.

Kun Mikon lapset sitten 
menivät kansakouluun, sa
noi opettaja, ettei Väkivalta 
-nimi sovi sukunimeksi, jo
ten se on muutettava. Niin 
sitten pappilassa pyyhittiin 
uusi sukunimi yli ja  tilalle 
m erkittiin Tammelin.

M utta sitten oli paljon 
henkilöitä, joilla ei ollut 
sukunimiä ollenkaan. Heitä 
nim itettiin isien nimien m u
kaan Juhonpojiksi tai Kal
len tyttäriksi. M utta kansa 
ei tä tä  tapaa omaksunut. 
Halikkolassa Papinojan ny
kyisellä paikalla oli pienen 
pieni mökki, jossa asusti 
Matti-niminen mies Leena- 
nimisen vaimonsa kanssa. 
Heitä kutsuttiin  Matin Lee
naksi tai Leenan Matiksi. 
P itäjän keskustassa asui 
niinikään pienen pienessä 
mökissä Heikki niminen 
mies, joka viimeisinä vuo
sina elätti itseään Talolan 
ja Hongiston kansakoulu
jen »klapimestarina». Hä
nelläkään ei ollut sukuni
meä, joten häntä kutsuttiin  
yleisesti Hannan Heikiksi 
ja  hänen vaimoaan Heikin 
Hannaksi.

Halikkolan Juliaan Kari- 
naisista vävyksi tullut Uu- 
den-Värrin Matti veljineen 
oli niin »uudenaikainen» et
tä  m uutti nimensä Tähti
seksi. Turun ruotsalaisessa 
lyseossa m uutettiin Heikki 
Ali-Liipolan nimi Hedber- 
giksi ja  Oskari Yli-Liipolan 
nimi Hjerpeksi. Kun vii
m eksim ainittu osti myö
hemmin Kittilän Koiviston,

V. Lehtisen vasta valmis
tuneen tavaratalon ajan
mukaista elintarvike
osastoa.

otti hän sukunimekseen 
Uutela. Kittilän Oskari puo
lestaan osti kotinsa Kan- 
kaantakustan ja  m uutti su
kunimekseen talon mukaan 
Väinölä. Jättälän Uudenta- 
lon pojat olivat vieläkin 
uudenaikaisempia. Maiste
riksi lukenut Juho Eeli otti 
sukunimekseen Nurmi, 
m utta toiset veljet valitsi
vat sukunimet Koski, H ur
me ja  Manner. Vain kotita
lon saanut poika pysyttäy
tyi Uutenatalona,

Suuressa nim enm uutossa 
1906 nimien valinta oli pe
rinpohjaisen harkinnan tu 
los. Koskelainen pastori 
Ludvig Nikanderilla oli eh
dolla m onta ihmeellistä ni- 
meä ja  hän päätyi nimeen 
Närvi (josta heti paikalla 
syntyi sanaleikki, että hän 
olisi »seurakunnan sär
vin»), Opettaja Anton Ver
ner Blom, sotamiehen poi
ka, otti nimen Saraja. Kant
tori Grönholm m uuttui 
Paasmäeksi, m utta  suntio 
Kaarlo Digertiä ei millään 
voimalla saatu suom enta
maan nimeään. Jos joku oli
si keksinyt jo silloin nimen 
Tiuri, olisi nimi varmasti 
m uuttunut Snellmanin 100- 
vuotispäivänä.

K.
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Lokakuun 16 päivänä 1970 vieraili Kosken T.l. Osuuspan
kissa aasialaisten ja afrikkalaisten stipendiaattien m uo
dostama osuustoimintaseminaari. Vieraat viipyivät Kos
ken T.l. Osuuspankissa runsaat kaksi tuntia. Vierailun 
aikana selvittivät Kosken T.l. Osuuspankin edustajat Orvo 
Puolaviita, Veikko Manner, Seppo Pakkanen ja Urpo Kin- 
nala maaseutuosuuspankin tärkeimpiä toimintamuotoja, 
laina-aikoja, vakuuksia, jäsenyyden m erkitystä ja monia 
muita käytännön pankkityöhön liittyviä kysymyksiä.

Vieraat olivat Malesiasta, Koreasta, Intiasta, Filippiineiltä, 
Ceilonista, Cambiasta ja Tansaniasta. Tulkkeina ja semi
naarin suomalaisina isäntinä olivat mukana Eero Vuo
risto Kulutusosuuskuntien Keskusliitosta ja Pentti Num- 
m ikaski E-instituutista.

Mainittu seminaari oli ennen Suomen vierailuaan opis
kellut muutaman kuukauden Ruotsissa ja seminaarin m u
kana olivat myös heidän ruotsalaiset isäntänsä.

Seminaarin osanottajat ovat kotimaissaan melko näky
vissä asemissa. Lyhyen vierailunsa aikana he ehtivät tehdä 
runsaasti visaisia kysymyksiä. Vieraina he olivat välit
tömiä ja miellyttäviä piristäen Kosken T.l. Osuuspankin 
lokakuista arkipäivää.

Oheisissa kuvissa vieraita ja heidän isäntiään.

Minun 
ajatuksiani

Minulla on koti, ja  kotini 
pihalla kasvaa suuri koivu. 
Se on nähnyt ja  taistellut 
monet myrskyt, m utta  kai
ken se on kestänyt ja  kes
tää yhä. Sen perustus on ni
m ittäin  vahva. Sen juuret 
menevät kallioon asti ja  sii
tä  joka suuntaan leveälle. 
Se ei paljon horju  eikä hää
ly. Sen oksat tosin häälyvät 
ja  tuljuvat kovin, m utta  ne
kin kestävät kun ovat run
gossa kiinni.

Katselen tä tä  koivua ja  
vertaan sitä elämääni. Jee
sus sanoo: »Minä olen puu 
ja  te olette oksat.» Myrskyt 
pyörittävät m eitä ja  sielun

vihollinen ahdistaa. Me pel
käämme ja  vapisemme, 
m utta  silloin m eitä koetel
laan. Onko meidän perus
tuksemme vahva? Kun vain 
pysymme lujasti puussa 
kiinni, se on vahva eikä 
petä.

Olen m onta kertaa ollut 
suuressa hädässä ja  tuskas
sa, m utta  aina kestänyt, 
kun Jeesus on ollut turva
na. Hän yksin voi auttaa. 
Olen huutanut hänelle mon
ta  hätähuutoa. Aina hän on 
auttanut ja  auttaa yhä. On 
suurta Jum alan armoa, kun 
meillä on tällainen turva
paikka. Kun vihollinen ah
distaa meitä, saamme sanoa 
hänelle: »Jeesuksen Kris
tuksen ruum is ja  veri on 
minun edestäni annettu  ja 
vuodatettu.» Kyllä hän var
m asti lähtee kiusaamasta.

Urho Ylhäisi

Kosken T.l. Osuuspankki toivottaa 

Hyvää Joulua ja 

Onnellista U utta Vuotta 

kaikille asiakkaille ja ystäville
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Kosken T.I. tarkkailuyhdistyksen 

toiminnasta 1969—1970
Päättynyt toimintavuosi oli toinen, 1. 6. -68 voimaantulleen 

uuden ohjesäännön mukainen. Rasvakokeet tehtiin edelleen 
meijerin laboratoriossa, myös utaresairauksien tarkkailua 
on suoritettu. Maatalouskeskuksen antam ien ohjeiden m u
kaan karjantarkkailijat kävivät tiloilla joka toinen kuukausi 
ottam assa koem ittaukset ja  suorittam assa kirjanpito- ja  neu
vontatehtäviä.

Vaikka toim inta uudessa muodossa on mennyt melko 
tyydyttävästi on epäkohtiakin olemassa. Aihetta moitteille 
antaa laskentakeskuksen hitaus, myöskin on sattunut tule
m aan virheellisiä tuloksia.

Karjanom istajien ja  tarkkailukarjakoiden ottam inen 
näytteiden välillä ei ole sattunut sanottavia eroja.

Tarkkailuvuoden lopulla suoritti karjatalousteknikko 
Maila Lehtiö maanviljelysseurasta, tarkastuksen kaikissa 
piireissä, todeten työn tehdyksi melko kiitettävästi.

Uuden ohjesäännön on todettu  vähentäneen karjantark- 
kailusta johtuvaa työtä, näin ollen on kiinnostus lisääntynyt 
tarkkailutoim intaan.

Kosken Tl tarkkailuyhdistyksessä oli täm än vuoden alus
sa m ukana 141 tilaa, joista 4 uutta, tosin peltojen paketoi
misen ja  karjasta  luopumisen takia on tarkastusvuoden alus
sa eronnut 16 tilaa.

Tarkkailupiirejä on kolme. Kaikki piirit ovat käsittäneet 
47 tilaa. Virkailijoina ovat toimineen l:ssä  piirissä 1.3.-70 
saakka Rauha Laaksonen (eronnut om asta pyynnöstään) 
siitä lähtien Leena Nyholm. 2:ssa Eini Taponen ja  3:ssa 
Helena Nyholm. Laskentakeskus käyttää num erointia 12, 13, 
ja 14.

Tarkkailuyhdistyksen m uusta toim innasta mainittakoon 
yhdessä osuusm eijerin kanssa järjeste tty  onnistunut tupailta 
aprillipäivänä 1.4. -70. Tupaillassa puhui Kosken oma poika 
professori Antti Luhtala Pellervo-Seurasta. Maidonhoitokil- 
pailun palkinnot jakoi m aidonhoidontarkastaja Lea Järvi.

J u lk a is e m m e  s e u r a a v a s s a  t i l a k o h ta i s e t  tu lo k s e t  y l i  
200 k g  v o i r a s v a a  t u o t t a n e i s t a  k a r jo i s t a :

Koskelaisten hovirunoilija 
oli Isontalon Mikko.

Pitäisikö järjestää kilpai
lu »Tohterin Mikkoa» eli 
Isotaloa koskevista kaskuis
ta? Oman kertom ansa m u
kaan hän oli »niin uuden
aikainen mies että ensim
mäisenä Koskella teki kon
kurssin». Sen jälkeen hän 
eleli pienen pienessä mökis
sä pappilan tienhaarassa, 
nykyisen M aapohjan talon 
paikalla ja  elätti itseään 
»pienillä palveluksilla». 
Hän olikin monitaitoinen 
mies. Niinpä toimi hän kos
kelaisten »hovirunoili jana
kin». Hän teki pienestä 
m aksusta pilkkalauluja, jo
ta  laulettiin tu ttu jen  sak- 
sanpolkkien sävelillä. Kaup
pias Teeren palveluksessa 
oli kuvankaunis konekuto- 
ja, johon pitäjän  nuoret 
miehet olivat ihastuneet. 
M utta m enestystä oli vain

soittajapojalla, jonka voim
me nim ittää vaikka Lauri 
Lehtoseksi. Pojat maksoi
vat Mikolle ja  hän teki p it
kän laulun, joka alkoi seu
raavasti: »Teeren kankuri 
se postiin kulkee ja  astuu 
niin taitavasti; Lehtosen 
Lauri se veräjällä seisoo ja  
suuta on korviin asti . . .»

Siihen aikaan oli yleisenä 
käsityksenä, että jos laulun 
tekijä panee itsensäkin m u
kaan tekeleeseensä, ei saa 
kunnianloukkauksesta sak
koa. Kun kelloseppä Koski
nen osti kissoja niiden nah
kojen vuoksi, toimi Isonta
lon Mikko hänen apumiehe- 
nään niitä nyljettäessä. 
Näin Teeren kankuria kos
kevaan lauluun tuli seuraa
vanlainen loppusäkeistö:

»Koskinen se kissaa nyl
kee ja  Tohteri pitää nuo
raa; Koskinen ärjäisee Toh- 
terille, että vedä se kontti 
suoraan».

-lä.

O m i s t a j a leh . lu k u ro tu m a ito a voir. %

1. P e lto la  Arvo 1,7 Ay 5137 285 5,5
2. K ö n ö n en  Ja a k k o 1,7 Ay 6012 280 4,7
3. Ja lli  M ikko 10,3 Ay 6717 278 4,1
4. N a u m i I lk k a 8,1 Ay 6482 275 4,2
5. N ik k i A arne 5,7 Ay 6596 270 4,1
6. L evonen  M atti 6,7 Ay 6018 268 4,5
7. V irtan e n  A aro 3,9 Ay 5692 268 4,7
8. M ikko la  E ero 2,2 Ay 5770 261 4,5
9. A lhaisi O lavi 8,6 Ay 5873 256 4,4

10. K a n asu o  Arvo 7,9 Ay 5873 249 4,2
11. N au m i P e n tti 9,9 Ay 5469 249 4,6
12. V ä lim aa  A n tti 7,9 Ay 6055 249 4,1
13 .Lähde L au ri 2,3 Ay 5686 244 4,3
14. N iem in en  A llan 3,9 Ay 5806 241 4,2
15. S in to n en  Aulis 4,0 Ay-sk 5583 241 4,2
16. M an n e r V eikko 2,6 Ay 5731 239 4,2
17. L eh tilä  V ilho 4,9 Ay 5322 239 4,5
18. S a a r i  P e n tti 8,8 Ay 5205 239 4,6
19. N u m m ela  Alpo 6,0 Ay 5009 238 4,2
20. O llinen  P aavo 6,2 Ay 5322 237 4,5
21. T o ivonen  K eijo 10,1 Ay 5551 236 4,3
22. K a tte lu s  A llan 5,7 Ay 5212 236 4,5
23. K u ja la  V äinö 6,5 Ay 5618 234 4,2
24. H a av is to  K u s ta a 8,8 Ay 5552 234 4,2
25. K ä r r i  N. p e r ik 9,1 Ay 5206 234 4,5
26. H a a p a n e n  Y rjö 4,3 Ay 5264 233 4,4
27. U u s itu p a  M a tti 7,5 Ay 5923 232 3,9
28. H a av is to  I lm a ri 6,1 Ay 5743 232 4,0
29. R a h k o n en  M a rtti 3,5 Ay 5361 232 4,3
30. O llinen  V eikko 2,9 Ay 4960 232 4,7
31. A hola L au ri 3,3 S k 4708 232 4,9
32. P a lo m ä k i Oiva 6,6 Ay 5234 231 4,4
33. B e ran g e r  M a rtti 9,0 Ay-sk-Pr 5090 230 4,5
34. N u o tila  R eino 4,1 Ay 5459 229 4,2
35. H o k k a la  S iiri 6,5 Ay 5221 227 4,2
36. K u lm a  U nto 8,4 Ay 5042 227 4,5
38. Aho Sulo 10,3 Ay 5565 226 4,1
39. P e llo n p e rä  P au li 2,7 Ay 5341 226 4,2
40. S u o m in en  A atam i 6,6 Ay 5260 226 4,3
41. U o tila  E sk o 6,1 Ay 5211 226 4,3
42. Ja lli  M ark k u 15,1 Ay-Pr 5207 226 4,3
43. P e n tti lä  E sk o 5,9 Ay 4958 224 4,5
44. S a a r i  E rk k i 14,1 Ay 5086 223 4,4
45. M ik o la  Jy r i 6,4 Ay 4984 222 4,5
46. T u it tu  V ilho 5,2 Ay 5042 221 4,4
47. L aak so  E eli 5,2 Ay 4939 221 4,5
48. K o sk in en  L au ri 3,9 Ay 4956 219 4,4
49. A arn io  S ig rid 2,4 Ay 4625 219 4,7
50. S ep p ä  T o rs ti 3,0 Ay 5093 218 4,3
51. S im o la  Ja a k k o 9,1 SK -Pr 4423 217 4,9
52. T am m in e n  U uno 7,6 Sk 4968 216 4,3
53. K u ja la  V eikko 8,0 Ay 4885 215 4,4
54. A n ttila  H a n n u 4,8 Ay 4969 214 4,3
55. V ä lim aa  Ja a k k o 5,4 Sk 4960 214 4,3
56. U u te la  V äinö 8,0 Ay 4951 213 4,3
57. V irtan e n  M a tti 15,1 S k 4364 213 4,9
58. S a lo n en  R aim o 4,8 Ay 5199 212 4,1
59. H e in o n en  R eino 11,9 Ay 5039 211 4,2
60. R in ta la  V äinö 3,6 Ay 4803 210 4,4
61. H o k k a  A arne 15,7 Ay 4739 210 4,4
62. B a k m a n  R eino 3,6 Ay 5110 209 4,1
63. L ah tin en  R eino 4,3 Ay 5071 209 4,1
64. K u lo  T oivo 9,6 Ay 4988 209 4,2
65. T u o m in en  A arne 6,1 Ay 4718 209 4,4
66. L u h ta la  U nto 4,1 Ay 4584 209 4,6
67. T u o m in en  T oivo 6,3 Ay 4469 209 4,6
68. T u o m in en  V äinö 4,1 Ay 4892 208 4,3
69. U u s ita lo  Y rjö 3,9 Ay 4873 208 4,3
70. V ä h ä ta lo  Ja n n e 7,3 S k 4287 208 4,9
71. P u o la  v iita  Orvo 8,9 Sk-Ay 4662 207 4,4
72. P a tja s  Ja a k k o 4,8 Sk 4563 207 4,5
73. L am m i S v a n tte 8,7 Ay , 5130 206 4,0
74. M äk in en  H an n es 7,3 Ay 4886 206 4,2
75. R a ita n e n  Sylvi 5,0 Ay 4816 206 4,3
76. V ä h ä ta lo  T ap io 7,8 Sk-Ay 4488 206 4,6
77. N u rm i Aim o 3,4 Ay 4446 206 4,6
78. V irtan e n  Ja a k k o 4,5 Sk-Ay 4250 205 4,8
79. H e in o n en  N ik o lai 3,7 Ay 4927 203 4,1
80. N yho lm  T auno 4,0 Ay 4805 203 4,2
81. R e im an  J. p e rik . 7,5 Ay 4531 202 4,5
p2. A n ttila  A rvo 7,7 Sk 4439 202 4,6
83. M u tk a la  E ero 6,1 Ay 4640 201 4,3
84. P o s ti p e rik . 7,5 Ay-Sk 4301 201 4,7
85. V ir ta n e n  T im o 4,5 Sk 4141 201 4,9
86. T u o m o la  K ai 6,9 Ay 4505 200 4,4
87. H e in o n en  F ra n s 3,2 Sk 4441 200 4,5
88. T ak a m a a  Paavo 2,1 Ay 4355 200 4,6
89. A altonen  P e n tti 6,0 Ay 4316 200 4,6
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NIIN MAAILMA 
MUUTTUU

Eräissä lehdissä on ollut 
jopa sivun laajuisia kuval
lisia selostuksia siitä, m iten 
Kosken nuortentuvalla 
tanssitaan lauantaisin oi
kein kahdessa kerroksessa. 
Tätä taustana pitäen kiin
tyy huomio Aulis Ojan ker
rontaan Kosken T.l. seura
kunnan historiassa: »Poik
keuksellisen paljon huomi
ota kirkko kiinnitti ns. ky- 
länjuoksuun eli nuorison 
tapaan kokoontua kyliin 
pelamaan ja  juomaan. Täl
laisen menon estämiseksi 
Kosken kirkonkokous tuo
mitsi vuonna 1788 4 talolli- 
senpoikaa, 1 sotamiehen, 1 
sepän ja  3 renkiä m aksa
m aan 4 killingin sakon ko
koontum isesta rukouspäi- 
vän iltana Talolan Sepälle; 
samalla annettiin Sepän 
isännälle varotus.

Vuonna 1792 sakotettiin 
seitsemää Väärmälän, Vä- 
häsorvaston, Tuimalan ja  
Patakosken kylistä kotoisin 
ollutta talollisenpoikaa, 
torpparia ja  reservisota- 
miestä siitä, että he olivat 
oleskelleet vielä klo 8 illal
la kolm antena adventtisun- 
nuntaina Vähälläsorvastol- 
la. Ja 1800 tuom ittiin neljä 
nuorukaista jalkapuuhun 
kylänjuoksusta ja  meluami- 
sesta Partelan Äyräpään 
torpassa. Tohtori Ojan to
team uksen m ukaan tällai
set rangaistukset näyttävät
kin lopulta tehonneen kos
ka myöhemmissä rovastin 
tarkaustuksissa »todettiin 
kylän juoksu jo melko vä
häiseksi».

Niin silloin. Nyt ilmoite
taan lehdissä tarkoin aika
taulut, milloin linja-autot 
kokoovat nuoria »kylän- 
juoksuun» Kosken Nuor- 
tentuvalle.

SIMALAN ÄMMÄSTÄ  
TIEDOT TALTEEN

Emme tiedä, toimiiko 
Kosken nuorisoseuran yh
teydessä vielä kotiseututoi- 
m ikunta, m utta  jos toimii, 
sen pitäisi suorittaa ja tku 
vasti kansantietouden ke
räilyä. Yhtenä keräilyn ai
heena voisivat olla tie täjät 
ja  parantajat. Niinpä Kos
keltakin käytiin paljon 
M arttilassa kyselemässä sa
la ttu ja  asioita Simalan Em 

m alta (vai oliko se Ämmäl
tä). Hän katsoi viinasta sa
lattu ja  asioita. Nämä ker
tom ukset pitäisi koota tal- 
lelle. Näytteeksi eräs esi
merkki: Halikkolan M atti
lassa oli Paija-niminen koi
ra, joka oli Maija-emännäl- 
le ylen rakas. Tämä koira 
hävisi sitten tuntem atto
malla tavalla. Koiran häviä
m inen kävi siinä m äärin 
Maijan hermoille, että hän 
käveli Simalaan asti Em 
m alta lemmikkinsä kohta
loa kysymässä.

Em m a katsoi viinasta ja  
selitti, että koira oli m en
nyt lähes kilometrin pää
hän ketunhaaskalle ja  tu l
lut siellä ammutuksi. Hän 
selitti tarkoin am pujan tun
tom erkit ja  sanoi senkin, 
että koira on haudattuna 
talon lantakasaan . . .

Tuntomerkkien m ukaan 
Maija kävi sitten erään naa
purin nuorenmiehen puheil
le ja  kysyi koiransa kohta
loa. Asianomainen tietysti 
kielsi syyllisyytensä jy r
kästi.

Asianomainen nuorukai
nen m atkusti sitten Ame
rikkaan, m utta käytyään 
tuonnottain kotimaassaan 
sanoi hän, e ttä  Simalan 
Em m aa koskevat tiedot pi
täisi ehdottom asti koota 
talteen, sillä hän oli todel
linen tietäjä. Amerikankävi- 
jä tunnusti e ttä  hän oli 
M attilan Maijan Paija-koi- 
ran am punut luulottelema- 
naan kettuna. Mies sanoi, 
e ttä hänen olisi pitänyt asia 
tunnustaa Maijalle sekä ta r
jo ta  korvausta koirasta, 
m utta nuorena sitä on ihmi
nen turhan  arka.

U.

Maanviljelijä Aatos Aalto 
on to im ittanut Koskelaisel
le seuraavan huutokauppa- 
ilmoituksen, jonka hän oli 
löytänyt 21.10.1911 ilmesty
neestä Turun Sanomien nu
m erosta.

SUURI MAATILAN  
HUUTOKAUPPA

Julkisella torstaina 1 p:nä 
helm ikuuta 1912 klo 2 i.p. 
itse paikalla toimitettavalla 
vapaaehtoisella huutokau
palla, tarjo taan  myytäväksi 
Tilanom istaja Claes de 
Pant- vainajan perillisille 
kuuluva

Kosken kartano

Kosken kappelissa Turun 
läänissä 22 km. Mellilän 
asemalta Turun-Toi jalan 
rautatien varrella. Tilaan 
kuuluu Kosken yksin säte- 
rirustholli ja  sen kanssa 
yhteisviljelyksessä olevat 
Nokkalan ja  Mikkolan pe
rintö-, ja  Haalin, Nakin, 
M artin ja  Anttilan augment- 
titilat Vähäsorvaston kyläs
sä, yhteensä 21/* m antt.

Tilan koko pinta-ala on 
n. 3000 t. a. josta n. 500 t. a. 
voimaperäistä peltoa talon 
omassa viljelyksessä ja  n. 
300 t. a. 15 torpparille jä te t
tyä m aata, jotka vuosittain 
tekevät veroa 355 mk. kä
teisestä 1. 938 mies- ja  290 
naistyöpäivää omassa m u 
assa, paitsi elonkorjuupäi- 
viä ja  asemamatkoja. Sitä
paitsi on 20 t. a. hyvää luon
non niittyä ja  laajoja vilje
lyskelpoisia hakamaita.

Tällä kauniilla ja  hyvin 
rakennetulla tilalla eläte
tään nykyisin 100 lehmää, 
5 härkää, 30 hiehoa, 25 va
sikkaa, 24 hevosta ja  n. 60 
sikaa.

Metsässä on noin 40.000

runkoa, jotka 14 jalan pääs
tä  täyttävät 6 tuum aa ja 
enemmän, sekä hyväkasvui
nen nuori metsä.

Tilaan kuuluu 2 talon vie
ressä olevaa, vesiputousta, 
joista toinen käyttää jauho- 
myllyä, jossa on kolme kivi
paria ja  ryynilaitos, toinen 
on vuokrattu pois. Hyvä 
osuusmeijeri on 1 km. pääs
sä talosta.

Tilaan, jonka ostaja saa 
haltuunsa 14 p. m aaliskuuta 
1912. on kiinnitetty hypo- 
teekiyhdistyksen myöntämä 
laina, josta vielä n. 70.000 
mk. on m aksam atta. Myy
jä t pidättävät itselleen 
m uutam an tunnin mietintö- 
ajan  tarjousten  hyväksy
m istä tai hylkääm istä var
ten ja  on hinnasta 60.000 
mk. suoritettava heti ta r
jouksen mahdollisesti hy
väksyttyä ja  loppuosasta 
asetettava pätevä vakuus. 
Lähempiä tietoja antaa 
suullisesti tilan vuokraaja 
ja  kirjallisesti allekirjoitta
nut pyyd. toimitsijamies.

Pekka Wasz. 

(H.4356)11350 Os: Loimaa.

Rauhallista 
Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta. 
Osuuspankki

A urasen  K irjapaino, Forssa  1970


