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Autokoulu
Koskelle

Autokouluniohtaja Sim o Salm inen ja autokoulunopettaja Rainer 
N urm inen tutkimassa yhdessä koulun oppilaitten Paula Kale- 
niuksen, Antti H urrin ja Aaro Virtasen kanssa opetuskalustoa.

Koulupäivä on alkamassa ja opettajat tekevät merkintöjä ajo- 
päiväkirjaan ennen Turkuun lähtöä, jossa osa ajo-opetuksesta 
annetaan, ja jossa myös suoritetaan insinööriajo.

Koskella aloitti viime huhtikuun lopulla toi
m intansa Simon Autokoulu. Koulun omistaa ja  
sitä johtaa autokoulunopettaja Simo Salminen, 
joka on hankkinut tarvittavan pätevyyden Auto 
ja  Koneliike Vihannon autokoulun opettajana 
Loimaalla. Toisena opettajana Simon Autokou
lussa on turkulainen autokoulunopettaja Rainer 
Nurminen.

Uudessa autokoulussa on alusta pitäen ollut 
runsaasti oppilaita. Oppilaat ovat olleet tyytyväi
siä opetukseen ja  myöskin siihen, ettei autokou
luun tarvitse lähteä Loimaalle tai Saloon.

Insinööriajo ja  myös suuri osa ajo-opetuksesta 
tapahtuu Turussa. M atka Turkuun on luettava 
hankaluudeksi, m utta  vastapainona tälle haitalle 
on m ainittava etuna se, e ttä  ajo-opetusta saadaan 
nimenomaan Turussa, jonne on sitten mukava 
poiketa senkin jälkeen, kun ko rtti on saatu, sillä 
ovathan paikat sitten jo tu ttu ja  eikä tarvitse tu r
haan pelätä kaupunkiliikenteen vilkkautta.

Nyt kun autokoulu on saatu paikkakunnalle, 
käy ajokortin  hankkiminen entistä kätevämmin. 
Samalla on paikkakunnalle hankittu  lisää työ
mahdollisuuksia. Autokoulunjohtaja Simo Salmi
nen on tyytyväinen lupaavaan alkuun, sillä oppi
laita on ollut runsaasti ja  ensimmäiset uudet ajo
kortit on jo saatu.

Ajo-opetusta annetaan kuorma-autolla ja kahdella henkilöautolla.

»Koskelainen» toivottaa uudelle yritykselle 
parhainta onnea ja  menestystä.
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Voidaanko maidon valkuaisprosenttia 
jalostuksella muuttaa?

Voivuoren madaltamisek
si puhuttiin  paljon maidon 
valkuaisen ottam isesta mai
don hinnoittelun perusteek
si. Asia ei kuitenkaan ollut 
noin vain järjestettävissä, 
koska ei tiedetty millä ta
valla se vaikuttaisi maidon 
hintaan, eikä maidon ras
vaakaan voida pitää ta r
peettomana. Ei ole tu tk ittu  
tarkem m in sitäkään, min
kälaisia lehmien valkuais- 
prosentit yleensä ovat, ja 
ovatko maidon rasva- ja 
valkuaisprosentti riippu
vuussuhteessa toisiinsa näh
den. Lisäksi on paljon mui
ta  tutkim attom ia seikkoja. 
Nyt kun voivuori on kadon
nut, ei maidon valkuaispi
toisuudesta maidon hin
noitteluperusteena enää ole 
taas puhuttu.

Kosken T.l. Tarkkailuyh
distyksessä on tehty val- 
kuaism äärittelyjä kolmen 
vuoden ajan, alussa m uu
tam a koe vuodessa ja  nyt 
päättyneenä tarkkailuvuo
tena säännöllisesti joka toi
nen kuukausi. (Koskella on 
tiettävästi ainoa tarkkailu
yhdistys koko Suomessa, 
m issä valkuainen m äärite
tään.)

Kokeissa on ollut m uka
na yli 160 Ay ja  45 Sk-son- 
nin tyttäriä, yhteensä noin 
1.000 lehmää. Tuloksia voi
daan pitää jo jonkinverran 
suuntaa antavina. Kun päät
tyneen tarkkailuvuoden tu 
lokset ennätetään laskea, 
saadaan mukaan paljon 
myös nuorien sonnien tyt
täriä, joilla vastaisuudessa 
on enemmän merkitystä. 
Saatuja tuloksia on verrat
tu  karjan  keski-valkuaiseen. 
Valkuaiskiloja ei ole las
kettu. Jos asia kiinnostaa 
Kotieläin j alostusyhdistystä, 
ja  laskentakeskus laskee 
valkuaiskilot, saadaan ta r
kempia tuloksia ja  Koskel

la suoritetuista kokeista 
voisivat hyötyä muutkin, 
kuin koskelaiset karjanja- 
lostajat.

A-ryhmässä sonnien Rei
lu-Jääkärin ja  Ahvenan
maan Asserin tyttärien mai
don valkuaispitoisuus oli 
selvästi alle keskivalkuais- 
prosentin, kun taas Yliky- 
län-Isaskar ja  Huhkolan Lu
ja  ovat jonkin verran nos
taneet valkuaispitoisuutta. 
Aivan poikkeuksen muo
dostaa Teijon Kruunu, m in
kä tyttärillä lähes poik
keuksetta maidon valkuais
pitoisuus on karjan  keski
arvoa parempi. Vaikuttaa 
siltä, että myös Ylikylän 
Isaskarin suvulla on perin
tötekijöitä, jotka paranta
vat maidon valkuaispitoi
suutta.

B-ryhmässä ovat sellaiset 
paljon käytetyt sonnit kuin 
Aarteen-Seiska, Härmälän- 
Hara, Karimon-Laturi, Luo- 
lalan-Lalli, Forssan-Hahim, 
Manasse, Kumpuharjun-Il- 
ja, Nevalan-Meteori ja  Roi- 
vaalan Asko nostaneet mai
don valkuaisprosenttia. Rei
m an ty ttäriä oli erittäin  pal
jon mukana, ja  kaikkien 
valkuaisprosentti oli huo
m attavan korkea. Reimaa 
voidaan pitää kaikista son
neista parhaana valkuais- 
prosentin nostajana, kun 
taas Aretin jälkeläisillä oli 
valkuaisprosentti keskimää
räinen tai sen alle.

C-ryhmän sonneista ovat 
valkuaista nostaneet Kala- 
sen-Ministeri, Metsäsimo- 
lan-Kenraali, Konnun-Mars- 
ki, Pyhänsuun-Sarastus, 
Puotilan-Akseli, Simolan- 
Mola sekä Tertin-Luja. Tä
m än ryhm än parhaaksi 
osoittautui Mullin-Aatto, 
jonka ty ttäret olivat keski
m äärin parempia, kun taas 
Kärkän-Iken ty ttä re t osoit
tautuivat maidon valkuai

sen suhteen keskimäärää 
huonommiksi. Mäkelän- 
Okea, jonka ty ttäriä oli joi
takin mukana, voidaan pi
tää valkuaisen suhteen 
neutraalina sonnina. Oke on 
Kärkän-Iken poika ja  sen 
emä on Reiman tytär. Voi
daankin olettaa Reiman tä
tä  kautta vaikuttaneen mai
don valkuaiseen.

D-ryhmän Mäkimattilan- 
Inssiä, jonka ty ttäret ovat 
poikkeuksellisen hyviä, voi
daan pitää myös valkuaisen 
suhteen hyvänä sonnina. 
Useilla sen tyttärillä oli kar
jan  keskivalkuaista parem 
pi tai sama valkuaispro
sentti. Jos valkuainen olisi 
laskettu kiloina, olisi Inssi 
selvästi paras, sillä sen tyt
tärien m aitom äärät ovat 
korkeita. Valkuaiseen edul
lisesti ovat vaikuttaneet 
myös Karimon-Elu, Kanka- 
re-Emil, Jaakkolan-Justus, 
Nasser, Niemen-Jokke, Nie- 
men-Mixtus, Passin-Hurja, 
Päkas-Ispan, Riihiviidan-Se- 
tämies, Riihiviidan-Vesa, 
Soinin-Ilmarinen ja  Sorpo- 
Max. Tässäkin ryhmässä il
menee selvästi sonnien pe
rinnöllinen vaikutus.

Sk-sonnien 1. ryhmässä 
Tahdon tyttärillä oli val
kuaisprosentti karjan  kes
kim äärää parempi. Valku
aispitoisuutta kohottavasti 
vaikuttivat myös sonnit Ja
lo, Kesto, H erttua ja  Tuu- 
rin-Nuija.

Sk-sonnien 2. ryhmässä 
Mäli, Mestari, Hermes, Ri- 
kun-Samu, Ali ja  Rymy ovat 
vaikuttaneet edullisesti m ai
don valkuaisprosenttiin.

Sk-sonnien 3. ryhmässä 
ovat sonnit Aatu, Ahtokka, 
Alkun-Aapo, Allu, Erka, 
Heppu, Iitun-Ukko, Irhak- 
ka, Koitos, Lokka, Tolari ja  
Visu joko nostaneet mai
don valkuaispitoisuutta tai 
pitäneet sen samana.

Vaikka maidon valkuais
pitoisuus johtuu myös ruo
kinnasta ja  poikima-ajasta, 
osoittaa saatu aineisto sen 
olevan kohotettavissa jalos
tuksen avulla, koska m ää
rätyt sonnit ovat selvästi 
nostaneet valkuaisprosent
tia ja  periyttäneet täm än 
ominaisuuden myös pojil
leen, kun taas jo tkut toiset 
sonnisuvut ovat vaikutta
neet valkuaispitoisuutta 
alentavasti. Toisaalta on 
nähtävissä, ettei rasvapro
sentilla ja  valkuaispitoisuu
della ole m itään säännön
m ukaista yhtenevyyttä tai 
keskinäistä riippuvuutta 
toisistaan.

On ihmeteltävää, että mai
don valkuaisen tarkkailu 
on jäänyt kokonaan sivuun, 
kun rasvaa on tarkkailtu  jo 
seitsemänkymmentä vuotta 
ja  valkuainen on kuitenkin 
ravintona aina ollut välttä
m ätöntä ja  vähintään yhtä 
tärkeää kuin rasvakin. Mik
si valkuaisen m äärittäm i
seen on lähdetty Koskella 
johtuu siitä, e ttä  karjan- 
tarkkailun uusiminen teki 
sen mahdolliseksi. Kokei
den teko suoritetaan nyt 
osuusmeijerin laboratorios
sa, m issä myös valkuainen 
voidaan m äärittää. Kiinnos
tus valkuaisen m äärittäm i
seen on johtunut toisaalta 
myös siitä, e ttä  Koskella 
valm istetaan juustoa ja  mi
tä  enemmän maidossa on 
valkuaista sitä enemmän 
siitä saadaan juustoa ja  
sitä taloudellisempaa juus
ton valmistus on meijerin 
yksityisille jäsenille. Koske
laisessa karjantarkkailussa 
on valm istauduttu tulevai
suuteen kaiken varalta.

V. M.
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Muistelmia Salomaan mammasta 
ja vähän pappastakin

Salomaan Mamma oli 
m uuttanut tänne Tauselan 
metsäkulmalle v. 1900, ja  
oli täällä hyvin tärkeä hen
kilö. Hän oli sellainen kaik
kea osaava ja  hyvin avulias 
ihminen. Salomaan Mam
m aa tarvittiin  siitä alkaen 
kun lapsi oli syntymässä tä
hän maailmaan ja  aina sii
hen saakka, kun tuli m uut
to ajasta ikuisuuteen. Hän 
tuli pesemään ja  laittam aan 
arkkuun kuoleman vierail
tua talossa. Tällaiset 50—70 
vuotiaat hän on täällä päin 
melkein kaikki ottanut vas
taan tähän maailmaan, en
kä ole kuullut, että ketään 
häneen käsiinsä olisi synny
tyksessä kuollut. Vielä syn
nytyksen jälkeenkin hän 
kävi monena päivänä kyl
vettäm ässä maailmaan aut- 
tam iaan pienokaisia. Kun 
lapsi oli ehtinyt viikon, pa
rin ikäiseksi, niin melkein 
kaikki hän myös toim itti 
pyhälle kasteelle ja  ainakin 
m uutam ia jonkun toisen 
kanssa vuoroin kantaen 10 
kilometrin m atkan kirkolle 
saakka. Hän täytti myöskin 
uskollisesti sen m istä pap
pi tapaa kum m eja varoit
taa, huolehti siitä, e ttä  lap
set saivat kristillisen kasva
tuksen. Hän piti pyhäkou
lua lähes 30 vuotta ja  mel
kein yksistään. Meitä oli 
täällä siihen aikaan paljon 
nuorta polvea. Muistan hy
vin, että hän oli oikea las
ten ystävä, ei niin pientä 
poikaa tai tyttöä tu llu t
kaan, ettei hän olisi kahvia 
keittänyt, kuka kerran hä
nen luokseen poikkesi.

Kerrankin kuulin äidin 
mainitsevan Salomaahan 
m enostaan, m utta hänen 
piti m ennä sinne m eiltä lap
silta salaa. Minä en kuiten
kaan antanut tällä kerralla 
pettää itseäni, vaan otin 
varaslähdön ja  istuin jo Sa
lomaan pöydän päässä, kun 
äiti tuli. Salomaan Mamma 
vähän ihmetteli ja  kysyi,

että tulinko yksin. Minä 
sanoin: »Kyllä äiti perähtä, 
he vi porhaan ruokaa en- 
hin.» Olin silloin vielä niin 
pieni, etten osannut sanoa 
s-kirjainta. Sillä aikaa, kun 
äiti ruokki porsaitaan, mi
nä jo juoksin näkym ättö
miin. Kun äiti sitten peräs
sä saapui, löi hän käsiään 
yhteen ja  sanoi; Onko toi 
kakara jo täällä, ja  minä 
kun tulin vielä m etsän kaut
ta  salaa, ettei lapset näkisi.» 
Mammalla oli kahvi jo mel
kein valmista ja  hän sanoi 
äidille, että me olimme jo 
paljon puhuneet asioita. 
Salomaan Mamman kahvi 
maistui sikälikin erikoisen 
hyvältä, että hänellä olivat 
pöydässä aina erikoisen 
suuret toppasokerin palat, 
kun ne kotona tahtoivat ol
la hyvin pieniä.

Salomaan Mamma auttoi 
naapureitaan ja  kyläläisiä 
hyvin moninaisissa asioissa. 
Kun joku tarvitsi apua kan
gasta puihin pantaessa tai 
lehmän vaikeassa poikimis- 
tapauksessa, niin kaikessa 
Mamma oli taituri. Aina 
tällaisissa tapauksissa juos
tiin Mammaa hakemaan, ja 
kun hän oli hetken tu tk i
nut ja  käännellyt syntyi sii
nä vasikka tai tuli joku 
muu am m attihenkilöä vaa
tiva työ suoritetuksi. Kan
kaista vielä puheen ollen oli 
tunnettua, että Salomaan 
Mammalla oli monen pas- 
maisia kaiteita, ja  mielihy
vin hän niitä lainaili.

Edellä on puhuttu  pel
kästään Salomaan Mam
m asta, m utta  kyllä se Salo
m aan Joosekin oli hyvin 
kysytty mies. Hän oli vesi
pum ppujen tekijä. Vesijoh
dot olivat siihen aikaan 
suuritöisiä, sillä ne tehtiin 
m äntytukeista pitkäteräi- 
sellä kairalla kairaamalla. 
Kun oli vähänkin matkaa, 
piti panna useampi tukki 
peräkkäin. Vesipumppujen 
ja  vesijohtojen teossa oli

syksy yleensä sesonkiaikaa. 
Silloin yleensä vasta havait
tiin, että karja tulee sisään, 
eivätkä vesilaitteet toimi. 
Pum puntekijää tultiin jos
kus kaukaakin hakemaan, 
koska poikkesivat m eiltä
kin kysymään, m issä täällä 
se pum ppum estari asuu. 
Vesi oli lakannut juokse
m asta tai sitten oli uusien 
laitteitten valmistamisesta 
kysymys. Nykyisin ovat 
puiset putket ja  pum put 
jääneet jo kokonaan museo
tavaraksi. E ri m etallit ja 
muovi ovat korvanneet 
puun niin putkissa kuin 
pumpuissakin.

Salomaan Joosen kuole
m asta ta itaa olla siinä neli
senkymmentä vuotta ja 
Mamman kuolemasta suu
rin piirtein puolta vähem
män. Salomaan Mamma 
asui yksin miehensä kuole
m an jälkeen Salomaan suu
ressa tuvassa. Hän ei pe
lännyt varkaita eikä m urha
miehiä. Hänen turvansa oli 
ikiaikojen Jumala. Jum ala 
myös varjeli häntä, koska 
hänelle ei m itään pahaa 
koskaan tapahtunut. Siu
nattu  on sellaisten ihmisten 
muisto.

Vanhoja naapureita muis
tellen.

I. M.

Vanha juttu 
sinuttelusta

Kiteeläiset tekivät äsket
täin ehdotuksen, että otet
taisiin käytäntöön suoma
laisten kesken yleinen si
nuttelu. Asia ei ole uusi, 
sillä kalevalainen kansa 
yleisesti sinutteli, vasta 
kansakoululaitoksen m uka
na tuli aikuisten kesken 
yleiseksi teitittely, joskin 
lapset teitittelivät yleisesti 
vanhempiaan (ja  oikein 
kuuliaiset vaimotkin puoli
soitaan). Kun Koski sai 
1870-luvulla kansakoulun, 
valittiin sen johtokuntaan 
vanhoja isäntiä, muiden 
m ukana Kittilän Juha Ha- 
likkolasta. Kun hän ensim
mäisessä johtokunnan ko
kouksessa sinutteli opetta
ja  Johnssonia, sanoi tämä: 
— Kuinka te sinuttelette 
minua, kun siitä ei ole so
vittu.

Vastauksena tuli »kuin 
pyssyn suusta»: — Sinuksi 
kuissit minä sanon sinut, 
sinuks Jum alakin sanotaan, 
vaikka on arvokkaampi per
soona kuin sinä.

-lä.

osuuskassasta
..Melpommin
Valtakirja riittää. 
Pistäytykää 
meillä, hoi
damme yhdessä 
asian
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Vanhat pöytäkirjat kertovat köyhäinhoitokysy- 
myksiä Koski Tl. 100 vuoden takaa

Kosken Tl. seurakunnan 
historiassa, jonka on kir
jo ittanut arkistoneuvos Au
lis J. Oja, kerrotaan, että 
M arttilan pitäjänkokouk
sessa 1783 tehtiin päätös, 
että kutakin ruotuvaivaista 
oli pidettävä 8 päivää vuo
rotellen jokaisessa yö kun
nan talossa. Kosken kirkon
kokouksessa 1815 taas so
vittiin, että jo tku t ruotuvai- 
vaiset kiertävät ruodun ta
losta taloon viipyen 7 tai 12 
päivää kussakin, toiset sen 
sijaan asuvat omassa pirtis
sään ja  saavat vuosittain 
seitsemän kappaa viljaa 
kultakin ruodun m anttaa
lilta. M utta sama historia 
kertoo, että jos oli hyvin 
vaikeasti hoidettava »vaivai
nen» hoidettiin häntä vain 
päivä kussakin talossa. 
Näin esimerkiksi mielisai- 
raitten elämä saattoi muo
dostua varsin vaikeaksi, 
kun joka päivä piti vaihtaa 
taloa. Sokeille vaivaisille oli 
palkattava erikoinen talu t
taja. Sellainen saatiin m ak
samalla jollekin pikkupo
jalle m uutam a kappa rukii
ta, jolloin taluttajalle kuu
lui luontaisetuihin taloista 
ruoka ja  yösija.

Tällaisista kiertävistä hoi
dokeista on kansan muis
tissa paljon ju ttu ja  ja  ta ri
noita. Niinpä kierteli pitkin 
pitäjää m uuan »Morini»-ni- 
minen hoidokki, joka oli 
täysin sokea. Hänen ympä
rillään oli monia m etrejä 
pitkä nahkavyö, m ihin hän 
kerjäsi taloista jatkoa, tul
len vyö vähitellen kymme
nien m etrien pituiseksi. 
Kun »Morini» riisui vyönsä, 
piti taluttajapoika hihnan 
päästä kiinni ja  sokea mies 
pyöri ympäri kunnes hihna 
oli kauttaaltaan vyötäisiltä 
irtaantunut. Aamulla poika 
otti hihnan jälleen käsiinsä 
ja  »Morini» pyöri ympäri 
niin kauan, että nahkavyyh- 
ti oli kaikki hänen ympä
rillään.

Kerran sai »Morini» sa
moin kuin hänen taluttaja- 
poikansakin eräästä talosta 
läksiäislahjaksi pitkän sau- 
hum akkaran. »Morini» söi 
m akkaransa heti, m utta  poi
ka säästi sen viedäkseen tu
liaisina kotiinsa. M utta kun 
talutettava haistoi pojan 
m atkapussissa sauhumak- 
karan hajun, varasti hän 
sen yöllä ja  söi suuhunsa. 
Poika päätti kostaa. »Mori
ni» oli neuvonut että aina 
kun tulee oja, jonka yli täy
tyy hypätä, oli ta lu tta jan  
huudettava: »Maxiit» (hyp
pää siitä), jolloin ta lu tetta
va loikkasi. Poika johdatti 
nyt talutettavansa ladon 
seinää vasten ja  huudahti: 
»Maxiit», jolloin »Moriini» 
loikkasi päin seinää, että 
veri nenästä pursui. »Mon
nilta» pääsi itku, m utta ta
luttajapoika lohdutti: »Kos- 
kas haistoit m akkaran pus
sistani, olisit haistanut 
myöskin seinän».

Arkistoneuvos Oja mai
nitsee myös historiassaan, 
että eräänä avustusm uoto
na oli myöskin kerjuulupa. 
Tällöin nimismies antoi eri
koisen »kerjuupassin», jol
laisena oli puupalanen, mi
hin oli poltettu pitäjän al
kukirjaim et. Heille oli lupa 
ja  velvollisuuskin antaa 
avustusta, m utta ei passit
tamille kiertäjille. Naapuri
pitäjien puolelle ei ollut lu
pa m ennä kerjuuseen edes 
passin kanssa.

M utta oli sellaisiakin ruo- 
tuvaivaisia, joiden »lääni
nä» oli useamman pitäjää. 
Sellainen oli muun muassa 
»Ruoveden Esa», joka us
kovaisena miehenä sai teh
dä vierailuja naapuripitä
jiinkin mieluisiin taloihin 
ilman, että viranomaiset 
olisivat häntä siitä ahdistel
leet. Koski oli kuitenkin 
Esan varsinainen kiertopii- 
ri. Kun hän oli »sanantai- 
tava» mies (osasi Raama
tunkin melkein ulkoa) koh

deltiin häntä monissa ta
loissa konsanaan kuin ny
kyaikana karjakonsulent- 
tia. Ali-Liipolassa sai Esa 
joskus syödä (oman väen 
jälkeen) ihan ruokasalin 
puolella. Kun naapurissa — 
Yli-Liipolassa — Esalle täl
laisen erikoisen vierailun 
jälkeen annettiin väentuvan 
pöydällä ruoaksi kovaa lei
pää, kylmiä perunoita sila
kan kera ja  kaljaa, hirmus- 
tui Esa löi nyrkillä pöytään 
ja  huudahti niin että ikku
nat tärisivät: »Luuletteko 
te, että minä olen mikään 
leipäkerjäläinen». Siltä pai
kalta hän lähti jatkam aan 
m atkaa muualle jalkaisin, 
vaikka hän yleensä sai ta
loista hevoskyydin.

M utta sattuipa Esalle ker
ran  Ali-Liipolaan tullessaan 
»huono tuuri». Samaksi päi
väksi taloon myöskin ruo- 
tuvaivaisena kiertävä »Hul
lu-Aapo», joka oli osittain 
mielisairas, kuten nimikin 
osoitti. Kun talon työväki 
oli ateriointinsa lopettanut 
kutsuttiin  Esa ja  Aapo syö
m ään jälkipöytään. Aapolle 
m aistui ruoka erinomaises
ti, m utta  Esa söi hyvin vas
tenmielisesti, huokaillen si
tä  raskaammin: »Voi, voi 
kun pääsis täältä m urheen 
ja  puutteen laaksosta tai
vaan iloon ja  ihanuuteen».

Kun talon väki ei voihkai
suja ollut kuulevinaan, huo
kaili Esa yhä kuuluvammin. 
Tällöin »Hullu-Aapo» suut
tui, hypähti ottam aan tuvan 
yläpuolelta kirveskorista 
suuren ja  leveäteräisen pii- 
lukirveen, heilautti sitä il
m assa ja  sanoi Esalle — 
tuvan veistotukkia näyt
täen: »Pistä kaulasi vain 
pölkylle, kyllä minä sinut 
taivaaseen päästän».

Esa juoksi kauhistuneena 
paljain päin ulos, m utta 
»Hullu-Aapo» juoksi hänen 
jäljessään. Esa pakeni Hon
gistolle päin ja  Aapo juoksi 
kirves kädessä perässä se

kä huusi alituiseen: »Odota, 
Esa, odota, kyllä minä pääs
tän sinut taivaaseen».

Hongiston metsällä sai 
Esa eksytetyksi Aapon j äi
jiltään ja  kiirehti Purhaan 
uunin päälle piiloon. M utta 
Aapo löysi lumesta Esan 
jäljet ja  tuli myöhemmin 
myöskin Purhaalle, kysel
len, oliko nähty sattum alta 
Ruoveden Esaa?

Tällaisia ju ttu ja  ruotu- 
ajoilta riittäisi vaikka m in
kä verran. Valtion tahol
ta  puututtiin  köyhäinhoi
to-oloihin v. 1852 annetul
la vaivaishoitoasetuksella, 
m utta täm än asetuksen sää
döksillä ei ollut m itään 
m erkitystä, kun raskaitten 
kesähallojen takia v. 1867 
nälkä kohtasi koko maata. 
Suuret — m uista m aakun
nistakin peräisin olevat — 
kerjäläislaum at kulkivat 
silloin Hämeen H ärkätietä 
kohti Turkua. M arttilan 
suurella peltoaukealla heitä 
kuoli paljon pyryn ja  pak
kasen käsiin, m istä syystä 
M arttilassa vieläkin tunne
taan »Vaivaisten lakea »>

Kosken kappeli hoiti näi
nä suurina nälkävuosina — 
kuten naapuripitäjätkin — 
köyhänsä perustam alla tila
päisiä vaivaisten työhuonei
ta. Koskella jokainen m ant
taali suoritti tällaisen työ
huoneen ylläpitämiseksi 12 
kappaa kauroja, ja  jokai
nen talo toi kuorm an hal
koja.

V. 1869 köyhäinhoito siir
tyi seurakunnalta kunnan 
käsiin. Pöytäkirja »laillises
ta  kuntakokouksesta, joka 
pidettiin Sulkavan kappa- 
laispuustellissa 9. pnä huh
tikuuta 1869», kertoo tästä 
uudistuksesta seuraavaa:

»Vaivaishoitoa kunnassa 
tulee (kunnallis) lautakun
nan voimassa olevain ase
tusten m ukaan toim ittaa ja 
piirijäsentensä kautta huol
ta  pitää apua tarvitsevista 
ja  koska havaittu on, että
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köyhille vanhemmille las
tensa kasvatukseksi vaivais- 
varoista annettu apu ei ole 
voinut estää lasten kerjuus
sa käymistä, niin lautakun
ta  toimittakoon, että  sellai
set pienet kerjäläiset vai- 
vaisholhouksen maksulla 
jätetään hyvintunnetuille 
kristillisille ihmisille kasva
tettaviksi ensi Vapun päi
västä vuoden loppuun saak
ka. Mitä koskee työhön ky
keneviä työttöm iä henkilöi
tä, niin kukin lautamiespii- 
rissänsä p itää huolta siitä, 
e ttä  sellaisille työttömille 
sen piirikunnan jäsenet, jo
honka hän kuuluu, antavat 
heille työtä ruokaansa vas
taan. Työhön kykenemättö
m ät hoidetaan yhteisillä 
vaivaisrahoilla, m utta ker
juulle älköön ketään lasket
tako.»

Tämän pykälän mukaises
ti köyhiä alettiin sitten hoi
taa. Saman kokouksen pöy
täkirjan  12. pykälä kertoo, 
että huoltohuolia oli riittä
miin. Lainattakoon tähän 
asianomainen pykälä koko
naisuudessaan silloisine oi- 
keinkir j oitusmuotoineen:

»Torpparin vaimo Kedon- 
perän torpasta Berttulan 
kappelia, joka tykönänsä 
hoitaa Tuimalan Ittelispiian 
Miina M atintyttären lapsen 
Katariinan, anoi vaivais- 
apua mainitulle lapselle, jo 
ta nyt ei kuitenkaan suotu, 
syystä että päätettiin  äidin 
työllänsä ansaitsevan m itä 
lapsi tarvitseekin.»

Kuinka suuri silloinen 
vaivaisapurahasto oli, ei 
asiakirjoista ilmene, m utta 
tilejä tarkastam aan valittiin 
kuntakokouksessa 9. 6.1869 
herastuom ari Israel Hem- 
berg, talollinen Johan Uusi
talo, ja  lautamies Albert 
Mäkinen. Kovasti tarkkoja 
kuitenkin tuon rahaston 
kanssa on oltu, sillä koko
uksessa 14. 7. -69 päätettiin: 
»Vähäsorvaston Torppari 
Johan Tienhaara, joka sai
rastaa kovaa selkätautia, 
pyysi e ttä  Kunta häntä lää- 
nin-lasareetiin lunastaisi, 
m utta  tähän kunta ei anta
nut suostumustansa, vaan 
lupasi m uuten häntä vai- 
vaisavulla auttaa» . . .

Sellaista oli elämä siihen 
aikaan.

-lä.

Koskelaista 
huumoria

— Ole hyvä, sano Kalle he- 
vost, kun oja-auraa ajettiin.

— Ei saa tähän aikaan en- 
nää laita peilei, sano Jussi, 
kun seitsäm änkym men vuo
tiaana ei enää posket oi
kein siljat ollu.

— Näil sapuskoil ei saa 
tän parempaa, sano Kos
ken poika sotamiehenä, kun  
esimies kämpän huonoa il
maa moitti.

— Älkä tännepäin ampuka, 
tääl on ihmisii, huusi Kos
ken mies Turkin sodassa.

— Ei nauloi maahan haka
ta, sano m ökin mies kan
sanhuollossa, kun ostolu
paa kysy ja pinta-alaa ky
syttiin.

— Ei suukaan köyhyy- 
rest sakoteta, sano viljelijä 
kansanhuollossa, kun ei 
luovutuksiis täyteen saanu.

— Kannattaa enemmän 
kun kananhoito, sano per
heenisä, kun lapsilisäilmoi- 
tuksen jätti.

Kosken mies Turun toril
la voita myymässä:

Kaupunkilaisrouva: »On
ko se tuoretta?

Mies: »Ei meijän pitäjäs 
koskaan oi pruukattu  voita 
kuivata.

— Pomppa lämmittää, 
m ut sil ei kehtaa mennä jo
ka paikkaan, m ut kun  os
taa pullon, ni se lämmittää 
ja kehtaa mennä ja.

— Ei se syöminen niin 
päivän päällä oi, sano puu
seppä, kun naapuripitäjäs 
töissä oli eikä suurust mei- 
nannu ennen päivällisaikaa 
saada.

— Onks se jossain kau- 
kempaa ollu, kun se noin 
eri taval puhuu?

— Oli se Jättäläs heinäs.

Maanviljelijä Hemmo Rautasuo:

Kun kaikki 
tulot menee 
osuuspankkiin, 
kyllä sieltä 
laina lohkeaa.
” Ei näissä hommissa enää käsipelillä pärjätä. Ja kun maa- 
ja metsätalouteen eivät ulkopuoliset rahojaan lykkää, pitää 
meidän jokaisen määrätä kaikki tulomme osuuspankkiin.
Millä sieltä muuten meille lainojakaan jaetaan.
Aina kun on rahaa tarvittu, osuuspankista on tullut.
Ja nopeasti.”
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Mitähän
Hemberg sanoisi?

©läroästi fertootin fanupÄrfu mielii, fuinfa faffi funingaS= 
roeljeStä fotimat fesfenänfä lantion nummella lähellä tätä tien= 
ri§toa jefä että pafeneroa funingas oli fjpöffääroästä funinfaasta 
pelastunut fiten, että oli olfiltjfjteefeen jibottuna fjeitettrj erään 
pienen fillan alle ©orroaston fqläsjä, mistä fpt)§tä roifjollinen ei 
Ijäntä huomannut, maiffa ajoi fillan pii. «Siitä lantaa tämä filta 
roieläfin „funinfaan" fillan nimeä. ©orroastolta olimat fotajou= 
fot roielä ajaneet toinen toifiaan tafaa ©alpausjelänteellä oleroata 
£uorointietä mtjöben SoimaaHe päin, mutta „$iilifanfaalle" tul= 
tua fääntyneet Kerttulan fappelia foljben, misjä erään Soimaan; 
joen plimeno=paifalIa roiimeinen ottelu oli pibetti). 'iästä nimi= 
tetäänfin janotun joen toista rantaa „$urjen ntäeffi" ja toista 
puolta rantaa „2BänSlän mäeffi". SBänSfän mäestä onfiu maan-- 
tien foraa ottaessa löt;betttj fota=afeita. ©antion nummella pi-- 
betp tappelun jälteen oli ruotfalainen jotaroäfi jääntjt lepää
mään muutamaffi päiroäffi joen pofjjoiSpuolimaifelle rannalle ja 
fiellä pitänet faluStoanfa, jota jotaroäfi oli nimittämät „pagafi", 
minfä rouoffi fanja tätä paiffaa roielä fjprin t)f|’päijesti nimit= 
tää Ratasten" fulmaffi. Äanjantaru fertoo funinfaan olesfel= 
leen roielä tappelun jälfeenfin .tosfen fartanosja muutamia päi= 
roiä ja talon pitjatla leifitelleen lapfienfa fansja, jotfa Ijänellä ja? 
nottiin olleen mutana, ©antion nummella lepää roielä tummin* 
fin oja finne pauhattuja fotamieljiä, mutta muutamia fjautoja 
onfin tullut ijlfö maantien [antaa nummesta ottaesfa. £ofi 
tapaus on, että ©antionjiuimnett^ ©orroasian f g Iän tiluffilla on 
elotuun_29 päiroänä 1599 ollut tappelu Jlaarle herttuan ja 2lf- 
fel kurjen’ roälillä. Sflutta täsfä ottelusfa färfiroät fuomalaijet 
niin juuren tappion, että foto ©igismunbin roalta fillä oli ©uo= 
mesja miltei tulistettu ja Kaarle herttua taas tjljbistänpt ©uo= 
men SWuotfiin, jotfa maat npt ljfibesfä fäfi fäbesfä alfoiroat ful= 
fea juuria, maljtaroia aitoja fotjti perustamaan Jfuotfista juur= 
roaltaa."

SANTION NUM M ELLE »MUISTOTAULU».
Kun kulkee ulkomailla katsomassa historiallisia nähtävyyksiä, 
näkee monin paikoin suuria julistuksia, jotka ovat valokuva- 
suurennuksia historioista. Jättiläismäiset valokuvasuurennukset 
on otettu historioiden lehdiltä.
Eikö meilläkin olisi aihetta ottaa esim erkkiä ulkomailta. Niinpä 
maantien varrelle Santion num m en kohdalle olisi suurennettava 
Edv. Sjöm anin »Marttilan piirikuntaa» koskevasta kertom uk
sesta ohelle valokuvattu sivu, joka antaisi matkamiehille var
masti paljon ihmettelemistä ja miettimistä.

Kosken Tl. Talolan kan
sakoulun pellolle on valmis
tunut pitkä rivitalo. Sitä 
katsellessaan m onet vanhat 
koskelaiset sanovat: »Ovat 
tärvelleet opettaja Sarajan 
turnipsipellot.»

Palautettakoon mieliin, 
että herrastuom ari Hem
berg omisti Talolan kylästä 
Hyvasen (Knaapin) ja  Se
pän tilat. Ensiksimainitun 
tilan maantievarsipellon 
lahjoitti hän kansakoulua 
varten. Palautettakoon tä
mä lahjakirja nyky koske
laisten mieliin.

»Minä allekirjoitettu Is
rael Hemberg Hyväsen ta
lon om istaja Talolan ky
lässä Kosken kappelia an
nan ja  luovutan sanotun ta
lon alueesta sen maan, jol
la kansakoulua varten ra
kennetut huoneet tä tä  ny
kyä seisovat ja  m inkä ko- 
m issionim aanm ittari Juho 
Meller 18. syyskuuta men
nyt vuonna 1874 on ulos- 
m urtanut sanotusta talosta, 
m itannut ja  kartalle piirus
tanut, m ainitun kappelin 
kansakoululle sekä oikeu
den kansakoulunopettajal
le ja  opetta ja ta re lle  kesäi
sinä käyttää kaksi lehmää 
kum pikin Hyväsen talon 
laitumilla viideksikymme- 
neksi (50) vuodeksi, lukien 
tästä päivästä samaan ai
kaan vuonna 1925, sillä eh
dolla, että näistä eduista 
Hyväsen talon omistajalle 
vuotisesti m aksetaan veroa 
neljä (4) Suomen markkaa. 
Myöskin oikeutan minä 
kansakoulun johtokunnan 
koska tahansa laillisessa 
järjestyksessä hakea ja 
voittaa tä tä  kysymyksessä 
olevaa m aata eri tilaksi, 
jos niin tahtoo; joka täten 
om istetaan M arttilan Ha- 
likkolasta maaliskuun 10 p. 
1875.

Israel Hemberg, Heras
tuomari.»

Muutaman viikon perästä 
Hemberg yhdessä niiden 
koskelaisten kanssa; jotka 
olivat myöhemmin liitty
neet hänen hankkeeseensa, 
tarjosi valmista koulutaloa 
tontteineen Kosken kunnal
le sillä ehdolla, e ttä  kunta 
sitoutuisi vastaisuudessa 
huolehtimaan koulun vuo
tuisista menoista. Asiaa kä
siteltiin kuntakokouksessa 
moneen otteeseen, m utta 
päätökseksi tuli, ettei lah
joitusta o tettu  vastaan, 
koska »hyvin miehissä läs- 
näolevaiset kuntalaiset, on
tuvat ja  kuurot, miehet ja  
naiset, vastasivat ei ta ita
vansa o ttaa seurakuntaan
sa yhteistä kansakoulua, 
eikä sitä myös mieluisasti 
suoneet että edes yksityi- 
setkään rupeisisivat kysy
myksessä olevaa laitosta 
kannattamaan». Näin ollen 
Hembergin ja  hänen liitto
laistensa ei auttanut m uuta 
kuin ruveta omilla varoil
laan pitäm ään yllä kou
luaan. Se aloitti toim intan
sa syksyllä v. 1875, ja  vas
ta  viisi vuotta myöhemmin 
kunta suostui ottam aan 
sen haltuunsa. Tavallisten 
vuosimaksujensa lisäksi 
Hemberg lahjoitti v. 1876 
koululle 2.000 m arkan suu
ruisen rahaston, jonka pää
oma oli pidettävä koske
m attom ana ja  korot jaetta
va opettajille vuotuisina 
palkanlisinä.

Hembergin harvinainen 
kulttuuriteko huom attiin 
korkeimmalla taholla saak
ka. Perniön piirin kansa
koulun tarkasta jan  aloit
teesta ja  koulutoimen yli
hallituksen esityksestä kei
sari myönsi v. 1877 hänelle 
kaulassa kannettavan, Py
hän Stanislauksen nauhalla 
varustetun hopeamitalin, 
jossa oli sanat: »För det 
nyttiga» (hyödyllisestä toi
m innasta).

Vajaan puoli vuotta tä
m än jälkeen, syyskuun 17. 
pnä 1877, Hemberg kuoli 
kotonaan Kosken Halikko- 
lan Sättärillä, jonne hän oli 
13 vuotta aikaisemmin 
m uuttanut luovutettuaan 
Jättälän  K raatarin vanhim
malle tyttärelleen. Kuolema 
tuli hänelle tavallaan va
pautuksena, sillä pari vii
meistä vuottaan Hemberg 
oli joutunut eräällä m etsä
m atkalla paleltuneen jal
kansa katkaisemisen takia 
kulkemaan kainalosauvojen 
varassa.

Kahvi ja kansaneläke.

Äsken purnattiin  radios
sa kansaneläkkeen pienuu
desta ja  m ainittiin, ettei se 
riitä kunnollisten kahvilaa
tujen ostamiseen. Aika on 
siis m uuttunut, sillä pöytä
kirjojen m ukaan v. 1843 
kiellettiin Kosken eräältä 
Hongistolaiselta itsellisnai- 
selta vaivasapu, koska hän 
oli »haaskannut sen kah
viin». M utta kuukauden 
päästä samalle naiselle kui
tenkin ostettiin vaivaskas- 
san varoilla kengät», kerro
taan Kosken seurakunta- 
historiassa.
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Reino Nummisen muistiin merkitsemää

Sain Koskelt velluhi — vel- 
lus oli ohhara, oli häntä- 
räppähin persees

K erran tuli meille muuan 
reissumies. Hän oli kova 
juttelem aan, m utta  k-kir- 
jain  jäi pois hänen sanois
taan. Hän oli saanut karta
nosta velliä ja  m istä lie hii
ri joutunut vellin joukkoon, 
joka sattui sitten tulemaan 
juuri reissumiehen lauta
selle. Hän oli siitä ihmeis
sään ja  kertoi meille: Sain 
Hoshelt velluuhi. Vellus oli 
ohhara, ohharat oli orvat- 
hin, oli viel häntäräppähin 
persees.

Hyhkön Aatu

Hyhkön talossa oli renki
nä Aatu-niminen mies. Hyh
kön Aatuna hänet tunnet
tiin. K erran isäntä ajoi Aa
tun aamulla kahden aikaan 
ylös ja  sanoi: Hei Aatu, 
nousepas ylös, mennään si- 
kalahtiin. No Aatu nousi, ja 
kun sai vaatteet yllensä, ky
syi isännältä, kennenkäs 
lättiin sitten mennään.
Omaanpa tietenkin, vastasi 
isäntä. Sinnehän kerkiää 
päivälläkin, sanoi Aatu ja 
meni uudestaan maata.

Eräänä päivänä isäntä ja 
Aatu menivät tukkia kaata
maan. Kuinka ollakaan, tu 
kin kaatam inen kävi kah
delta vanhalta mieheltä jus
teerin kanssa vähän keh
nonlaisesta Aatu istahti 
kannon päähän ja  lausahti: 
Mitäs me täällä m etsässä 
tehdään, suli on iso talo ja 
mull on rahhaa pankis, 
mennään pois. Niin he tu 
livat pois metsästä, isäntä 
meni kam ariin ja  Aatu is
tahti keinutuoliin.

Oli Aatu vuoden poissa 
Iso-Kokilla palveluksessa, 
m utta ei hän siellä viihty
nyt, vaan tuli takaisin Hyh- 
kölle sanoen, m itäs minä 
kylässä teen, kun mulla ko
tokin on.

Peltolan H em mi

Peltolan Hemmi asui Sor- 
vastolla torpassaan. Hän oli 
kerran hukannut piippunsa 
ja  kun naapurin poika oli 
heillä viimeksi käynyt, ar
veli hän, että poika oli vie
nyt piipun. Kun Hemmi oli 
menossa kauppaan, tuli 
poika tiellä vastaan. Oli sa
depäivä ja  poika sanoi 
Hemmille, että sataa vaan, 
johon Hemmi vastasi: sa
taa, m utta ei sada piippuja 
vaan. Kerran taas Hemmi 
teki kellokauppaa poikien 
kanssa. Kaupat syntyivät, 
m utta seuraavana päivänä 
pojat tulivat takaisin ja  sa
noivat, ettei kellossa ole ki
viä ollenkaan. Hemmi kiro
si ja  sanoi: kellossako kiviä 
pitäisi olla, maantiellä niitä 
on, että varpaansa hakkaa. 
Hemmi kulki paljain jaloin 
ja  oli lyönyt varpaansa ki
veen.

Suus kii vaa, kun mamma  
kakkuu tekkee

Kosken kartanossa oli 
navettamies, jolla oli tapa
na o ttaa talon halkovajasta 
tarvitsem ansa klapit. Ker
ran  ei hän mennyt itse (oli 
kai tietoinen, että H erra pi
tää halkovajaa silmällä) 
vaan lähetti poikansa niitä 
hakemaan. (Poika oli vä
hän yksinkertainen tai ku
ten naapurit sanoivat, pik- 
kuhassu.) Kun poika oli ot
tanut sylinsä klapeja täy
teen tuli siihen H erra ja  
kysyi: Mitä sinä minun hal
kovajassani teet, eivät ne 
sinun klapejasi ole. Suus kii 
vaa, kun m am m a kakkuu 
tekkee, vastasi poika. H er
raa huvitti pojan vastaus ja 
poika sai klapit.

Herra oi jaan meni Herra 
oijaan meni, kokkaraa, kok- 
karaa

Kerran H erra meni ta r
kastamaan, kuinka ojan 
luonti sujui. Oli satanut, ja 
ojanluiskat olivat niljak

kaat ja  H erra kaatui ojaan 
rähmälleen. Sattui samai
nen poika olemaan läsnä ja 
huom attuaan, e ttä  H erra 
oli ojassa, huusi: H erra oi
jaan meni, H erra oijaan 
meni, kokkaraa, kokkaraa, 
ja  rupesi pom m ittam aan 
H erraa savikokkareilla. 
Huum orintajuisena miehe
nä ei H erra tästäkään mi
tään numeroa tehnyt, nau- 
roi vain.

Kosken H erra oli tunnet
tu  siitä, että hän koetti saa
da toisen suuttum aan. Haa
lin M atti oli taas sellainen, 
ettei juuri hevin suuttunut. 
Se ei ollut oikein Herran 
mieleen. H erra käski Matin 
tyhjentäm ään käymälän 
alustaa ja  meni M attia sin
ne sitten katsomaan. Pai
kalla syntyi seuraava vuoro
puhelu:

Herra: Hyvää paskaa.
Matti: Juu.
Herra: Kelpaa vaikka

köyhän jouluna syödä.
Matti: Juu.
Tämän jälkeen Herra 

suuttui itse ja  sanoi: Mil
lainen mies sinä oikein olet, 
eihän köyhäkään sentään 
paskaa syö. H erra pudisti 
päätään ja  läksi pois.

Kerran äitini meni pyytä
m ään lehm änlaidunta kar
tanosta kahdelle lehmäl
leen. Kun äiti sitten saapui 
H erran puheille ja  pyysi lai
dunta, oli H erra jostakin 
syystä äreänä ja  kuultuaan 
äidin asian, ärjäisi: et sinä 
m itään saa, on tässä muu
takin ajattelem ista, kuin si
nun lehmäsi. Äiti suuttui, 
sillä m uut olivat kaikki 
saaneet, jo tka olivat pyytä
neetkin. Hän antoi H erral
le m itä kuuluu ja  kuka käs
kee ja  lähti saarnansa pi
dettyään pois. Kun hän oli 
ehtinyt pihalle, avasi Herra 
ikkunan ja  huusi äidille: 
Minne sinä menet, kyllä si
nä laitumen saat, eikä se 
m aksakaan mitään. Niin sai 
äitini kesäksi ilmaisen lai
tumen.

Olen köyhä ja kipee ja tart- 
tis peljätäkin vielä 

Isäni oli pelkäämätön 
mies. Naapurin pojan piti 
kai peljättää häntä tulemal
la eräänä päivänä m uka
vassa nousuhumalassa meil
le ja  kun huomasi, ettei 
m uita miehiä ollutkaan saa
puvilla, otti pitkän veitsen 
ja  hyppi tasajalkaa perm an
nolla ja  huuteli: Hilipata 
himpai m ä tapan sun. Isä
ni katseli tovin hänen tou- 
huaan ja  kun ei siitä sen 
kummempaa näyttänyt tu 
levan, otti kirveen nurkasta 
ja  sanoi: Olen köyhä ja  ki
pee ja  tarttis  peljätäkki 
viell ja  jollet sinä pian tapa 
niin minä tapan sinut. Sil
loin naapurin poikaa vietiin 
ja  kovaa.

Osuuspankin

käyttötili

on verraton

tili sikäli,

että se vapauttaa

pitämästä

käteistä

rahaa mukana.

Kun Teillä 

on käyttö- 

shekkivihko 

mukananne, 

ovat rahanne 

samalla kertaa 

sekä taskussanne, 

että pankissa 

kasvamassa 

korkoa.
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Pik apiirtoja 
retkeitä 26* S* 1971

Kuten koululaisetkin niin myös me vanhukset, 
kun lukukausi päättyy, on retket keväiset.

Se oli päivä pilvinen ja sateen uhkakin, 
vaan silti kukaan m alttanut ei jäädä kotikin.

Jos oli hiukan sairaskin tai m uuten väsynyt, 
niin matkapäivän aamuna se pois on häipynyt.

Ja auton nokka käännettiin nyt Satakuntaan päin, 
en ole ennen kulkenutkaan siellä eläissäin.

Ikkunasta auton nähtiin Pyhäjärvikin.
Toissa puolen tietä oli tehdas Sokerin.

H etken päästä ohitettiin tehdas Kauttuan.
Ei pysähdytty, katsottiin vain läpi ikkunan.

Näin Satakunnan maisemat ne hiljaa taakse jää. 
Eurajoki kaukana se oli määränpää.

Raumalle kun saavuttiin, niin mentiin kirkkohon, 
kun sentään meille vanhoille se paras paikka on.

Opistossa Eurojoella meitä ruokittiin.
Maistuivat hyvin perunat ja vellit latkittiin.

Syötyämme siirryttiin jo saliin opiston.
Siellä meidät vastaanotti poika verraton.

Hän oli hyvä laulamaan ja hyvä puhumaan, 
ja näytti ettei hävennyt hän uskonlaulujaan.

Se ihan mieltä lämmittää, kun nuori todistaa, 
kun huomaa että rakastaa, hän isäinsä Jumalaa.

Vanha oli Irjanteella kyläkirkkokin. ,
Sen oli isät rakentaneet hirsin mahtavin.

Huittisissa kirkko suuri, hakea saa vertaa.
Sitä oli suurennettu m onta eri kertaa.

Suuri, vauras pitäjä voi laittaa kirkon suuren. 
Vanhin osa taisi olla ajalta pakanuuden.

Viimeksi vielä tultiin Vampulan kirkkohon, 
jossa sanaa saarnannut se Eino-veli on.

Luulen, että m onta siel on lasta kastanut, 
Taivaan Isän siunausta heille rukoillut.

Retket aina vanhanakin mieltä virkistää.
Ei tiedä koska, kenelle se viimeiseksi jää.

Sitten vielä viimeiseksi retken johtajat.
Kaikkein meidän puolesta kiitokset parhaimmat.

I. M.

Kotihartaudet ennen ja nyt.

M arttilan pitäjänkokouk
sessa 1767 päätettiin, että 
kaikissa taloissa oli pidet
tävä rukoukset joka aamu 
ja  ilta ja  että kussakin ky
lässä oli siihen annettava 
m erkki sarvenpuhalluksel- 
la. Rukousten laiminlyöjille 
m äärättiin  ensimmäiseltä 
kerralta 8 äyrin ja  toiselta 
16 äyrin sakko. Aulis Oja 
toteaa Kosken seurakunta- 
historiassa, että »myöhem
min tapa rupesi vähene
mään, m utta  ei silti koko
naan loppunut».Oja jatkaa: 
»Vielä 1910 kosken kirkko
neuvosto päätti, että sen 
jäsenet ottam alla käytän
töön säännöllisen kotihar- 
tauden perheessään koetta
vat tehdä sen harjoituksen 
yleisemmäksi seurakunnas
sa».

Eivätpä aavistaneet esi- 
isämme, että tekniikan ke
hitys johtaa tulevaisuudes
sa siihen, että joka perhees
sä suoritetaan koneellisesti 
aamuin illoin hartaudet pu
heineen, rukouksineen ja 
virrenveisuineen.

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 tulot siten, että ti- lisiin.

A u ra s e n  K ir ja p a in o , F o rssa  1971


