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Joulu on lasten. Vanhemmatkin virkistyvät kun 
näkevät lasten ilon. Kuusi, lahjakääröt ja riemulli
set virret suorastaan kyllästävät ilman viehättävällä 
tunnelmalla. Kaiken keskipisteenä pitää tietenkin 
oleman Jeesus. Hän on lapsi, joka tarkasti ottaen 
on ainoa todella viaton ja puhdas. Hänen synty
mästään lapset ja aikuiset iloitsevat.

RAIVOISA KUNINGAS

Herramme syntymään ei suinkaan aina ole liitty
nyt lasten riemu.

Raamattu kertoo ylpeästä ja erittäin itsekkäästä 
kuninkaasta, Herodeksesta, jonka otteet kerran riis
tivät ilon monilta perheiltä. Miekkonen oli saanut 
kuulla itämaisilta tähtientutkijoilta Messiaskunin- 
kaan syntymästä. V aarallinen vastustaja! ajat teli 
Herodes, ja hänen verenhimonsa heräsi. Määräys oli 
säälimätön: tapettakoon alle kaksivuotiaat ja sitä 
nuoremmat poikalapset! Tämä oli kylmä vastaveto 
tietäjien ilmoitukselle ja samalla varmistus omasta 
itsevaltiudesta. Petetty kuningas touhusi raivostu
neena.

Moni on kanssani samaa mieltä siitä, että mitä 
kärsimystä maailmassa lieneekin, lasten osaksi tule
va tuska on vaikeinta ajatella. He ovat viattomia ja 
syyttömiä. Kuitenkin heitä kuljetetaan pakolais- 
matkueissa, sodan jaloissa, he kokevat tauteja ja 
nälkää, monet kärsivät vanhempien sairaalloisten 
ihmisten kiusaamina. Ei ole tietoa jouluilosta.

Kaikki mikä tähtää lasten aseman kohentamiseen 
saakoon kristityn ja sivistyneen maailman ehdotto
man myötätunnon. Lapsilla on oikeus tasapainoisiin 
varhaisvuosiin, oikeus iloon ja jouluun.

ÄITIEN ITKU

Elämässä yleensäkin ja myös Raamatussa on mer
killistä kaksipohjaisuutta. Niin tässäkin. Beetlehe
min lastenmurhassa on ilmeistä syntisen kuninkaan 
väärä teko; toisaalta sen taustana on jumalallinen 
toteenkäyminen. Matteuksen evankeliumin kirjoit
taja näkee tapahtumassa jotakin jo varhain ennus
tettua. Jeremia oli kirjoittanut: »Ääni kuuluu Raa- 
masta, itku ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa 
eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole.» 
Raakelin itku on muinaisen esiäidin surua kan
sansa vaikeiden kohtaloiden vuoksi.

Raakelin hauta on tänä päivänä Raaman ja Beet
lehemin välillä. Siellä sijaitsee kappeli, jonka ole
massaolo kertoo Raakelin, Beetlehemin lasten äi
tien ja kaikkien aikojen äitien itkusta.

Juuri taakkojen alla oleville äideille soi vaikutta
vasti Väinö Malmivaaran virsi: »O i Jeesus, siunaa 
äitiä, suo hälle rauhan päiviä. Pois pyyhi murheen 
kyyneleet. Oi niinhän, rakas Jeesus, teet.»

HEIDÄN PUNAINEN SYDÄNVERENSÄ

Pyhien viattomien lasten päivästä ( joka on nel
jäs joulupäivä, 28. 12.) on tullut kirkollinen merk
kipäivä. Se on itseasiassa ensimmäisten marttyy
rien muistojuhla. Beetlehemin pienokaisten punai
nen sydänveri on ollut ensi laine suuressa verivir- 
rassa, joka Kristuksen pyhän, apostolisen kirkon 
kaikkina aikoina on sen lävitse virrannut. Kristuk
sen kirkon viholliset ovat siitä juopuneet, mutta 
merkillisesti se on tuottanut kristillisyydelle uusia 
voimanlisiä. Marttyyrien veri on kirkon siemen.

Beetlehemin marttyyrilasten muisto kehoittaa 
meitä jokaista uudistumaan rohkeiksi Jeesuksen 
tunnustajiksi. Se alkaa jokaviikkoisella kirkossa
käynnillä. Niin me tunnustaudumme Herramme 
seuraajiksi ja velvollisuudentuntoisiksi, suorasel
käisiksi kristityiksi.

Kristus, Messiaskuningas, uudista meidät!

Hyvää joulumieltä kaikille toivottaen, 
E i n o  L e h t i s a a r i
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Maaseudun 
asumismuoto

Vanha suomalainen asumismuoto oli kylä, jossa talot olivat 
hyvin lähellä toisiaan. Ne muodostivat turvallisen kokonaisuu
den. Naapurin apu oli aina lähellä.

Olen joskus katsellut junan ikkunasta eurooppalaisia mai
semia. Sielläkin vallitsee sama tyyli, suuresta asukastiheydestä 
huolimatta. On kyläryhmiä ja niiden välillä monen kilometrin 
laajuisia peltoaukeita, joilla ei näy yhtään rakennusta, ei edes 
latoa. Työt suoritettiin kylästä päin.

Meillä on viimeaikainen kehitys osoittanut, että on kai
kin voimin pyritty eroon vanhasta asumismuodosta, kylästä.

On nähty vain vanhasta kyläryhmityksestä johtuvat haitat.
Ja  tuloksia on saatu. Nyt on useimmalla maaseudun asuk

kaalla jo ikioma tuiskutie, mitta puolesta viiteen kilometriin. 
On oma tuuli, joka taatusti sopii, peltoaukealla olevan asun
non ulko-oven eteen joka suunnalta. On rauhaa ja yksinäi
syyttä.

Tyydyttääkö tämä?
E i tyydytä. Vahva virta kulkee näistä asunnoista asutus- 

taajamiin.
Pannaanpas mielikuvituksessa elämän filmi kulkemaan päin

vastaiseen suuntaan. Nyt kuljetetaan lapset pirssiautoilla kou
luun. Lapset voivat myöskin asua koulun vieressä ja työmatkat 
pitäjän syrjäkulmille tehdään moottoriajoneuvoilla, niinkuin ne 
nyt tehdään päinvastaiseen suuntaan. Taajamiin suuntautuvat 
ostosmatkat muuttuvat työmatkoiksi. Uudella järjestelmällä ei 
ainakaan bensan kulutus lisäänny.

Teollisuus ja kauppa keskittyvät yhä suurenpiin tuotanto
yksikköihin.

Jo s maatalous tahtoo pysyä kilpailussa mukana, on sen 
tehtävä samoin.

On päästävä suurempiin peltoyksikköihin ja suurempiin 
metsäyksikköihin. Koneellistuminen vaatii sen.

Edelläoleva ei ole tarkoitettu miksikään uudistusohjelmaksi, 
vaan antamaan ajattelun aihetta. Sillä sitä asia vaatii.

Toivo Urmas

Sarjassa 
merkkimiehiä

»Leikka itte kauras»

Suonkulmalla Linnasalon ti
lan maalla oli pellon kulmassa 
pieni mökkipahanen. Ei se ol
lut suuren suuri, vain pari 
metriä pitkä ja saman verran 
leveä. Mökissä asusti Passin 
talon kasvatti Lilman-niminen 
vanhapoika, mutta kaikki ei
vät tietäneetkään hänen oikeaa 
nimeään. Häntä sanottiin 
Mökki-Matiksi. Tämän nimi
tyksen kansan suussa hän sai 
varmaankin asuntonsa pienuu
den takia. Kun pikkupoikana 
ensikerran kävin isän mukana 
Matin tuvalla, istui Matti sän
kynsä laidalla. Eikä siihen tu
paan muuta mahtunutkaan 
kuin sänky, tulisija ja pieni 
pöytä. Matti kävi joskus Väi- 
nölässä töissä, ja ne työt oli

vat melkein aina niitä »am 
m attitöitä». E i M atti juuri 
viitsinyt niitä tavallisia töitä 
paiskia, ja jos tekikin, jätti ta
vallisesti päivän ja työn kes
ken.

Kerran oli kysymyksessä tii- 
limiilun poltosta ja Matti lu
pasi tulla. Matti oli luonteel
taan vähän erikoinen »persoo
na», loukkaantui helposti ja 
oli itsepäinen kuin piru. Ulko
näöltään M atti muistutti in
tiaania. Kasvot olivat suurten 
rokonarpien peitossa. Matti 
oli aikanaan sairastanut isoro
kon, josta nämä arvet. Naama 
oli muutenkin »luihun» näköi
nen, ja puhetapa oli terävä. 
Matin naamasta oli vaikea 
päätellä, kuinka vanha hän oli, 
ja  kun hän kuoli 20-luvulla, ei

»pärstä» ollut yhtään muut
tunut. Matti käytti aina tak
kia, joka oli rikki monesta 
kohtaa ja Matin liikkuessa löi 
toinen rekkala toista korvalle, 
ja niin kauvan kun muistan, 
oli lakki aina sama risa.

Matti tuli sitten seuraavana 
päivänä tiilen polttoon. Kol
me viikkoa takaperin M atti oli 
toiminut tiiliraanan syöttäjä
nä, kun näitä nyt poltettavia 
tiiliä tehtiin. Oli syyskuu ja 
yöt olivat pimeitä. Isä siirteli 
tiiliä makasiinista hevosella 
lähelle navettaa, minne miilu 
rakennettiin. Matti rupesi la
tomaan tiiliä miiluksi, eikä 
hän suvainnut sivullisia työtä 
»valvom assa». Matti oli näh- 
kääs ammattikade. Kun isä 
toi tiilikuorman, oli hänen äk
kiä lähdettävä tiehensä, muu
ten Matti suuttui ja pahem
massa tapauksessa Matti olisi 
saattanut lähteä. Minä sain 
katsella, kun olin pikkupoika, 
miten miilu tehtiin. Illalla 
myöhään miilu sytytettiin ja 
se paloi useita päiviä. Yötä 
päivää poltettiin vanhoja la- 
topuita. Matti ei suostunut 
tulemaan pois miilun luota, 
vaikka isä ehdotti, että hän 
tulee tuuraamaan. Isä epäili 
seuraavana yönä, onko se 
Matti ollenkaan valveilla ja 
meni katsomaan kello 3 ai
kaan yöllä. M atti istui hirren 
päällä ja näytti nukkuneelta. 
Isä meni lähemmäksi, mutta 
siinä samassa M atti pomppasi 
pystyyn ja ärjäisi: »me kotti 
siit, kyl mää ittekkin miilun 
poltan». Isän ei auttanut muu 
kuin lähteä. Miilu paloi sillä 
kertaa hyvin ja tiilet tulivat 
erinomaisia.

Seuraavana kesänä tehtiin 
jälleen tiiliä keittiön uutta 
muuria varten. Matti tuli tiili- 
raanaa syöttämään. Tiiliä teh
tiin kolme päivää peräkkäin. 
Ensimmäisenä päivänä jopa 
Mattikin epäili ammattitai
toaan, kun raanasta ei tahto
nut tulla kunnollista savea, 
se oli joko liian kuivaa tai val
lan kuralla. Matti jo riisui tak- 
kinsakin, syytti tiiliraanaa ja 
lopuksi savea, etteivät ne ol
leet kunnollisia. Toisena ja 
kolmantena päivänä työ kävi 
kuin rasvattu ja Matti myhäili 
tyytyväisenä ja kehui savet ja 
raanat maasta taivaaseen.

Väinölässä oli Kankaan 
suurpalon jälkeen runsaasti 
kuokkatöitä, mukana oli jos
kus kesäisin viisi kuusikin 
miestä. Matti oli väliin muka
na, kun ammattitöiltään ker
kesi. Usein ne Matin alusta- 
mat sarat oli annettava mui

den haltuun, kun niistä ei tul
lut valmista koskaan. Viimei
nen kuokkamaa, jonka Matti 
kuokki, oli myös Väinölän 
viimeinen, ja se sijaitsi nykyi
sen Linnankorven mailla. Ih
me ja kumma, mutta sen pel
lon Matti sai kuokittua val
miiksi. Matilla oli syltälasku 
ja sarkojen piti olla viisisyl- 
täisiä. Matti käytti kuitenkin 
omaa syltäpuutaan ja sarat 
tulivat sen mukaisia.

Matti sai talosta keittoa 
kerran päivässä päivällisai
kaan. Matin oli tapana sanoa, 
kun tuli syömään: »Syön pari 
perunaa ja menen tallinpar- 
veen maata». Päivät hän ta
vallisesti makasi ja  yöt kuok
ki. Eräänä päivänä, kun juuri 
rupesimme syömään, Matti 
tuli kuokokseltaan tuohtunee
na, ja sanoi, että »valkea pää
si irti». Juoksimme kiireesti 
paikalle ja saimme tunnin ho
sumisen jälkeen tulen sammu
maan. Matti oli perannut 
piippuaan, eikä hän ollut yh
tään huomannut, kun tuli kui
vassa ruohossa rupesi etene
mään omia aikojaan. Tuli saa
tiin sammumaan, mutta Matin 
jakku paloi ja jakun taskussa 
olleet palkkarahat 300 mark
kaa, jotka isä pari päivää ta
kaperin oli Matille tilittänyt. 
Kun isä surkutteli rahojen pa
lamista, vastasi M atti: »M itäs 
mää rahois, mut kun palo 
mun hyvä jakkuin.»

Samalla alueella, mitä Matti 
kuokki, oli ennen Kankaan 
suurpaloa kasvanut valtaisa 
metsä, joukossa suuria haapo
ja. Palon jälkeen mustuneet 
puut kaadettiin, mutta kannot 
jäivät. Kun Matti tuli tällaisen 
kannon luo, hän naamioi sen 
turpeilla huolellisesti ja usei
ta vuosia jälkeenpäin saimme 
näitä kiskoa ja paikkailla Ma
tin töitä.

Kun Matti tätä peltoa 
kuokki, oli Suomessa juuri rie
hunut kansalaissota, ja M atti
kin oli kiinnostunut politiikas
ta. Matti oli muuten isän
maallinen mies ja surkutteli: 
»siinä kahinassa kaatui mo
nen mamman r a a d i poika». 
Mannerheimista Matti sanoi: 
»Kyl se Mannerheim sentään 
oli miesmäinen mies, tuli tän
ne ja voitti sodan ja sit otti 
eros».

Matti sanoi suoraan sen 
mitä ajatteli siitä välittämättä 
mitä mieltä muut asiasta oli
vat. Kotioloissaan Matti oli 
»nuuka» eikä hän ruokansa 
suhteen ollut turhan »kron- 
keli». Esimerkiksi, kun hän

Jatk. sir . 8
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Kosken
asutusnimiä

t
6. 12. 1971 kuoli maanviljelijä Martti Urmas. 
Maanviljelijä Urmas suoritti pitkän ja tuloksek
kaan elämäntyön maanviljelijänä, raivaajana ja 
rakentajana. Hän oli innolla mukana myös yh
teisten asioitten hoidossa.
Kosken T.l. Osuuspankin hallintomiehenä Martti 
Urmas oli pitempään, kuin kukaan muu tähän 
mennessä. Hän toimi ensin tilintarkastajana 
vuosina 1920 —  1923 sekä tämän jälkeen halli
tuksen jäsenenä aina vuoden 1964 loppuun 
saakka. Vuosina 1943 —  1956 Martti Urmas 
toimi lisäksi osuuspankin hallituksen sihteerinä 
sekä vuodesta 1958 vuoteen 1964 hallituksen 
varapuheenjohtajana. Martti Urmas oli Kosken 
T. 1. Osuuspankin hallinnossa mukana 45 vuo
den ajan.
Läheisesti Martti Urmaan ammattiin liittyen 
oli metsänviljely hänen rakkain harrastuksensa.

Asutuksen vaiheita

Muinaisessa Ylistaron vero- 
piirissä oli nykyisen Kosken 
pitäjän alueella enimmillään 
19 kylää ja liki 90 kantataloa. 
Katojen ja sotien vuoksi kehi
tys kuitenkin pysähtyi 1600- 
luvulla. Lamakautena kylien 
luku laski nykyiseen 18: aan 
ja kantatalojen määräksi va
kiintui 68.

Hävinnyt kylä Pyöli lienee 
sijainnut Liipolan ja Tauselan 
välissä. Oloihin nähden se on 
ollut kohtalaisen vauras, kos
kapa siinä erääseen aikaan oli 
kokonaista kolme taloa. N äi
den kuten useimpien mui
denkin hävinneiden talojen ni
met jäävät tuntemattomiksi, 
sillä säilyneissä asiakirjoissa 
mainitaan yleensä vain isän
nät.

1700-luvulla koittivat pa
remmat ajat ja väkiluvun no
peasti kasvaessa talojen halko
minen vilkastui. Näihin aikoi
hin alettiin perustaa torppia 
myös talonpoikien maille; ai
kaisemmin vain kartanoilla oli 
saanut olla alustalaisia. Suu
rimmillaan torpoien määrä oli 
1800-luvun toisella puolis
kolla, jolloin Koskella oli näi
tä viljelmiä lähes 200. Kaiken 
aikaa oli rakennettu myös mä
kitupia. Joissakin tapauksissa 
torpan ja mäkituvan ero on 
ollut pieni, mikä vaikeuttaa 
lukumäärien laskemista.

Hankaluuksia aiheuttaa 
myös se, että asumusten ni
met ovat saattaneet moneen
kin kertaan vaihtua. Nimen 
vaihtumiselta eivät muuten 
ole säästyneet edes isot kanta
talot, jopa kylien nimet ovat 
voineet muuttua. Niinpä, kun 
luetteloidaan Kosken kaikki 
vanhat asutusnimet, luku ei 
suoraan ilmaise, montako ky
lää, kulmakuntaa, taloa, torp
paa, mäkitupaa ja tilaa paikka
kunnalla on ollut. Luku on 
jonkin verran suurempi, koska 
esimerkiksi talolla on voinut 
aikojen kuluessa olla kaksi, 
kolmekin nimeä. Kehityksen

suunta ja voimakkuus näkyy 
kuitenkin selvästi, kun nimien 
määrä vuosisatamme alkaessa 
jo ylitti tuhannen. Uusia vil
jelmiä perustettiin tällöin 
etenkin lohkomalla. Asutus
historiallista käännekohtaa 
merkitsi tietenkin torppien ja 
mäkitupien itsenäistyminen.

Hakala suosituin nimi

Jos suunnilleen vuotta 1917 
nuorempia nimiä ei oteta lu
kuun, Kosken kaikkien aiko
jen suosituin asumuksennimi 
on Hakala. Halikkolan Joikin 
talossa on ollut tämän nimi
nen torppa, joka perustettiin 
jo 1700-luvulla, mutta hävisi 
1900-luvun alussa. Hongiston 
Anttilan Hakala hävisi 1800- 
luvulla eikä sitä enää muistet
tane. Iso-Sorvaston Yli-Kärrin 
Hakala perustettiin 1800-lu- 
vun alussa ja itsenäistyi 1926. 
Myös Ali-Kärrillä oli aikoi
naan Hakala-niminen torppa. 
Katteluksen kylän Hakala, 
josta tuli itsenäinen tila 1909, 
oli alkuaan Yli-Katteluksen 
torppa. Henkikirjoissa se mai
nitaan ensimmäisen kerran 
1837. Koivukylän Hakala on 
parikymmentä vuotta vanhem
pi. Myllykylän Särän Hakala 
esiintyy rippikirjoissa ensim
mäisen kerran 1853. Partelan 
Passillakin oli Hakala-niminen 
torppa, joka kuitenkin jää pois 
asiakirjoista jo 1868. Patakos- 
ken kylässä on ollut kaksi 
Hakalaa, Yli-Sarjalla ja Tuo
molassa, mutta molemmat 
ovat hävinneet. Hakalan tila, 
joka tunnetaan asukkaiden 
mukaan Mutkalana, on erotet
tu 1912 Kelto-Klemelästä. Ta- 
lolan Hyväsellä eli Knaapilla 
( alkuperäinen nimi oli Uoti
la) oli suunnilleen 1800-luvun 
puolivälistä lähtien Hakala- 
niminen torppa, josta myö
hemmin tuli mäkitupa. Frans- 
silan talosta erotettiin 1895 
Hakalan tila. Myös Tapalassa 
on ollut kaksi Hakalaa. Toi
nen, Kylänpään torppa, on jo 
unohtunut, toinen, Jaakolan

torppa, itsenäistyi 1924. Tau
selan ja Tuimalan kylien H a
kalat hävisivät 1900-luvun 
alussa, kumpikin oli perustet
tu n. 1820. Värmälän Länsi- 
talon Hakala oli alkuaan mä
kitupa, mutta itsenäistyi 
1924.

Toiseksi suosituin nimi on 
ollut Ojala, joita luetteloon 
sisältyy vain kolme vähem
män kuin Hakaloita, eli 15. 
Kolmannen tilan jakavat Mä
kilä ja Nummila, joita kum
piakin on 14. Peltola ja Kan
kare ovat seuraavina, molem
pia 13. Sitten seuraavat Ku
janpää ja Kulmala ( 1 2 ) .  Suo
sittuja nimiä näyttävät olleen 
myös Ylhäisi (1 1 ) ja Mäntylä 
(1 0 ) sekä Ketola, Kujala ja 
Syrjälä (9 ) .

Harvinaisia nimiä

Kosken asutusnimet eivät 
suinkaan kaikki ole yhtä ta
vallisia kuin edellä mainitut. 
Varmaan jokainen koskelainen 
osaa luetella koko joukon ni
miä, joiden merkitystä ei ym
märrä. Tämän lehden palstoil
lakin on lueteltu näitä oudoik
si käyneitä muutamia: Tausa, 
Jalli, Julia, Jolkki, Naumi, 
Urmas, Pyhkö, Kittilä, Mat- 
tari ja Nakki. Mainitut ovat 
kaikki vanhoja kantataloja. 
Samasta ryhmästä voisi lue
tella vielä seuraavat, joiden al
kuperä ei enää ilman muuta 
ole ymmärrettävissä: Sättäri,

Pietilä, Muti, Puras, Hyhkö, 
Kärri, Päärni, Nyhä, Särä, 
Sarja, Kupi, Passi, Vinko ja 
Haali. Myös monet kylänni
met ovat sisällöltään outoja: 
Värmälä, Sorvasto, (Iso-Sor- 
vasto ja Vähä-Sorvasto), Tui
mala, Tapala, Liipola, Halik- 
kola, Jättälä, Taus elä, Katte
lus, Partela.

Osan edellä olevista nimis
töntutkimus on pystynyt sel
vittämään, muutamiin on saa
tu hiukan lisävalaisua, mutta 
monien kohdalla historian hä
märä on vielä läpitunkematon.

Julia

Alkuaan nimi on ollut Jun
nila. Mutta koska koskelaisten 
puheessa Anttilasta tuli Antia, 
K ittilästi Kitlä, Jättä lästä Jät- 
lä jne., tuli JunnilEtakin  Jun 
ia. Nimi, jossa n ja l  olivat 
peräkkäin, oli ilmeisesti kie
lelle hiukan vaikea. Kun pu
huttiin nopeasti ja tavoiteltiin 
helppoutta, päädyttiin Juliaan. 
Kun sitten Antia, Kitlä, Jätlä  
jne. saivat takaisin pois pu
donneet tavunsa, Julia oli jo 
etääntynyt niin kauas alkupe
räisestä, ettei palautusta enää 
osattu tehdä.

Nimeä oli omiaan hämärtä
mään myös se, että Junni, jo
ka alkuaan on ilmeisesti ollut 
Juhanin kansanomainen muun
nos, jäi henkilönnimenä pois 
käytöstä. Mainittakoon, että
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Kertomus Kosken Tl. tarkkailuyhdistyksen 
toiminnasta tarkkailuvuodelta 1970—71

Toiminta on mukautunut uuden ohjesäännön edellyttämiin uo
miin. Laskentakeskus on toimittanut tiedot karjantarkkailijoille 
suhteellisen nopeasti ja virheettömästi. Vähäistä jäsenten vaihtu
mista on tapahtunut. Muutamia on karjan myynnin takia jäänyt 
pois, mutta uusia on tullut mukaan. Jäsenmäärä ei ole sanottavasti 
muuttunut. 45 %  pitäjän lehmistä kuuluu tarkkailun piiriin.

Kulunut vuosi oli myös tuotokseltaan hyvä, sillä 65 %  kar
joista ylitti 200 voirasvakilon. Keskituotos kohosi edelliseen vuo
teen verraten 224 kg maitoa ja 10 kg voirasvaa, ollen nyt 4.968 
kg maitoa, 215 kg voirasvaa %  4,33. Tämä ei yksinomaan johdu 
siitä, että lehmät jatkuvasti parantavat tuotostaan, vaan tuore- 
rehun osuus ruokinnassa on runsaasti lisääntynyt. Näin on saatu 
tarvittavaa lisävalkuaista ruokintaan.

Huolimatta palkkojen noususta ovat kokonaiskustannukset py
syneet samoina. Valtion ja meijerin tuen lisäksi on jäseniltä pe
ritty 16 mk lehmältä. Summaa on pidettävä alhaisena, kun ottaa 
huomioon ne edut, joita tarkkailutoiminta tuo jäsenilleen jo 
yksin alennetuissa keinosiemennysmaksuissa.

Vastaisuudessa näyttää siltä, että pahempaa lamakautta ei tark- 
kailutoiminnassa tule, sillä keskittymistä lypsykarjan pidossa ta
pahtuu. Pienet karjat suurenevat ja toteavat tarkkailu toiminnan 
välttämättömyyden hyvin hoidetussa karjataloudessa.

Kosken tarkkailuyhdistys on edelleen jatkanut valkuaispitoisuu
den määrittelyä. Se ei ole tällä hetkellä välttämätöntä, mutta kui
tenkin mielenkiintoista ja juuston valmistuksen kannalta talou
dellista. Kiinnostus maidon valkuaiseen on viime päivinä lisään
tynyt muuallakin ja on todennäköistä, jos suuntaus jatkuu nykyi
senä, että valkuaispitoisuus tulee rasvan rinnalla vaikuttamaan 
maksettavaan hintaan.

Jo  vakiintuneen käytännön mukaan ovat vähintään 200 vr.kg 
tuottaneet karjat luetteloitu tuotosjärjestyksessä. Tänä vuonna 
kuitenkin niin, että alle keskilehmäluvun ja yli sen ovat kumpi
kin omana ryhmänä. Mielenkiinnon lisäämiseksi tulee mukaan 
myös muutamia hyvin lypsäneitä lehmiä, joitten osalta on las
kettu myös valkuaismäärät.

V e i k k o  M a n n e r

SUURET KARJAT

O m i s t a j a leh.luku rotu maitoa voir. rasva
%

1. Naumi Pentti 9,8 Ay 6066 275 4,5
2. Naumi Ilkka 8,8 Ay 6322 274 4,3
3. Levonen Matti 7,9 Ay 6046 273 4,5
4. Rahkonen Martti 33,9 Ay 6024 267 4,4
5. Jalli Markku 17,4 Ay-Fr 6234 261 4,2
6. Beranger Martti 10,2 Ay 5948 255 4,3
7. Urmas Tuomo 9,1 Ay 5666 252 4,4
8. Jalli Mikko 9,5 Ay 6292 250 4,0
9. Vähätalo Tapio 9,1 Ay 5667 250 4,4

10. Uusitupa Matti 7,7 Ay 5858 238 4,1
11. Välimaa Antti 8,8 Ay 5829 236 4,0
12. Kulo Toivo 9,2 Ay 5750 236 4,1
13. Aho Sulo 9,8 Ay 5397 235 4,4
14. Kulma Unto 8,7 Ay 5491 234 4,3
15. Saari Pentti 8,6 Ay 5260 233 4,4
16. Saari Erkki 14,9 Ay 5170 230 4,6
17. Posti T. perik. 8,0 Ay-Sk 4972 230 4,6
18. Simola Jaakko 8,7 Ay-Sk 4728 230 4,9
19. Palomäki Oiva 7,5 Ay 5386 229 4,3
20. Hokka Aarne 7,4 Ay 5260 229 4,4
21. Kujala Veikko 9,4 Ay 5337 227 4,3
22. Mikola Jyri 7,1 Ay 4999 227 4,5
23. Toivonen Keijo 10,2 Ay 5427 225 4,1
24. Saarinen Unto 7,4 Ay 5265 225 4,3
25. Uutela Väinö 7,6 Ay 5047 223 4,4

O m i s t a j a lehiuku rotu maitoa voir.

26. Luhtala Ilkka 7,3 Ay 5793 222
27. Tuomola Kai 8,8 Ay 4884 222
28. Haavisto Kustaa 8,2 Ay 5261 220
29. Mikkola Siiri 7,5 Ay 5236 219
30. Karri N. perik. 8,4 Ay 5343 218
31. Hörkkö Juhani 13,9 Ay 5169 218
32. Raitanen Mikko 7,0 Ay-Sk 5025 216
33. Tamminen Uuno 7,5 Sk 4889 216
34. Kivikallio Tauno 7,3 Ay 5099 215
35. Mutkala Eero 7,9 Ay 4869 212
36. Anttila Arvo 7,2 Sk 4687 210
37. Välimaa Seppo 8,2 Ay 5037 209
38. Vähätalo Janne 8,2 Ay-Sk 4285 207
39. Reiman Pentti 8,0 Ay 4594 204
40. Mäkinen Hannes 8,3 Ay 4593 202
41. Heinonen Reino 12,7 Ay 4831 201
42. Luhtala Toivo 10,2 Ay 4769 201
43. Virtanen Matti 13,8 Sk 4121 201

PIENET KARJAT

O m i s t a j a leh.luku rotu maitoa voir.

1. Peltala Arvo 2 Ay 5170 317
2. Kattelus Allan 1,5 Ay 6859 301
3. Lehtilä Vilho 4 Ay 6293 291
4. Nieminen Allan 4 Ay 6848 281
5. Könönen Jaakko 1,6 Ay 7015 280
6. Mikkola Eero 2 Ay 6719 280
7. Pellonperä Pauli 2,7 Ay 6788 277
8. Sintonen Aulis 4,2 Ay-Sk 5756 258
9. Nikki Aarne 5 Ay 6161 256

10. Virtanen Aaro 4,5 Ay 5536 251
11. Nyholm Tauno 4 Ay 6334 249
12. Tuitta Vilho 6 Ay 5694 247
13. Kujala Väinö 6,6 Ay 5588 240
14. Uotila Esko 6,4 Ay 5459 240
15. Anttila Hannu 3,4 Ay 5359 239
16. Teivonen Reino 6,6 Ay 5207 236
17. Ollinen Paavo 5,8 Ay 5030 235
18. Tuominen Toivo 6,5 Ay-Sk 4958 234
19. Kanasuo Arvo 5,8 Ay 5270 230
20. Nummela Alpo 5,4 Ay 5345 229
21. Haavisto Ilmari 6,1 Ay 5624 227
22. Raitanen Sylvi 4,9 Ay 5511 227
23. Kivelä Aili 3,3 Ay 5055 226
24. Aarnio Sigrid 2 Ay 4792 224
25. Salonen Raimo 5,2 Ay-Sk 5668 222
26. Nuotila Reino 5 Ay 5302 222
27. Laakso Eeli 4,9 Ay 5131 219
28. Tuominen Väinö 4,9 Ay 4870 215
29. Kallio Antti 5,1 Ay-Sk 4787 215
30. Aaltonen Pentti 6 Ay 4810 213
31. Tamminen Eino 6,4 Ay 5246 212
32. Virtanen Jaakko 5,1 Ay-Sk 4810 212
33. Välimaa Jaakko 6,7 Sk-Ay 4808 212
34. Saarinen Eino 2,9 Ay 4610 212
35. Tuominen Aarne 5,5 Ay 4937 211
36. Haapanen Yrjö 4,3 Ay 4919 211
37. Ahola Lauri 3,5 Sk 4275 211
38. Kulma Aaro 4 Ay-Sk 4345 210
39. Nieminen Eino 6,1 Ay 4959 209
40. Heinonen Frans 2,7 Sk 4783 209
41. Koskinen Lauri 4,1 Ay 4789 208
42. Palmu Kalle 3 Ay 4883 207
43. Patjas Erkki 4,8 Sk 4104 206
44. Lehtonen Keijo 3 Ay 4775 205
45. Ojala Vilho 6,5 Ay 4697 204
46. Nurmi Martti 5,7 Ay 5083 202
47. Tamminen Antti 6,1 Sk 4710 202
48. Hakala Antti 2,8 Sk 4486 202

rasva
%

3.8 
4,5
4.2
4.2
4.1
4.2
4.3
4.4 
4,2
4.4
4.5
4.1
4.9
4.4
4.4
4.2
4.2
4.9

rasva
o/o

6,1
4.4
4.6
4.1
4.0
4.2
4.1
4.5
4.2
4.5
3.9
4.3
4.3
4.4
4.5
4.5
4.7
4.7
4.4 
4,3
4.0
4.1
4.5
4.7
3.9
4.2
4.3
4.4
4.5
4.4
4.0
4.4
4.4
4.6
4.3
4.3
4.9
4.8
4.2
4.4
4.3
4.2
5.0
4.3
4.3
4.0
4.3
4.5
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YKSITTÄISET LEHMÄT

Omistaja
Aho Sulo 
Aarnio Sigrid 
Beranger Martti

Jalli Markku

Jalli Mikko 
Kivelä Aili 
Kujala Väinö 
Kulo Toivo

Kärrin perik. 
Lehtilä Vilho

Levonen Matti

Mikkola Eero 
Mikkola Siiri 
Mikola Jyri 
Mäkinen Hannes 
Naumi Ilkka

Naumi Pentti

Nieminen Allan

Nikki Aarne

Pellonperä Pauli

Peltola Arvo

Posti Tuure, perik. 
Rahkonen Martti

Raitanen Lippo 
Saari Pentti 
Salonen Raimo 
Simola Jaakko 
Sintonen Aulis 
Toivonen Keijo 
Tuitta Vilho 
Tuominen Väinö 
Urmas Tuomo

Uusitupa Matti 
Vähätalo Tapio 
Välimaa Antti

Lehmä
Tuttu
Kielo
Lysti 268456 
Onnetar 429930 A 
Ratto
Iduna F 592 J  
Oilikki
Keikas 290988 A 
Pilkku FS 2100113 
Leimu
Juliska 361502 A
Oma
Osmi
Nätti
Nuoli
Tertta 190836 A 
Laikka 346957 AAA 
Lolli 359497 AAA 
Rilla 
Nunna
Luumu 359496 A
Kuiske 115768 B2
Unsu
Anu
Neliä
Keila 267326 AAA 
Nilla 345788 AA  
Oila 345789 AA  
Jellina 261584 AAA 
Terä 261585 AAA 
Oisku 383995 A 
Myrtti' 361506 A 
Natalia 3615007 AA  
Noppa 361508 AA 
Aija 50-146485 
Lootus 36150 A 
Bellami 416890 A 
Hertti 
Nelli
Tustiina 50-262069 AAA
Pirta 410967 A
Maila
Imma
Pipsa
Nippe 361500 A
Palla 380052 A
Melli 315583 AAA
Pulmu
Orja
Malli
Opri II
Oksa
Olivia
Miia
Mella
Orpo II
Oona
Raita
Pulu
Nuppu 264390
Emma
Pia
Maikki
Missi
Kitara
Oma
Liekki
Olka
Nesta
Nekku
Lippa 131873B3 
Pulmu 363162 A 
Pipsa 420025 A

L. isä

F. Okari AAA 23666 
Y. Isaskar AAA 19909 
Annos SK 9057 
Ahv. Erasmus AAA 25400 
Manasse AA 29559 
Klaas Fr 29569 
P. Lajos AA 28333 
Liekinheitin AAA 21895 
Erker Fr 90009

B. Junker AAA 15635 
Ahv. Asser AAA 24666 
A. Jeeveri AAA 27033 
S. Leviitta AA 27688 
V. Laamanni AA 27855 
K. Emil AAA 20649 
M. Inssi AAA 26350 
N. Äänis AAA 23714 
V. Istandul AAA 26444 
Ahv. Erasmus AAA 25400 
N. Äänis AAA 23714 
K. Emil AAA 20649 
Inperial AA 26273 
M. Inssi AAA 26350 
K. Ike AAA 24054 
M. Inssi AAA 26350 
Reima AAA 23597 
Ahv. Erasmus AAA 25400 
Y. Isaskar AAA 19909 
V. Upseeri AAA 22544 
Ahv. Asser AAA 24666 
K. Emil AAA 20649 
M. Inssi AAA 26350 
K. Emil AAA 20649 
V. Hanuri AAA 17155 
P. Sarastus AAA 22533 
M. Inssi AAA 26350 
R. Jääkäri AAA 16511 
U. Ingo AA 26344 
S. Vipu AAA 22511 
P. Kontio AA 27642 
V. Antenni AA 25025 
A. Asser AAA 24666 
N. Nuija A 29726 
K. Jukura AA 27055 
S. Karaatti AAA 27300 
F. Hakim AAA 2511 
Reima AAA 23597 
V. Eversti AAA 25299 
N. Äänis AAA 23714 
M. Aatto AAA 23599 
J . Luotsi AA 28522 
J . Aamor AAA 25616 
H. Luja AAA 23086 
V. Antenni AA 20025 
V. Kai AA 28166 
V. Laaman AA 27855 
Reima AAA 23597 
F. Okari AAA 23666 
Tahto 8612V 
J . Eto AAA 25288 
K. Laitsu AA 27750 
Tahto 8612 V 
P. Akseli AAA 24844 
H. Luja AAA 23086 
K. Iskelmä AAA 26455 
L. Liekinpoika AAA 18911 
J. Aamor AAA 25616 
Aaretti AAA 23767 
F. Okari AAA 23666 
T. Taarli AA 26999 
K. Ike AAA 24054 
M. Inssi AAA 26300

Tuotos
maito vr. °/o valk. %

6132— 274— 4,5 
6156— 279— 4,5 
6722— 281— 4,2 
7365— 302— 4,1 
6185— 281— 4,5 
8219— 348— 4,2 
7586— 338— 4,5 
6500— 286— 4,4 
7003— 272— 3,9 
7659— 303— 4,0 
6633— 274— 4,1
6133— 276— 4 ,5  
7003— 282— 4,0 
6051— 277— 4,6 
6850— 283— 4,1 
7295— 344— 4,7 
6469— 289— 4,5
6544— 315— 4,8 
6129— 293— 4,8 
6912— 290— 4 ,2 
6198— 286— 4,6 
7149 - 303 - 4 ,2  
6255— 270— 4,3 
6481— 270— 4,2 
6448— 273— 4,2 
7221— 319— 4,4 
6212— 300— 4,8 
6797— 290— 4,3 
6290— 286— 4,5 
7029— 277— 3,9 
6235— 271— 4,3 
7309— 322— 4,4 
6230— 312— 5,0 
6414— 294— 4,6 
5922— 290— 4,9 
6832— 289— 4 ,2  
5843— 272— 4,7 
8717— 361— 4,1 
6896— 293— 4,2 
7280— 292— 4,0 
5820— 270— 4,6 
6432— 302— 4,7 
7649— 275— 3,6 
4520— 319— 7,1 
5819— 315— 5,4 
5744— 279— 4,9 
8896— 442— 5,0 
6769— 361— 5,3 
7674— 339— 4,4 
7520— 331— 4,4 
6208— 318— 5,1 
6894— 304— 4,4 
6177— 303— 4,9 
6649— 298— 4,5 
6727— 292— 4,3 
5957— 291— 4,9 
6673— 282— 4,2
6545— 282— 4 ,3  
5839— 270— 4,6 
6204— 271— 4,4 
6404— 279— 4,4 
7571— 292— 3,9 
5926— 297— 5,0 
7599— 353— 4,6 
6064— 282— 4,7 
7533— 294— 3,9 
6571— 285— 4,3 
6733— 309— 4,6 
6098— 285— 4,7 
6062— 278— 4,6 
7262— 285— 3,9 
6556— 301— 4,6 
5930— 291— 4,9

217— 3,54 
207—3,36 
214— 3,18 
242—3,28 
212— 3,43 
286— 3,48 
257— 3,39 
207— 3,19
229— 3,27
214— 2,79 
228—3,44 
202—3,29 
212— 3,08
187— 3,09 
221— 3,23 
284—3,89
230—3,56
227—3,47
215— 3,51 
238—3,44
216— 3,49
250—3,49 
198—3,17
195—3,01 
190— 2,94
234— 3,24 
219— 3,53
235— 3,45
221— 3,51
228—3,24
196— 3,15 
245—3,35
209— 3,36 
219—3,41
210— 3,54
226— 3,31
227—3,88 
279—3,20 
233—3,38 
262—3,60
218—3,74
219—3,41 
248—3,24 
157— 3,48 
201—3,46
188— 3,28
283—3,18 
267—3,95 
264— 3,44 
259—3,45
222— 3,58 
252— 3,66
211— 3,41 
245—3,68
229— 3,40 
214—3,60
228— 3,42 
256— 3,91
221— 3,79
219— 3,53 
187—2,92 
262— 3,46
220— 3,72
284—3,74 
240—3,95
251— 3,33 
206— 3,13 
237—3,52
222— 3,64
217—3,58 
245—3,29
231—3,52 
196— 3,31

KOSKEN T.L. OSUUSPANKKI KIITTÄÄ KAIKKIA ASIAKKAITAAN 

LUOTTAMUKSESTA JA HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ PÄÄTTYVÄN 

VUODEN AIKANA JA TOIVOTTAA MENESTYKSEKÄSTÄ VUOTTA

1972 .

Ne 
evankelijuhlat

Radio ja televisio ovat tuo
neet kirkon kotiin. Sitten kir
kossa järjestetään monia ti
laisuuksia, kuten seurakunta
talollakin. Mutta monesti me
nevät muistot menneisiin 
—  kotipihalla järjestettyihin 
evankeliumi- tai japaninlähe- 
tysjuhliin. Toisinaan ne järjes
tettiin taas Ali-Liipolan pui- 
malahuoneessa. Silloin meillä 
pikkupojilla oli sievoinen an
sio tiedossa. Kuljetimme lau
talla juhlaväkeä Liipolan puo
lelle ja sieltä takaisin. Taksa 
oli 5 penniä reisulta, mutta 
useat antoivat 10 penniä. Sel
laiset henkilöt ovat jääneet 
erikoisesti mieleen samoin 
kuin nekin, jotka ylellisesti su
jauttivat kouraan 25 penniä 
hopeassa, mutta oli niitäkin, 
jotka toivottivat vain »Jum a
lan siunausta» ja sellaiset oi
kein jäivät mieleen.

Kerran järjesti isä meille 
pikkupojille kilpailun. Oli löy
dettävä Raamatusta sopiva 
lause tekstattavaksi evanke- 
liumijuhlien juhlaporttiin. 
Ahkeroimme Raamatun paris
sa pitkät ajat ja löysimme mo
nia sopivia lauseita. Niistä hy
väksyttiin lause: »Tule sisälle, 
sinä Herran siunattu, mitäs 
seisot ulkona». Löysimme 
sen muistaaksemme Raamatun - 
alkupuolelta, kun Laapani ke- 
hoitti tulevaa vävypoikaansa 
Jaakoppia asettumaan taloksi. 
Tuo lause komeili suuressa 
juhlaportissa jatkuvasti aina
kin vuosikymmenen. Silloin 
näet suoritettiin talkootöinä 
perinpohjaiset juhla järjestelyt. 
Punottiin katajaköynnöstä mo
nia kymmeniä metrejä ja aina 
tuo julistuslause kuitenkin 
reunustettiin tuoreilla kata
jilla.

Niin, kyllä oikeastaan olem
me aika paljon velkaa evan
keliselle liikkeelle. Siihen ai
kaan polkupyörät olivat vielä 
aika harvinaisia ja hevoskyyti 
hyvin yleinen. Kun käytiin 
evankeliumijuhlille Martti
laan, Tarvasjoelle sekä ennen 
muuta Somerolle ja Ypäjälle, 
niin tarvittiin hevosta hoita
massa pieni poikanen. Ilmoit
tauduimme vapaaehtoisesti tä
hän toimeen, sillä siten pääsi 
hieman katselemaan maailmaa.



6 K O S K E L A I N E N N:o 4 —  Joulukuu 1971

//

K yl sit kelpais... Kasakat
tulevat... n

Ei kaikki maailmas men 
niinkuin meinaa, ei sinne päin- 
kän. Vastust ja vastonkäymist 
on yht mittaa ja jokainen 
vuorollas saa sellaisii mollei 
ja täräyksii niinkuin puupun- 
tarist, et niis onkin ihmettele- 
mist pitkäks aikaa.

Tavaran hinnat on kans 
yks semmonen asja, jost ei 
koskaan taira tulla tarpeen 
viisaaks. Vaikka luulee hinnat 
tietäväskin, niin joskus mäjäy- 
tetään etteen sellainen hinta, 
et henki ei hämmästyksen 
vuoks käy kunnollisest ennen 
kun joskus loppuviikol.

Niin kävi Jussilkin. Ette oi 
täst Jussin tapauksest tainnu 
aikasemmin kuullakkan, vaik
ka on siit jo aikaa. Juttelen 
sen nyt täsä opiks ja ylösra- 
kennukseks kaikil mmlkin.

Ju ssi kävi souvis jossain toi- 
sel puolel pitäjää. Yks lauan
taiaamu, kun hän oli lährös 
ja tranus väkisinpoljettavaas 
ulos liiterist, niin huusi hä
nen muijas perään:

»Kuules Jussi! Kun sää eh- 
tool tulet kotti siält Tuima- 
lan läpitte, niin poikkees 
kauppaan hakemaan jottain 
särvint. Olis vähän mukavam
pi viettää pyhhää, kun olis 
perunan pääl muutakin kun 
suolavettä. Kyl mää tänäpän 
nisukkaan leivon, mut ei Sun
kaan se pahhaa tekis vaikka 
senkin kyytipoikana olis pieni 
särpimen murena.»

»Kyl mää sen asjan toimi
tan,» huusi Ju ssi mennesäs 
kun hän paineli täyttä faarttii 
veräjäst maantiäl.

Ehtool kottitullesas Jussi 
muisti, et hänen oli määrä 
käyrä kaupas. Eikä se muista
minen täi kertaa niin kovin 
vaikkijaa ollukka. Hän oli saa
nut ojasouvis päätökseen ja oli

Useasti otettiin rattaille Ali- 
Liipolan Miina-muori, prof. 
Yrjö Liipolan äiti, joka oli 
armoitettu kertoja. Matkan 
varrella hän esitteli kaikki 
sukulaistalot ja muutkin ta
lot. Kertoi niiden asujista ih
meellisiä tarinoita. Sitten yö- 
vyttiin jonnekin sukulaista- 
loon tai tuttavien luo ja vie
raita pidettiin kuin piispaa 
pappilassa. —  ä.

tehny litviikin isännän kans. 
Ja  sen seurauksena ei Jussin 
nuppikukkaro täi kertaa ollut 
niin tyhjä kuin tavallisest. 
Kyl nyt kelpas kauppaankin 
poiketa.

Hän toimitti ensin pienet 
asjat. Ostii tupakkii, tulitikui, 
saippioo ja muuta sen sem- 
most. Sit hän huomas tiskil 
olevas lasises kaapis hyvän nä- 
kösen lihankappalan.

»Siin taitaakin olla oikein 
hyvä lihanklöntti, mitäslai ta
varaa toi oikein on »?

»Se on keittokinkkuu. Kyl 
se on priimaa tavaraa», vas- 
tas puariflikka. »Kuin paljon 
sitä liulotaan»?

»Liulotaan? Mitäs simmo- 
nen tarkottaa?» kysys Jussi

»M eil on tosa kone kun liu- 
loo kinkust ohkasii liuskoi et
tei tarvitte muuta kun kakun 
pääl levittää».

»Jassoo! Vai niin! Ain sitä 
viisammaks tullee kun van- 
haks ellää. Mut mitäs sitä nyt 
liulomaan ruvetaan. Kyl tom- 
mosen palan kaikkikin ottaa, 
koska ei se tonkan suurempi 
oi. Kyl meil muijan kans ai
kaa on sitä kappaloitta sitä 
mukkaa kun syöräänkin.»

Likka pani lihankappalan 
pakettiin ja rupes räknäämään 
kuin paljon Jussin kaupat teki.

»Se olis sit 960 markkaa 
(vm k )».

E i se sit oikein paljoo ol- 
kan, ajatteli Ju ssi ja kaivo 
kukkarostas saran markan se- 
relin ja ojensi sen flikal.

»Se on y h d e k s ä n s a t a  
kuuskymment, ei tää oikein 
viäl piisa».

Siilon oli niinkun ukkonen 
olis lyöny talon nurkkaan. 
Niin paljon Jussi peljästys. 
Hän tuli vuaroon punaseks ja 
kalppiaks ja syrän hakkas kun 
lampaan häntä. Kesti ison aika 
ennenkun Ju ssi selkis siit laa- 
kist sen verran et sai kysyttyy:

»M ikäs siin sit niin juma
lattomasi maksan, toi saippion 
kappala va i?»

»Se on tää keittokinkku 
kun maksaa 900 markkaa. Mi
täs, ei Sunkaan tupakki ja tu
litikut nyt erinomaasi m aksa», 
sanos myyjä.

Eikä siin sit Jussin muu 
auttanut kun maksaa. Onneks 
hänel oli se ojalitviiki plakka-

Elettiin tämän vuosisadan 
ensimmäisiä vuosia. Elettiin 
Bobrikovin kukistumisen ai
koja. Turussa oli paljon venä
läisiä sotilaita. Siellä vaikutti 
jatkuvasti kasakkapataljoona- 
kin, joka kesän alussa ratsasti 
Parolan leirille sotaharjoituk
siin.

Ratsastaminen tapahtui H ä
meen härkätietä myöten. Sil
loin kuului kiireisiä huutoja: 
—  Kasakat tulevat! Kasakat 
tulevat!

Työt kaikkialla keskeytyi
vät. Kaikki juoksivat maan
tien varteen kasakoita katso
maan. Eräät kiirehtivät maan
tien varteen hevosilla ja rat
tailla, pääasiassa työrattailla.

Me kiirehdimme räätäli 
Värkkisen asunnon pihalle. 
Siellä oli paljon kyläläisiä. 
Siellä oli Julian Harttukin, jo
ka oli kolme vuotta palvellut 
Lappeenrannan rakuunaryk- 
mentissä. Hän sitä taisi selit
tää, että kysymyksessä on pa
taljoona, joka on jakaantunut 
kolmeen komppaniaan ( tätä 
sanaa hän muistaakseni käyt
ti) ja joka komppanian edessä 
ratsastaa on upseeri. Pataljoo
nan upseerit ratsastavat kaik
kien edessä. Ratsastus tapah
tui käymäjalkaa ja monet kasa
kat olivat laskeutuneet satu
lasta kävelemään. Heidän he
vosensa oli sidottu naapurina 
ratsastavan kasakan satulaan.

Kävelevät kasakat lähestyi
vät tien varrella nauravia nai
sia ja tarjosivat käsivarsiaan. 
Nämä kieltäytyivät ja vetäy
tyivät taaksepäin. Mutta Pel
tolan Tilda päästi heleän nau
run ja meni komean kasakan 
käsikoukkuun. Tämän kasa
kan toverit tarjosivat käsi- 
koukkuaan muille tytöille ja 
hokivat: —  Finska flikuski, 
tulla käsikoukkuun!

ris, ettei tarvinnu jäärä kaup
paan velkaa. M ut ei siit pal
jon mittään jääny.

»K yl mää t o n  t a v a r a n  
t u n n e n »  pruukas Ju ssi san- 
noo jälkeenpäin, jos hän sat- 
tumalt näki joskus piänenkin 
palan keittokinkkuu.

Vahinkost vihastuu sano
taan, mut ei siit suurta appuu 
oi, jos joku asja oikein har
mittaa. Kyl sit kelpaiskin.

Toivo - Tapani

Nokkalan torpan luona pyy
si Peltolan Tilda päästä pala
maan, mutta kasakka vain 
nauroi ja vei häntä eteenpäin. 
Vasta Talolan kansakoulun 
luona kasakka hellitti otteen
sa kun hänen toverinsa kävi
vät Tildaa puolustamaan.

Nykyisen Papinojan paikal
la pellon kulmassa oli aivan 
maantien lähellä pienen pieni 
mökki, minne juuri ja  juuri 
mahtui parisänky ja pieni 
pöytä. Mökin seinustalla oli 
pienen pieni käymälä kuin 
kottaraisen koppi. Tässä mö
kissä asui kaksi hyvin vanhaa 
ihmistä, Leena ja Matti. H ei
dän sukunimeään ei tiedetty, 
lieneekö sellaista ollutkaan, 
sillä lukukinkereillä heidät 
huudettiin esille vain Matti 
Matinpoikana ja Leena Joo- 
sentyttärenä. Paikkakuntalai
set puhuivat Matin Leenasta 
ja Leenan Matista.

Leena lienee nuorena pal
vellut herrasväessäkin, sillä 
kun kasakkaupseeri kerran 
ohi ratsastaessaan poikkesi 
pieneen käymälään, Matin pi
dellessä ratsua, kantoi Leena 
käymälän eteen tuolin, vesi- 
kannun ja pesukulhon pyyhe- 
liinoineen, minkä huomaavai
suuden upseeri palkitsi hopei
sella 2-markkasella. Seuraavi- 
na kesinä, kun kuului huuto, 
että kasakat tulevat, kantoi 
Leena pesuvehkeet etukäteen 
valmiiksi sillä seurauksella, 
että useamman upseeria jätti 
hevosensa Matin hoiviin ja 
kävi käyttämään hyväkseen 
»toilettia». Matille kertyi ho
pearahoja useampia ja jäles- 
täpäin niiden jakamisesta tuli 
Leenan ja Matin välillä risti
riitaa.

Leena ja Matti saivat elatus
apua kunnalta, sillä sairaina 
ja vanhoina he eivät pystyneet 
tekemään mitään työtä. Ker
ran kun kunnanhoidon (vai
vaishoidon ) esimies vaihtui 
ja Matti kävi pyytämään avus
tusta, esimies kysyi, oliko 
Matilla mitään tuloja? Matti 
vastasi: —  E i mitään, ellei 
ota huomioon sitä vuokraa, 
mitä kasakkaupseerit kerran 
vuodessa maksavat huusista.

Taisi olla niin, että kasak- 
kapataljoona palasi Parolasta 
Turkuun rautateitse, sillä ai
nakaan joka vuosi ei palattu 
ratsain takaisin.
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MAAHERRA 
LIIKEMIEHENÄ

On tehty historiaa, erotta
malla maakiinteistökauppoja 
tehnyt maaherra virastaan. 
Mutta Ruotsin vallan aikana 
ei liikemiehenä esiintynyt 
maaherra ainakaan vallanpitä
jäin puolelta joutunut yrmi- 
tyksi. Esimerkkinä mainitta
koon valrr Karunassa syntynyt 
Ernst G ustaf von Willebrand, 
joka kohosi Suomen armei
jassa everstiksi 1787. Hänet 
nimitettiin Turun läänin maa
herraksi 1790 ja sai samalla 
korotuksen kenraaliksi. Nyt 
alkoi hän samalla menestyk
sellisen liikemiestoiminnan. 
Siitä kertoo Uusi Tietosana
kirja:

»von Willebrand, Ernst 
Gustaf (1751— 1809), vapaa- 
herra, hallinto- ja talousmies. 
Upseerina uransa aloittanut 
W. toimi ansiokkaasti Turun 
ja Porin läänin maaherrana 
1790— 1806 ja oli mm. kos- 
kenperkauskomission puheen
johtaja. Hoidettuaan 1791—

Mikä vahinko, että näistä 
Parolan matkaajista ei ole ole
massa minkäänlaisia valoku
via. Heidän aseistuksestaan- 
kaan ei ole tietoja, mutta sen 
muistan, että jokaisella ratsas
tajalla oli pitkä kiiltävä kei
häs. Olisi sotilashistoriallisesti 
mukava tietää, milloin kasa
kat luopuivat keihäistä? Mu
kava olisi myöskin tietää, mil
tä seuduilta Suomeen asepal
velustaan suorittamaan tul
leet kasakat olivat kotoisin?

Sitten ensimmäisen maail
mansodan aikana Varsinais- 
Suomeenkin oli majoitettu 
Venäjän armeijan ratsuväkeä. 
Silloin heidän aseistukseensa 
ei enää kuulunut keihäitä. H y
viä laulajia he olivat. Ja  he
vosten käsittelyssä he olivat 
mestareita, suoranaisia sir
kustaiteilijoita.

Eipä taitaisi olla haitaksi, 
vaikka Hämeen härkätien var
ren nuorisoseurat keräisivät 
kansan muistitiedot talteen 
kasakoistakin. Samoin olisi 
aihetta koota markkinamuis- 
toja. Kyllä oli esim. vilinää 
Härkätiellä, kun hämäläiset 
tulivat Turun syysmarkkinoil- 
le. Niemen Riku niminen he- 
voiskauppias kuljetti karavaa
nina monia kymmeniä hevo
sia. Oli siinä hevosten hirnu- 
naa ja juopuneitten miesten 
loilotustakin.

Muistelija

92 valtiosihteerin tehtäviä ar
meijan ansiota varten hän yle
ni kenraalimajuriksi. Suomen 
sodan aikana 1808 hänellä oli 
hyvät suhteet venäläisiin; hän 
oli järjestämässä lähetyskun- 
taa Pietariin ja osallistui myös 
Porvoon valtiopäiviin 1809. 
Willebrandilla oli huomatta
via yksityisiä liiketoimia, maa
tiloja, sahoja, myllyjä ja lai
voja sekä Turun tupakkateh
taan osake-enemmistö, ja 
omistamaansa Jokioisten kar
tanoon hän perusti 1796 ver
katehtaan sekä 1804 rauta
ruukin. Hän oli myös Suo
men Talousseuran ja Turun 
Soitannollisen Seuran pu
heenjohtaja.

Jokioisten rautaruukin raa
ka-aine nostettiin Tammelan 
järvistä ja valmis rauta myy
tiin Ruotsiin. Valtavat hevos- 
karavaanit kuljettivat raudan 
Turkuun. Kun Hämeen härkä
tie mutkittelee Paimionjoen 
mukaan ryhtyi maaherra W il
lebrand oikomaan tämän tien 
mutkia. Suurin oikaisu tehtiin 
Koskella, jolloin maantie oi
kaistiin nykyisen Liipolan sil
lan kohdalta suoraan kirkko- 
sillalle. Näin silloiset Halikko- 
lan, Talolan ja Tuimalan ky
lät jäivät syrjään.

Kun maaherraa syytettiin 
ankarasti »vallan käyttämises
tä yksityisetujensa edistämi
seksi» oli Willebrand vastan
nut: —  Paras isänmaanystävä 
on se, joka saa soveltumaan 
yksityiset etunsa isänmaan 
etuihin.

Vaikka vallanpitäjät hyväk
sy jä tk in  Willebrandin liike
toimet, niin kansan moraali ei 
niitä hyväksynyt, sillä tästä 
Jokioisten kartanon rakennut
taneesta miehestä, joka kuoli 
Turussa 2 5 /6  1809 ja hau
dattiin Jokioisten kartanon 
puistoon, tehtiin »herjalaulu», 
missä häntä nimitetään Prek- 
kajakuksi seuraavasti:
»Kyllä Prekkajakku sen tiesi, 
kun Halisista myllyn osti, 
että ryssä Turkuun tuli 
ja jauhoi tarvitti . . . »

Tietysti laulussa luettiin 
kuolemantuomio entiselle 
maaherralle. Samalla laulussa 
sanottiin: »Tarvittis piispakin 
tappaa ja Pöytyän provasti». 
Tietysti nämä olisi pitänyt 
tappaa myötämielisestä asen
teesta venäläisiin.

M utta Suomen teollisuus 
kunnioittaa Willebrandia ete
vänä ja tarmokkaana uranuur
tajana. Hänen perustamastaan 
Jokioisten verkatehtaasta tuli 
melkoinen työllistäjä. Hänen

työtään jatkoi tukholmalainen 
A. V. Wahren, joka perusti 
Forssaan Kuhalan kosken ve
sivoimien varaan tehtaita.

Ja  nyt on Forssa elinvoi
mainen kaupunki. M utta Ku
kapa olisi Willebrandin mahti- 
aikana uskonut, että Jokioisis
ta muodostuisi sellainen maa- 
talouskeskus kuin se todelli
suudessa nyt on.

»Oikuningasten kuningas. . .»

Turun ja Porin läänin maa
herraksi määrättiin v. 1918 
Kiukaisista Vaaniin kartanon 
patruuna, eversti-agronomi 
Kaarlo Mikael Collan, joka oli 
toiminut elintarvikeministeri- 
näkin. Hän oli Lounais-Suo- 
men Osuusteurastamon joh
tajan, agr. Arvi Konnun opis- 
kelutovereita. Kun Collan pis
täytyi kerran iltakylään Kon
nun luokse, kertoi hän seuraa- 
vana päivänä menevänsä Kon
nun kotipitäjään Kalantiin 
maaherrantarkastukseen. Nyt 
meni paholainen Konnun si
simpään. Hän soitti kirkko
kuoroa johtavalle kanttorille, 
että maaherra oli otettava vas
taan —  virrenveisuulla. Mää- 
räsipä vielä virrenkin (O i ku
ningasten kuningas, sä maan 
ja taivaan valtias).

Kun Collan ja Kontu sit
temmin tapasivat, kysyi Kon

tu muina miehinä, ottivatko 
kalantilaiset maanvaarin lau
lulla vastaan?

Nyt kävi maaherra manai
lemaan: —  Vai sinä: p-u vie, 
sen kuoron järjestit »kunin
gasten kuningasta» veisaa
maan.

» Masu kipiä»

Turun läänin maaherraksi 
nimitettiin v. 1922 kenraali
majuri Ilmari Helenius, joka 
oli toiminut pienen aikaa 
Petsamon läänin maaherrana.

Hän oli hyvä suhdeihminen 
ja piti tarkkaa päiväkirjaa 
matkoistaan. Kirjoitti muistiin 
kaikkien mahdollisten tapaa
miensa henkilöiden nimet. 
Kun hän sitten joutui toisen 
kerran menemään vanhoihin 
vierailupaikkoihinsa, hän kävi 
muistiinpanonsa lävitse ja 
emännät olivat hämmästynei
tä, kun maaherra esim. kysyi 
mitä on tullut Kauko-pojasta, 
joka viisi vuotta sitten oli kuu
dennella luokalla ja mitä on 
tullut Kirsti-tyttärestä, joka 
viisi vuotta sitten oli ylioppi
las.

Mutta harvinainen suhde
ihminen oli rouva Helenius
kin, omaa sukua Bertha von 
Oelsen-Alt-Mocken, joka pu
hui suomea sujuvasti ja jonka 
huumorintaju oli valtava.
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Jouluaatto 
sotaväessä 1924

Tää on jouluaatto sotaväessä ja vasta itelläni ensimmäinen. 
Kun maailmalla mä olen viettämässä sinun pyhää suurta muis
toasi.

Tänä aattoiltanakin varmaan mones Suomen kodis iloitaan. 
Kun kotiin ovat saaneet rakkainpansa siitä heille ompi iloon 
syytä nyt.

Mutta löytyy koteja myös niitä joissa onpi lapset maailmalla 
Siksi monen äidin silmäkulmas joulunakin kyynel.

Tämä jouluaatto mieleheni painuu lujemmin kuin mitkään 
entiset. Luulen että muistan vanhanakin joulun minkä sota
väessä vietin.

Surun tähden ei se mieleheni painu sillä syytä suruhun ei oo. 
Vaan se painuu mieleheni siksi, kun olen kaukana rakkaim- 
mistani.

Nyt istun täällä Örön kirjastossa ja mieleni on siitä iloinen. 
Kun jouduin lähetiksi pastorille ja sain häneltä tän kirjastonkin 
avaimen.

Mä tänne usein hiljaisuuteen tulen pois melusta ja touhuista 
kasarmin. Ja  hyllyköstä etsin kirjan mi parhaimmalta tuntuu 
milloinkin.

Tänä iltana kun täällä kasarmilla jo joulutouhut kaikki ohi on. 
Tää pastori se kutsui minut asunnolleen perheensä luokse 
joulun viettohon.

Ja  huomen aamulla hän meille jälleen tahtoo sitä julistaa. 
Sitä vanhaa silti aina uutta iloista ja hyvää joulun sanomaa.

Olkoon siunattu tää joulu täällä yksinäiset meren saarella. 
Jo  seuraava taas joulu ollaan siel kotona ja kodin suojissa.

Örön kirjastossa 24. 12. 1924. 
Tykkimies I. M.

Kosken asutusnimiä jatk. siv. 3

Koivukylän takamaalla '''o n  
/««»/-nim inen pelto, joka mai
nitaan niittynä jo isonjaon 
asiakirjoissa 1799. Onko tä
mä niitty joskus kuulunut 
Julian  omistukseen, vai saa
nut nimensä suoraan jostakin 
/««»/-nim isestä miehestä, lie
nee mahdoton selvittää. Jos 
edellinen vaihtoehto on oikea, 
olisi kysymyksessä samanlai
nen suhde kuin Tapalan kylän 
Tausa-nimillä ja Tauselan Tau- 
sa\\a. On nimittäin säilynyt 
asiakirja, joka osoittaa, että 
Tauselasta kotoisin ollut Tuo
mas omisti 1500-luvun alussa 
maata Tapalassa. —  Asiakirja 
on painettuna Jaakko Teitin 
valitusluettelossa 1555— 1556 
sivulla 145 ja teksti on suo
mennettuna seuraava: »Jaak 
ko Mikonpoika Tapalan ky
lästä valittaa, että hänen isä- 
puolensa Tuomas Tapala, joka 
oli kotoisin Tausalasta, omisti 
hänen talonsa maista 10 1 /2  
tankoa Tapalan kylässä niin 
kauan kuin hänen äitinsä ja 
tämä elivät. Mutta nyt hän 
on antanut merkitä maiden- 
kirjoituksessa saman maan 
itselleen. Tätä vastustaa hänen 
sisarpuolensa Biritta Tuo- 
maantytär Tapalasta ja ha
luaa saada äidinosansa pois 
häneltä.»

Mattari
Samantyyppisiä nimiä on 

Suomessa useita, esimerkiksi 
Mannari, Ollari ja Jussari. To 
näistä voi nähdä, että taustalla 
on henkilönnimi: M attari on 
johdettu nimestä M atti ja 
Mannarin taustalla on Manni. 
Ollarin Olli ja Jussarin Jussi. 
Tavataan sellaisiakin nimiä 
kuin Jannari ja Pekkari(nen), 
joissa lähtökohtina ovat tie
tysti Janne ja Pekka.

Kittilä
Historiallisissa asiakirjoissa 

mainitaan jo niin varhain kuin 
vuonna 1437 lautamies P a e -  
d e r  K i t i n  e n. Nimi kirjoi- 
tetaan myös K  y 11 i n e n ja

Kerran hän joutui edustuspäi- 
vällisillä Kyösti Kallion pöy- 
tätoveriksi juuri kieltolain 
kaatumisen jälkeen. Kallio tie
tysti kieltäytyi ryypystä, sa
moin kenraali Helenius, mut
ta rouva nielaisi lasinsa tyh
jäksi yhdellä siemauksella, 
pyöritti sitten silmiään ja pai- 
noi vatsaansa sekä julisti: —  
Masu kipiä!

Maaherra oli hämillään, 
mutta Kalliolta pääsi herttai
nen nauru.

K  y 11 i 1 ä ( vanhassa oikein
kirjoituksessa y tarkoittaa toi
sinaan z-äännettä). Miehen ni
mi esiintyy myös parin seu- 
raavan vuoden asiakirjoissa ja 
hänen kotipaikkansa näyttää 
olleen Halikko. Kun tiede
tään, että Kosken seutu on 
saanut uudisasukkaita etenkin 
Halikon suunnalta, on hyvin 
todennäköistä, että lautamies 
Pekka on ollut ellei Kittilän 
talon perustaja niin ainakin 
perustajan sukua. K itti on ai
koinaan ollut yleinen Kirstin 
eli Kristiinan puhuttelunimi. 
Ellei asiakirjatieto viittaisi 
Halikkoon päin, voisi hyvin 
olettaa Kittilän saaneen ni
mensä jostakin muinoin elä
neestä Kirsti-e männästä.

Naisten nimet ovat harvi
naisia asutusnimistössä. Mil
loin niitä tavataan, voi olla 
varma, että nimi säilyttää 
muistoa poikkeuksellisen tar
mokkaasta emännästä, joka on 
ehkä vuosikymmeniä yksin 
johtanut taloa. Partelan Kirsti 
(nykyään kai yleisemmin Sep
pä) on ilmeisesti tällainen ta
paus.

Jättälä

Kylien nimet on merkitty 
asiakirjoihin jo paljon aikai
semmin kuin talojen. Niinpä 
Jättälästäkin on ensimmäinen 
tieto jo vuodelta 1513. Täl
löin käytiin käräjiä Tapalan 
kylässä ja lautamiesten jou
kossa oli I e 11 h e ( etunimeä 
ei mainita). Vuonna 1540 
alettiin pitää maakirjoja ja 
kahtena kopiona säilyneessä 
Varsinais-Suomen maakirjassa 
tavataan J  a 11 a 1 a ja J  ä t- 
t a 1 a. Myöhemminkin ä:n  
merkitsemisessä on oltu mel
ko huolimattomia. Mielenkiin
toisia ovat vanhat sakkoluet- 
telot, joissa nimi on säännöl
lisesti J  ä 11 i 1 ä. Kun maa
kirjat yleensä valmistettiin 
vanhoista kopioimalla, saattoi 
virheellinen muoto toistua 
niissä vuosikymmenet. Sakko- 
luettelot sitä vastoin laadittiin 
joka käräjillä erikseen ja ni
met saatiin niihin suoraan 
kansan suusta.

Nimen vanhin muistiinpano 
saattaa ihmetyttää nykyajan 
lukijaa. M utta jos kirjoitam
me sen tämän päivän oikein
kirjoituksella, on nähtävissä 
selvä Jätte. Ruotsinkielinen 
kirjuri tietenkin mielellään 
käytti itselleen tutumpaa sa
naa suomalaisen Jätti-nimen 
asemesta.

Heikki Viironen

Sarj. merkkimiehiä jatk. siv. 2

keitti aamukahvit, niin pan
tiin pannuun myös muutama 
peruna. Tulivat siinä samalla 
suurusperunat keitetyiksi. Ma
tilla makuaisti kun ei ollut 
turhan »hieno».

Matin tuvalla kävi usein 
vieraita. Toiset hakivat »am 
mattitöihin», mutta useim
mat tulivat kuulemaan, mitä 
Matilla oli sanottavaa ja 
useimmiten oli ja nasevaa sa
nottavaa ja se lähti Matin 
suusta niin erikoisella tavalla.

Eräänä keväänä kylvettiin 
Väinölässä eräs kuokattu kap
pale kauralle. Kaura kasvoi 
mahdottomasti. Maa oli epäta
saista ja kauraa oli vaikea lei
kata viikatteella. Siksi sitä

leikattiin osaksi sirpillä. M at
tikin oli sitä parina päivänä 
leikkaamassa. Oli leikkuu- 
päivä. Yöllä oli ollut pakka
nen. Kaura oli kuurassa ja 
märkää. Leikkaaminen ei säi
lynyt kintaat kädessä, piti olla 
paljain käsin. Matti ja isä 
leikkasivat. Isä jo ajatteli, että 
lähdetään suurukselle, kun 
M atti äkkiä lakkasi leikkaa
masta, löi sirppinsä kuhilaa
seen ja sanoi: »En mää tääl 
kässiini palelluta, leikka itte 
kauras». Isää harmitti Matin 
menettely, mutta minkä sille 
teit, kun Matti paino lakin sy
välle korviin saakka ja asteli 
pellolta kotiinsa.

Yrjö Väinölä

Aurasen Kirjapaino, Forssa 1971


