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SUHDANNEKEHITYKSEN AALLONPOHJA 
SIVUUTETTU

Teollisuuden viimeisen suhnnetiedustelun mukaan yritysten 
suhdanneodotukset ovat kohentuneet ja suhdanneallon pohja on 
sivuutettu , joskaan varsinaisesta suhdannekäänteestä ei toistai
seksi voida puhua. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston 
suhdannekatsauksessa puolestaan todetaan, että suhdannetaan
tuma näyttää vähitellen päättyvän. Vienti on vilkastunut ja 
työllisyystilanteen vaikeutumisesta huolim atta yksityisen kulu
tuksen kasvu on nopeutumassa. Investointitoim innan heikkous 
on sen sijaan tekijä, joka saattaa muodostua ensi korkeasuhdan
teen aikana taloudellisen kasvun esteeksi.

Kansainväliset näkymät parantuneet
Markkinatalousmaissa on kuluvan vuoden alkukuukausina 

ollut havaittavissa luottam uksen palautum ista suhdanteiden 
elpymiseen. Kysyntää elvyttävät talouspoliittiset toim enpiteet 
ovat osaltaan johtaneet OECD-maissa kasvuvauhdin nopeutu
miseen viime kuukausina. Yhdysvalloissa kokonaistuotannon 
ennustetaan v. 1972 kasvavan 5— 6 %  (v. 1971 2l/ i %), 
Englannissa vajaat 5 % (v. 1971 IV i %), Ruotsissa 3Vi2 % 
(14 %) ja Saksan Liittotasavallassa 1 Vi % (3 % ).

H innat ja varsinkin kustannukset tuoteyksikköä kohti nou
sevat vuoden 1972 aikana selvästi vähemmän kuin viime 
vuonna. H intojen nousu useissa Euroopan maissa jatkuu tosin 
vielä huom attavan suurena. M enneen laskukauden tunnusomai
simpia piirteitä oli kotitalouksien säästämisasteen yleinen nousu 
useissa maissa. Kaikkein voimakkaimmin näin tapahtui R uot
sissa v. 1971, jolloin yksityisen kulutuksen määrä väheni ensim
mäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen.

Kansainvälisten suhteiden elpyminen on viime kuukausina 
jonkin verran parantanut Suomen vientimahdollisuuksia. Vien
nin arvo on tammi-huhtikuussa noussut 30 % edellisen vuoden 
vastaavasta ajasta, jolloin taso oli työnseisausten vuoksi poik
keuksellisen alhainen. Tukeakseen selluloosan hintatasoa poh
joismaiset tuottajat pitävät tuotannossa tänä vuonna kahden 
viikon seisokin.

Kysyntänäkymät ovat parantuneet siinä määrin, että koko 
vientimme arvo v. 1972 saattaa kohota 15 % edellisvuotista 
suuremmaksi. Vielä helmikuussa virallinen ennuste päättyi 
11 %:n kasvuarvioon. Keskimääräiset vientihinnat noussevat 
mm. valuuttakurssien m uutosten vuoksi ainakin yhtä paljon 
kuin viime vuonna, jolloin nousu oli noin 5 %.

Tammi-huhtikuussa tuonti on kasvanut suunnilleen puolta 
hitaammin kuin vienti, ja kauppataseen vajaus on supistunut 
n. 300 milj. markkaan eli noin puoleen viime vuoden vastaa

vasta alijäämästä. Kun kysyntä etenkin investointitavaroiden 
osalta jäänee tänä vuonna laimeaksi, kauppa- ja vaihtotase voi
vatkin jonkin verran parantua tuontihintojen voimakkaasta 
noususta huolim atta.

Vuonna 1971 kokonaistuontanto lisääntyi vain prosentin 
verran. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä bru tto 
kansantuotteen volyymi kasvoi ennakkotietojen mukaan runsaat 
6 %. Kun kasvusta vähenemään viime vuoden lakkojen vai
kutus, lisäykseksi tuli suunnilleen 3 % . Tuotannon kasvun 
odotetaan vuoden kuluessa jonkin verran kiihtyvän vientiky
synnän elvyttäessä erityisesti teollisuustuotannon nousua.

Teollisuustuotannon määrä supistui v. 1971 puolisen pro
senttia, m utta kasvoi kuluvan vuoden I neljänneksellä 18 %. 
Korkeaan kasvuprosenttiin vaikuttaa tässäkin viimevuotinen 
metallin lakko. Teollisuustuotannon kasvun voidaan koko vuon
na odottaa nousevan 6— 7 % :iin . M etsätalouden tuotanto sen 
sijaan supistunee suunnilleen saman verran alkuvuoden vähäis
ten hakkuiden vuoksi.

Talonrakennustoim inta jatkunee suhteellisen laimeana asun
totuotantoa lukuun ottam atta, jonka kasvua ylläpitää valtion 
lainoituksen lisääntyminen. Tänä vuonna valmistunee yli 
30 000 valtion tuella rakennettua asuntoa. Kaikkiaan uusia 
asuntoja saattaa valmistua jopa 53 000— 54 000 kappaletta.

Rahalaitosten ottolainaus
Rahalaitosten varsinaisten talletusten koko alkuvuoden jat

kunut tasainen kasvu jatkui myös huhtikuussa. Viime vuoden 
huhtikuun talletuslukuihin nähden talletusten lisäykset olivat 
suuria, m utta vertaam inen viime vuoden huhtikuun lukuihin 
ei silloisten poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kerro kaik
kea talletuskehityksestä tämän vuoden huhtikuussa.

Vuoden alusta huhtikuun loppuun ovat varsinaiset talle
tukset lisääntyneet kaikissa rahalaitoksissa sekä markkamää
räisesti että  suhteellisesti enemmän kuin vuosi sitten vastaa
vana ajanjaksona.

Varsinaisten talletusten kasvunopeuksien erot ovat tämän 
vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana olleet rahalaitosten 
kesken verrattain  suuret. Postipankin ja osuuspankkien varsi
naiset talletukset ovat lisääntyneet suhteellisesti nopeammin 
tänä vuonna kuin liikepankkien ja säästöpankkien. E ro t varsi
naisten talletusten kasvunopeuksissa johtuvat paljolti rahalai
tosten talletuskehityksissä tapahtuvien kausivaihtelujen erilai
suudesta.
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Viirel pennil salmiakkii
Kyl sit kelpais, jos tämä 

elämä menis ain niin kun mei- 
naa. M ut ei se men. Ussein 
sattuu, et selvätkin pasmat 
mennee sekaisin ja nerokkaat
kin oivallukset ovat väärii. 
Kyl ne elämän tuuppurit ovat 
sellaiset vekottim et, et ne hy
vin helpostas kolhii veräjän 
tolppii. Ei ne ain niin suoraan 
kulje.

N iinkuin se apteekarin ta
pauskin.

M ut pannaan nyt ensin lan
ka neulan silmään ennenkon 
ruvetaan parsimaan.

Se oli yks suvinen päivä, 
kun apteekkari käveli sikarii 
poltellen tyhjäs apteekissas. 
Ihm iset oli kaikki pellol tois. 
Ei kukkaan tarvinnu mixtuu- 
raa, anistippoi, linjam enttii, 
hokmannii eikä mittään m uu
takaan lääket. Kukas nyt kii- 
ruul aikaa olis sairastamaan 
kerinnyt. Kaikki oli tyäs kim- 
pus niinkun muurahaiset.

Silloin pöffäätti apteekin 
avonaisest ovest sisäl viis po- 
jankolppii. Suurin heist, kun 
oli kaikkein rohkiampi, rupes 
ensin toim ittamaan asjaas.

—  Saisinks mää viiren pen
nin erest salmiakkii?

—  Jaha, sano apteekkari ja 
o tti p itkät rappuut ja rupes 
niit p itkin kiipeemään ylös. 
Se salmiakkipottu sattuskin 
olemaan ylimmäl hyllyi, siäl 
katon rajas. H än tuli takasin 
po ttu  kainalos, punnitti tava
ran ja kun hän oli ankara jär
jestyksen mies, niin hän vei 
potun heti pois vanhal paikal- 
les. O tti sitten vasta maksun.

—  No tarvitsevatkos nämä 
toiset ja jotakin?

—  Mää ottasin viirel pen
nil salmiakkii, sano seuraava 
poika. Apteekkari kiipes uu- 
restas hakemaan salmiakki-

potun ja vei sen takasin pai- 
kalles ja ennenkun hän kerkes 
mittään kysymään, sano kol
mas poika:

—  Jos mää saan kans vii
ren pennin salmiakin. Silloin 
apteekkarille välähti. Pahuk
sen pojat! Joku niist on jos
tain saanu 25 pennii. Se on 
jaettu  viiteen osaan ja nyt 
on työryhmä ostamassa, jot
ta s a a t a i s i  t a v a r a a  
e n e m p i .

Ei muu sentään koko päi
vää juoksuteta kiikuttamas 
salmiakkipottuu alas ja ylös, 
ajatteli apteekkari.

—  Tuleeko sinulle myös
kin viidellä pennillä salmiak- 
kia? kysyi apteekkari neljän
neltä pojalta.

—  Ei tule.
—  Enkä määkän o tta vii

rel pennil talmiakki, sano pie
nin luukkupöksynen poika 
kiiruustas.

Apteekkari kiipes kolman
nen kerran hakemaan sen sal- 
m iakkipotun ja vei taas taka
sin, kun kauppa oli selvä. Oli
pa hyvä, että tämä travaami- 
nen sentään loppus, ajatteli 
hän tyytyväisenä, kun vei rap- 
pui nurkkaan takasin.

—  Saisinkos mää salmiak
kii kolmen pennin erest?

—  Kun pienin luukkupök
synen huomas, et apteekkarin 
muoto huom attavast synk-
keni, teki hän nopean tilanne
arvion. N yt on toim ittava kii- 
rustas, m uutoin voi jäädä
koko kauppa tekemättä.

—  Taitinkos mää kant 
koko rahan erest titä  tammaa 
talmiJkakkii? Sanoi ja ku
ro tti pienen likaisen kätensä, 
jonka juuri ja juuri sai u lo ttu
maan apteekin tiskille ja pu
dotti hikisestä kämmenestään 
sille p e n n i n  r a h a n .

Toivo - Tapani

Opetusneuvos Urho Kittilä täytti 
9. 6. 1972 75 vuotta.
Koskelainen esittää myöhästyneet 
onnittelunsa ansioituneelle lehti
miehelle.

Aikaisempien vuosien tapaan järjestettiin Kosken kansakoululaisille sekä 
kunnallisen keskikoulun oppilaille liikennekilpailut toukokuun alussa. 
Yläkuvassa Patakosken koulun voittoisan joukkueen jäsenet A rttu  Petri- 
mäki, Merja Hakamäki ja Olli Tuomola komeine kiertopalkintoineen. 
Alakuvassa puolestaan Merja Hakamäki on noutamassa henkilökohtaista 
palkintoaan osuuspankinjohtaja Urpo Kinnalalta. Kosken T.l. Osuus
pankki on monet vuodet ollut mukana kilpailujen järjestelyissä sekä lah
joittanut henkilökohtaiset palkinnot kilpailuihin.

Koskelainen kaivontekijä Jaakko Helmivuori Rafael Kylänpään ja Aarne 
Oksasen kanssa kaivon teossa. Mainitut miehet, joitten keski-ikä on yli 
72 vuotta tekivät 10 renkaan kaivon Aarne Oksaselle. Jaakko Helmi
vuori, joka Koskella tunnetaan hyvänä kaivontekijänä, kertoo viimeisen 
15 vuoden aikana tehneensä 250 kaivoa sekä etsineensä myös niiden 
paikat. Jaakko Helmivuori itse on 77 vuotias.
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Ammattikoulun käyneillä Karibuni kwetu —
työnsaantimahdollisuudet Tervetuloa meille
tuntuvat hyviltä

Koskelaisen toimitus lähetti 
viime toukokuussa kaikkiaan 
kolmellekymmenelleyhdelle 
Salossa ja Loimaalla opiskele
valle koskelaiselle nuorelle tie
dustelun, jossa olivat seuraa- 
vat kolme kysymystä:
1. O vatko opintosi rahoituk

sen puolesta sujuneet vai
keuksitta?

2. M iltä näyttävät mahdolli
suutesi saada työtä koulun 
päätyttyä?

3. Jos kotikuntasi pystyy tar
joamaan opintojesi edellyt
tämää työtä, oletko halu
kas jäämään valmistuttuasi 
Koskelle?

Vastauksia saimme kaik
kiaan 16.

Ensimmäiseen kysymykseen 
olivat vastaukset yhtä lukuun
ottam atta myönteisiksi katsot
tavia.

T yönsaantimahdollisuudet 
ammattikoululaisten keskuu
dessa olivat vastausten perus
teella hyvät sekä kauppaoppi
laitoksissa opiskelevien koh
dalla ehkä hieman heikommat.

Kotipaikkakunnalle jäämi
seen suhtauduttiin yleensä 
myönteisesti. Tosin vastauk
set tässä kohdin kuvastivat 
ehkä paljonkin jonkunlaista 
kohteliaisuutta koskelaisuutta 
kohtaan. Tässä kohdassa vas
taukset olivat myös ehdollisia, 
esim. »jään, jos saan koulutus
tani vastaavaa työtä».

Seuraavassa eräitä vastauk
sia.
Esa Nurmi

1. Olen Loimaan am matti
koulun putkiasentajan opinto
linjalla, joka on kaksivuoti
nen. Vaikeuksiakin on ollut

vähävaraisena opiskelijana, 
koska am mattikoulu sijaitsee 
noinkin kaukana kotikunnas
tani. Asunto- ja m atkakustan
nukset tulevat kalliiksi. Tosin 
kotikuntani kyllä korvaa näis
tä kuluista. Koululta saamme 
yhden aterian päivässä mak
suttomana. Lisäksi olen saa
nut avustuksia valtion opinto- 
tukikeskukselta am mattiopin
tojen avustuskin nojalla 
myönnettynä apurahana. Edel
leen olen saanut Kosken T.l. 
Lions Clubin opintonsa alka
valle nuorelle myöntämän sti
pendin. M ainitsemani apura
hat ovat olleet minulle oleelli
sena apuna opintojeni rahoi
tuksessa.

2. Aikomukseni on jatkaa 
opintojani erikoisammattikou- 
lussa laivaputkiasentajan opin
tolinjalla, joka kestää kaksi 
vuotta. Olen pyrkinyt Oy 
Värtsilä A b:n T urun telakan 
am m attikouluun, m utta ikäni 
puolesta en päässyt vielä tänä 
vuonna, vaan vasta keväällä 
1973 täytettyäni 17 vuotta. 
Tämä vuosi minulla on vaike
ampi, koska en pääse välittö
mästi jatkamaan opintojani 
Loimaan am m attikoulun pää
tyttyä. Töihin pitäisi päästä 
pikapuolin, ehkä työnvälitys
toim istot ovat avuksi minulle 
työn haussa, toivon ainakin 
sitä.

3. Jos jatko-opintoni ja 
suunnitelmani toteutuvat ja 
valmistun alani ammattimie- 
heksi jään kyllä Koskellekin, 
jos täällä pystytään tarjoa
maan am m attikoulutustani 
vastaavaa työtä.

Jarmo Laukkanen

Mzee Rongan tilaan 
tutustumassa

Kertomus on syksyltä 1970, 
jolloin työskentelin Buharen 
kotitaloudellisessa koulutus
keskuksessa Musomassa Vik- 
toriajärven rannalla.

Oli lokakuu ja lauantai
aamu, kun lähdimme matkaan. 
Uole, tansanialainen maata- 
lousopettaja, Damasi, buhare- 
lainen puutarhuri, Lasse, suo
malainen agrologi ja minä. 
Damasi oli kutsunut meidät 
katsomaan isänsä tilaa, ja 
Ilolen vanhalla Volkkarilla 
suunnistimme nyt Majitaa 
kohti. Ohitim m e lähetysase
man, johon kartan mukaan 
tien p iti päättyä, eikä sitä to
dellisuudessa paljon ollut
kaan, m utta kuivana kautena 
ei harvaa pensaikkoa kasva
valla tasangolla lehmänpolkuja 
merkillisempiä väyliä kaipaa
kaan. Lähestyimme järven 
rantaa. Taloja tuli näkyviin ja 
Damasi ilm oitti, että olimme 
perillä.

Damasin isä, Mzee ( =  van
ha mies, kunnioitettava pu- 
huttelunim i) Ronga tuli mei
tä vastaan. H än oli kookas, 
harm aatukkainen, suoraryhti-

1. O pintojeni takia joudun 
asumaan vieraalla paikkakun
nalla. Asuminen, ruoka, kaik
ki maksaa. Asuntoavustusta 
olen saanut, m utta se ei ole 
ollut m erkittävä kokonaisme
not huomioiden. Kun en itse 
vielä ole ansiotyössä edes ke
säloman aikana, on opintojeni 
rahoittam inen jäänyt vanhem
pieni huoleksi.

2. Salosta, jossa opiskelen 
on mahdollisuus saada työtä. 
Am m attikoulun puolesta il
moitetaan, millaista työtä on 
tarjolla. Asia ei ole minulle 
vielä ajankohtainen, koska 
opintoni ovat kesken. En ole 
vielä m iettinyt, mihin menen 
työhön, m utta am mattia vas
taavaa työtä pitäisi löytyä. 
Opiskelen sähköasentajaksi.

3. Ehkä Koskeltakin löy
tyisi am mattia vastaavaa työ
tä. En osaa kuitenkaan vielä

nen mies, pukeutunut tum 
mansinisiin haalareihin. Afrik
kalaiseen tapaan hän ojensi 
molemmat kätensä sydämelli
seen tervehdykseen. Kun kaik
ki asiaankuuluvat uutiset oli 
vaihdettu, hän toivotti: »Kari
buni kwetu» 1. Tervetuloa 
meille, ja niin seurasimme 
häntä. Talonsa lähellä hänellä 
oli vihannestarha, jossa kas- 
voi kaalia, tom aattia ja pai
kallista pinaattia, mchichaa. 
Keittiörakennuksen vierellä 
oli muutamia papaijapuita, 
jonka isot hedelmät m uistut
tavat meloneja. Ensimmäisellä 
kerralla papaija ei maistu juuri 
miltään, m utta hyvin nopeasti 
m auttom uuteen tottuu  niin, 
että aamiainen ilman sokerilla 
tai sitruunan mehulla m austet
tua papaijaviipaletta tuntuu 
turhanaikaiselta.

Seurasimme puronvartta 
riisipellolle, jossa Mzeen toi
nen vaimo ja neljä lasta olivat 
satoa korjaamassa. Puroon 
isäntä oli rakentanut padon, 
joka nosti veden pinnan tar
peeksi korkealle riisien istu
tusta varten. Riisipeltojen ta
kana oli maissiviljelys. Maissi 
pitää kasvattaa harvassa, istu- 
tusväli on yli puoli metriä, ja

tässä vaiheessa sanoa, jäänkö 
tänne vai ei. Jos täältä löy
tyisi sopivaa työtä, ehkä se 
olisi mahdollista.

Eräs vastaaja, joka ei ole 
m erkinnyt nimeään näkyviin 
on vastannut seuraavasti

1. Valtion takaama opinto
laina on ollut hyvänä apuna 
opiskelun rahoituksessa. Opis
kelun rahoituspuoli on aina 
ollut okay.

2. Pankki- ja kauppa-aloil
la tuntuu olevan avoimia työ
paikkoja melko vähän ja näille 
aloille kauppaoppilaitoksissa 
opiskelevia pääasiassa juuri 
koulutetaan. Vaikuttaa siltä, 
että  on hyväksyttävä työ kuin 
työ.

3. Jään Koskelle siinä ta
pauksessa, ettei mistään m uu
alta saa työpaikkaa.
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niinpä korsien väliin jää tilaa 
muille kasveille. Mzee oli kyl
vänyt väliin kasvangaa 1. maa- 
pähkinää, jonka sato ehtii 
kypsyä pari kuukautta ennen 
maissia. M aapähkinä on pa
puakin vaatimattom ampi kas
vi: se menestyy laihassa maas
sa eikä helposti kärsi kuivuu^ 
desta. Mzee kertoi, että hänen 
yhdeksän lastaan pystyvät 
huolehtim aan viljelyksistä, vie
rasta väkeä ei juuri tarvita.

Viktoria-järven seuduilla, 
päiväntasaajan tuntumassa ei
vät kylvön sen paremmin kuin 
sadonkorjuunkaan ajat ole niin 
tarkoin tietyistä kalenterivii- 
koista kiinni kuin Euroopassa. 
Suhteellisen vähäiset »vuo
denaikojen väliset lämpötilan
vaihtelut ovat kasvien kan
nalta merkityksettömiä, mää
räävä tekijä on sade, joka ei 
ole lähestulkoonkaan säännöl
linen. Loka-joulukuussa ovat 
»lyhyet sateet», helmi-touko- 
kuussa »pitkät sateet», m utta 
esim. vuonna 1970 Musoman 
seudun lyhyet sateet supistui
vat neljään päivään. M ahdolli
suus korjata useita satoja vuo
dessa ja työkausien tasaisempi 
jakaantum inen kai ovat syynä 
siihen, ettei afrikkalaisilla ole 
koskaan ollut tulista tarvetta 
järkiperäistää ja koneistaa vil- 
jelymenetelmiään. Iso leveä
teräinen kuokka, jembe, on 
tärkein työväline. Uusiin 
osuustoim intakyliin hallitus 
yrittää tuottaa auroja ja här
kiä, muutamissa tapauksissa 
myös traktoreita. Karjanhoito
kaan ei ole liian mutkikasta. 
V uohet, cubulehmät ja rasva- 
häntälam paat hakevat ruokan
sa ulkoa ympäri vuoden. Niitä 
varten ei tarvitse kerätä va
rastoja.

Olimme palanneet riisipel
lon reunalla oleville kolmelle 
lammikolle. Niissä tämä harvi
naisen yritteliäs isäntä kasvatti 
kaloja, joka altaassa eri lajia.
—  »Mitä nämä kalat syövät?»
—  »Chakula cha kawaita» 1. 
tavallista ruokaa, vastasi 
Mzee. »H aluatteko nähdä?» 
H än lähetti kotiin Damasin, 
joka pian palasi kipossa uga- 
lia, tukevaa maissipuuroa, jo
ka on itäafrikkalaisten tärkein 
ruokalaji. Kupin ynnä messin
kisen kansakoulun kellon D a
niasi ojensi Mzeelle.

Mzee kyykistyi lammikon 
reunalle ja kilisti kelloa ve
denpinnan yläpuolella. H än 
työnsi toisen kätensä ja ugali- 
möykyn veteen ja Io! siinä oli 
kymm enittäin 30— 40 cm pi
tuisia kaloja näykkimässä 
ugalia miehen kädestä. Ilole, 
Lasse ja minä nauroimme ve
sissä silmin: Huomasimme kä

Mzee Rotiga ja hänen perhettään

sityksemme kalojen oppimis
kyvystä jälkeenjääneeksi.

Puutarhassa Mzeellä oli ko- 
rosho-1. cashen pähkinäpuita. 
Pähkinät ovat suurempia kuin 
maapähkinät. H allitus yrittää 
kannustaa rannikon maanvil
jelijöitä kasvattamaan niitä, 
koska vientinäkymät ovat lu- 
paavat. Isäntä oli myös istu t
tanut muutamia kookospal- 
mun taimia. Puu on monipuo
linen: hedelmistä saadaan niin 
ruokaa kuin juomaa, ja lehtiä 
käytetään talojen kattamiseen.

N uorta karjaa oli aitauk
sessa ulkorakennuksen takana. 
Ällistelimme vasikoitten mää
rää. »Ei niitä ole tarpeeksi
kaan» totesi isäntä, »Poikia 
minulla on kolme ja aivan 
pian vanhimmat heistä mene
vät naimisiin». Musoman seu
dulla 30 lehmää ei ole harvi
nainen maksu morsiamesta.

Karja-aitauksen luota lähti 
polku banaanitarhalle Vikto- 
ria-järven rannalle. Päivä oli 
puolessa, ja aurinko porotti 
suoraan päälalelle. Tasasimme 
järven rannalla kuusi isoa ana
nasta, ja hiki yhdessä happa
man hedelmämehun kanssa 
karvasteli suupielissä. Rehe
vissä banaanipuissa oli hedel
miä kaikissa kehitysasteissa, 
kukista kypsiin keltaisiin te rt
tuihin. Koemielessä Mzee oli 
kylvänyt banaanipuitten vä
liin myös kahvia, joka oli nyt 
taimella. Ei hänellä laajempaa 
kahviviljelystä ollut tarkoitus
ta perustaa, m itä nyt vähän 
kotitarpeiksi.

Järven rannalla kiinnittyi
vät silmäni suunnattom iin vii
kunan sukuisiin puihin, joiden 
viljely on erinomaisen yksin
kertaista: 1— 2 m pitkät
»pistokkaat» pystytetään maa
han kuin aidantolpat ja siitä 
nämä »pikapuut» alkavat ver
sota.

Kierros oli lopussa. K iit
telimme ja hyvästelimme ys
tävällistä isäntäämme. Koti
matkalla puhuimme vielä p it
kään näkemästämme.

Korostaisin, että Mzee 
Ronga ei edusta Musoman 
seudun keskiarvomaanviljeli-

jää. Paikallisten m ittapuitten 
mukaan hän on elämän valo- 
puolen lapsia: H än on saanut 
käydä kansakoulun, hän on 
säästynyt alueen pahimmilta 
taudeilta, ja matalousministe- 
riön neuvojen avulla hän on 
pystynyt monipuolisesti käyt
tämään hyväkseen puronvar
ren viljavan maan mahdolli
suudet. Käynti naapuritilalla 
olisi antanut aiheen hyvin toi- 
sensävyiseen m atkakertom uk
seen.

Lushoto, toukokuu 1972
Anna-Liisa Raunio
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Elvi Heikkilä:

Onnistunut
taidetapahtuma
Koskella

Rouva Elvi Heikkilä ja maanviljelijä Reino Yli-Liipola tutkimassa taitei
lija Olavi Hurmerinnan maaluksia.

Etualalla taiteilija Martti Vainion veistoksia.

telyn avoinna pitoa vielä kol
mannen päivän ajan, jolloin 
kaikille kunnan kouluille an
nettiin tilaisuus tuoda oppi
laat tutustum aan näyttelyyn 
maksutta. Näin ollen kävijä
määrä kasvoi vielä n. 600—  
700 henkilöllä ja nuoret jotka 
nykyään paljon harrastavat 
piirustusta ja maalausta sai
vat läheisen kosketuksen oman 
paikkakunnan taidenäytte
lyyn.

Yleisö tuntui viihtyvän 
myös maatalousnaisten tarjoi
lemien virvokkeiden äärellä 
nuortentuvan halliin järjeste
tyssä »Baarissa». Vappusima

ja kahvi lämpimine munkkei- 
neen kirvoittivat kielet vilk
kaaseen keskusteluun. Ju ttua 
tuntui riittävän »entisajan tai
teesta» nykypäivän taiteeseen 
ja siltä väliltä. K errottiin mui
takin kuulumisia ja ihailtiin 
juuri vapuksi saatua lämmintä 
säätä.

Taidepäivien onnistum ista 
Koskella on pidettävä hyvänä 
myös taloudellisesti. Taiteili
jain antaman hyvän panoksen 
lisäksi oli myös kaikkien avus
tajien osalta työpanos lahjoi
te ttua vapaaehtoista työvoi
maa. Kun vielä Nuorisoseura 

Jatk. s. 7.

Vappua vietettiin Koskella 
taiteen parissa. Koskelaiset 
taiteilijat, heistä useimmat jo 
paikkakunnalta pois m uutta
neina, järjestivät töilleen näyt
telyn Kosken T.l. Nuortentu- 
paan. Näyttelyssä oli esillä 
urallaan jo tunnettujen koske
laisten töitä toista sataa kpl. 
Tauluja, veistoksia, valokuvia 
sekä posliinimaalaustöitä run
saasti. Näytteille asettajina oli
vat: Olavi H urm erinta, Simo 
Helenius, M artti Vainio, Esko 
Mulo, Aarne Pelto, Heikki 
H urri, Yrjö Väinölä, Pentti 
Levonen, Anja Numminen, 
Vuokko Honkala, M arjatta 
Kärppä, Siimi Kokki, O rvok
ki Vainio, Tytti H onkala se
kä Kosken kansalaisopiston 
taidepiiriläiset ja posliinimaa- 
lauspiiriläiset. M ainittakoon, 
että kansalaisopiston maalaus- 
linjaa on johtanut Taiteilija 
M artti Vainio ja posliinimaa- 
lauslinjaa opettaja Aarne Pel
to. M onet e.m. henkilöistä oli
vat jo viime vuonna tehneet 
alotteen näyttelyn järjestämi
seksi ja tulojen hankkimiseksi 
Yrjö Liipolan museosäätiölle. 
Kannustimena on ollut kiin
nostus kotiseutuun sekä maa
ilman m ainetta saaneen hei
dän edeltäjänsä koskelaisen 
taiteilijan Yrjö Liipolan esi
merkillisen työn tunnustam i
nen ja hänen muistonsa kun
nioittam inen.

Kun havaittiin etteivät 
m uut yhdistykset Koskella ai
koneet järjestää tänä vuonna 
vappujuhlaa, eikä muutakaan 
»vappuriehaa» huom attiin 
ajankohta sopivaksi ja m uu
tenkin suotuisaksi tuomaan 
taidetta esille ja houkuttele
maan vapunviettäjiä Koskelle. 
Yrjö Liipolan museosäätiö 
halusi mielihyvin vastata näyt
telyn toimeenpanosta. Kun 
vappu läheni, alkoi asialle 
tulla kiire. Niinpä säätiön val
tuuskunta, päättäessään näyt
telyn toimeenpanosta, vähän 
ihmetellen tiedusteli, että 
näinkö pian on tarkoitus saada 
asiat rullaamaan. Aikaa oli 
2— 3 viikkoa. Ja rullasivathan 
ne asiat kun valittiin vain pie

ni, 4-henkinen toim ikunta, jo
ka ei voinut paljouteensa up
poutua. H eti alkoi yhteyden
o tto  taiteilijoihin, jotka hyvin 
suopeasti lupautuivat tuo
maan luomuksiaan näyttelyyn. 
Lupasivatpa lahjoittaa töitään 
arvontaankin voitoiksi, joista 
arpatulot samoinkuin pääsy- 
m aksutulotkin kaikki luvattiin 
säätiön taloudellisen aseman 
tukemiseksi. Pitänee kuiten
kin tässä yhteydessä mainita, 
ettei näyttelyn ajankohta ollut 
kaikille taiteilijoille paras 
mahdollinen, koska eräillä 
heistä oli töitä samanaikaisesti 
muissa näyttelyissä, ulkomail
lakin.

Näyttelyn rakennelmat ja 
asettelun suunnitteli pääasial
lisesti M artti Vainio. Näyttely 
oli avoinna vapun aattona ja 
vapun päivänä, 
kin päivänä klo 11— 20. N äyt
telystä muodostui varsin näyt
tävä, tekeepä mieli sanoa, oi
kein juhlavan tuntuinen. Mikä 
johtui osaltaan myös hyvästä 
yleisömenestyksestä. Yleisö 
näytti olevan, samoinkuin toi
m itsijatkin iloisesti yllättynei
tä. Edelliset näkemäänsä ja 
jälkimäiset siihen, ettei k.o. 
toimenpide näyttänyt huk
kaan menevän. H yvin tunnu t
tiin viihtyvän nuortentuvalla. 
Tyytyväiset katseet ilmensi
vät sisäistä tyydytystä jonkun 
tu tun  kotiseudun aiheen löy
tyessä ikuistettuna maalauk
sissa, josta johtuen muutamia 
kauppojakin syntyi. Tarkoi
tuksena olikin myyntinäyttely 
taiteilijain omaan lukuun.

Erikoismaininnan ansaitse
vat Kosken Mieslaulajat ja 
Kosken T.l. Torvisoittokunta, 
jotka johtajiensa Kalevi Lah
den ja Esko Juuren johdolla 
antoivat oman panoksensa tai
denäyttelyn onnistumiselle. 
Mieltymyksellä kuullut esityk
set ovat takeena kulttuurielä
män lisääntymisestä paikka
kunnalla. Myös taide-elämän 
harrastajia näyttää olevan, sil
lä tilaisuus kokosi yleisöä noi
na kahtena päivänä 700— 800 
henkeä. Tästä innostuneena 
toim ikunta päätti jatkaa näyt
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Yrjö Väinölä

Mellilän maantie —

Kehityksen tulos

Tientekokoneita Meillilän tiellä toukokuun lopulla 1972. Tämän lehden 
ehdittyä painosta on päällystystyö jo varmaan käynnissä.

Mellilän maantielle tehdään 
suurkorjaus. Sille luodaan 
uudet ojat, ja se oikaistaan 
m utkista. Pintaa korotetaan 
ainakin puoli m etriä ja lopuk
si lasketaan öljysora.

Kunnostustyöt alkoivat jo 
viime vuoden puolella, ja ne 
jatkuvat edelleen. Maanomis
tajat joutuvat luovuttam aan 
maata valtiolle tien alustaksi 
eräät jopa hehtaarikaupalla. 
Hankaluuksia syntyy, jos uu
den ojan kohdalle sattuu istu
tettuja pensaita ja puita tai ra
kennuksia. TV H : n miehet 
tahtovat olla otteissaan yksi
oikoisia. Tässä jutussa puhu
taan ainoastaan Mellilän tien 
Kosken puoleisesta osasta. 
M itä tulee tien oikaisuihin ja 
maaleikkauksiin, tapahtuvat 
suurim mat entisen Kankaan 
M aapohjan myymälän lähetty
villä. Onhan santakuopan läpi 
kulkeva tie ollut 61 vuotta 
samassa paikassa.

Tämä korjaus, joka nyt 
Mellilän tielle tehdään, ei 
suinkaan ole ensimmäinen tien 
historiassa. Kerron niistä muo- 
donvaihdoksista, joitä Melli
län maantien Kosken puolei
nen osa on aikojen kuluessa 
saanut kokea.

Viime vuosisadan lopulla 
isäni m uutti Koivukylän M at
tilasta Kankaalle. H än osti 
veljeltään raakaa niittyä ja rai- 
vasi sen pelloksi. Tilansa hän 
risti Väinöläksi. Tähän aikaan 
ei Mellilän maantietä ollut 
olemassakaan. Oli vain niitty- 
polkuja, joita seuraten talol
liset Halikkolan eteläpäästä 
ajoivat härkien vetämissä ajo
peleissään Kankaalla oleville 
niityilleen. Yksi niittypoluista 
m utkitteli Halikkolan Pieti
län talon kohdalta, Koivulan 
ja Lammen tilojen kohdalta, 
läheltä Särän tilaa ja edelleen 
Kuuselan tilan kohdalta yli 
harjun Väinölän maille. Väi
nölän mailta niittypolku jat
kui aina Mellilän rajalle saak
ka nykyisen Mellilän maantien 
kohdalla.

Kankaalla raivonneen suur- 
palon aikana heinäkuussa

1901 äitini lähti paloa pakoon 
Kittilään. Hevonen oli valjas
te ttu  kärryjen eteen. Äidin 
mukana olivat Lauri ja pieni 
sylivauva Eero. Kuljettiin 
juuri edellä kerro ttua niitty- 
polkua, joka oli huonossa 
kunnossa kärryillä ajettavaksi. 
Sakeasta, auringon pim entä
västä savusta vauhkoontunut 
hevonen kulki kuoppaisella 
niittytiellä pidättelyistä huoli
m atta liian kovaa. Ajopelit 
olivat vaarassa kaatua. Perille 
sentään tultiin, eikä Väinölän 
uudisrakennuskaan palanut, 
vaikka palopäällikkö jo tuo
mitsi sen menetetyksi, ja sam
mutusväki vedettiin muualle. 
M utta Jumala tarttu i tapahtu
mien kulkuun ja käänsi ete
lästä puhaltaneen tuulen äkis
ti pohjoistuuleksi, koska isä 
sitä pensaikkoon kätkeyty
neenä hartaasti rukoili. Tuu
len kääntyminen aiheutti sen, 
että palo pysähtyi ja Väinölän 
rakennukset säilyivät.

Palon jälkeiset vuodet käyt
ti isä uudismaan raivaukseen. 
M itä enemmän peltoala lisään
tyi ja karjaluku suureni, sitä 
tärkeämmäksi tuli saada oikea 
tie Kosken kirkolle. Talvisin, 
kun oli lunta, pärjättiin, koska 
mylly- ja kauppamatkoille 
päästiin reellä. Kesällä kärry- 
pelillä oli hankalaa. Nyt kul
jettiin toista niittypolkua kuin 
aikaisemmin. Se seuraili suu
rin piirtein niittypolkua, joka 
oli nykyisen Mellilän maan
tien kohdalla.

Kun Toijala-Turku rautatie 
valmistui, ja Mellilään tuli 
asema, kävi yhä polttavam- 
maksi maantien rakentaminen 
Mellilästä Koskelle. Kulkihan 
raskas tavaraliikenne ennen 
Toijalan radan valmistumista 
Riihimäeltä Turkuun ja Ky
röön. Kun Mellilän Isonperän 
isännät olivat samaan aikaan, 
noin 1904, myös puuhissa saa
da jonkinlainen maantie Melli
lään, sai isä tuulta purjeisiin
sa, Isä esittikin sitten erään 
kerran Kosken kuntakokouk
sessa alustavan suunnitelman 
tiestä. Tukea hän sai Mäen

isännältä. Ensimmäiset esityk
set kaikuivat kuitenkin kuu
roille korville. Vastustajia oli 
paljon. Käytettiinpä niinkin 
kovaa kieltä kuin: »Mettäkul- 
malaiset eivät tietä tarvitse
kaan.» M utta isä jatkoi seu- 
raavissa kokouksissa sisuk
kaasti tiehanke-juttuaan. Niin
pä isä muisteli joskus, että 
hän sai kokousissa kuulla 
kunniansa tiehankkeen vas
tustajilta tähän tapaan: »Myy 
ensin hyvän tilansa (tark . 
M attilaa) ja sitten m uuttaa 
korpeen ja meitin tarttis sulle 
tie laittaa. O let tavallisen hul

lu mies». —  Isää eivät moiset 
solvaukset heiluttaneet. Lo
pulta monen kuntakokouksen 
jälkeen asia tuli hyväksytyksi 
lopulliseen mutoonsa. Ko
kouksissa Tuimalan isännät 
ehdottivat mm. että tie tehtäi
siin Tuimalan metsätietä Sel- 
kätien kautta Kankaalle, m ut
ta sekin ehdotus tuli tyrmä
tyksi. Kovan kinan jälkeen 
asetettiin komitea tien paik
kaa kartoittam aan. Komiteaan 
valittiin Kustaa Virtanen, 
Fredrik Salonen (M äki) ja 
isäni. Linjaaminen aloitettiin 
Tuimalasta. Se sujui suurem
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m itta hankaluuksitta Seljän- 
kulmalle asti. (O lihan asialla 
järkim iehiä) Sitten tuli vähän 
hankaluuksia maanomistajien 
kanssa. Seppälän ladot seisoi
vat keskellä linjaa. Ei autta
nu t muu kuin tehdä tiehen 
mutka. Saarelan tilan maille 
tultaessa isä pelkäsi, m itä seu
raa, sillä olihan isäntä yksi 
tiehankkeen raivokkaimmista 
vastustajista. M utta kaikki su
jui hyvin aina Mellilän rajalle 
saakka.

Tie tuli kunnan hallintaan. 
Se jaettiin tietä tarvitsevien 
tilojen kesken yksikkötieksi 
1906. Tielle luotiin ojat ja ve
dettiin santaa. Alkujaan tie oli 
kapeahko kärrytie ja erittäin 
heikkokuntoinen. M utta tie 
oli kuitenkin saatu aikaan, 
vaikkakin suurin ponnistuk
sin. —  Mellilän tie, muistojen 
tie. —

Tie paalutettiin eri tilojen 
kesken, ja m äärättiin, paljon
ko kukin joutui tuomaan 
osuudelleen santaa. M utta 
kaikki eivät osuuttansa kun
nostaneet, ja tie tuli huonoon 
kuntoon. Toiset tienkäyttäjät 
joutuivat näittenkin laiskurien 
osuudet talkoilla korjaamaan. 
Varsinkin syksyisin tie oli niin 
huonossa kunnossa, että  kär
ryillä oli vaikea ajaa. Syksyllä 
1910 satoi paljon. Mellilän tie 
tuli erittäin heikkoon kun
toon. Santakuopan ja Mellilän 
rajan väli oli puolen m etrin 
paksuisena kuravellinä, joten 
tiellä ei voinut kulkea edes 
jalkamies. Kunnan puolesta 
päätettiin vedättää tielle run
saammin santaa. Kaksi kuop- 
pamiestä piti santapaikan kun
nossa, kun sitä Kankaan kuo
pasta otettiin. Paikkakuntalai
set olivat hevosineen talkois
sa. Palkkaa ei m aksettu muil
le paitsi kuoppamiehille. Sa
malla alennettiin Kankaan ah
detta ja tien paikka on py
synyt samana 61 vuotta. San
taa kärrättiin viikkokaupalla 
myöhään syksyyn saakka. Lin
nan tilan isännällä ( O ksanen) 
oli parivaljakko puuakselisien 
kärryjen edessä ja kuorma luo
tiin sen mukaan. Myös suuria 
kiviä vietiin, ja ne kaikki huk
kuivat kuraliejun sekaan. Tie 
sai santaa tavallista runsaam
min, ja niinpä siitä tuli kuin 
katu pakkasten tultua. Tie py- 
syikin sitten kunnossa useita 
vuosia Kosken puoleiselta 
osaltaan, m utta Mellilän puo
lelta tie oli niin kehnossa kun
nossa, ettei raskasta tavaraa 
voitu kuljettaa. Niinpä vuon
na 1912, kun Väinölään ostet
tiin höyrypannu, oli se kulje
tettava Selkä tien kautta.

Näihin aikoihin alkoi tiellä 
liikkua joku polkupyörällä, 
menipä joskus autokin. Auton 
meno tosin kuului niihin maa
ilman suurimpiin ihmeisiin. 
Silloin tällöin kulkivat myös 
nelipyöräiset vaunut, jotka kul
jettivat Längsjön kartanon 
herrasväkeä M ellilästä Some
rolle. Vaunuissa istui »rööky- 
nöitä» ja ajurina mies kuski- 
pukilla. Ne kulkivat aina ko
vaa vauhtia niin, että maan- 
tiepöly lensi. Tiellä oli siihen 
aikaan vain yhdet raiteet, ni
m ittäin kärryjen pyörille. Si
vuilla olivat pyöräpolut. E n
simmäisen maailmansodan ai
kana 1915 kulki Mellilän tietä 
kevätkesällä pataljoona kasa
koita. Hevoset astuivat täsmäl
leen samoihin kuoppiin, ja 
kun ne kulkivat parijonossa 
niin pyöräpolut tulivat kuop
pia täyteen. Jälkeenpäin oli 
vaikea ajaa polkupyörällä.

Kun maantiet Suomessa 
20-luvulla joutuivat valtion 
haltuun, joutui Mellilän maan
tie myös muiden mukana. 
Kaikki tiet eivät menneet yhtä 
aikaa. Aluksi Mellilän tiekin 
kuului Lääninhallituksen ko
mentoon. T V H :ta ei ollut sil
loin olemassa.

Mellilän maantien Kosken 
puoleisen osan kunnostuksen 
saikin sitten haltuunsa R aitti
nen. H än isännöi siihen ai
kaan Numm enrannan tilalla 
(nyk. A ntti Välimaa) R aitti
nen vedätti santaa hevosilla. 
Autoja ei siihen aikaan ollut 
tarkoitukseen saatavissa. H än 
lanasi tietä kolmivaljakolla. 
Myöhemmin sai tien hoidon 
Penttilä, joka hoiti tietä usean 
vuoden ajan.

Kun valtio sai Mellilän 
maantien haltuunsa, luotiin 
uudet ojat ja tie tä levennet
tiin. Valtio alkoi omistaa maa
ta ojan ulkoreunan ulkopuo
lelta määräleveydeltä. Kun tie 
leveni, jouduttiin hakkaamaan 
paljon puita tien ulkoreunoil
ta metsäalueilta. Valtio vuok
rasi santanummea määräajaksi 
Väinölän ja Linnan tilan mail
ta sannan vetoa varten. Jos
kus sannan veto jäi vähäisek
si, koska oli helpompaa vain 
lanata. Tien kunto kärsi siitä, 
varsinkin sadeaikana. M utta 
sannan veto tielle oli kiinni 
valtion määrärahoista.

Kun TV H  otti tiet valvon
taansa ja koneisti teitten  kun
nossapidon, kävi tien kunnos
tus helpommaksi. E ri nimis
miespiireihin tuli ns. tiemes
tari, joka valvoi tien kuntoa ja 
korjauksia. E ri piireihin tuli
vat vakinaiset tien valvojat, 
tien kunnostajat, jotka osal-

J a tk o a  s iv u lta  8.
Esineet ovat jo sijoitettuina 

Liipolan museossa. Sitävastoin 
testam entissa määrätty Ziiri- 
chin pankissa oleva rahatalle- 
tus saadaan säätiölle vuoden 
1972 aikana.

tana vastasivat tielle tehtävistä 
töistä. Tällainen mies oli Melli
län tiellä m onet vuodet V er
ner H olsti, apulaisenaan myö
hemmin Kalle Lehtinen.

Tämä nykyinen suurkor- 
jaus, jota parasta aikaa suori
tetaan Mellilän tiellä 1971—  
1972, on korjauksista tällä 
tiellä kallein ja ajan vaati
m usten mukainen. Nykyinen 
Mellilän maantie peittyy koh
ta kivien ja sannan alle oltu
aan lähes 70 vuotta santa tie
nä. Kukapa olisi tämän vuo
sisadan alussa uskonut, että 
niittypolusta tulee joskus 
maantie, santatie, ja että san- 
tatiestä joskus tehdään pikitie, 
melkein m oottoritie kahdella 
kaistalla valkoisine keskivii- 
voinee ja tuhatta  ja sataa kii- 
tävine vauhtihirmuineen.

Edellisten lisäksi säätiö on 
saanut talousop. Annikki Lii- 
polalta 2 kpl. Yrjö Liipolan 
veistoksia: »Sokea Tyttö» ja 
»Kaiku», kum pikin pronssiin 
valettuina.

Ja tk o a  s iv u lta  5,
oli mukana antamalla huone
tilat vuokratta, supistuivat 
menot aivan minimiin, pää
asiallisesti ilmoituskuluihin. 
Kokonaistulot olivat 2.613,50 
mk. ja menot 241,70 mk. jo
ten puhtaaksi tuotoksi jäi 
2.371,80 mk., mikä summa 
kokonaisuudessaan on luovu
tettu  Yrjö Liipolan museo- 
säätiölle. Saanemme uskoa, e t
tä vanhalle, hyvälle talkoohen- 
gelle edelleen löytyy jatkajia 
Koskella ja Yrjö Liipolan mu
seo tunnustetaan suuren ylei
sön kummilapseksi.

Näyttelytoim ikunta on tyy
tyväinen saavutettuun tulok
seen ja haluaa tässä yhteydes
sä esittää säätiön puolesta kii
tokset kaikille näyttelyn aset
tajille sekä mukana olleille 
avustajille ketään erikseen 
m ainitsem atta, m utta ketään 
unohtam atta.
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Otteita Yrjö Liipolan
museosäätiön
toimintakertomuksesta
vuodelta 1971

Yrjö Liipolan museosäätiön 
on perustanut Kosken T.l. 
kunnanvaltuusto kokoukses
saan 15. 3. 1968. Tässä koko
uksessa on myös hyväksytty 
museosäätiön säännöt.

Oikeusm inisteriö on pää
töksellään 20. 5. 1968 antanut 
luvan mainitun säätiön perus
tamiseen ja samalla vahvista
nu t säätiön säännöt.

Museosäätiö aloitti neljän
nen toim intavuotensa edellis
ten vuosien tapaan toivorik
kain mielin. Kuitenkin jo vuo
den alkupuolella saatiin kuo
leman viesti, joka läheltä kos
ketti säätiötä. Kuvanveistäjä 
prof. Yrjö Gabriel Liipolan 
elämän liekki oli sammunut 
hänen kodissaan Koskella T.l. 
maaliskuun 26 p :nä -71. Ja jo 
neljän kuukauden kuluttua 
tästä seurasi surunviesti tois
taan. Professorin rouva Mara 
Elisabet Liipola nukkui kuo
lon uneen T urun Y.K:sairaa- 
lassa heinäkuun 25 p :nä 1971. 
—  Kauniina ja paljosta kiitol
lisena tulee Liipola-puolisoi- 
den muisto säilymään museo- 
säätiön piirissä.
Museosäätiön valtuuskunta

V altuuskunta on pitänyt 
vuoden aikana kaksi kokous
ta, nim. vuosikokouksen 1 9 /4  
-71 ja syyskokouksen 2 6 /1 0  
-71. Näissä kokouksissa on 
tehty päätöksiä yht. 17 §:n 
kohdalla. Päätöksistä m ainit
takoon seuraavaa:

Vuosikokouksessa käsitel
tiin  sääntöjen mukaisesti sää
tiön tilit ja vahvistettiin tilin
päätös sekä toim intakertom us 
v :lta 1970. Tilintarkastajien 
antaman lausunnon perusteel
la myönnettiin asianomaisille 
tili- ja vastuuvapaus.

Syyskokouksessa valittiin 
säätiön tilientarkastajiksi v:lle 
1972 konttoripäällikkö Pentti 
Mule (H T M ) ja meijerin 
isännöitsijä Aulis Saarimaa 
sekä varatilintarkastajiksi tili
toim iston johtaja H eikki 
Torkkola (H T M ) ja maanvilj. 
Niilo Haapasalo.

Säätiön hallitukseen valit
tiin toim itusjohtaja O lli U r
mas ja maanvilj. Toivo Rinne 
kumpikin uudelleen vuosiksi 
1972— 1974.

H yväksyttiin 4.210,—  mk 
päättyvä talousarvio vuodelle 
1972.

Valtuuskunnan kokoonpano:
Esko Uotila maanvilj., M artti 
Vainio taiteilija, M arjatta 
H onkala em äntä, Tauno Man
ni agron., Jaakko Seppä kun
naneläinlääkäri, Kai Tuomola 
maanvilj., Olli Urmas toimi
tusjohtaja, Toivo Rinne maan
vilj., Elvi Heikkilä kunnan
sihteeri, Oiva Petrim äki maan
vilj., Alpo Yli-Liipola maan
vilj., Kaisa Välimaa emäntä, 
M arjatta Väänänen fil.maist. 
(H elsink i).

Valtuuskunnan puheenjoh
tajana toimi Esko Uotila ja 
sihteerinä Elvi Heikkilä.

Museosäätiön hallitus:
Säätiön hallitus on pitänyt 

toim intavuoden aikana kolme 
kokousta nim. 2 5 /1 , 2 3 /6  ja

12 /10  -71. Kokouksissa on 
tehty päätöksiä yht. 21 §:n 
kohdalla. Päätöksistä maini
taan seuraavaa:

Tamm ikuun 25 p :nä  käsi
teltiin säätiön tilit ja toim in
takertom us v :lta  1970, mitkä 
sen jälkeen luovutettiin valit
tujen tilintarkastajien tarkas
tettavaksi.

Päätettiin  Suomen Taiteili
jaseuran anomuksesta luovut
taa museosta 5 kpl. Yrjö Lii
polan veistoksia Suomen Tai
teilijaseuran järjestämään 76 
näyttelyyn, joka pidettiin  H el
singin taidehallissa 30. 1. —  
1 4 .2 .1 9 7 1 . Näyttelyssä oli
vat työt: Vaaniskelija, Diana, 
Lyhdetyttö, Mara Liipola ja 
A rkkiherttua Anna Piia. Tällä 
toimenpiteellään Suomen Tai
teilijaseura oli tahtonut osoit
taa kunnioitusta Yrjö Liipolal- 
le, hänen maamme taiteen ja 
Suomen Taiteilijaseuran hy
väksi tekemästä elämäntyöstä.

Kesäkuun 23 p :nä käsitel
tiin  taidemuseorakennuksen 
vuosikatselm uspöytäkirjat ke
säkuun 1 p :ltä  ja kesäkuun 
14 p :ltä  1971. Tarkastustoi
m ikunnan lausuntojen perus
teella hallitus päätti o ttaa tai
demuseorakennuksen valmiina 
säätiölle.

Lokakuun 12 p :nä laadit
tiin tulo- ja menoarvio säätiön 
toim intaa varten vuodelle 
1972. Menoarvio päättyy 
summaan 4.210,—  mk.

Päätettiin  anoa Kosken T.l. 
kunnalta avustusta 500,—  al- 
kohooliliikkeen voittovaroista.
Hallituksen kokoonpano:

Säätiön hallitukseen ovat 
kuuluneet:

Agron. Tauno M anni puheen
johtaja, Kunnanel .lääkäri Jaak
ko Seppä varapuh.johtajana. 
M uina jäseninä Olli Urmas, 
Kai Tuomola, Veikko Man
ner ja Toivo Rinne. Sihtee
rinä Elvi Heikkilä.

Tilinpidosta ja rahastonhoi
dosta on vastannut Tauno 
Manni.
Liipolan taidekokoelma on ol
lut avoinna ympäri vuoden 
kaikkina pyhäpäivinä touko- 
syyskuulla klo 11,30— 16 ja 
muina pyhinä klo 11,30—  
13,30 välisenä aikana. Ryhmä- 
käyntejä on hoidettu myös 
muina aikoina ajan tilausten 
mukaan. Taidekokoelmassa 
kävi vuoden aikana vieraskir
jan mukaan yht. 2.499 hen
kilöä. Pääsylippujen myyjänä 
on toim inut Verner Holsti. 
Lahjoituksia säätiö on saanut 
vastaanottaa toim intavuoden 
aikana viideltä lahjoittajalta 
rahana yht. 12.200 mk. Sum
maan sisältyy valtion avustus 
10.000,—  ja Kosken kunnan 
avustus 500,—  mk.

Erikoisesti on mainittava 
prof. ja rouva Liipolan jälkeen 
jäänyt testam enttilahjoitus 
tamm ikuun 14 p :ltä  1971, 
jonka mukaan yhdeksi testa
mentin saajaksi on merkitty 
Yrjö Liipolan museosäätiö. 
Testam entin mukaan säätiöön 
saanut seuraavat esineet: 
Augusti Väkevän kalustoon 
kuuluvat kirjoituspöydän, li
paston, kaksi kaappia, kaksi 
pöytää ja yhden tuolin sekä 
näiden lisäksi yhden lasikaa- 
pin porsliineineen, yhden sei- 
näryijyn sekä tauluja ja valo
kuvia.
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