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KOSKEN ASUTUSNIMIÄ
LII PO LA

Koskelaisista paikannimistä 
on tutkijoita ehkä eniten 
kiehtonut Liipola. Jo  niin var
hain kuin vuonna 1905 Ralf 
Saxen käsitteli ruotsinkieli
sessä kirjassaan tätä nimeä. 
Pyrkiessään esittämään, että 
Suomessa on runsaasti ruotsa
laista nimistöä, hän näki Lii- 
po/össakin muinaisruotsalaisen 
etunimen Libert.

Saxenin käsitystä arvosteli 
vuonna 1920 ilmestyneessä 
tutkimuksessaan varsin terä- 
väsanaisesti professori Heikki 
Ojansuu. Tosin hänkin turvau
tui selityksessään ruotsin kie
leen, sillä lähtökohtana oli hä
nen mielestään slipare. Tämä 
hiojaa tai tahkoojaa merkitse
vä ammattinimi olisi kertonut 
jostakin talon varhaisesta 
omistajasta. Suomalaisessa 
ympäristössä sana olisi muok
kautunut asuun liipari ja talo, 
jossa hiojan ammatin harjoit
taja asui, olisi ollut Liiparila. 
Mutta koska Varsinais-Suo- 
messa Suutarilasta tuli kansan 
puheessa Suutaria ja Tuoma- 
ri/asta Tuomaria, kehittyi Lii- 
parilakin Liiparlaksi.

Saxen oli havainnut, että 
vanhoissa asiakirjoissa näkyi 
usein kirjoitusasu Liiporla. 
Ojansuu epäili tutkijan tässä 
erehtyneen, mutta syystä tai 
toisesta hän ilmeisesti ei tul
lut asiaa tarkistaneeksi. Näin 
molemmat tiedemiehet raken
sivat selityksensä virheellisen 
havainnon varaan, sillä mis
sään vanhassa sen paremmin 
kuin nuoressakaan asiakirjas
sa ei näy Liiparlaa, sen sijaan 
hyvin usein tapaa Liiporlan. 
Mutta paikkakunnan asukkaat

ovat tuskin koskaan käyttä
neet r-äänteen sisältävää ni
meä, vaikka takavuosina ker
toman mukaan jopa opettajat 
yrittivät juurruttaa tätä oi
keaksi katsomaansa asua.

Lukiessani vanhoja vero
luetteloja, maakirjoja, henki
kirjoja ym., 1500-luvun puoli
välistä aina nykypäiviin asti, 
löysin monia kirjoitusasuja. 
Esitän tässä aikajärjestyksessä 
kaikki erilaiset esiintymät. 
Numerot tarkoittavat asun
varhaisinta havaitsemaani kir- 
jaanpanovuotta.

1540 Lipola 
» Lijpola 

1545 Lypola 
1559 Lipoila 
1585 Lijpoila 
1605 Lipäila 
1616 Lijbola 

»  Lipole 
»  Lippoila 
»  Lippola 

1655 Lipäla 
1695 Liipoila 
1768 Liporla 
1836 Liiporla 
Huomiota kiinnittää, että 

vanhimmista kirjoitusasuista 
puuttuu r. Lisäksi voidaan 
päätellä, että nimi on aikojen 
kuluessa ehkä jonkin verran 
muuttunut: Lipola, Liipola,
Lipoila, Liipoila ja Lippoila 
ovat kenties kukin vuorollaan 
tai osittain yhtaikaakin olleet 
käytössä. Asu, joka sisältää 
r-äänteen, ilmestyy asiakirjoi
hin vuonna 1768, siis melko 
myöhään. Oikeille jäljille 
päästään, kun havaitaan, mis
sä Liporla ensimmäisen kerran 
on ollut kirjoitettuna. Kosken 
vanhimmissa rippikirjoissa

vuosilta 1738—-1766 on sään
nöllisesti Lipola, mutta vuon
na 1768 aloitetussa Liporla.

Kosken .seurakunnan kap
palaisten luettelosta ilmenee, 
että vuodesta 1754 lähtien vi
rassa ollut pappi kuoli vuon
na 1766. Seuraavana vuonna 
toimeen astui huittislainen 
Henrik Gummerus. Hän teki 
vielä vuoden päivät merkin
töjä edeltäjänsä aloittamaan 
rippikirjaan, mutta sivut lop
puivat vuonna 1768. Gumme
rus aloitti uuden kirjan ja kir
joitti kylä- ja taloluettelot 
edellistä rippikirjaa kopioiden. 
Mutta kuten edeltäjänsäkin, 
hänkin 'korjaili’ nimiä ja näin 
syntyi Liporla. Mallia ovat 
saattaneet antaa vaikkapa 
Kuusjoen Tiskarla tai Skraa- 
tarla. Kirkon vaikutusvalta 
edisti uuden asun leviämistä 
maallisiinkin asiakirjoihin ja 
johti lopulta nimen alkuperän 
selvittelijät hakoteille.

Kuten nimen aito asu on 
myös selityksen vihjeitä saata
vissa paikallisilta asukkailta. 
Professori Yrjö Liipola kertoo 
muistelmissaan koskelaisen ta
rinan, jonka mukaan seudulla 
on muinoin asustanut Liipo- 
niminen jättiläinen. Talo ja 
sittemmin koko kylä saivat 
nimensä tämän pelätyn olen
non mukaan (Vaellusvuosilta
ni, s. 8— 9 ). Kun tarinasta 
kuorii pois ilmeisen satuainek- 
sen, jäljelle jää kuitenkin hen
kilö, todennäköisesti mahtava, 
rikkauksia ryöstelemälläkin 
koonnut isäntä. Muinaissuo
malaisilla on ollut henkilön
nimi Liippo, Lippo (Forsman, 
Tutkimuksia Suomen kansan

persoonallisen nimistön alalta, 
s. 7 7 ) , joista on esiintynyt eri
laisia muunnelmia: mahdolli
sesti Liipoi ja Lipoi ja ainakin 
Liipo ja Lipo. Vanhojen sana- 
kirjatietojen mukaan Liipo on 
tarkoittanut kevyt jalkaista, 
liikkuvaa henkilöä (Lönnrotin 
sanakirjan lisävihko).

Kosken seurakunnan histo
riassa Aulis Oja on lyhyesti 
maininnut myös Liipola-ni
mestä. Hänen mielestään se 
kuuluu ns. siirrynnäisiin, siis 
sellaisiin nimiin, jotka kerto
vat muinaisesta uudisasutuk
sesta. Tässä tapauksessa olisi 
Uskelan Liipolasia muuttanut 
väkeä Kosken seudulle ja pe
rustanut kotipaikkaansa muis
tellen tänne uuden Liipolan. 
Selitys on tietysti mahdolli
nen, mutta koska samantapai
sia nimiä on eri puolilla Suo
mea, mikään ei estäne pitä
mästä nimeä Koskella alkupe
räisenä. Liippo-, Lippo -nimis
töä on ainakin Kiskossa, Pert- 
telissä, Tarvasjoella, Joutsas
sa, Aurassa, Jäm sässä, Kaavis
sa, Virolahdella, Joroisissa, 
Kiteellä, Pielavedellä, Valti
molla, Vehmersalmella ja 
Lempäälässä. Kristillisperäisiä 
Anttiloita ja M attiloita tapaa 
niinikään joka paikassa eikä 
kukaan varmaan halua väittää, 
että jokin M attila on nimetty 
jonkin lähiseudun Mattilan 
mukaan. Yhtä ilmeisesti kuin 
kukin Mattila on saanut ni
mensä talon varhaisesta isän
nästä, on myös Liipola-nimes
sä säilynyt muisto kenties 
1300- tai 1400-luvulla isän
nöineestä Liiposta.

Heikki Viironen
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EUROOPAN  
TALOUSYHTEISÖ 

LAAJENEE

VEIKKO
MANNER
60 v.

Euroopan talousyhteisö laa
jenee ensi vuoden alusta. Uu
siksi jäseniksi liittyvät silloin 
Iso-Britannia, Irlanti, Norja 
ja Tanska. Ennen sopimusten 
ratifiointia on Norjalla ja 
Tanskalla vielä edessään kan
sanäänestykset. Norjan äänes
tys syyskuun lopussa on neu- 
voa-antava, Tanskan viikkoa 
myöhemmin ratkaiseva. Kol
men nykyisen EFTA-maan 
siirtyessä E E C :n  tullimuurin 
sisäpuolelle jäljelle jäävät 
EFTA-maat ovat pyrkineet 
säilyttämään teollisuustuottei
den vapaakauppansa ja järjes
tämään suhteensa E E C :n  
kanssa. Heinäkuussa Islanti, 
Itävalta, Portugali, Ruotsi ja 
Sveitsi allekirjoittivat vapaa
kauppasopimukset nykyisten 
E E C :n  jäsenvaltioiden ja jä- 
nyyttä anoneiden maiden 
kanssa. Suomen hallitus päätti 
olla tässä vaiheessa allekirjoit
tamatta jo valmiiksi neuvotel
tua sopimusta.

Jos vapaakauppasopimuk
set ratifioidaan, tulleja alenne
taan asteittain vuoden ai
kana ja ne poistetaan koko
naan vuoden 1977 alussa. 
Tuonnin määrälliset rajoituk
set poistetaan välittömästi. 
E E C  soveltaa kuitenkin ulko
maiselle kilpailulle arkojen 
alojen tuotteisiin hidastettua 
aikataulua. Paperin tullit pois
tetaan 11 vuoden aikana, ja 
samalla E E C : hen liittyvät en
tiset EFTA-maat kantavat uu
delleen tullia näistä tavaroista 
siten, että tullit nousevat al
kuvuosina ja vuoden 1979 
alusta lähtien alenevat samas
sa tahdissa kuin EEC:nkin 
tullit. Iso-Britannialla, Norjal
la ja Tanskalla on kuitenkin 
oikeus tuoda paperia tullitta 
tynkä-EFTA:n maista kansal
listen kiintiöiden puitteissa. 
Norja ja Tanska ovat ilmoit
taneet käyttävänsä täysimää
räisesti hyväkseen tätä mah
dollisuutta. Iso-Britannia on 
suostunut tullittomiin kiin

tiöihin, jotka kattavat pää
osan näiden tavaroiden tuon
nista.

Suomen parafoima vapaa
kauppasopimus noudattaa 
pääosiltaan muiden EFTA- 
maiden vastaavia sopimuksia. 
E E C  on kuitenkin ilmoittanut 
ottavansa huomioon paperin 
erityisen merkityksen Suomen 
taloudelle. Sopimuksessa ei 
ole takeita maatalousviennin 
jatkuvuudesta, mutta silti se 
edellyttää maataloustuotteiden 
kaupan kehittämistä ja tarjoaa 
sille neuvottelupohjan. Sen li
säksi Iso-Britannia, Ruotsi ja 
Sveitsi ovat antaneet maata- 
lousvientimme turvaamista 
koskevat julkilausumat. E E C :n  
poikkeuslistan vastapaino
na Suomi pidentää eräi
den arkojen teollisuuden alo
jen tullisuojaa aina vuoteen 
1985 saakka. Poikkeukset 
koskevat noin 1 /3  tullinalai
sesta tuonnistamme nykyisistä 
EEC-maista. Tähänastinen 
EFTA-vapaakauppa jatkuu lu
kuunottamatta sitä osaa Iso- 
Britanniaan suuntautuvasta 
paperituotteiden viennistäm
me, joka ylittää sovittavat tul
littomat kiintiöt.

Jos Suomi ei allekirjoita ja 
ratifioi sopimusta, teollisuus
tuotteiden vapaakauppa jat
kuu ns. tynkä-EFTA:n puit
teissa. Tämä kauppa edustaa 
noin viidennestä koko ulko
maankaupasta. Sen sijaan en
tiset EFTA-maat, Iso-Britan- 
nia, Norja ja Tanska, ryhtyi
sivät ensi vuoden alusta läh
tien soveltamaan normaaleja 
ulkotullejaan Suomeen näh
den, kunnes nämä tullit on as
teittain nostettu tai laskettu 
E E C :n  yhteisen ulkotullin ta
solle. Vastaavasti Suomi so
veltaisi näihin maihin samoja 
tulleja kuin esim. Yhdysval
toja, Japania ja sosialistisia 
maita kohtaan Neuvostoliittoa 
lukuunottamatta, jonka kans
sa nykyinen vapaakauppa jat
kuisi.

60 vuotta täyttää torstai
na lokakuun 12 päivänä 1972 
seminologi, mv Veikko Man
ner.

Seminologi Manner on syn
tyisin koskelainen. Hän on 
käynyt Mustialan 2-vuotisen 
karjanhoitokoulun 1929— 31 
sekä suorittanut keinosiemen- 
nyskurssin 1952. Vuosina 
1935— 37 hän on ollut Parais
ten Kalkkivuori O y:n palve
luksessa, 1937— 46 Helsingin 
kaupungin palveluksessa sekä 
1952 alkaen Jalostuspalvelu 
ry:n palveluksessa. Vuodesta

1946 lähtien hän on lisäksi 
viljellyt kotitilaansa.

Kosken T.l. Osuuspankin 
johtokuntaan Veikko Manner 
on kuulunut jäsenenä vuodes
ta 1956 alkaen sekä toiminut 
johtokunnan puheenjohtajana 
vuodesta 1967 alkaen. Veikko 
Mannerin muista luottamus
toimista mainittakoon, että 
hän on Kosken T .l. Tarkkai
luyhdistyksen puheenjohtaja 
sekä kuuluu Kosken T.l. 
Osuusmeijerin hallitukseen, 
Yrjö Liipolan Museosäätiön 
hallitukseen sekä LSO :n  edus
tajistoon.

Kosken kunnanvaltuusto 
valitsi 9. 8. 1972 pitämässään 
kokouksessa kuntaan perus
tettuun kunnanjohtajan vir
kaan Mynämäen kunnansih
teerin Aimo Suikkasen. Kun
nanjohtaja Aimo Suikkanen 
on syntynyt Kalannissa v. 
1947. Hän on koulutuksel
taan merkonomi sekä suorit
tanut Tampereen Yliopistossa 
yksityisoikeuden apropaattu- 
rin v. 1969 ja kunnallistutkin
non v. 1970. Kunnanjohtaja 
Aimo Suikkanen on toiminut 
Mynämäen kunnansihteerinä 
vuodesta 1971. Koskella hän 
ottaa kunnanjohtajan tehtävän 
vastaan 1. 1. 1973.

Aimo Suikkanen 
Kosken
kunnanjohtajaksi
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A u l i s  S a a r i m a a

K yl sit
kelp>,

Maidon tilakäsittelyn ja 
maidon kuljetuksen tehostami
seksi on niin sanottua tila- 
tankkijärjestelmää käytetty 
U SA :ssa jo hyvin pitkän ajan. 
Keski-Euroopan eräissä mais
sa sekä pohjoismaissa ko tapa 
on ollut käytössä runsaat 
kymmenen vuotta. Suomessa 
tilatankkikeräilyn alkuun 
päästiin vuonna 1966. Tällöin 
nimittäin Lahden Seudun Mei- 
jeriosuuskunta ensimmäisenä 
maassamme oli asiassa aloit
teen tekijänä. Se että aloitus 
tapahtui näinkin myöhään, 
johtui suurelta osalta siitä, 
että epäiltiin tie- ja sääolosuh
teiden ( talvella lumi ja pak
kanen) asettavan liian suuria 
vaikeuksia. Suurimpana estee
nä pidettiin kuitenkin tilojen 
pientä kokoa, jolloin maito- 
määrät jäävät tilaa kohti tank- 
kikeräilyä ajatellen liian pie
niksi. Yleisen kehityksen myö
tä tieolosuhteet paranivat ja 
teiden talviaikaiseen aukipi- 
toon toivat lumilingot ratkai
sun. Pienten maitomäärien ai
heuttama ongelma ratkaistiin 
siten, että keräily tapahtuu jo
ka toinen päivä. Kun edellä 
mainittu Lahden Seudun Mei- 
jeriosuuskunta oli rohkeasti 
lähtenyt matkaan, alkoi kiin
nostus asiaan herätä muissa
kin osuuskunnissa sekä myös
kin yksityisissä maidonlähet- 
täjätalouksissa.

Kosken T.l. Osuusmeijeris
sä keskusteltiin asiasta ilman 
pöytäkirjamerkintöjä niin sa
nottuna kahvipuheena jo niin
kin aikaisin kuin kevättalvella 
vuonna 1964. Tähän antoi ai
heen isännöitsijän edellisenä 
syksynä saama juustostipendi 
mm Tanskaan ja Länsi-Sak- 
saan, joissa maissa oli mahdol
lisuus tutustua myös maidon 
tankkikeräilyyn. Lisäksi eräs 
autoliike oli lähettänyt meije
rille esitteen keräilyautosta. 
Asiaa ei kuitenkaan lähdetty 
siinä vaiheessa viemään eteen
päin, koska puutteellisuudet 
niin tilasäiliöissä kuin erit
täinkin keräilyautoissa kyl
män talven olosuhteet huomi
oiden olivat liian suuret. Tila- 
tankkiasia jätettiinkin usean 
vuoden ajaksi hautumaan. Kui

tenkin oltiin asiassa mukana, 
ja mm meijerin hallitus kävi 
v. 1967 tutustumassa Lahden 
ympäristössä sekä vuonna 
1969 Hauhon ja Valkeakos
ken alueella tapahtuvaan tila- 
säiliökeräilyyn. Viimeksi mai
nittuna vuonna kehitys johti
kin siihen, että osuuskunnan 
hallitus teki osuuskunnan 
syyskokoukselle esityksen tila
tankkikeräilyn käyttöön otta
misesta. Osuuskunnan kokous 
oli tällöin yksimielisesti uu
den järjestelmän kannalla ja 
niinpä tilatankkeja päästiin ti
laamaan ja ensimmäiset tan
kit asennettiin tiloille siten, 
että maidon keräily niistä al
koi 23. 5. 1970. Alku oli vaa
timatonta, sillä aloitushetkel- 
lä säiliöitä oli viidellä tilalla. 
Halukkuutta tilasäiliöihin il
meni kuitenkin pian laajem
minkin ja vuoden päättyessä 
oli 24 tilaa mukana säiliöke- 
räilyssä.

Tilasäiliötilojen lukumäärä 
on tästä edelleen lisääntynyt 
ja kuluvan vuoden elokuussa 
oli keräilyssä mukana 52 ti
laa. Lisäksi on useilla tiloilla 
suunnitteilla tai rakenteilla 
huonetilat säiliölle. Vuoden 
loppuun mennessä arvioidaan 
tilasäiliöitä maatiloilla olevan 
n. 60 kpl.

Koskella tilasäiliöt ovat si
joittuneet hajalleen eri puo
lille pitäjää ja tilakoon huo
mioon ottaen tilasäiliöitä ei 
ole voitu asentaa järjestelmäl
lisesti kaikille tiloille. Tästä 
maidon keräily luonnollisesti 
jonkin verran kärsii ja siitä ai
heutuu epätaloudellista ristiin- 
ajoa.

Maidon nouto tilasäiliöistä 
suoritettiin aluksi kuorma-au- 
toon sijoitetuin irtotankein, 
mutta tämän vuoden keväällä 
hankittiin tarkoitusta varten 
rakennettu kevyt tankkiauto, 
jolla voidaan päivittäin kerätä 
maidot n. 50— 60 tilalta nor
maalin työajan puitteissa.

Edellä selvitettyyn keräi
lyyn siirryttäessä karjanomis
tajat asettavat puntariin ke
räilystä koituvat hyödyt ja 
haitat. Nyt kun asiasta alkaa 
olla kokemusta, voitaneen 
hyötypuolella mainita tehokas

Kyl juhlain järjestämisest 
on vain ollu kova touhu ja 
puuha. E i niit ilman vaivaa 
pidetä. Oli sit kysymykses 
nuorisoseuran kesäjuhlat, 
evankeljumijuhlat, lähetysjuh- 
lat, näyttelyt tai joku muu ti
laisuus, mihin koetettaan saa
ra haalattuu ihmisii. E i ne 
sinne tul ilman muuta. Niil 
täytyy luvata muutakin kuin 
silmäruokaa ja hengenravin- 
too. Ja  tavallisin lupaus on 
ollu, ett tilaisuudes on myös 
puffetti.

Siilon vuossadan alus, kun 
määkin viäl kuljin luukkupök- 
syis ja henkselipöksyt oli elä
män suurin unelma, olivat 
evankeljumijuhlat suurin ta
paus arkielämän keskel. Ne 
olivat siin suhtees merkilliset 
juhlat, et niit pirettiin arkee- 
nakin. Kolportööreil oli kiiru, 
ei siin keritty ain pyhhää 
odottamaan. Ja  se tiäsi sitä, 
et iltapäivä oli frii kaikil pal- 
kollissii ja torparei myören.

Tavallisimmat juhlapaikat 
olivat pappilan haka ja Matta- 
rin jokiranta, mut pirettiin 
niit taloissakin tarpeen tullen.

Oli siin emännil montaa lai 
hunteeraamist kuin se puffetti 
järjestetään. Kuka hommaa 
kakut, kuka keittää kaffeet, 
kuka rusinasopan. Annetaaks 
kaffeen kans korppu vai pyt- 
ky vai annetaaks molemmat. 
Ja  sit viäl se, et tulleekos joka 
sortin tavaraa tarpeeks.

Kerran pirettiin jossain ali- 
kulmal juhlii ja kysymys oli 
tavan mukkaan siit jos kaikki 
piisaa. Silloin eräs emäntä rat
kaisi asian:

»Jaa  et piisaaks? Varmaan

piisaa kun Honkalastkin tua- 
tiin simmosii kakui, et niist 
tullee jokaisest v i i s  n e l 
j ä  n n y s t.

Kerran pirettiin Urmaan- 
kulmal lähetysjuhlii. Kuten ta- 
vallist, oli siel myöskin yksi- 
tyisyrittäjii myymäs tavaraas. 
Niit kun mailman sivun on 
piisannut sinne, mis vähäkin 
enemmän väkkee on koolla. 
Entonen Sorvaston mettäkul- 
malt oli kans tullu myymään 
rusinasoppaa. Hän oli sijoitta
nut myyntipaikkas Välitalon 
tien vieressä olevaan halko
vajaan. Sieltä hän huuteli juh
liin saapuville pojanklopeille:

—  Tulkaas pojat ostamaan 
soppaa —  hyvvää rusinasop
paa —  kymmenen penniä 
kooli —  ja sellaisia klimppejä 
kuin saatan o ita------------ .

Tuskinpa kukaan kasvu- 
ijässä oleva poika voi tällaista 
kehoitusta vastustaa. Kotoa 
saatu kymmenpenninen sijoi
tettiin välittömästi heti, ja 
juhlan huippukohta ja juhla- 
mieli oli heidän kohdaltaan 
saavutettu.

Nykyajan ihmisten, joiden 
elämä on yhtä menemist, on 
vaikea ymmärtää vanhan ajan 
juhlii ja juhlimist. Aikas kuta
kin. Omasta puolestani en voi 
mitään sille, että kuullessani 
puhetta evankeljumijuhlista, 
sieluni syöväreistä kumpuaa 
mieleen rusinasoppa —  kym
menen penniä kooli —  sellai
sia klimppejä —  —  — .

Kyl sit kelpais, jos niit van- 
hoi tavoi ja tottumuksii ei 
vanhana jonkinlaisella haikeu
della muistelis.

Toivo-Tapani

maidon jäähtyminen, ja siten 
korkea laatu, maidon säilytys- 
astioiden vähäisempi käsittely 
ja helpompi pesu eli työn 
säästö, riippumattomuus au
ton keräilyajasta sekä erikoi
sesti se, että aamuherätys voi
daan sopeuttaa tilan työryt
miin. Kaikki mainitut seikat 
vaikuttavat siten, että erikois
tuminen maidon tuotantoon, 
tapahtuvan rationalisoinnin 
kautta, tulee taloudellisesti 
kannattavammaksi. Taloudel
lisesti rasittavana ja siten kiel

teisenä puolena tulevat esiin 
huonetilojen rakentaminen ti- 
lasäiliötä varten, pihamaan ja 
ajotien kunnostaminen keräi- 
lyajoneuvon liikennettä kestä
väksi sekä tilasäiliöistä perit
tävä vuokra. Kuitenkin näyt
tää siltä, että tilat, jotka aiko
vat karjanpitoa jatkaa, laske
vat tilasäiliöistä kertyvät edut 
haittapuolia suuremmaksi ja 
ovat mahdollisuuksiensa mu
kaan siirtymässä tilasäiliöke- 
räilyn piiriin.

Tilatankkikeräilystä on ole
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USKOA PIENKUNNAN 
SÄILYMISEEN LÖYTYY

Isokokki ja  Uotila olivat ensim m äisiä tilo ja joille tilatankit K os
kella asennettiin. Em ännät Tyyne Puolaviita ja  Sirkka-Liisa 
Uotila vakuuttavat olevansa tyytyväisiä uuteen maidon tilasäily- 
tykseen ja  keräilyyn.

massa maatalousministeriön 
päätös vuosilta 1967 ja 1969. 
Päätökset käsittävät tilasäi- 
liön ja jäähdytyskoneen raken
netta sekä tilaa ja kuljetusta 
koskevia määräyksiä. Annettu
jen päätösten puitteissa huo
netilat pyritään tiloilla joko 
rakentamaan uudestaan tai 
kunnostamaan jo olevista tar
koitukseen sopivista tiloista. 
Huonetilojen hyväksymisen 
ovat suorittaneet eläinlääkäri 
Jaakko Seppä ja maidonhoi- 
donneuvoja Lea Järvi. Asiaa 
koskeva maatalousministeriön 
päätös on liian laaja tässä yh
teydessä julkaistavaksi. Vuo
den 1973 alussa tulee lisäksi 
voimaan uusi maitolaki, jonka 
määräyksistä ei vielä ole tark
kaa tietoa, mutta ne lienevät 
lähinnä nykyiseen käytäntöön 
pohjautuvia tai ainakin sitä 
lähellä.

Meijerin toiminnan kannal
ta tilasäiliökeräilystä on pää
asiassa myönteistä kerrotta
vaa. Säiliöihin sitoutuu tosin 
huomattavasti pääomia, mut
ta perityllä vuokralla sekä 
alemmilla keräilykustannuksil- 
la pääomakustannus kompen

soituu. Pelko siitä, että pienet 
tuottajat joutuisivat tankki- 
keräilyn rahoittamaan, näyt
tää olevan turha, sillä nyt tila- 
tankki j ärjestelmän piiriin kuu
luvat 52 tilaa tuottavat 1 /3  
osan meijeriin tulevasta mai
dosta muitten 300 tuottajan 
siitä 2 /3  osaa.

Jätän tässä yhteydessä ko
konaan arvioimatta sen hyö
dyn, mikä on koitunut sekä 
meijerin että kaikkien mai
donlähettäjien hyväksi, siitä 
että tankkikeräilytiloilla mai
tomäärät ovat suurentuneet ja 
että varmasti monella tilalla 
maidontuotantoa on katsottu 
voitavan jatkaa, kun työ tilal
la on uuden järjestelmän an
siosta helpottunut.

Lähivuosien toiveena ja eh
käpä tavoitteena olisikin pi
dettävä sitä, että tilasäiliöt 
saataisiin mahdollisimman mo
nelle tilalle ja että emännät 
ja isännät selvittäisivät itsel
leen, tuotetaanko tilalla vil
jaa, kananmunia, sianlihaa tai 
maitoa ja että harkinnan jäl
keen syntyisi järkevä ratkaisu, 
eli että päätettäisiin tuottaa 
maitoa.

Kohta eroava Kosken T.l. 
kunnanvaltuusto on ollut toi
melias kuluneen neljän vuoden 
aikana. Investointitoiminta on 
ollut suhteellisen vilkasta, ja 
yritystoiminnan elpymistä on 
pyritty tukemaan. Edellä ku
vatut seikat voidaan panna 
merkille myönteisessä mieles
sä.

Kielteisenä ilmiönä joudu
taan kirjaamaan vuosittain jat
kuneet muuttotappiot väestön 
vähenemisenä.

Kysymys paikkakunnan ke
hittymisestä askarruttaa mo
nia Kosken kunnan luottamus
toimissa olevia henkilöitä, se 
askarruttaa paikkakunnalla 
toimivia yrittäjiä ja palvelu- 
liikkeitä ja se saa mietteliäiksi 
myös uuteen valtuustoon pyr
kivät ehdokkaat. Onko väes
tökato pysäytettävissä, tai tu
levatko kuntaliitokset ratkai
suksi, tai voiko täällä vauraas
sa Lounais-Suomessa tulla jat
kossakin toimeen itsenäisenä 
kuntana, vaikka asukasmäärä 
nykyisestään laskisi, ehkä sa
maan tahtiin, kuin mitä viime 
vuosina on tapahtunut.

Näihin mietteisiin olemme 
pyytäneet kannanottoa puolu
eitten paikallisilta, valtuusto- 
ehdokkaina olevilta, haastat
telemiltamme edustajilta. He 
ovat jättäneet seuraavat kirjal
liset vastineet julkaistaviksi 
lehdessämme.

Maanviljelijä Alpo Yli-Liipola 
Keskustapuolueesta:

Kunnallisten toimintojen 
perustarkoituksena tulee olla 
yksityisen ihmisen, kuntalai
sen, aineellisen ja henkisen 
hyvinvoinnin kehittäminen 
sekä sellaisen elinympäristön 
ja mahdollisuuksien luominen, 
että ihminen tuntee elämänsä 
turvalliseksi ja viihtyisäksi. 
Viihtyisä kotikunta —  kehit
tyvä kunta. Tämän saavutta
miseksi tarvitaan jatkuvaa 
kunnallisten palvelujen kehit
tämistä ja ihmisten muuttu

vien tarpeiden huomioonotta
mista. Tällaisia ovat m.m. 
koulutustoiminta, aina ammat
tiin asti yltävänä, terveyden
hoito, vapaa-ajan viettomah- 
dollisuudet, asunto-olojen hy
vä taso, tiet, palveluliikkeet 
jokaisen ulottuvilla ja tietysti 
taattu toimeentulo. Myöskin 
työkuntonsa menettäneille ja 
vanhuksille turvattu elämä on 
tärkeä. Erityisen tärkeätä on, 
että jokaisella kuntalaisella on 
näihin mahdollisuus ammatis
ta, asuinpaikasta ja taloudelli
sesta asemasta riippumatta.

Kun edellä luetellut edelly
tykset pystymme tarjoamaan 
jokaiselle kuntalaiselle, pysäh
tyy varmasti poismuutto kun
nassamme. Nuoret eivät halua 
lähteä, mutta he ovat pakon 
edessä.

Nykyinen valtuusto on ol
lut yksimielinen siitä, että 
kuntaa on kehitettävä. Mutta 
kun on ryhdytty toimenpitei
siin, niin jarrumiehiä on löy
tynyt.

Hyvin tärkeää on joka ta
pauksessa muistaa, että maa
talous on ja tulee vielä pit
kään olemaan Koskellakin se 
ammatti ja tekijä, joka tuo 
paikkakunnalle pääasiallisen 
hyvinvoinnin. Jo s se taantuu, 
taantuu koko Kosken pitäjä, 
kaikista toimenpiteistä huoli
matta.

Kuntauudistusasiassa olisi 
ratkaisu tehtävä puoleen tai 
toiseen. Kaikkein huonoin on 
se tilanne, jossa nyt olemme. 
Viivyttely aiheuttaa turhia li
särasitteita. Ratkaisu on kui
tenkin valtiovallan käsissä. 
Kuntaliitoksissa syntyy hel
posti syrjittyjä kulmakuntia, 
joihin ei kiinnitetä minkään
laista huomiota. Muodostu
neen uuden kunnan keskus 
kasvaa kunnan muitten osien 
kustannuksella. Samalla pal
velukset huononevat kauem
pana keskuksesta ja matkat pi
tenevät. Kuntalaisten mahdol
lisuus vaikuttaa asioihin vähe
nee.
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Nykyisen kunnanvaltuuston toimiaikana on valm istunut mm. yllä olevassa kuvassa näkyvä kau
nis lääkäritalo.

Keskustapuolueessa olem
me pakkoliitoksia vastaan. 
Varmasti pystymme hoita
maan kunnille asetetut tavoit
teet ja palvelukset yhteistyös
sä naapurikuntien kanssa. Täl
lainen yhteistyö naapurikun
tien kesken on paras tae pak
koliitoksia vastaan.

Keskeisin tunnuksemme ko
tikuntaamme kehittävässä 
kunnallispolitiikassamme on 
tasa-arvon toteuttaminen eri 
ammatti- ja väestöryhmien 
kesken. Se on kunnallis-itse- 
hallintoa puolustavaa ja pak
koliitoksia vastustavaa ihmis
läheistä politiikkaa.

Kunnansihteeri Elvi Heikkilä 
Kokoom uksesta:

Siinäpä kysymyksiä, jotka 
tekevät mietteliääksi ja askar
ruttavat kunnan kehittymises
tä kiinnostuneita kuntalaisia 
ainakin näin vaalien alla. Nuo 
kysymykset tulevat pohditta
viksi useaan otteeseen ensi 
vuoden alussa kunnallisiin
luottamustoimiin ryhtyvien 
henkilöiden piirissä. Ja  var
maan ne ovat painaneet niin 
nykyisten kunnanvaltuutettu
jen kuin muiden luottamus
henkilöiden mieliä jo ainakin 
parin viimeisen valtuustokau
den ajan, jolloin kuntaliitos- 
kysymykset ja asukkaiden
muuttoliike ovat olleet poh
dittavina. On ymmärrettävää, 
että noin kauaskantoisten rat
kaisujen edessä on edettävä
hitaasti. Mitä tähän mennessä 
on saatu aikaan, sen olemme 
jo nähneet. Tulevasta emme 
vielä tiedä. Kun on kysymys 
oman kotikunnan kehittämi
sestä, on siihen vaikuttamassa 
niin monet erilaiset ratkaisut, 
ettei tässä lyhyen mielipiteen 
ilmaisuna voi tyhjentävää

kannanottoa esittää, mikäli 
siihen yleensäkään on mahdol
lisuuksia, ja veikkauksesta 
taas ei ole paljoakaan apua.

Ensinnä ehkä olisi selvitet
tävä onko menneinä vuosina 
pois kunnastamme tapahtunut 
muuttoliike ollut siinä määrin 
merkityksellinen, että puhu
taan väestökadosta, ja toiseksi, 
koetaanko kuntaliitokset rat
kaisevana tekijänä tähän pul
maan. —  Käsitykseni mukaan 
näihin kysymyksiin löytyy 
vastaus ainakin osittain 
esim. kunnassa harjoitettavas
ta asuntotuotannosta, työlli
syyskysymyksen hoitamisesta, 
vanhusten huollosta, lasten 
päivähoidosta ja ennenkaikkea 
veroäyrinhinnan kurissa pitä
misestä, tarkoitan »katto ve
roille». Löydetäänkö lääkettä?

Omia ajatuksiani lähellä on 
tietenkin kunnan talouden 
hoito. Kosken T.l. kunnan ta
lous on ollut tiettävästi van
kalla pohjalla. Huolimatta val
tion kunnille sälyttämistä laki
sääteisten velvoitteiden rasit
tavuudesta, on Koskella saatu 
vuosittainen budjetti tasapai
noon yleistä keskitasoa oleval
la veroäyrin hinnalla, tosin 
kuitenkin ylöspäin kohoten. 
Ja  juuri siitä on huoli, koho
aako äyrin hinta +  muut ve
rot enemmän kuin yleinen 
»inflaatio». Varsinkin nyt, 
kun kuntalaiset odottavat —  
ja oikeutetusti kylläkin —  uu
sia palvelumuotoja. Herääkin 
kysymys, mikä on se toimeen
paneva elin paikkakunnalla, 
joka ryhtyy toimenpiteisiin 
esim. halpojen tai ainakin koh
tuuhintaisten vuokra-asunto- 
jen rakentamiseen ikääntyneil
le ihmisille, jotka haluavat 
jäädä tänne asumaan vielä elä
män ehtoopuolellakin. Toi
saalta asuinpaikan vaihtami

nen ei ole niin yksinkertaista 
ja mahdollisuuksien rajoissa 
kaikille, koska samanlaiset pul
mat rasittavat myös muita 
kuntia. Kysymys on rahasta. 
Kuka maksaa? Näkisin tässä 
suhteessa myös kunnalla ole
van velvollisuuksia, niin että 
vanhuksia palvelevaa asunto
tuotantoa lisätään ja heidän 
asuntojensa nykyistä tasoa ko
hennetaan.

Parhaillaan odotellaan uut
ta lakisääteistä toimenpidettä 
lasten päivähoidon suhteen. 
Tämä edellyttää, että raken
nustoiminnassa ja suunnitte
lussa otetaan huomioon täällä 
tarvittavat lasten päivähoito
paikat sekä riittävät leikki- ja 
ulkoilualueet. Näiden sijoitus 
keskeisiin, mutta kuitenkin 
liikenneväyliltä suojassa ole
viin kohteisiin olisi saatava 
hoidetuksi. Yrittäviä ja aloite- 
valmiita naisia löytyy paikka
kunnalla lasten päivähoitotoi
mintaan, mutta huoneistopu- 
laa on ilmennyt tälläkin sekto
rilla.

Asuntotuotantoa ja raken
nustoimintaa olisi lisättävä 
kysyntää vastaavasti. Kysymys 
on suhteellisen pienistä inves
toinneista, jotka kuitenkin 
ovat kiinni rahasta ja eteen tu
lee kysymys: Kuka maksaa? 
Kunnalta odotetaan vastaan- 
tuloa tässäkin tapauksessa.

Toteuttamalla mm. mainit
tuja asunto- ja rakennusinves
tointeja edesautetaan myös 
työllisyyskysymyksen hoita
mista. Toisaalta jokainen työ
tilaisuus tuottaa verotuloja 
kunnalle, kerran investoitu 
asunto tuottaa jatkuvasti 
vuokratuloja kunnalle. Kun 
pyrimme tavalla tai toisella 
turvaamaan työnsaannin kai
kille, jotka Koskella haluavat 
tehdä työtä ja asua, luomme

optimismia, joka on ensim
mäinen edellytys paikkakun
nan kehittymiselle. Optimis
mi luo halua yrittämiselle, sii
nä piilee tavallaan kasvun sie
men.

Vielä tekee mieli mainita 
koskelaisten aktiviteetistä kun
taan nähden. Mielestäni kaik
ki kuntalaiset eivät seuraa, 
eivätkä osallistu riittävässä 
määrin kunnalliseen toimin
taan. Ei riitä, että kiinnostus
ta pidetään yllä vain nelivuo- 
sittain osallistumalla kunnal
lisvaaleihin. Toimintamahdol
lisuuksia on monenlaisia. Hel
poin ja ehkä mielenkiintoisin 
tapa olisi osallistuminen kun
nanvaltuuston istuntoja seu
raamaan. Se on luvallista kai
kille. Valtuuston kokouksissa 
saa tavallinen kuntalainen seu
rata ja kuulla mitä valtuutetut 
puhuvat ja päättävät ja kenen 
asialla he kulloinkin ovat. 
Täyttävätkö he valitsijainsa 
heille uskomat tavoitteet. 
Olen useasti saanut todeta 
monilla olevan sellaisen käsi
tyksen, että kunnallinen toi
minta ei olisi oikein naisellis
ta, vaan että se kuuluu enem
män niihin miesten hommiin. 
Näin ei asianlaita suinkaan 
ole. Se jos mikään on yhteistä 
ja tasaveroista niin naisille 
kuin miehille. Olemmehan yh
denvertaisia kunnanveron 
maksajia, miksi emme olisi si
tä esim. kunnallisissa luotta
mustoimissa.

Siispä kaikki nyt »yhtenä
miehenä vaan
kunnan kehittämisestä huo
lehtimaan,
ja tulevissa kunnallisvaaleis
sa äänestämään.

Pienviljelijä Pauli Pellonperä, 
Suomen Kansan Demokraatti
nen Liitto:

Kuntauudistus ei ole sellai
nen taikakeino, jolla maaseu
dun ongelmat ratkaistaan. 
Kuntaliitokset, joilla pienkun
tia liitetään suurempien kun
tien yhteyteen, tai pienkuntia 
yhdistämällä muodostetaan 
suurkuntia, eivät pysäytä 
väestökatoa maaseudulta. 
Suurikaan kunta, jos se on 
elinkeinorakenteeltaan pelkäs
tään maatalousvaltainen, il
man elinvoimaista teollisuut
ta, ei pysty enää tarjoamaan 
väestölleen riittävästi työpaik
koja. Suurilla tiloilla koneel
listaminen vähentää jatkuvasti 
ihmistyön tarvetta. Toimeen
tulomahdollisuuksien huonon
tuessa pientiloilla, eivät nuo
ret enää jatka maatalousam-
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mattia, vaan siirtyvät muille 
aloille. Jo s kotikunnassa ei ole 
työtä saatavana, on pakko 
muuttaa muualle.

Pienelle kunnalle on teolli
suuden saaminen elinkysymys. 
Jos se pysyy edelleen yksin
omaan vain maatalouden va
rassa, sen nimi häviää kartal
ta.

Teollisten työpaikkojen luo
minen Kosken kuntaan on tä
tähän mennessä ollut vain 
suurläänistä kunnallisvaalipro- 
pagandaa. Kunnan varoja on 
tähän tarkoitukseen käytetty 
jo yli 400.000,—  markkaa, 
mutta yhtään uutta pysyvää 
työpaikkaa ei ainakaan näillä 
näkymillä ole tulossa. Sen si
jaan rakentamiensa hallien 
vuokrasopimuksiin perustuen 
kunta tulee menettämään kor
kotappioina yli 100.000,—  
markkaa. Lisänä ovat vielä 
ensimmäisen hallin kohtuut
tomat rakennuskustannukset. 
Vaikka kunta saisikin halleis
ta hinnan sopimusten edellyt
tämässä ajassa, ehtii inflaatio 
nakertaa siitä jo huomattavan 
osan, lisäten täten kunnan 
menetyksiä.

Tällainen »teollistaminen» 
lisää vain painetta veroäyrin 
hintaan, jota jo kunnan laki
sääteiset velvotteetkin aina 
vain lisääntyen ovat nosta
massa.

Uusi ja  taloudellisesti ras
kas velvoite kunnilla tulee ole
maan uuteen kansanterveysla
kiin perustuva kansanterveys
työn kuntainliittojen perusta
minen ja niiden ylläpidettä
viksi tulevien terveyskeskus
ten rakentaminen. Ylempien 
hallintoelinten suunnitelmien 
mukaan Lieto, Tarvasjoki, 
Marttila ja Koski muodosta
vat kuntainliiton, jonka ter
veyskeskus rakennetaan Lie
don kirkonkylään. Tältä poh
jalta laaditun kuntainliiton 
perustamissopimuksen esitti 
kunnanhallitus valtuuston hy
väksyttäväksi 9 p:nä elokuuta. 
Sopimus on Kosken osalta 
huono, ja asia saatiinkin jää
mään pöydälle. Parannuksia 
on pyrittävä saamaan.

Olen alusta alkaen ollut ja 
olen edelleen sillä kannalla, 
että Loimaan terveyskeskus 
sopii Koskelle paremmin kuin 
Lieto. Loimaan Aluesairaalas
sa on Kosken kunnalla kuusi 
sairaansijaa ja tänne joudutaan 
edelleen viemään koskelaiset 
potilaat hoidettaviksi, vaikka 
ne Liedossa ensin tutkitaan. 
Mikä valtava edestakaisin kul
jetus. Loimaan kanssa pitää 
ja ehditään myös neuvotella. 
Kaikki mahdollisuudet on pe

rusteellisesti tutkittava ja vas
ta sen jälkeen tehtävä päätök
set. Jo s päätös ei tulisikaan 
olemaan ennakkokaavailujen 
mukainen, niin silloin näh
dään mikä arvo annetaan kun
tien itsemääräämisoikeudelle.

Toivon että uusi valtuus
to ja sen valitsemat luot
tamushenkilöt osoittaisivat 
suurempaa vastuuta kunnan 
asioiden hoidossa.

Maanviljelijä Matti Uusitupa 
Maaseudun Puolueesta:

Mielestäni Kosken T.l. kun
nalla ovat erinomaiset edelly
tykset toimia edelleenkin itse
näisenä kuntana. Käsitykseni 
on, ettei maaseudun oloja voi
da kuntia yhdistämällä suu
restikaan parantaa.

Oikein hoidettuna pienkun
ta on kuntalaisia kaikkein lä
himpänä ja kansanvaltaisin. 
Siksi pienkuntia on puolustet
tava sekä kehitettävä yhteis
toimintaa kuntien kesken.

Väestökato on kaikissa maa
laiskunnissa tapahtunut ja ta
pahtuva tosiasia, sillä työpaik
koja ei maaseudulla ole riit
tävästi. Tuntuu kuitenkin sil
tä, että kunnan asukasluvun 
väheneminen Koskella on py
sähtymässä. Tämä ehkä joh
tuu kunnan lisääntyneestä yri
tystoiminnan tukemisesta ja 
sen kautta syntyneistä uusista 
työpaikoista.

Mitä tulee keskustaajaman 
ulkopuolella asuvien tie- ja lii
kennejärjestelyihin, on niistä 
huolehtiminen mitä suurim
massa määrässä kunnan vel
vollisuus siltä osin, kun tätä 
velvollisuutta ei ole siirretty 
valtiolle. Myöskin nämä ovat 
asioita, joitten hoitaminen ei 
ainakaan suuria kuntia muo
dostamalla parane.

Mehiläistarhaaja Toivo Rinne 
Sosialidemokraattisesta Puo
lueesta:

Tämä »Koskelaisen» valit
sema aihe on erittäin hyvä ja 
ajankohtainen tällaisena maal
tapaon aikakautena. Se on 
ikäänkuin herätyshuuto uudel
le valtuustolle ja uusille luot
tamushenkilöille. Kysymyksiin 
on kuitenkin vaikea antaa tyh
jentäviä vastauksia.

Onko väestökato pysäytet
tävissä? Ensiksi täytyy todeta, 
että olemme jo tähänkin men
nessä menettäneet paljon 
nuorta työvoimaa pois koti
kunnastamme. Tähän ovat vai
kuttaneet monet tekijät. 
Olemmeko mahdollisesti jät

täneet jotakin tekemättä nuor
ten hyväksi.

Kosken T.l. kunta on maa
talousvaltainen. Kuinka mon
ta kertaa olemmekaan kuul
leet ja lukeneet nuo sanat 
»elinkelpoinen» tila ja »tila
koon suureneminen», sanat, 
joista itse en ollenkaan pidä. 
Tämä ajatus johtaa yhä suu
remmassa määrin siihen, että 
työvoimaa vapautuu muille 
aloille. Mitä velvollisuuksia 
nyt sitten kunnalla olisi, että 
saisimme pitää tämän vapau
tuvan ja arvokkaan työvoiman 
oman kuntamme hyväksi.

Minä lähtisin siitä, että 
suuresti arvostaen huomai
simme kunnassamme jo ole
van teollisuuden ja yritystoi
minnan sen kaikilla aloilla. 
Meillä on hyvä pohja jatkaa 
eteenpäin ja olla myötävaikut
tamassa uusien työpaikkojen 
luomiseen, vaarantamatta silti 
kunnan taloudellista asemaa.

Tämä ei kuitenkaan riitä, 
sillä yhtä tärkeää kuin meille 
on työpaikka, niin on myös 
kunnollinen asunto. Ne ovat 
asioita, jotka kulkevat rinna
tusten. Tämän johdosta kun
nan tulisi ostaa tontti- ja teol
lisuuskäyttöön sopivaa maata 
rakennuskaava-alueelta ja sen 
ulkopuolelta. Nyt jo hyvään 
vauhtiin päässyttä rakennus
toimintaa olisi vietävä voi

makkaasti eteenpäin. Toisaal
ta olisi mitä tärkeintä, että 
pääsisimme suuremmassa mää
rässä osalliseksi valtion asun- 
tomäärärahoista, jolloin kunta 
voisi tarjota myöskin halvem
pia asuntoja niitä tarvitseville.

Kuntaliitos on niin suuren 
luokan asia, että omalta kan
naltani etenisin hitaasti ja va
roen eteenpäin. En usko, että 
kuntaliitokset tuovat mitään 
ratkaisua maaseudun väestö- 
kato-ongelmaan. Paremmin
kin uskoisin, että tulisimme 
toimeen itsenäisenä kuntana, 
mutta vain sillä edellytyksellä, 
että kunnan asukkailla on työ
tä omassa kotipitäjässään, ja 
että Kosken asukasmäärä ei 
tästä enää saisi alentua.

Suuria ja tärkeitä asioita on 
odottamassa ratkaisua. Perus
koulu, kansanterveyslain mu
kanaan tuoma terveyskeskus- 
asia, lasten päivähoito, van
husten asuntoasiat ja monet 
muut asiat, jotka on tarkoi
tettu kuntalaisten parhaaksi, 
vaativat paljon rahaa. Miten 
selvitä, ettei veroäyri suuresti 
pääsisi nousemaan. Yksi tär
keä asia on se, että saisimme 
pitää asukasmäärämme ja ve
ronmaksajien lukumäärän kor
keana. Mitä enemmän meitä 
on sitä paremmin selviämme 
tästä eteenpäin.

Kosken kunnanvaltuuston vaaleissa ovat 

puolueitten asettamina ehdokkaina * 

seuraavat henkilöt:

SUOM EN SO SIA LID EM O K R A A T T IN EN  PU O LU E r.p.

48 Aaltonen, Pentti Olavi, kirvesmies
49 Ketola, Helge Johannes, autoilija
50 Lehti, Taisto Juhani, metsäteknikko
51 Masalin, Mauri, sahatyömies
52 Mikkola, Eero Ilmari, tukinlajittelija
53 Rinne, Toivo Valtter, pienviljelijä
54 Syrjälä, Aimo Johannes, työnjohtaja

SUOM EN KAN SAN D EM O K R A A TTIN EN  L IIT T O  r.p.

55 Alihaka, Pekka, linja-asentaja
56 Kuusisto, Veikko, linja-asentaja
57 Levo, Aune, postinkantaja
58 Nurmi, Aimo, maanviljelijä
59 Pellonperä, Pauli, pienviljelijä
60 Salin, Teuvo, autonkuljettaja
61 Salminen, Severi, maanviljelijä
62 Salminen, Sylvi, hitsaajan vaimo
63 Suomela, Timo, sähköasentaja
64 Tiensuu, Tauno, linja-asentaja
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K ESK U STA PU O LU E r.p.

10 Aalto, Aatos, maanviljelijä
11 Hörkkö, Juhani, maanviljelijä
12 Kattelus, Allan, maanviljelijä
13 Kattelus, Tapani, maanviljelijä
14 Keskitalo, Osmo, maanviljelijä
15 Kivikallio,Tauno, maanviljelijä
16 Kujala, Väinö, maanviljelijä
17 Lehtinen, Viljo, kauppias
18 Lehtonen, Keijo, maanviljelijä
19 Lehtonen, Mauno, liikkeenharjoittaja
20 Levonen, Matti, maanviljelijä
21 Luhtala, Toivo, maanviljelijä
22 Manni, Torsti, maanviljelijä
23 Mikkola, Matti, kirvesmies
24 Mikkola, Ritva, emäntä
25 Naumi, Riitta, maanviljelijän tytär
26 Nummela, Into, maanviljelijä
27 Nuotila, Reino, maanviljelijä
28 Nurmi, Veikko, maanviljelijä
29 Nyhä, Erkki, maanviljelijä
30 Pakkanen, Tellervo, lehtori
31 Petranen, Kauko, maanviljelijä
32 Pietilä, Esko, maanviljelijä
33 Rautoma, Kerttu, kansakoulunopettaja
34 Simola, Jaakko, maanviljelijä
35 Sintonen, Aati, maanviljelijä
36 Suominen, Eero, maanviljelijä
37 Tiensuu, Hannu, maanviljelijä
38 Tuominen, Väinö, maanviljelijä
39 Tuomola, Kai, maanviljelijä
40 Toivonen, Keijo, maanviljelijä
41 Uusitupa, Reino, maanviljelijä
42 Virtanen, Sisko, emäntä
43 Virtanen, Timo, maanviljelijä
44 Vähätalo, Sirkka, emäntä
45 Väinölä, Teuvo, maanviljelijä
46 Välimaa, Antti, maanviljelijä
47 Yli-Liipola, Alpo, maanviljelijä

K A N SA LLIN EN  KO KO O M US r.p.

65 Alihanka, Eva, kansakoulunopettaja
66 Heikkilä, Elyi, rouva
67 Kattelus, Arto, maanviljelijä
68 Koivunen, Olli, maanviljelijä
69 Kärri, Kalevi, maanviljelijä
70 Laine, Perttu, maanviljelijä
71 Mikkola, Pentti, maanviljelijä
72 Neuvo, Irja, terveydenhoitaja
73 Posti, Maija, agronomi
74 Rautoma, Juha, opiskelija
75 Saari, Heikki, maanviljelijä
76 Uotila, Esko, maanviljelijä
77 Urmas, Olli, kauppat. maisteri

SUOM EN M A ASEUDUN PU O LU E r.p.

2 Metso, Olavi, maanviljelijä
3 Salonen, Teuvo, maanviljelijä
4 Mäkilä, Aimo, urakoitsija
5 Heikkilä, Bruno, autoilija
6 Uusitupa, Matti, maanviljelijä
7 Tyyri, Aarno, liikkeenharjoittaja
8 Salminen Arvo M ., maanviljelijä
9 Syrjälä, Esko, maanviljelijä

ENNENKUIN
• • • • • •PAATAT

METSÄRAHOISTA:

PANE PANKIT 
PUNTARIIN

Osuuspankki 
oman Etusi tähden

Laaksosen Pukimo sai syyskuun alussa käyttöönsä Kosken T.l. kunnan 
rakentamat uudet teollisuushallitilat. Samanaikaisesti voitiin käynnistää 
entisissä tiloissa valtion työllisyysammattikurssi, jolla on 15 oppilasta. 
Kurssi päättyy ja oppilaat valmistuvat vuoden vaihteessa. Laaksosen Pu
kimo pystyy kurssin päätyttyä työllistämään kaikki halukkaat. Näin 
voidaan todeta syntyvän uusia kaivattuja työmahdollisuuksia naisille.

Yllä olevat kuvat ovat vastavalmistuneesta hallista.
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Retkeltä
Keväällä kerran jälleen, me retkelle lähdettiin.
Oli joukko niin suuri ja valtava, kolme autoa tarvittiin.

Perniön kirkkoon kun saavuttiin, oli rovasti ihmeissään, 
ovatko koskelaiset kaikki nyt lähteneet retkeilemään,

Hän selosti kirkkonsa vaiheita, kautta vuosisatojen, 
ja sieltä saimme ostan myös esitevihkosen.

On Perniö kuuluisa kirkoistaan, niitä neljä on kaikkiaan. 
Tuskinpa toista on pitäjää, joka voittaisi kirkoillaan.

Sen jälkeen sieltä sitten, me Hankoon matkattiin, 
siellä opiston yläsaliin me hiljaa kiivettiin.

Siellä rehtori selosti meille toimintaa opiston.
Tämä vaikka on Suomen maassa, se ruotsalainen on.

Maistui hyvältä siellä se kesäkeittokin,
jota halulla aloimme syödä nälkäisiin vatsoihin.

Nähtiin avara meri ja  hiekkarannatkin, 
majalla Marskin käytiin, ja juotiin kahvitkin.

Katsottiin Hangon kirkko ja vesitornikin, 
m issä hissillä meitä vietiin, ylös näköalapaikalle.

Raaseporin raunioita käytiin katsomaan, 
oli uljas linna ollut kalliolla aikanaan.

Tammisaaren kirkkoon myös sisälle poikettiin, 
selostusta kuultiin sen kirkon rovastin,

Kun taiteilijalla ikään, oli sana hallussaan, 
niin eloisasti kertoili hän meille kirkostaan.

Sitten vielä katsottiin torppaa Paikkarin, 
jossa syntyi kuuluisa, poika Sammatin.

Niin tyynenä hän istui varjossa koivujen, 
retkiänsä laulumailla ehkä muistellen.

Niin tuli ilta sitten, me kotiin lähdettiin.
On ihana tämä isänmaa, se jälleen huomattiin.

I i v a r i  M a t t i l a

Kustaa Lehtisen 
kertomaa:

N Ä IN K IN  VOI 
K Ä Y D Ä

Partelan kylässä olevaa Pas
sin taloa viljelivät ennen sen 
palstoitusta, vuosisadan alus
sa, veljekset Heikki ja Joose 
Passi. Heidän talouttaan hoiti 
sukulaisnainen Justiina.

Eräänä sunnuntaina oli vel
jeksille tullut riita, joka ke
hittyi käsikähmäksi. Juuri täl
lä hetkellä käveli kirkkomat
kalta kotiinsa Adof Landen. 
Koskelaisittain häntä kutsut
tiin Lanteennin Tolffiksi. Saa
vuttuaan Passin talon kohdal
le havahdutti hänet hätäänty
nyt nainen, joka juoksi tielle 
huutaen: »Tulkaa pian autta
maan, ennen kuin toi Hessu 
tappaa ton Joosen».

Tolffi kiiruhti tupaan. Siel
lä oli tappelu käynnissä. Vie
raan miehen tultua sisään ja 
erotettua veljekset tilanne 
rauhoittui. Viha kyti kuiten
kin niin veljesten kesken kuin 
Tolffiakin kohtaan. Asiasta 
kehittyi aikanaan oikeusjuttu,

ja Tolffikin sai haasteen kärä- 
jille todistamaan, miten asian 
laita oikein oli. H essu, joka 
tunsi olevansa syyllinen, olisi 
sopinut asian ennen sen oi
keuteen menoa lakituvan pors
tuassa. Tolffi puolestaan tunsi 
itseään loukatun, eikä hyväk
synyt sovintoa, vaan vaati 
asialle oikeuden päätöstä.

Kun asia sitten käsiteltiin 
oikeudessa, ja tuomari teki 
kysymyksiä Tolffille siitä, 
kuinka hän oli Passille joutu
nut sunnuntaipäivänä ja vielä 
tappelemaan. Koko asia kään
tyi jotenkin. Kun tuomio ju
listettiin, sai Adolf Landen 
sakkoa pyhä- ja kotirauhan 
rikkomisesta. Lisäksi hänet 
velvoitettiin maksamaan oi
keudenkäyntikulut. Tällaista 
asian käännettä ei hän myö
hemminkään ymmärtänyt, 
mutta paikkakunnalla tästä 
riitti juttua ja pientä vahin
goniloa.

K lik is tä maatilata
louden saamista 
lainoista on tullut 
54,5 %  Osuuspan
keista/Se on enem 
män kuin kaikkien 
muiden pankkien 
myöntämät lainat 
yhteensä, joten

+y OSUUSPANKKI
T *  oman etunne tähden A

Ennenkuin päätät
satorahoista:
pane pankit puntariin

Aurasen Kirjapaino, Forssa 1972


