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Vastaava: U r p o  K i n n a l a

Metsien lentolannoitusta Koskella
Kosken T.l. yksityismetsis

sä on päättymässä laaja lento- 
lannoituskeskitys, johon sisäl
tyy ojitettujen soiden lannoi
tusta noin 740 ha ja kangas
metsien lannoitusta noin 220 
ha. Lannoitteita käytetään yh
teensä noin 600 000 kg.

Lannoitus käsittää ainoas
taan yksityismetsiä. O jitus
alueiden lannoitussuunnitel
mat ja toteutus tehdään Kes- 
kusm etsälautakunta Tapion 
Helsingin m etsänparannuspii
rin toimesta. Kosken lannoi

tussuunnitelmien teosta ja nii
den toteuttam isesta on huo
lehtinut m etsäteknikko Erkki 
Vihurila Loimaan metsätek- 
nikkopiiristä apunaan mt. 
Taisto Lehti ja työnjohtaja 
Aleksanteri Peiponen. Kangas
metsien lannoitussuunnitel
mat on tehty Kosken metsän
hoitoyhdistyksen toimesta 
m etsäteknikko V altter Rikki
sen johdolla.

Ojitusalueiden lannoitus- 
suunnitelm at ovat jakautuneet 
erilaisten lannoituskohteiden

Valmiina päivän lentourakkaan.

ja eri rahoitusmuotojen perus
teella kolmeen eri ryhmään. 
Kaikkiaan meneillään olevat 
työmaat käsittävät ojitus
alueilla 16 erillistä suunnitel
maa, joissa on mukana noin 
70 osakastilaa.

Käytetyt lannoitteet
Ojitusalueiden lannoituk

sessa on osa ns. p e r  u s 1 a n- 
n o i t u s t a, joka tarkoittaa 
huonokasvuisten soiden lan
noittamista. Lannoitteina käy
tetään Suometsien PK-lannos- 
ta 400 k g /h a  ja Oulunsalpie- 
taria 300 kg /ha. Toinen lan- 
noitusm uoto on ns. k a s v a 
t u s l a n n o i t u s ,  joka tar
koittaa parempikasvuisten soi
den ja päätehakkuuvaiheessa 
olevien kangasmetsien lannoi
tusta. Soiden kasvatuslannoi
tuksessa on Kosken suunnitel
missa 'käytetty lannoitteina 
Suometsien PK-lannosta 400 
kg /ha  ja Oulunsalpietaria 200 
kg /ha. Kangasmetsien lannoi
tukseen käytetään yksinomaan 
Oulunsalpietaria 575 kg /ha.
Lannoitustyön rahoitus

Lannoituskustannukset vaih- 
televat näillä Kosken työmail
la lannoitusm uodosta riippuen 
170 mk —  220 markan välil
lä. Edellä m ainittuun perus- 
lannoitukseen voivat m etsän
omistajat saada m etsänparan
nuslainan työkustannusten ra
hoittamiseen. Peruslannoitus- 
lainassa on korko 3 %  ja ta
kaisinmaksuaika jopa 24 vuot
ta työn päättym isestä lukien. 
Pienet tilat voivat saada li
säksi avustusta, joka on -kor
keintaan 20 % tilalle tulevis
ta kustannuksista.

Kasvatuslannoituksiin on 
myöskin mahdollisuus saada 
metsänparannuslainaa. Näissä 
lainoissa on korko 5 % ja ta
kaisinmaksuaika korkeintaan 
8 vuotta. Toisena vaihtoehto

na kasvatuslannoituksen ra
hoituksessa on maksaa kol
me neljäsosaa kustannuksista 
omin varoin työvaiheen aika
na, jolloin saa loput 25 % 
avustuksena. Suunnitelmakus- 
tannukset ja toteutuksen työn- 
johtokustannukset maksetaan 
kokonaan valtion varoista 
kummassakin lannoitusmuo- 
dossa.

Lannoitustyön toteutus
Koskella lähdettiin laati

maan lannoitussuunnitelm ia 
siltä pohjalta, että  levitys voi
taisiin toteuttaa lentokoneella. 
Alueella on aikaisemmin suo
rite ttu  laajoja yhteisojituksia, 
joten ojitussuunnitelmia voi
tiin  käyttää apuna lannoi
tussuunnitelmia laadittaessa. 
M etsänomistajien aktiivisuu
den ansiosta saatiin aikaan yh
tenäisiä lannoitusalueita ja lä
heisyydessä oli lentokoneen 
nousu- ja laskupaikoiksi sopi
via teitä.

Lannoituskuviot on m erkit
ty maastoon keltaisin muovi- 
merkein. Ohjaajalla on käytös
sään 1:4000 työkartat, joihin 
on rajattu  lannoituskuviot ja 
m erkitty maastossa olevien 
muovimerkkien paikat sekä 
kullekin kuviolle tuleva lan
noitemäärä. Koskella suoritet
tavat lannoitustyöt on urakoi
tu Perusyhtym ä Oy:lie. Lan- 
noituskoneen ohjaajana toimii 
kokenut lentäjä Ossi Marja- 
mäki. Työt aloitettiin huhti
kuun puolivälissä. Lentolan- 
noitus vaatii matalan lento
korkeuden ja Suo-PK:n jauhe- 
maisuuden takia tyynen sään, 
joten paras lentosää on usein 
aikaisin aamulla ja illalla.

Lounais-Suomessa pyritään 
ojitusalueiden lannoituksissa 
lentolevitykseen aina kun riit
tävän suuria keskityksiä on

]at kuu  seur. siv.
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Osuuspank in 
toim inta v. 1972

Lannoitteitten lastaus koneeseen.

Startti Liipolan tiellä.

Lannoitteen levitys metsään.

mahdollisuus saada aikaan. 
Tähän on syynä työvoiman 
puute. Vanhoilla ojitusalueilla 
on maastakäsin tapahtuva lan
noitus erittäin hankalaa ojien 
ja tiheän puuston vuoksi. Kus
tannuksiltaan lentolevitys on 
tällä hetkellä samaa luokkaa 
kuin muillakin menetelmillä. 
Mikäli työ toteutetaan sulaan 
maahan keväällä, joka on lan
noituksen kannalta edullisin 
ajankohta, tulee lentolevitys

m uita menetelmiä halvem
maksi.

M etsätalouteen käytettävis
tä turvemaista on Lounais- 
Suomessa ojitettu  jo kaksi 
kolmasosaa. Tulevaisuudessa 
on yksi tärkeimmistä puun
tuotannon lisäämistoimenpi- 
teistä vanhojen ojitusalueiden 
käsittely. M etsänparannusva
roin tehtäviin oijtusalueiden 
jälkitöihin kuuluu lannoitus ja 
taimikonhoito.

Koskelaisten talletukset 
Kosken T.l. Osuuspankissa li
sääntyivät viime vuoden aika
na 1.341.267,10 markkaa eli 
13,1 %.  Talletuslisäys on
markkamääräisesti suurin, mi
tä osuuspankilla on koskaan 
ollut.

Talletuskannanrakenteessa 
ei tapahtunut merkittävämpää 
m uuttum ista. Yleisön talletuk
set erilaisilla ottolainaustileil- 
lä olivat vuoden päättyessä 
seuraavat:
Shekkitileillä 297.712,72 
Käyttötileillä 249.407,65 
Säästötileillä 7.498.755,02 
6 kk:n  tileillä 40.010,30 
12 kk:n tileillä 838.213,42 
24 kk:n  tileillä 2.608.695,95 

Yhteensä 11.532.795,06
Vuoden 1972 talletuskerty- 

mään vaikuttivat oleellisesti 
runsaat tilakaupat. Tilankaup
pojen jälkivaikutus tulee seu- 
raavina vuosina oletettavasti 
olemaan m aksuvalmiutta kiris
tävä.

Valtion nuorisotalletus tilien 
palkintojen arvonnassa tuli 
Kosken T.l. Osuuspankin tal
lettajien osalle kolm e 100,00 
markan voittoa.

Kaikilla talletustileillä on 
tallettajille v. 1972 hyvitetty 
korkoja yhteensä 508.317,37 
markkaa.

Osuuspankin maksuvalmius 
oli koko kertom usvuoden ajan 
melko hyvä. M arraskuussa ja 
joulukuussa alkoi kuitenkin 
tapahtua oleellista kiristym is
tä, mikä johtui runsaista maa- 
talouskonekaupoista.

Lainojen kysyntä vilkastui 
syksyyn mentäessä. Kaikki pe
rusteltu lainantarve pystyttiin 
kuitenkin tyydyttäm ään. Nä
kymät tälle vuodelle eivät ole 
yhtä valoisat ja tuntuu toden
näköiseltä, e ttä  luotonantoa 
joudutaan rajoittamaan kulu
van vuoden aikana.

Tavallisten velkakirjalaino
jen nettonostot olivat viime 
vuonna 3.007.890,00 mark
kaa, niitten oltua vuotta aikai
semmin 2.149.670 markkaa.

Lainojen nettom ääräiset ta
kaisinmaksut olivat vuonna 
1972 1.483.153,80 markkaa 
ja vuonna 1971 1.334.824,51 
markkaa. Vuoden 1972 lopus
sa suoritettujen laskelmien 
mukaan on keskimääräinen 
laina-aika velkakirjalainojen 
osalta 5,47 vuotta sekä vekse- 
leitten osalta 0,54 vuotta.

Vekselien diskonttaus on li
sääntynyt vuoden 1971
2.923.427,00 markasta viime 
vuoden 3.676.544,74 mark
kaan.

M aankäyttölainojen osalta 
on v. 1972 saavutettu ennä
tys, joka merkitsee sitä, että 
maankäyttölainoja välitettiin 
noin 50 % enemmän kuin 
edellisenä vuotena. Maankäyt- 
tölainoja nostettiin kaikkiaan 
vuoden aikana 365.600,00 
markkaa ja maankäyttölainoja 
oli nostettu vuoden päättyes
sä kaikkiaan 1.475.212,94 
markkaa.

Osuuspankin hallussa oli 
vuoden päättyessä 867 taval
listen velkakirjalainojen velka
kirjaa, 98 vekseliä ja 212 väli
tettyjen lainojen velkakirjaa.

Vuoden alussa osuuspankil
la oli 503 jäsentä, uusia jäse
niä liittyi vuoden aikana 71 
jäsenmäärän ollessa vuoden 
päättyessä 574.

Liiketapahtum ia kertyi vuo
den aikana 123.934 kanoalet- 
ta. Liiketapahtum ien määrässä 
oli lisäystä 4,3 %.

Koskelaisen toim ittamista 
on jatkettu . Lehti on vuoden 
aikana ilmestynyt neljänä nu
merona.

Tuom iokunnan arkistossa 
Loimaalla ja Forssassa on vuo
den aikana hoidettu 218 
asiaa.
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KYL SIT KELPAIS... Leningradin reissu

O n siit jokapäiväisest lei- 
väst ain mailman sivun ollut 
kova vaiva ja murhe. Nimen
omaan leiväst. Vaikka kyl 
maar siit on m urhet vieläkin. 
Mut mun mielestäni se murhe 
on vähä m uuttanu muatoos. 
Kyl siin nyt on päällimmäise
nä vaatteet ja kengät, raha ja 
kaikenlainen tavara, niin ettei 
kaikki tahdo ennää piäniin 
huoneisiin mahtuu. Ei nyt 
kukkaan enää halua peltoo sen 
paremmin kuin karjaakaan. Ei 
niist oi muuta kun työtä ja 
vaivaa. Kyl se pelto viäl me
nettelee jos sen voi myyrä 
tyyreiks tonteiks m ut seitte- 
män päivää viikos syävä karja 
on sentään liikaa nykyises 
elintasoyhteiskunnas.

M ut ennenkun sihen joka
päiväiseen leipään päästiin kä- 
siks tarvittiin viljaa ja myllyy.

Ussein kävi niin, et kun 
mun piti kaikes rauhas lukkee 
koulumatkalla tuomaani sano
malehteä, niin silloin tuli joku 
talon naisist koval touhul toi
mittamaan:

»Kuules Toivo-Tapani, sika- 
jauhot ja kaurankryynit on 
kaikki lopus. Kyl sun nyt täy
tyy kiiruustas lähtee myllyyn 
kun kaikki miehet on tappu- 
ris. Ossaat sää hevosen panna 
etteen ja sitä aijaa. Mei au
tamme, että säkit Saaraan rek- 
keen kun et sää niit yksin 
kumminkaan saa. Ja kyl maar 
mylläri siäl auttaa sen verran, 
että siält ko tti pääset.»

Juu. N e myllymatkat olivat
kin tärkkiöi mones suhtees. 
Niinkuin nyt sanotaan: näkö
alaa avartavii. Siel kuuli ta- 
pahtum ist oman kunnan muil

ta kulm akunnilt ja vähän naa
puripitäjistäkin. Joskus, vähän 
veden aikan, kesti myllyreis- 
sut päiväkaupal, joten oli sil
loin myllymiehil kertomist. 
O li asjaa ja mielikuvituksen 
tuotetta.

Naapuritalon Vertti-renki 
oli vähän herkkä uskomaan 
myllymiesten juttuja. Mylly- 
reisulta palattuaan hän usein 
kiersi kulmakunnan talot ker
toen jymyuutiset:

»Nyt ne rosvot Leppä ja 
Sinisalo on saatu kiin ja pantu 
liiviraurat (rautaliiv it) pääl.

Tai ensimmäisen maailman
sodan syttymisen aikaan:

»Nyt on sit jo ryssäkin ju
listanut soran Venäjää vas
taan.»

Myllyrahdin sai maksaa vil
jana tai rahana. Se oli sama 
oli säkki suuri tai pieni. Täs
tä piisasi aina pientä leukai- 
lua. Ahneuden m ittana oli 
myllysäkin pituus. Niinpä saa
tettiin  kertoa:

»Sinne on tullu niin piäni 
trenki, et on täytynyt tilata 
nikkari tekemään puukontei, 
ettei myllysäkit laahais maa
ta.»

Kerran koskelainen katseli 
kun Someron mies yritteli 
myllyn pakalla selkäänsä oi
kein suurta säkkiä. Ei m altta
nu t olla sanomatta:

»Onkos siäl Somerol säkit 
loppunu kun jyvät on tarvin- 
nu pistää polsteriin?»

M ut mistäs ne kaikki hyvät 
saa: siniset silmät ja punaset 
posket? Kyl sit kelpais.

Toivo-Tapani

Kosken Mieslaulajat päätti
vät keväällä 1972 tehdä ret
ken, joko kotimaahan tai ul
komaille. M arkus M unkki o tti 
tehtäväkseen asian eteenpäin 
viemisen. Salon M atkatoimis
to esitti sitten tarjouksen Le
ningradin matkasta, mikä hy
väksyttiin yksimielisesti. Vai
nion Liikenteeltä saatiin linja- 
auto matkaa varten. M atkan 
valmisteluun kuulut passiku
vien, henkilöllisyystodistusten 
ja viisumipapereitten hankki
minen. Kaikki oli valmista, 
kun kesäkuun 6. päivän aamu
na kello 7.15 starttasimm e V. 
Lehtisen kaupan luota ja Vai
nion linjurin EH -9:n lähtiessä 
kuljettamaan meitä kohti Le
ningradia. Sää oli lämmin ja 
kaunis.
Laulajista olivat retkellä mu
kana Jukka Ahola, H annu H a
kala, Vilho Jokela, Olli Mulo, 
Antti Ylenius, Arto Kattelus, 
Olli Urmas, Jaakko Välimaa, 
H annu Tiensuu, M atti H eino
nen, Esko Nummila, Markus 
M unkki, H arry Eriksson, Kau
ko Ilvola-, Eero Nyhä, Tapani 
Kattelus, Aarne Pelto, Lasse 
M attila, V altter Rikkinen, 
Pentti Haapasalo, Kustaa 
Rantala, Toivo Rinne ja alle
k irjoittanut Yrjö Väinölä, yh
teensä 23 laulajaa ja tietenkin 
laulajien johtaja Kalevi Lahti. 
Lisäksi olivat rouvat mukana 
Aholalla, Yleniuksella, Ur- 
maalla, Munkilla, Eriksson’lla, 
Rikkisellä ja Lahdella. M at
kan kaikinpuoliseksi onnistu
miseksi oli mukaan nuotinkan- 
tajiksi ku tsu ttu  vielä Reino 
Uusitupa, Leo Kujala, M artti 
Vainio ja Raimo Koskinen, 
kaiken kaikkiaan siis 35 hen
keä. M atkan johtajana toimi 
hyvällä menestyksellä Markus 
Munkki.
Mieliala oli korkealla, kun hy
vää vauhtia ajettiin kohti H ä
meenlinnaa, joka sivuutettiin 
kello 8,15. Lahteen saavuttiin

kello 9.05 ja Kouvolaan kello
10.00 Linjurin kuljettaja oli 
taitava ajamaan, päästeli Kou
volan seudullakin, jossa tiet 
ovat melko suoria yli 100 
km :n tuntivauhtia, tai mikä 
se nyt on se suurin sallittu 
nopeus linja-autolla. Kymen 
motelliin saavuttiin kello 
10.30. Siellä nautittiin  aamiai
nen ja seitsemällä markalla 
sai syödä vatsansa täyteen. H a
minassa oli pieni pysähdys kel
lo 11.00 ennen Vaalimaata, 
jonne saavuttiin kello 13.00 
paikallista aikaa, joka on tun
nin edellä meidän ajastamme. 
Tulliselvittelyt kestivät tun
nin. M atkatavarat pengottiin 
ja varsinkin rahat piti ilm oit
taa ja m erkitä tarkkaan anne
tulle lomakkeelle kirjaimin ja 
numeroin. Kaikki tullivirkaili
jat eivät osanneet suomea kuin 
heikosti, m utta toimeen tul
tiin. Linjuri joutui perusteelli
seen tarkastukseen sekin. Tar
kastus meni onnellisesti läpi 
ja matkaa saatiin jatkaa kello
14.00. Olimme siis Neuvosto
liitossa.

Venäläiset olivat päällystä
neet tien, joka rajalta alkaen 
oli kohtalaista ajaa, paikoin 
hieman keinuvaa. Emme m uu
ten joutuneet koko matkalla 
ajamaan metriäkään santatie- 
tä. Metsäisellä tieosuudella en
nen Viipuria, juoksi metsästä 
lauma pikkupoikia keskelle 
tietä ja melkein pysäyttivät 
auton. »Hakevat purkkaa» sa
noi kuljettaja, sitä kun N eu
vostoliitossa ei tehdä.

Viipuriin saavuimme kello
14.50. Siellä oli tunnin pysäh
dys. Olen ollut aikoinaan usei
ta kertoja Viipurissa juokse
massa. M inusta näytti, ettei 
kaupunki ollut paljoakaan 
m uuttunut, haalistunut vain, 
koska pensseliä ei oltu  käytet
ty. Talvisodan aikana ollessa
ni lähellä Viipuria, sitä pom- 

Jatkuu seur. siv.

Mv. Eero Laine kirjoittamassa jäseneksipääsyhakemusta Kosken T.l. 
Osuuspankille. Osuuspankin johtokunta hyväksyi hänet tuhannentena 

jäsenenä 8. 5. 1973.
Osuuskuntamuotoisena rahalaitoksena osuuspankki on jäsentensä omis
tama ja hallitsema. Kosken T.l. Osuuspankissa jäsenyys antaa 0,5 % :n 
edun lainakoron suhteen ei-jäseneen verraten. Toisaalta suuri jäsenmäärä 
ja jäsenten sisäänmaksama osuuspääoma antavat osuuspankin toiminnalle 
vakaan pohjan. Vuodelta 1972 maksoi osuuspankki korkoa osuuspää

omalle 6,5 %.
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Terijokea.

m itettiin joka päivä, m utta 
pom m itusten jälkiä ei enää nä
kynyt, jollei niitä sitten ollut 
kaupungin laidoilla. Asemara
kennusta näkyi ruvetun ulkoa 
korjaamaan. Tämän asemara
kennuksen yläsalissa, jossa en
nen sotia oli I I  luokan ravin
tola, me vaihdoimme Suomen 
markkoja rupliin. Kuljettajam
me tosin sanoi, ettei niitä pal
joa ole syytä vaihtaa, koska 
Leningradista saa turistikau- 
pasta ostaa Suomen rahalla. 
Ennen Viipuriin saapumista 
oli silta yli Saimaan kanavan, 
jonka suomalaiset ovat raken
taneet Saimaan kanavan kun
nostamisen yhteydessä. 
Viipurista lähdettiin kello
15.50. T iet hieman paranivat. 
Liikennemerkein osoitettu  tie 
kulkee läpi Säiniön ja Muo- 
laan pitäjän. Tämän seudun 
maisemat ovat kovasti m uut
tuneet sen 33 vuoden aikana, 
mikä on kulunut, siellä edelli
sen kerran käytyäni. Paikkoja 
ei enää tahtonut tuntea. Nuori 
metsä kasvaa nyt siinä missä 
ennen oli peltoja ja siellä mis
sä pelto ei ollut m etsittynyt, 
siinä oli nyt »sonninlaidunta» 
ja sitä olikin paljon. Näköjään 
ei peltoja tarvita varsinaisen 
maanviljelyksen harjoittam i
seen. Aniharvoissa paikoissa 
näkyi viljaa, perunaa tai juuri- 
kasveja kasvamassa. Siellä 
täällä näkyi mustavalkoista 
friisiläiskarjaa laitumella, il
meisesti kolhoosien karjaa, 
koska eläimiä oli yleensä aina 
suurempi määrä samassa pai
kassa.

Tien varressa oli myös huol
toasema, josta autonkuljettaja

o tti polttoainetta autoon. Naf
ta oli suorastaan naurettavan 
halpaa, vain 4 penniä litra. 
Asema oli vanhanaikainen. Sa
manlaista jakelum ittaria Suo
messa käytettiin 40 vuotta sit
ten. Ohitimm e sellaiset kylät 
kuin Pienpero ja Kämärä. Kä- 
märän kylästä johtaa tie Kä- 
märän asemalle jatkuen Sum
man kylään, jonne talvisodan 
aikana jouduin silloin, kun 
Summan rintam a m urtui, ja 
joka oli ensimmäinen taistelu- 
paikkani. Se, tie, jota me 
ajoimme, kulkee ohi Muolaan- 
järven. Tätä, tien oikealle 
puolelle jäävää järveä, ei nä
kynyt, kun metsä peitti näky
vyyden. Muolaan järven seu
dut olivat talvisodan aikana 
Kosken T.l. pojilla kovia tais
telupaikkoja. Vasemmalla nä
kyi Kirkkojärvi, p itkä ja ka
pea järvi. Tähän saakka ei Vii
purista lähdettyä näkynyt ky
lissä mitään liikettä, m utta 
seuraavassa kylässä Kyyröläs- 
sä, jonka läpi ajoimme, oli ih
misiä että kuhisi. Kyyrölän 
kylässä vasemmalla oli ennen 
sotia maantien lähellä kirkko. 
Nyt en sitä huom annut, jos 
sitä enää oli olemassakaan. 
Kyyrölän kylä oli ennen sotia 
paikka, jossa puhuttiin  venä
jää, kuten nytkin.

Matkamme jatkui, tiheä 
metsä reunusti tietä, tultiin 
Kivennavalle. Maisema oli jyl- 
hempää. O li nousuja ja lasku
ja ja puusto oli suurempaa. 
Tien vieressä vasemmalla oli 
erään tien päässä portti, jota 
vartioi venäläinen sotilas ko- 
nepistooleineen. Jollen pahasti 
erehdy, oli siinä Rautuun me

nevän tien pää. Kivennavan 
kirkkoa en nähnyt, vaikka se 
on melko lähellä tietä, jos si
täkään enää on olemassa. 
O len senkin kirkon pihassa 
m onta kertaa tallustellut. Ei 
siinä Kivennavan kirkolla mi
tään varsinaista kirkonkylää 
ollutkaan, ainoastaan kirkko 
korkean ahteen päällä ja vie
rellä muutamia taloja. Seuraa- 
va kylä, joka ohitettiin , oli 
Lintula. Siellä oli ennen luos
tari munkkeineen. Se ei ollut 
aivan tien varrella. Jäppilän ja 
Raivolan kylien kautta saavut
tiin sitten Terijoelle kello
18.50. Sielläkään ei pysähdyt
ty, eikä se tie keskustan läpi 
kulkenutkaan. Terijoki oli en
nen sotia kylä, jossa kesäisin 
vieraili paljon kylpyvieraita, 
ehkä parikym m entätuhatta ke- 
säkuukausittain. Voi melkein 
sanoa, että  siellä hienoilla 
hiekkarannoilla vietti kesänsä 
koko Suomen »hienosto». 
M atka jatkui rantatietä Kello- 
mäelle, josta en ehtinyt huo
mata kuin asemalta tulevan 
M erikadun, josta joskus alo
kasaikana lasketeltiin suksilla, 
siinä kun oli suuri ahde me
relle päin. Kuokkala oli seu- 
raava kylä. 50 vuotta takape
rin se oli kuin paratiisi, m utta 
nyt se oli mielestäni rapistu
nut. Kuokkalassa asusti siihen 
aikaan sellainen kuuluisuus 
kuin Repin, mestarimaalari, ly
hyt mies ja pitkä valkoinen 
tukka ja parta sekä luonteel
taan vilkas. Repin tykkäsi ko
vin sotamiesten laulusta, ja 
komppanianpäällikkö komen- 
sikin meidät aina laulamaan, 
kun marssilla kuljettiin ohi 
Repin’n. Repin k iitti kohte
liaasti.

Ensimmäinen paikkakunta 
Venäjän puolella ennen sotia 
oli Valkeasaari, sen ohi men
tiin ja asutus alkoi tihetä en
nen Leningradia, jonne saa
vuttiin kello 19.30. Olimme 
saapuneet Venäjän entiseen 
pääkaupunkiin. M unkki levitti 
Leningradin kartan ja sen m u
kaan osattiin hotelliimme. Se 
kartta oli vähän »häppönen», 
m utta hyvinpä näkyi paikkan
sa pitävän.
A jettiin hotellin pihaan. H o
telli oli suuremman puoleinen 
turistihotelli käsittäen kaik
kiaan 2.500 huonetta 18 ker
roksessa. H otellin  laajennus
työt olivat paraikaa käynnissä. 
Hotellin nimi oli suomeksi 
lausuttuna Sovjetskaja. M unk
ki o tti hotellin toimistossa yh
teyden tulevaan oppaaseem
me ja hotellihuoneet saimme 
2. ja 3. kerroksesta. Meillä oli 
huone Aarne Pellon kanssa 2.

kerroksessa ja sen n :o  oli 
2032. Seurueemme huoneet 
piti tilauksen mukaan olla tu 
ristiluokassa, m utta ne olivat
kin meidän voitoksemme I 
luokan huoneita. Jokaisessa 
huoneessa oli radio ja puhelin 
sekä kylpyhuoneissa ammeet. 
Huoneissa ei ollut mitään 
moittimista, rauhassa sai nuk
kua. Sijoituttuam me huonei
siin, kokoonnuttiin hotellin 
ravintolaan illalliselle. Ravin
tolasali oli suuremman puolei
nen huone, jossa oli pöytiä se
kä alhaalla e ttä  ylhäällä. Ruo
ka oli hyvää, ei siinä mitään 
moittimista ollut, m utta kun 
piti syödä kolme kertaa päi
vässä, niin siinä oli yksi kerta 
liikaa. Sellainen ruokalaji, 
kuin hapankaali, ei oikein 
kaikkien suissa maistunut. 
Hotellissa oli pelkästään mies
tarjoilijoita. Ravintolassa soit
ti illalla 6-miehinen orkesteri 
ja tanssia sai ketä halutti. 
Nukkumaan mentiin puolen
yön jälkeen.

Leningrad on suuri kaupun
ki, totesimme, kun seuraavan 
päivän aamulla kävimme ho
tellin ylimmän kerroksen te
rassilta kaupunkia katsomassa 
ja ihailemassa. Ikävä vaan, et
tä oli sumua, joka esti näke
mästä kovin kauaksi. Kau
punki on 4 miljoonan asuk
kaan kaupungiksi suhteellisen 
nuori. Kun Venäjän Tsaari 
Pietari Suuri perusti tämän 
kaupungin v. 1707 Nevajoen 
suuhun ja antoi sille oman ni
mensä Pietari (avasi ikkunan 
Eurooppaan päin), ei tainnut 
kaupungin rakentaminen suo
alueelle, keskelle suomalaista 
kylää olla helppoa eikä halpaa. 
Rakennusten perustukset piti 
paaluttaa ja kivet piti tuoda 
kaukaa. Kun ei ollut autoja 
eikä rautateitä, niin ymmärtää 
rakentamisen vaikeudet sil
loin.

Keskiviikkona 7. 6. kello 
9.40 lähdettiin linjurilla aa
miaisen jälkeen kaupunkiin 
nähtävyyksiä katsomaan. Sää 
oli taas kaunis ja lämmin. To
tesimme ensimmäisenä havain
tonamme, että  tässä kylässä 
sitten pitää olla patsaita ja 
toinen toistaan komeampia ra
kennuksia. Meillä oli matkam
me aikana ensi kertaa opas 
matkatoim iston puolesta mu
kana. Opas oli miesopiskelija, 
hyvä selittämään ja muisti 
paljon keisarivallan ajoilta lu
kemaansa ja kaikkia m uitakin 
asioita, oikein mukava kaveri, 
kotoisin Leningradista.

Aamupäivän kierroksen ai
kana käytiin Nevan rannassa 
ankkurissa olevaa Aurora ni-
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mistä panssarilaivaa katsomas
sa. Aurora ampui ensimmäi
set granaatit, kun Leningra
dissa alkoi Venäjän vallanku
mous v. 1917.

Sitten käytiin Piskarjevsko- 
jen hautausmaalla, joka oli 
ympäröity kuusiaidalla. Täällä 
on haudattuna 180 punasta 
mm. Suomen punakaartin 
päälliköitä, Rahja m uitten mu
kana. Lisäksi siellä on  joukko
hautoihin haudattuina paljon 
leningradilaisia saksalaisten 
piirityksen ajoilta 1942—  
1943. Keskellä hauta-aluetta 
paloi ikuinen tuli. Lähellä tätä 
hauta-aluetta oli valtava kivi, 
vaalea väriltään ja kiven pääl
lä patsas. Kivi oli tuotu kau
kaa Kaukasukselta suurella 
vaivalla. Se oli kymmenisen 
metriä leveä ja pitkä sekä noin 
viisi m etriä korkea.

Keskiviikkona aamupäivä- 
kierros loppui kello 13.00, 
minkä jälkeen oli hotellissa 
lounas. Kello 14.30 lähdettiin 
uudelle kierrokselle ja tällä 
kerralla oli kohteena entinen 
keisarillinen talvipalatsi. Ra
kennus on kaksikerroksinen, 
400 huonetta käsittävä nykyi
seltä nimeltään Eremitaasi. 
Talo on kaukaa katsoen valta
va, koska siinä ovat hyvin 
suuret seinäpinnat, m utta lä
hemmäksi tultaessa se ikään
kuin supistuu, kun se ei mah
du enää kokonaan näkökent
tään. Talossa oli toinen tois
taan komeampia huoneita. 
Kultaa ja marmoria ei oltu 
säästetty ja ulkolaisten taitei
lijoitten komeita töitä oli sei
nillä. Venäläisten mestarimaa- 
lareitten töitä emme nähneet, 
koska ei käyty sillä osastolla, 
jossa näitä on  esillä. Ainakin 
yksi venäläinen taidemaalari 
olisi ollut tu ttu , nim ittäin Re- 
pin sotaväen ajoilta. Erään 
huoneen seinällä oli valtava 
Venäjän valtakunnan kartta , 
jossa suomikin oli pienenä mu
kana. K artta oli aikoinaan teh
ty Lontoon maailmannäytte
lyyn mosaiikki työnä. Kaupun
git olivat kartassa merkityt 
rubiineilla. K artta oli talou
dellinen eriväristen kivien 
esittäessä jokia, järviä ja mui
ta kohteita. Kello 18.00 oli 
hotellissa taas ruokailu ja 
kello 19.00 lähdettiin linja-au
tolla Leningradin sirkukseen, 
jonne melkein kaikki seurueen 
jäsenet tulivat mukaan. 
Sirkusrakennus oli suuri, is- 
tum atilaa 10.000 katsojalle. 
Katsomo ei tällä kertaa ollut 
aivan täynnä. Näytös oli lois
tava. Sirkukseen päästyämme 
halusimme antaa autokuskil
lemme vapaata ja palasimme

sirkuksesta takseilla. Vaikka 
Leningradissa onkin 7.000 
taksia, saimme odotella vuoro
amme jonkin aikaa. Taksiase
mat on m erkitty kadun reu
nassa olevilla pylväillä ja pyl- 
väitten huipussa olevalla T- 
kirjaimella. Ajoin eräässä tak
sissa hotelliimme, jonne oli 
matkaa n. 5 km. Auto oli 
Volga-merkkinen vanhempi 
auto kuljettajanaan »rämäpäi
nen» mies. Luuli kai ettemm e 
olleet koskaan autossa olleet, 
niin hurjasti hän ajeli, vaihtoi 
kolmoselta neloselle 150 m et
rin päässä ennen kadun ris
teystä, jossa paloi punainen 
valo. M itään taksam ittaria en 
nähnvt, m utta hinnaksi noika 
määräsi 2 ruplaa kohottaen 
myös kaksi sormeaan maksun 
määrän merkiksi. Suomen ra
haksi m uunnettuna maksu oli 
10 markkaa. A uto oli valtion 
ja kuljettaja nautti kuukausi
palkkaa, m utta hyvin poika 
kylän tunsi, koska ei kahta 
kertaa kysellyt hotellimme ni- 
meä. A utot ja raitiovaunut 
ajoivat yöaikaankin valoitta, 
eikä katuvalojakaan oltu syty
tetty. Kaduilla ei puolenyön 
aikaankaan näkynyt juoppoja 
eikä kukaan tullut selkään an
tamaan niinkuin Suomen Tu
russa voi tapahtua. P itkätuk
kaisia poikia ei näkynyt, mut-

Talvipalatsi.

ta minihameisia tyttöjä kyllä. 
Me menimme kuitenkin nuk
kumaan.

Torstaina 8 .6 . lähdettiin 
heti aamiaisen jälkeen kello 
10.00 linja-autolla Pietarho- 
viin, 30 kilometrin päähän 
keskustasta. Se oli keisarival
lan aikana kesäpalatsi, nykyi
sin yksi kaupungin turistikoh

teista. Se oli paraikaa restau
roinnin alaisena. Pietarhoviin 
mentäessä ajettiin kappaleen- 
matkaa Leningradin pääkatua 
Nevskiä, joka on valtavan le
veä katu kuusine ajokaistoi- 
neen ja kymmenmetrisine jal- 
kakäytävineen. Tuli mieleen 
ju ttu  kesäsodan ajoilta, kun 

Jatkuu seur. siv.

Yhä useammat keskittävät kaikki raha-asiansa osuus Mikset sinäkin ? f c j
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Aleksanterin pylväs palatsiaukiolla.

Koskelaisseurue Aleksanterin pylvään juurella.

Kosken komppaniasta meinat
tiin tehdä sissikomppania 
(m utta se raukesi), jolloin 
komppanianpäällikkö sanoi 
niille jotka olivat jääneet 
suunnitellun sissikomppanian 
ulkopuolelle että: »Terve
vaan pojat, Nevskillä tava
taan, kun voitonjuhlissa tans- 
sataan». Katselin sitä Nevskiä 
ja ajattelin, että kyllä siinä 
vaan mahtuiskin tanssaamaan, 
m utta tanssaamatta se jäi sil
loin kesällä 1941. Kun poiket
tiin Nevskiltä, alkoi kaupun
gin uusi osa ihka uusine ker- 
rostaloineen. Kadun reunassa 
seisoi venäläinen tankki, ehkä

kymmentonninen. Se oli jätet
ty muistomerkiksi niiltä ajoil
ta, kun saksalaiset p iirittivät 
Leningradia 1942— 1943. Sak
salaisten etulinjat olivat olleet 
näillä kohdin. Loppumatka 
Pietarhoviin oli vähemmän 
asuttua suoaluetta. Pietarhovi 
sijaitsee Suomenlahden rannal
la melkein Kronstadin linna
ketta vastapäätä, jonne m at
kaa on kymmenisen kilomet
riä. Pietarhovissa puhaltelevat 
aina raikkaat m erituulet, siel
lä käydessämmekin oli viileä
tä. Rakennus on rakennettu 
rantatöyräälle, joka loivasti 
viettää meren rantaan. Tälle

ahteelle oli sijoitettu suuria 
kullattuja kuvapatsaita ja 
suihkukaivoja, jotka suihkutti
vat vettä parinkymmenen 
m etrin korkeuteen. Puisto
aluetta oli hehtaarikaupalla, 
jaloja lehtipuita, istutuksia, 
käytäviä ja nurm ikoita vaikka 
millä mitalla. Itse palatsiin 
emme päässeet, koska siellä 
olivat korjaustyöt käynnissä.

Kello 12.00 palattiin hotel
liin. Ruokailun jälkeen kello 
14.30 lähdettiin katsomaan Ii
sakin kirkkoa, joka on yhtenä 
turistinähtävyytenä nykyään. 
Jumalanpalveluksia siellä ei 
pidetä. Iisakin kirkko on E u
roopan suurimpia kirkkoja, 
korkeutta sillä on 102 metriä. 
Sen rakentam inen on kestänyt 
40 vuotta. Se on rakennettu
40.000 pylvään varaan, joit
ten päällä ensin on 7 m etrin 
kerros kiviä. Varsinainen ra
kennus lepää tämän kiviker
roksen päällä. Rakennus oli si
sältä loistava. Kulta ja hopea 
kimalteli seinillä ja loistavia 
olivat myöskin öljymaalaukset 
ja mosaiikkityöt. Myöskin Ii- 
sakinkirkossa olivat ulkopuo
liset korjaustyöt alulla.

Iisakinkirkon jälkeen oli 
kohteena eläintieteellinen mu
seo. Siihen tutustum inen jäi 
kuitenkin aivan pintapuolisek
si, sillä sen aarteitten tutk iste
luun olisi tarvittu  kokonainen 
viikko. Kotimatkalla hotelliin 
ajettiin vielä erään liikkeen pi
haan ja käytiin ajamassa m et
rossa. Sekin oli valtava laitos. 
Ensin lähdettiin portaita 
kymmenisen metriä maan alle 
halliin, jonka halki kulki m et
rin korkuinen aita portteineen 
ja 3 kopekan lanteilla toimi
vine raha-automaatteineen. 
Kun pudotti lantin autom aat
tiin aukeni portti. M inua täl
lainen portti tosin huippasi 
sääriin, kun en ollut riittävän 
vikkelä. Kun kaikki olivat 
päässeet onnellisesti porteista 
läpi, varoitti opas, että pysyi
simme koossa, ettei ketään ek
syisi. Niinpä sitten pidimme- 
kin tiukasti silmällä mustapu- 
seroista opastamme. M entiin 
sitten rullaportaita alaspäin 70 
metriä, kuljettiin laajaa käytä
vää asemalle ja m entiin sähkö- 
junaan, eikä se pahus pysäh
tynytkään kuin puoli m inuut
tia, minkä jälkeen ovet pau
kahtivat kiinni. Siinä samassa 
juna lähti myös eikä meinan
nut. A jettiin kolme aseman- 
väliä sekä palattiin sama mat
ka ja tultiin  maanpinnalle sii
tä mistä oli lähdettykin. Tämä 
m etrotunneli oli rakennettu si
ten, että  voimakkailla koneilla 
maa on puristettu  sivuille,

maaperä kun on entistä peh
meää merenpohjaa. Tämän 
jälkeen palattiin taas hotelliin.

Kello 19.30 lähdettiin seit
semän miehen ja naisen voi
malla katsomaan balettia. 
Taas mentiin linjurilla ja tu l
tiin takselilla takaisin. Tämä 
rytm ibaletti oli kyllä katso
misen arvoinen esitys, m utta 
sen arvoa vähensi säestyksessä 
käytetty kuollut musiikki, se 
kun tuli nauhalta. Itse  teatteri 
oli upea, paikkaluku ehkä yli
1.000. Baletin korkeasta ta
sosta vastasi maailman valio- 
luokan balettitaiteilija Kulo- 
kov. Ajaessamme baletin jäl
keen hotelliin meillä olivat 
taitavat taksinkuljettajat. 
Maksu poikkesi edellisen illan 
taksimaksusta.

Perjantaina 9 .6 . oli aamu- 
ateria kello 8.00. Lähtö kotiin 
Leningradista tapahtui kello 
8.50 oppaan ollessa toivotta
massa onnea kotimatkalle. Si
tä halpaa polttoainetta tank- 
kasimme taas paluumatkalla 
samalta tutuksi tulleelta huol
toasemalta. Terijoella oli pieni 
pysähdys, vähän vilkaistiin ui
marannalle, m utta ilman vii
leydestä johtuen siellä ei ollut 
ketään. Terijoki on laaja ja tä
mä uim aranta oli sivussa itse 
keskustasta. Kello 10.45 läh
dettiin eteenpäin ja laajaan 
Muolaan pitäjään saavuttiin 
kello 11.40. Viipuriin saavut
tiin kello 12.20 ja siellä meil
lä oli viimeinen ruokailu N eu
vostoliiton puolella. Viipuris
sa oli aikaa tunnin verran kul
kea myös kaupungilla ja etsiä 
tuliaisia kotiväelle. Allekir
joittanutkin haki leipäkauppaa 
ostaakseni »ryssän limpun ja 
kun lopulta sellaisen löysin, 
olikin kauppa juuri pantu 
kiinni. Neuvostoliitossa kau
pat pitävät nim ittäin pienen 
välitunnin päivällä ja aväavat 
taas iltapäivällä muutamaksi 
tunniksi. Kaupat voivat olla 
varsin monipuolisia. Toisessa 
päässä kauppaa myydään mai
toa, sitten voi olla seuraavalla 
osastolla kemikalioita tai m uu
ta rihkamaa ja perältä saa pe
räti viinaa. Vähänlaisesti kau
pungilla oli liikkeellä siviilejä, 
sotaväkeä taisi olla runsaam
min. Sellaista hyörinää, mitä 
Viipurissa oli ennen sotia, ei 
siellä nyt ollut. V iipurihan oli
kin tavallaan Suomen vilkkain 
ja hauskin kaupunki aikanaan. 
Tänne Viipuriin oli suomalai
silta jäänyt ainakin kaksi ku
vapatsasta, toinen oli M änty
sen veistämä »Hirvi» ja toi
nen Yrjö Liipolan tekemä

Jatkuu seur. siv.
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»Metsän poika». Viimeksimai
nitusta pojat ottivat kuvia. 
Viipurista lähdettiin kello 
14.30. Vaalimaan tulliin eh
d ittiin  kello 13.50. Venäjän 
tullissa tarkastettiin taas rahat 
ja tavarat. Onnellisesti siitä 
sentään loppujen lopuksi sel
vittiin  ja matkaa saatiin jat
kaa Suomen aikaa kello 
16.10. Suomen tullissa tulli- 
päällikkö toivotti meidät ter
vetulleiksi takaisin Suomeen.

Loviisaan saavuttiin kello 
17.25, ei pysähdytty. M atkan 
aikana vähän lauletuinkin. 
Rikkinen mm. esitti yksinlau
lua venäjänkielellä. Porvoo
seen saavuimme kello 18.30 
ja siellä Vainion firma pistoo- 
vasi pullakahvit, kun olimme 
kuskin kertom an mukaan ol
leet niin reilua porukkaa. Tui- 
malaan ehdittiin kello 21.00 
aikataulun mukaisesti.

Kaikki olivat tyytyväisiä 
matkaan, paljon nähtiin ja 
lystiä oli. A utonkuljettaja an
saitsee kiitokset erikoisen hy
västä ajosta.

Kiitos seurasta!
Yrjö Väinölä

TIETOJA YKSITTÄISISTÄ LEHMISTÄ AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ OMISTAJAN NIMEN MUKAAN TARKKAILUVUODELTA 1971— 1972

Sorretaanko
miehiä?

Olin hyvin pieni pojanveka
ra, kun pääsin isän kanssa ensi 
kerran kirkkoon. Monikin 
asia oli pikkupojasta ihmeelli
nen ju ttu , m utta eräs asia ih
m etytti nuorta miestä erityi
sesti. Kotimatkalla otin asian 
puheeksi ja kysyin isältä, mik
si naiset istuivat kirkossa hat
tu päässä, koska miehet oli
vat paljain päin? Isä melkein 
hölmistyi, eikä osannut asiaa 
selittää, sanoi sen olevan käy
tetty  tapa. Asia ei ole kuiten
kaan pojalta unohtunut, ja 
siksi kysynkin, miksi näin on?

Kun olemme erilaisissa ti
laisuuksissa esimerkiksi omai
semme tai ystävämme hauta
uksessa paarien äärellä, paljas
tavat miehet kunnioituksesta 
vainajaa kohtaan päänsä. M ut
ta mitä tekevät naiset, seiso
vat vain hartaan näköisinä 
suuri hattulako päässään, ai
van kuin ei mitään erikoista 
olisi tapahtunutkaan. Joku ar-

Omistaja Lehmä Isä Maitoa vr % Valk. °/o
Aaltonen Pentti Talvikki Välk. Kai 5443—288—5,3 214— 3,93
Aarnio Sigrid Kielo Y. Isaskar 5684— 253—4,5 194—3,41
Aho Sulo Ystävä K. K. Kustaa 7149—335—4,7 278— 3,89

Pimu R. Emiiri 6573—275—4,2 231—3,51
Tuttu F. Okari 6062—2 7 1 -4 ,5 227—3,74

Ahola Lauri Pisara Ali Sk. 4989—285—5,7 205—4,10
Beranger Martti Stjärna Tabto Fr. 6000— 309—5,2 246—4,10

Raita A. Olli 6098—291— 4,8 236—3,81
Mirva J. Justus 6025—284— 4,7 220—3,65
Onnetar A. Erasmus 6849—280—4,1 240— 3,50

Haapanen Kaino Nalle A. Asser 7085—263—3,7 228— 3,22
Riina K. Marski 5708—252—4,4 196—3,44
Pulmu M. Inssi 6161—315—5,1 228— 3,70

Haavisto Ilmari Niina A. Leka 6871—264—3,8 246— 3,58
Satu M. Kari 6499—272—4,2 233—3,58Haavisto Kustaa Muisto V. Eversti 5919—265—4,5 237— 4,00
Pulu L. Loordi 5768—265—4,6 192— 3,33
Roosa P. Akseli 5410—257—4,8 186—3,44Heinonen Reino Lollo S. Ilmarinen 6091—267—4,4 212— 3,48Rilla Tiir. Opas 5584—265—4,7 204— 3,65Hokka Heikki Oma A. Asser 6459—285—4,4 225— 3,48
Pirkka K. Ike 6062— 268—4,4 220— 3,64
Pisara T. Kruunu 5939—268—4,5 224— 3,77Meini K. Helios 5677— 253— 4,5 209—3,69Hörkkö Juhani Raita Tiir. Opas 6089—262—4,3 200— 3,29Jalli Markku Raisa Simson Fr. 7566— 308—4,1 287— 3,79Oilikki Pä. Lajos 6782—290—4,3 224— 3,30
Reija For Fr. 7042—288—4,1 273— 3,88
Poku Manasse 6061—269—4,4 233— 3,85Kanasuo Arvo Onnetar Eri-Roila 6528—290—4,4 243— 3,72Kallio Antti Oma F. Okari 6509—293—4,5 255— 3,92
Nelli A. Erasmus 5938—276— 4,6 198—3,50
Riemu M. Inssi 5432— 261—4,8 198— 3,64Kivelä Aili Ruusu M. Inssi 5500—260—4,7 201— 3,66Piku Manasse 4727— 258—5,5 144—3,05Kivikallio Tauno Valpuri A. Erasmus 5870—272—4,6 220— 3,75Lemmikki K. Loitsu 6770—271‘—4,0 244—3,60Koskinen Lauri Y stävä T. Kruunu 5 6 2 6 -2 5 7 -4 ,6 194—3,44
Ruskas J. Luotsi 5539—255—4,6 205—3,71Kujala Arvo Piitu J.Linssi 5407— 254—4,7 174— 3,22

Kujala Veikko Pulmu A. Erasmus 7122—281—3,9 226— 3,17Taru R.-L. Alokas 6423—252—3,9 230— 3,58Kulma Unto Napu A. Iiveri 6109—256— 4,2 225— 3,68Kujala Väinö Piija Reima 5750—260—4,5 223—3,87Raisu Hie.Otto 5602—255—4,6 218— 3,89
Kulo Toivo Osmi A. Jeeveri 6784— 278— 4,1 231— 3,40

Nätti S. Leviitta 5791—268—4,6 206— 3,55Rihma V. Jali 5246—254—4,8 189— 3,60
Karri N. perik. Naava T. Kruunu 6166—296—4,8 224— 3,63
Laakso Eeli Pulmu Matt. Jaakko 5658—255—4,5 192— 3,40
Levonen Matti Luumu N. Äänis 6494— 290—4,5 223— 3,43

Pulmu A. Erasmus 5 2 9 5 -2 5 5 -4 ,8 189— 3,56
Rilla V. Istanbul 6398—301—4,7 232— 3,62
Raita Reima 6106—282—4,6 230— 3,76
Salla A. Asser 6360—277—4,4 241— 3,79

Luhtala Ilkka Neito M. Aatto 6003—265—4,4 185— 3,08
Luhtala Toivo Sari Reima 5617— 272—4,8 203—3,62

Natu A. Asser 6083— 258—4,2 196— 3,22
Mikkola Eero Kuiske K. Emil 8035—346—4,3 309—3,85Nätti Veit. Juko 6 3 7 0 -2 7 0 -4 ,5 247— 3,87
Mikkola Siiri Unsu Imperial 6193—260—4,2 224— 3,62
Mikola Jyri Anu M. Inssi 6554—264—4,0 219—3,34Kaveri Aatu Ay. 5584—272—4,9 202— 3,61

Nina Luol. Lalli 5969—277—4,6 221— 3,71
Pallu T. Lennokas 5849—272—4,7 208— 3.56

Mäkinen Hannes Rima V. Eversti 6012—281—4,7 224— 3,72
H ento R. Pomo 5663—253—4,5 192—3,39

Naumi Ilkka Keila M.Inssi 6663— 303— 4,5 227—3,41Nilla Reima 7172— 347—4,8 256— 3,57
Oila A. Erasmus 6 5 8 4 -2 7 7 -4 ,2 220—3,34

Naumi Pentti Lootus P. Sarastus 6528—276— 4,2 243—3,73Monna T. Jaarli 8311— 375—4,5 288—3,47
Nopsa K. Emil 6138—273—4,4 207— 3,37
Bellami M. Inssi 5668—278—4,9 220— 3,89
Pölli A. Olli 5548—275—5,0 206— 3,71

Nieminen Allan H ertti R. Jääkäri 8329—297—3,6 273—3,28
Nelli Uusit. Ingo 7211—278—3,9 246— 3,41

Nikki Aarne Orvokki A. Asser 8097— 342—4,2 296—3,66
Justiina S. Vipu 8103— 313—3,9 276— 3,40
Pirta P. Kontio 7006— 311—4,4 258—3,68
Laikka Ah. Ennätys 7432—272—3,7 238— 3,20
Selina M. Inssi 6198—263—4,2 206— 3,33

Nummela Alpo Säpinä M. Inssi 6109—263—4,3 210—3,43Nuotila Reino Luru K. Isse 7269—286— 3,9 226—3,11
Nuppu Huh. Erä 6135—271—4,4 250— 4,08

Nyholm Tauno Opri K. Ike 6 3 5 5 -2 6 1 -4 ,1 210— 3,31
Onnetar H . Junker 6122— 259—4,2 221—3,61
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mon rouva voi salaa pömpätä 
aviomiestään, jos hän sattuu 
»pääkaonaleensa» unohtam aan 
joko päähänsä tai käteensä, 
m utta  itse hän ei tee elettä
kään omansa suhteen. Voipa 
joku sivullinen sanoa lisäksi, 
että olipas sivistymätön mies, 
kun ei hattuaan ymmärtänyt 
ottaa päästään. M utta armon 
rouvan »sivistymättömyydes
tä» ei kukaan hiisku sanaa
kaan.

O lin kerran eräässä tu rku 
laisessa elokuvateatterissa. Vä
keä oli paljon ja edessäni istui 
kaksi armon »daamia» ainakin 
m etrin leveät hatu t päässään. 
Koska ei allekirjoittaneella ol
lu t mahdollisuutta vaihtaa 
paikkaa, niin ehdotin rouville 
kohteliaasti, että ottaisivat ha
tun  päästään, että minäkin jo
tain näkisin. Naiset melkein 
raivostuivat ja minun ei aut
tanut muu, kuin ihailla koko 
illan uu tta  hattum uotia takaa
päin. Filmi jäi katsom atta.

Kirjailija Finne on romaa
nissaan »Sysmäläiset» sanonut 
tästä naisten »sivistymättö
myydestä» näin: »Tapa juon
taa alkunsa keskiajalta ja on 
siitä asti ollut käytössä.» Kos
ka en ole missään purnauksis
sa aikaisemmin huom annut 
tästä naisten »sivistymättö
myydestä» mustaa valkoisella, 
niin päätin ottaa asian »tape
tille». Eihän tätäkään oloti
laa voi jatkua loputtom iin. 
M uuttuvathan ne naisten »ku
teetkin» melkein joka viikko, 
miksei sitten tämä miehiä sor
tava käytäntö tässä »lakki 
päästä —  lakki päähän» sys
teemissä voisi m uuttua.

Yrjö Väinölä

4>

Aurasen K irjapaino, Forssa 1973

Omistaja Lehmä Isä Maitoa vr % Valk. °/o
Ollinen Paavo Ruusu S. Ontro 5559—290—5,2 223—4,2Missi K. Ike 5908—279—4,7 222—3,59Rusina K. Nalli 5683—268—4,7 211— 3,72Hauska K. Reimari 5872—251— 4,3 203— 3,46Palomäki Oiva Sievä Nasser 5657—253—4,5 218—3,85Jaana H. Hara 7001— 315—4,5 232— 3,32Oila Livius 6769—299—4,4 219—3,24Paija Nie. Lippo 6782—323— 4,8 266— 3,92Runsas H . Junker 6067—250— 4,1 202— 3,33Patjas Erkki Jessikka Noita Sk. 4731—252—5,3 202—4,27Patjas Jaakko Jeni Jok. Amor 6826— 294— 4,3 239—3,50Peltola Arvo Nippe K. Jukura 5631—312—5,5 205—3,64Posti Tuure pk. Raita A. Erasmus 6517— 300—4,6 246— 3,77Palla S. Karaatti 6076—278—4,6 211— 3,47Puolaviita Orvo Oila Tahto Sk. 5550— 269—4,8 198— 3,74Rahkonen Martti Melli F. Hakim. 8903—453—5,1 321— 3,60Orja V. Eversti 9150— 424— 4,6 305—3,33Pulmu Reima 7415—392—5,3 298—4,02Raita Reima 7663— 340—4,4 280—3,66Malli N. Äänis 7 1 3 3 -3 3 6 -4 ,7 265—3,71Oona V. Laamanni 7 7 0 7 -3 2 8 -4 ,3 270— 3,50Ripsa K. Oma 7652— 326—4,3 288— 3,90Sessan M. Inssi 6589— 322—4,9 252—3,82Suvi Reima 6355— 311—4,9 244—3,84Ralli M. Inssi 5930—310—5,2 240—4,05Rilla Reima 6176— 308—5,0 253—4,10Piia A. Seiska 6515— 290—4,5 260—3,99Regina M. Inssi 6470—294—4,5 223—3,45Miia H. Luja 6492— 288—4,4 249—3,83Mella V. Antenni 6780—285—4,2 239— 3,53Oksa Jaäk. Luotsi 6 8 2 2 -2 8 3 -4 ,2 256— 3,75Opri M. Aatto 5207—280— 5,4 202—3,87Raitanen Lippo Osinko P. Akseli 6762—281—4,2 262— 3,87Nuppu Tahto Sk. 5754—2 6 1 -4 ,5 206— 3,58Rilla Jymy Sk. 4763—252—5,3 184— 3,87Reiman Pentti & Heimo Pumpula V. Istabul 5057—252—5,0 188— 3,72Saari Erkki Susanna Leik. Okka 5983—259—4,3 182— 3,40Rosa Uusit. Mahti 5 4 0 9 -2 5 7 -4 ,8 196—3,62Pyry Nev. Kössi 5052—257—4,8 214— 4,00Saari Pentti Emma J. Eto 7226—318—4,4 235—3,25Riemu Eri-Roila 6833— 304—4,4 230— 3,36Kielo B. Jesper 6298—293—4,7 236— 3,75Raita J. Eto 6264—280—4,5 221— 3,53Sato Kali. Ponsi 4942— 257—5,2 172— 3,49Saarinen Eino Pulu P. Kontio 5267—267—5,1 200—3,80Pimu V. Husaari 6 3 9 3 -2 6 7 -4 ,2 226— 3,54Simola Jaakko Pätevä T. Kruunu 5550—284—5,1 206— 3,72Essan Mills Fr. 7412—274— 3,7 268— 3,62Sintonen Aulis Missi P. Akseli 7080—296—4,2 260— 3,67Suominen Aatami Piske K. Ministeri 5981—252—4,2 194—3,24Tamminen Antti Nousu Aatu Sk. 6617— 284— 4,3 212— 3,20Tamminen Jorma Taru V. Husaari 7122—259— 3,6 231— 3,24Tamminen Uuno Jaspis Mälli Sk. 5443— 267—4,9 206— 3,79Liekki T. Nuija Sk. 5626— 250—4,4 210—3,73Teivonen Reino Piri K. Laturi 6165— 287—4,7 190— 3,09Toivonen Keijo Kitara H. Luja 7162 344— 4,8 276— 3,86Raikas Manasse 5460—262—4,8 211—3,86Tuittu Vilho Olka M. Heros 5946— 262—4,4 205— 3,44Pipsa Isot. Kiri 4990—251—5,0 200—4,00Tuominen Toivo Riikka Ahv. Ulrik 6288—254—4,0 226— 3,59Pälvi F. Hakim 6077—294—4,8 236— 3,88Huli Tyr. Juhani 5423—297—5,5 218—4,02Tuominen Väinö Liekki L. Liekinpoika 6583—299— 4,5 214— 3,25Tuomola Kai Pimu A. Seiska 4771—256—5,4 191—4,01Uotila Esko Loru Eri-Roila 6652—-314— 4,7 240— 3,61Nelli R-L. Alokas 6 3 4 9 -2 8 1 -4 ,4 200—3,15Opri Ant. Into 5717— 254— 4,4 197— 3,44Rosina Pahan. Ilpo 5622—250—4,4 193— 3,44Urmas Esko Oila Luotto Sk. 5636—277—4,9 215— 3,81Manna Humu Sk. 5177—268—5,2 2 1 2 -4 ,0 9Urmas Tuomo Nekku F. Okari 6548— 295—4,5 245—3,74Rulla M. Inssi 6 2 6 6 -2 8 3 -4 ,5 219—3,49Sussu M. Inssi 6231—281— 4,5 223—3,58Uusitalo Arvi Nelli Liikemies Sk. 6289—2 6 5 -4 ,2 188—2,99Oma Tahto Sk. 6504—264—4,1 221— 3,40Uusitupa Matti Lippa T. Jaarli 9509— 403— 4,2 324— 3,41Mimmi Forsan Kiva 6265—267—4,3 211— 3,36Pipsa V. Laamanni 6432— 261—4,1 226— 3,52Uutela Väinö Onnetar Pahan. Ilpo 6019—269— 4,5 200— 3,33Virtanen Aaro Namu F. Okari 6469—288—4,5 227— 3,51Ripatti Reima 7025—295—4,2 245— 3,49Rulli J. Nuoli 5646—259—4,6 217—3,85Virtanen Matti Ruutu Kaveri Sk. 4986—252—5,1 178—3,58Vähätalo Tapio Pulmu K. Ike 6032—272—4,5 222— 3,68Rilli Pitkäs. Niku 6540—284—4,3 216— 3,30Välimaa Antti Pipsa M. Inssi 7753—376— 4,8 257— 3,31Mansike M. Aatto 7460— 325—4,4 248— 3,33Jatta Ahl. Ennätys 7624— 299—3,9 246— 3,23Opas K. Laturi 6489—293—4,5 212— 3,27Palmu Reima 6 3 1 0 -2 7 0 -4 ,3 220—3,49Sopu Reima 6087— 267—4,4 218—3,58Riksu M. Inssi 6870—261—3,8 216— 3,14Välimaa Jaakko Ruusu Reima 5754—271—4,7 215— 3,75Välimaa Seppo Oona P. Isku 6061—266—4,4 202— 3,34


