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Raha-asioitten keskittämisestä
Osuuspankkien mainonnassa on sanoman kärki jo jonkun 

aikaa ollut kohdistettuna raha-asioitten keskittämiseen 
omaan pankkiin. Asia on sikäli tärkeä, että tämä keskittä

minen unohtuu monasti pelkästä vaatimattomuudesta. A ja

tellaan, etteivät ne minun vähät rahani mitään merkitse tai 

etteivät minun rahani kenellekään lainattavaksi jouda, kun 

kohta niitä taas tarvitsen erinäisten maksujen maksamiseen. 

Tähän on kuitenkin todettava, että pääosa osuuspankin tal- 

letuskannasta muodostuu juuri pienistä säästöistä, jotka 

liikkuvat suhteellisen nopeasti. Kosken T.L Osuuspankissa 

oli keskimääräinen talletuksen suuruus vuoden 1972 päät

tyessä 3.124,00 markkaa. Talletusten vaihtumisesta puo

lestaan voidaan todeta, että tileiltä nostettiin ja tileille mak

settiin vuonna 1972 2,5 kertaa se määrä, mikä tileillä oli 

saman vuoden päättyessä. Jo s vielä hetken viivymme talle

tusten keskimääräisen suuruuden parissa, niin voidaan edel

leen todeta, että lukumääräisesti keskimäärää pienempiä 

talletuksia on paljon enemmän kuin keskimäärää suurempia. 

Toisaalta taas monella tilillä rahojen vaihtuvuus on huomat

tavasti suurempi kuin mainittu 2,5 kertaa vuodessa.

Tarkastelemmepa sitten yksityistä ihmistä, pankin asia

kasta taikka sitten sellaista palvelulaitosta kuin pankki, ovat 

monet ongelmat molemmille yhteiset. Tällä tavalla on rahan

kin kanssa. E i sillä ole niin suurta merkitystä, onko rahan 

kiertonopeus sitten nopea tai verkkaisempi. Tärkeintä on se, 

että tilillä tai kukkarossa on jatkuvasti katetta, ettei se lopu 

tai ettei tulisi edes pahemmin väliaikoja. Yksityiseltä ihmi

seltä rahat voivat loppuakin, ja silloin hän turvautuu oman 

pankkinsa apuun, sen pankin apuun, jossa hänet tunnetaan. 

Pankissa puolestaan eivät rahat voi loppua, mutta rahasta 

voi tulla puute ja se puute koetaan silloin, kun pankki ei 

voikkaan myöntää anottua tärkeätä lainaa. Tätä puutetta 

torjumme kaikkein tehokkaimmin keskittämällä kaikki raha- 

asiamme omaan osuuspankkiin.

Tuotetilitykset maanviljelijöille muodostavat Kosken 

Osuuspankin asiakkaille merkittävän tulovirran. Monet osta

jat ovat vakiintuneita ja sikäli lojaaleja, että lähettävät tili

tykset säännönmukaisesti siihen pankkiin, jonka viljelijä on

ostajalle ilmoittanut ja tällöin asia on kaikin puolin kun

nossa. Varsinkin lihakarjan ja viljan osalta ostajia on monia 

ja näillä sektoreilla on mahdollista tilien eksyminen ja aina 

joskus jääminenkin vieraille veräjille muita hyödyttämään. 

Tämä on sektori, jolla toivomme viljelijöiltä suurta valp

pautta ja ehdottomuutta vaatia tilitykset omaan osuuspank

kiin. Ostaja on useimmiten kiinnostunut ostamisesta eikä 

viljelijä rahojen sijoituksesta, joten ehdoton määräys tilityk

sen lähettämisestä omaan pankkiin otetaan lähes joka ta

pauksessa todesta ja sitä kunnioitetaan yleisesti. Sellaisissa 

tapauksissa, joissa ei viljelijän tahtoa tilityksen lähettämi

sestä oteta huomioon, tuskin muutenkaan annetaan viljeli

jälle sitä arvoa, mikä hänelle kuuluu. Koska tilitysten moit

teettomalla kulkemisella on suuri merkitys osuuspankin toi

minnalle rahaliikkeen ja lainoituksen hoitajana, olemme kiin

nostuneita tietämään niistä tapauksista, joissa tilityksen kul

kemisen suhteen on huomautettavaa. Kertokaa siitä meille, 

voimme yrittää hoitaa asiaa vaikkapa yhdessä.

Toisen huomattavan ja kasvavan tulovirran muodostavat 

osuuspankkimme asiakkaille maksettavat palkat. Työnanta

jille palkan maksaminen pankin kautta vapauttaa käteisen 

rahan käsittelystä ja työntekijälle se merkitsee asiakassuh

teen syntymistä pankin kanssa, millä on luonnollisesti oma 

merkityksensä esimerkiksi silloin, kun lainantarve tulee 

eteen. Myöskin palkansaajilla on loukkaamaton oikeus itse 

määrätä se pankki, johon hänen palkkansa maksetaan.

Miksi sitten on niin tärkeätä saada kaikki suoritukset 

omaan pankkiin? Tähän on vastattava, että lainansaaja tässä 

on suorastaan omalla asiallaan. Hän toimii omaksi parhaak

seen silloinkin, kun hän pitää kiinni siitä, että tilitykset 

tulevat siihen pankkiin, josta hän on luotonkin saanut. Sel

laisen asiakkaan kohdalla, joka ei ole tarvinnut ja joka ei 

ehkä tarvitsekkaan lainaa kysymys onkin jo suuremmassa 

määrässä erilaisista mieltymyksistä omaa asuinpaikkaa, sen 

ihmisiä ja palvelulaitoksia kohtaan. Tunnemme täällä osuus

pankissa monia tallettajia, jotka tässä mielessä ansaitsevat 

vilpittömät kiitokset pitäessään huolen siitä, etteivät heidän 

rahansa ole jäämässä vieraille veräjille.



4>     2/
K O S K E L A I N E N  N : o 3  —  Lokakuu 1973

Kyl sit kelpais... Pakistaanpa Pransuista

Sanotaan et suomalaiset on 
urheilukansaa ja saattaa siin 
jutus olla hiukan perääkin. 
Mut sen mää tiedän varmaan, 
et suomalaiset ovat kovaa kil- 
pailukansaa ja ovat olleet luul
tavasti maailman sivun ennen- 
kun urheilust tiedettiin niit
tään. Sen seikan mää olen to
dennut monet kerrat elämäni 
varrel.

Nyt mää luulen, et nuoret 
lukijat höristelevät korviis ja 
kysyvät kuoros: mitäs kilpai- 
lui silloin sit oli? Mimmosii 
tuloksii ja ennätyksii silloin 
saatiin? Kukas oli valmentaja 
ja mimmosii oli palkinnot?

Kyl mun täytyy myöntää 
etten mää voi näihin kysy
myksiin antaa yhteenkään 
muuta kuin kieltävän vastauk
sen.

Sil et ei siilon maailmas kil- 
pailtukkaan missään nykyai- 
kaises urheilus vaan siilon kil
pailuinkin t y ä n t e o s .

M itä? Oliks ne ihmiset sii
lon vallan pöhköi? Työn 
teos?? Jos tyäst on kysymys 
niin mei nykyajan urheilijat 
kiljailemme korkeintas siit, 
kuka pääsee vähemmäl tyän 
teol ja se »työtäpelkäämätön» 
voittaa, joka on vaikka kuin 
kauvan työn vieres tekemät 
mittään.

Löydettiin se kilpakaveri 
siilonkin. Jo s ei omas sakis 
ollu niin kyl naapuris oli. Ja  
se naapuri- ja kyläkilpailu sit 
vast kovvaa olikin.

Talon heinät oli saatu ko
koon. Renki oli huomannut, 
että naapuritalon pellolla oli 
korjaamattomia heinäseipäi- 
tä. Silloin tuli hänen elämään
sä juhlahetki ja kohokohta 
kun hän voi illalla mennä naa

puritalon penkille istumaan ja 
ohimennen huomauttaa:

»N iit kuuluu tääl kyläs viel 
olevan simmosiikin taloi, 
k u n  o n  h e i n ä t  k o k 
k o  o m a t a.»

Noin viiskymment vuotta 
sitte noli Koskei kova sement- 
tityöporukka. Kerran tämä 
porukka jakaantui kahtia kun 
toinen puoli joutui Mellilään 
tekemään jotain navettaa ja 
toinen puoli Alastarolle. Kun 
Alastarolla oleva sakki palasi 
lauvantaiehtool myöhään Kos
kei pyhhää pitämään niin teki
vät he pyörillään Mellilässä 
monen kilometrin väärän saa
dakseen selville kuinka monta 
t y h j ä ä  s e m e n t t i t y n -  
n y r i ä oli toinen sakki saa
nut aikaan kuluneen viikon 
aikana.

Mut ei se kilpailu tapah- 
tunnut yksinomaan eri talojen 
välillä. Se oli myöskin kylien 
välinen. Mannin Iivari ja 
Puiston Martti pitivät huolen 
siitä, että Sorvaston aukeilla 
heinä- ja viljaseipäät nousivat 
ensiksi ja myöskin ensimmäi
sinä sieltä hävisivät. Kun pitä
jäläinen Tuimalassa kysyi sor- 
vastolaiselta joko siellä piak
koin mennään kylvölle, saat
toi vastaus kuulua:

»Hittaimmat siel istuttaa 
perunoi, mut hättääisemmät 
ovat jo ajaneet kesämaan son
natkin.»

Niin et kyl se kilpailu on 
hyvä asia varsinkin silloin 
kun kilpaillaan työn teos ja 
taidos. Ja  mitä suuremmas mi
täs näin tapahtuu sitä parem
pi. Mailma mennee etteen- 
päin. Ja  kyl siilon kelpaa.

Toivo-Tapani

Viime vuosisadan loppu
puolella ja vielä tämän vuosi
sadan alussakin oli ristimäni- 
mi Frans varsin suosittu aina
kin näillä seuduin maatamme. 
Monet vanhemmat antoivat 
toivorikkaalle pojalleen tuon 
komealta kalskahtavan keisa
rillisen nimen, joka kuitenkin 
—  se on myönnettävä —  oli 
hieman vieraantuntuinen suo
malaiselle kielelle, siksi se 
lausuttiin oikein vain jossain 
hienommissa tapauksissa; 
yleensä kansa sanoi joko 
Franssi tai Ranssi, tuttavalli
semmin Ranssu tai Pransu, 
mikä nyt kenenkin kieleltä 
paremmin luiskahti.

Vaikuttaa siltä, että Kosken 
lounainen nurkka, ns. Sato- 
pään kulma lähialueineen oli 
seudun vahvinta Frans-aluet- 
ta. Heitä oli siellä menneiden 
vuosikymmenien aikana n. 
25 km" alueella samanaikai
sesti kahdeksan; oli siis, sillä 
yhtä lukuunottamatta he ovat 
jo poistuneet suuren rajan 
taakse. Koska heitä oli näin
kin paljon, lienee paikallaan 
jonkinlainen pikku henkilö
kuva heistä jokaisesta, jokin 
omintakeinen piirre itsekus- 
täkin, persoonallisuuksia kun 
olivat kaikki.

Jos lähdemme alkuun ete- 
läisimmästä Pransusta, on en
simmäisenä mainittava Frans 
Laine. Tosin pääosan elämäs
tään hän asui Kuusjoen puo
lella, aivan rajan tuntumassa 
kylläkin, Kirjasin talossa —  
Kirjasin Ranssiksi häntä 
yleensä sanotuinkin — , mut
ta myöhemmin hän muutti 
Kosken puolelle Kössin tilal
le, mikä taas oli aivan Kuus
joen rajalla ja Kirjasin naa
purinakin. Sieltä hän siirtyi 
viettämään vanhuuttaan Tui- 
malaan, jossa asui kuolemaan
sa asti. Hän oli harvinaisen 
pienikokoinen, mustanpuhuva 
mies, ja varmimmin hänet ta
pasi lähiseudun huutokaupois
sa, joissa hän säännöllisesti oli 
mukana, tai sitten tienkor- 
juutalkoissa, joihin hän niin
ikään aina ilmestyi, oli hänellä 
tiehen osuutta tai ei.

»Taitaa tulla sade, kun 
tuulee Ranssi-Kirjasista päin», 
oli tapana sanoa toisella Pran- 
sulla, Frans Mikkolalla; K ir
jasi kun on hieman toista kilo
metriä Mikkolasta itäkaak- 
koon, josta puhaltava tuuli 
useinkin tuo sateen tullessaan.

Tämä Frans Mikkola kuului 
Pransujen nuorempaan ikä
luokkaan, hän oli syntynyt v. 
1911, ja oppiarvoltaan hän oli 
maatalousteknikko. Nuorena 
miehenä, ennen sotia hän kier
teli Pienviljelijäin yhdistysten 
keskusliiton neuvojana maa
kuntaa, ja niiltä ajoilta hän 
toisinaan kertoili monenlaisia 
juttuja, hyvä mies kun oli 
puhumaan. Sodan jälkeen hä
nelle lohkaistiin kotitilastaan 
Tauselan Mikkolasta oma tila, 
jonka nimeksi tuli Peltorinta, 
mutta jota jostakin syystä 
yleensä kutsuttiin Töykkäläk- 
si, ja »Töykkälän Ranssina» 
sen isäntäkin kulmakunnalla 
tunnettiin. Hän toimi mm. 
vastaperustetussa Kosken Yh
teiskoulussa maatalousopin 
tuntiopettajana, ja osallistui 
muutenkin innokkaasti yhteis
ten asioiden hoitoon, varsin
kin kunnallispolitiikkaan, ja 
on hyvin mahdollista, että 
mies olisi vielä päässyt Arka
dianmäellekin asti, mutta sit
ten pahaksi kehittynyt sydän
vika siirsi hänet yllättäen yli 
suuren rajan hänen ollessaan 
vasta 45-vuotias.

Tauselan metsäkulmilla ele
li toinenkin Pransu, Frans 
Mattila, joka siellä viljeli 
Kaunela-nimistä tilaansa ja 
töki siinä sivussa rakennus- 
hommia, osaava ja tarkka 
mies kun oli. Ja  yhtä hyvin 
kuin kirves tai vasara sopi 
hänen käteensä kynäkin, mo
net runot hän vapaa-aikoinaan 
kirjoitteli ja esittikin niitä 
monissa koskelaisten tilai
suuksissa. Keksijän vikaakin 
hänessä oli, hän kehitteli mm. 
uudentyyppisen oja-auran, jol
le hankki patentinkin, mutta 
jota ei kuitenkaan alettu val
mistaa, koska nopeasti ryn- 
nivä aika teki oja-auroista 
piankin museoesineitä. Nuo
rempana Frans Mattila tun
nettiin myös 'kaksirivisen ha
nurin soittajana, myös hän 
itsekin sävelteli, ainakin 
»Kaunelan Ranssin valssi» on 
jäänyt paikkakunnalla elä
mään, vaikka tekijä itse jo 
poistuikin joskus viisikym
menluvun puolella. Häneltä 
katkesi jalka onnettomuudessa 
tietyömaalla, ja sairaalassa 
maatessaan hän sai sydänveri
tulpan, johon menehtyi.

Kuten edellä jo mainitsin, 
on seudun Pransuista enää 
yksi elossa, tämä on Frans

Jo s et vielä ole osuuspankin jäsen, tule 
keskustelem aan asiasta. Jäsenanomuk- 
sesi meillä ottaa vastaan konttoripääl
likkö Timo Määttänen.
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Tuominen eli Maaniitun 
Franssi. Samassa kylässä —  
Liipolassa —  oli toinenkin 
Frans Tuominen eli Lehtonie
men Ranssi, joka vasta tämän 
vuoden puolella poistui kes
kuudestamme. Samanimisyy- 
destä koitui tietysti joskus se
kaannuksiakin, mutta mitään 
suurempia ei tämän kirjoitta
jalla ole tiedossa. Paikkakun
nallahan selvittiin sillä, että 
puhuttiin vain Maaniitun ja 
Lehtoniemen Ransseista.

Tämä Maaniitun Ranssi on 
oikea »teräsvaari», täytti ke
sällä jo 80 vuotta, mutta hel
posti hänet uskoisi parikym
mentä vuotta nuoremmaksi. 
Syntyisin hän on vain n. puo
len kilometrin päästä, tosin 
Tauselan puolelta Salomaan 
torpasta, ja oli hänen äitinsä 
seudun kuulu »yleisapu» Salo
maan mamma. Nuorempana oli 
tämäkin Pransu soittajamie- 
hiä, ja erittäin innokas metsä- 
mieskin hän oli, joten oli siinä 
harrastuksia talonpidon lisäk
si. Nyt hän on jo luovuttanut 
talonsa pojalleen, mutta hää
rii vielä töissä jos tarvitaan. 
Hänen olemuksessaan on val
litsevana eräänlainen hiljaisen 
huumorin sävyttämä hyvän
tahtoisuus, mikä osaltaan 
saattaa olla syynä hänen hy
vään kuntoonsa korkealla 
iälläkin.

Sitten siitä toisesta Frans 
Tuomisesta. Muistan pienen 
tapauksen vuosien takaa. Ko
tonani sattui olemaan koolla 
kolme Pransua —  isänikin 
kun oli Frans — , silloin tal
lusteli sisään Lehtoniemen 
Ranssi, sanoi hyvät päivät, 
naurahti ja tuumi: »N o ei
tästäkään Ranssit vähene. . .» 
Tämä pieni lausahdus mieles
täni kuvastaa varsin hyvin 
Lehtoniemen Ranssin persoo
naa, hänellä oli taito nähdä 
elämän pienet huvittavuudet 
ja tuoda ne siinä samassa esil
le. Maanviljelyksen ohella hän 
—  monen muun pienviljelijän 
tapaan —  harjoitti myös eri
laisia sivuammatteja, ollen ai
nakin muurarin, nuohoojan ja 
palotarkastajan viroissa. Näis
sä tehtävissä hän tuli tunte
maan koko Kosken, ja sama
ten hänetkin yleensä tunnet
tiin, hauskana ja puheliaana 
miehenä tunnettiinkin. Lop
puvuosinaan hän sairastui var
sin paljon, oli pitkiä aikoja 
sairaalassa, kunnes viime ke
sänä nukkui pois lähes 70- 
vuotiaana.

Sitten siirrymme Hongis
ton puolelle, silti vielä Sato- 
pään kulmalla pysyen. Siellä 
Frans Heinonen viljeli omis

tamaansa tilaa, jonka nimi oli 
Heimola. Kuitenkaan häntä ei 
koskaan sanottu Heimolan 
Ranssiksi, siinä hän poikkesi 
muista Ransseista, miksi näin 
oli, en tiedä. Nuorempana 
hänkin —  ennen sotia —  
kierteli kotipitäjäänsä ja hie
man naapurikuntiakin melko 
lailla välillä puimakoneen, vä
lillä sirkkelin kanssa, voima- 
koneena hänellä oli harva
käyntinen Waterloo-maamoot- 
tori. Näiltä ajoilta on kansan 
mieliin jäänyt hänen sanonta
tapansa puintiväen syömään 
ryhtyessä: »Nyt syödään niin 
et kellot seisoo ja emäntä 
itkee». Varsin puheliaana 
miehenä häntäkin pidettiin, 
joidenkin mielestä hän taisi 
olla sitä liikaakin, ainakin pai
kallinen eläinlääkäri kerran ta
lon pihaan tultuaan ja nähty
ään isännän tulevan ensiksi 
ulos ovesta huokaisi: »Voi
voi, eiks täällä nyt muita ole 
kotona kun toi suupaltti 
äijä. . .» Äijällä siitä riitti 
iloa pitkäksi aikaa, kun sitä 
muille kertoili. Vanhana hän
tä alkoi vaivata aivoverisuo
nien kalkkeutumisesta johtuva 
käsityskyvyn heikkeneminen 
ja hän kuoli Halikon piirisai
raalassa syksyllä v. -71.

Kahdesta Pransusta tässä 
vielä haluaisin kertoa, vaikka 
he eivät varsinaisesti asuneet
kaan Satopään kulmalla, vaan 
paremmin jo Hongiston kylä- 
aukealla Liipolan järven lähis
töllä. He olivat Frans Sarin 
ja Frans Tiensuu, Sarin joita
kin vuosia vanhempi Tiensuu
ta. He asuivat aivan rajanaa
pureina ja heidän elämänkaa
ressaan oli paljon samankal
taisuutta, jos tietysti eroakin. 
Kummallakin oli pieni, muu
taman hehtaarin talo ja pari 
lehmää, kumpikin oli sivu- 
ammatiltaan kirvesmies, oi
kein vanhan hyvän hirsisal- 
vun taitaja, ja lisäksi kumpi
kin oli tosi huumorimies. Sa- 
rinia elämä kolhi melko lailla, 
hänen vaimonsa kuoli melko 
varhain sokeritautiin, lapset 
vei keuhkotauti, vain nuorin 
poika säästyi, kunnes hänen
kin kohtalonaan oli sortua so
dan melskeisiin. Sarinin hy- 
väntuulisuutta ja huumoria 
nuo kolhut eivät kuitenkaan 
pystyneet lannistamaan, eivät 
ainakaan pitemmäksi aikaa. 
Hänellä oli pienellä tilallaan 
peräti kolme saunaa, mistä sai 
lisänimen »Sauna-Sarini».Hän 
itse oli ollut terve koko pit
kän elämänsä, mutta tervas
kantokin alkoi lopulta lahota, 
hän sairastui ja kuoli sairaa
lassa -50-luvun keskivaiheilla.

Jos Pransut yleensäkin oli
vat huumorimiehiä, niin eni
ten sitä taisi olla Frans Tien
suu. Lisäksi hänelle oli sattu
nut kaikenlaisia merkillisiä 
vahinkoja, joista tukalimpia 
lienee ollut tapaus, jolloin hän 
putosi Talolan Sepän lanta- 
vesikaivoon ja eräs huonojai
kainen hevonen sattui kaatu
maan vielä päälle. Siitä hän 
kuitenkin selvisi hengissä, 
kuten muistakin vahingois
taan, kunnes vatsasyöpä sorti 
miehen v. -49. Mutta suuri 
määrä tarinoita jäi hänen jäl
keensä, niitä hän varsin mie
lellään kertoili itsekin ja niitä 
ovat kertoneet muut. Niistä 
kuitenkin täyttyisi yksi pa
kina kokonaisuudessaan, joten 
otetaan tähän loppuun vain 
yksi. Sekin tapahtui Talolan

Sepällä, jonka torpparina Pran- 
sun isä oli. Tiensuu oli niit
tämässä heinää Paimionjoen 
rannalla, ja joen toisella ran
nalla oli samassa puuhassa 
joitakin naisia, jotka nähdes
sään Pransun hiovan viikatet
taan kysyivät, jos tämä tulisi 
hiomaan heidänkin työkalun
sa. No Tiensuu oli heti val
mis, alkoi uida joen yli kova
sin kädessään. Kovasin oli 
kuitenkin isokokoinen ja pai
nava, se veti miehen veden 
alle, ja mikäs siinä muu aut
toi kuin kävellä joen pohjaa 
pitkin toiselle puolelle, jossa 
Tiensuu ilmestyi pärskien ja 
henkeä haukkoen veden pin
nalle naisten kauhistuneena 
kiljuessa.

Matti Heinonen

Tärkeä tiedotus
Osuuspankin
laina-asiakkaille

Kosken T.L. Osuuspankki tietokonekauteen

Kosken T.L Osuuspankin johtokunnan tekemän päätöksen 
mukaisesti siirrettiin pankin lainatilien kirjaukset 17. 09. 1973 
lähtien Osuuspankkien Keskuspankki O y:n tietokonekeskuk
sen suoritettavaksi.

Tietokonekeskus suorittaa lainakorkojen laskennan, lyhen
nys- ja koronmaksukuittien laadinnat sekä niiden postitukset 
laina-asiakkaille.

Aijemmin noudatetun käytännön mukaan laina-asiakas sai 
pankilta erääntymisilmoituksen, varsinaisen maksukuitin jäätyä 
pankkiin. Tietokonekäsittelyyn siirtymisen jälkeen asiakkaalle 
postitetaan erääntymisilmoitus, joka on samalla maksukuitti. 
Tämä maksukuitti on ehdottomasti oltava mukana erää suori
tettaessa. Käytäntö on siis sama kuin maksettaessa veroja, tv- 
ja radiolupamaksuja ym. näiden kaltaisia suorituksia.

Luottoasiakkaan on lisäksi tärkeää huomioida erääntymis- 
ja maksukuitissa mainittu eräpäivä, joka on suorituksen viimei
nen maksupäivä. Lisäksi tietokonekäsittelystä johtuen tullaan 
lyhennys ja korkoerän suorituksen myöhästyessä perimään vii
västyskorkoa velkakirjaehtojen mukaisesti.
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Sinnikäs selittäjä

»K ateus», sanoi Anskarius 
Lupu avatessaan oven, »ka
teus on kansallishyveemme. 
Hyvää päivää».

»Päivää», vastasi Ossian 
Mytty, »m utta tarkoitat kai 
että kateus on kansallispa- 
heemme».

»En, se on hyveemme. Ja  
tervetuloa pitkästä aikaa!»

»H m  —  mm. tervetuloa», 
mutisi Ossian.

»Pitkämielisyys on paheem
me». Anskarius istui keinu
tuoliin jonka kohteliaasti tar
josi itselleen, söi sitten puo
let pöydällä olevasta sokerika- 
kusta jonka Ossianin isotäti 
Elviira Räpytys oli lahjoitta
nut kummipojalleen nimipäi
vä lahjaksi.

»Se oli hyvää, kiitoksia vie
raanvaraisuudestasi», sanoi 
Anskarius ja kääri lopun ka
kusta sanomalehteen ja työn
si käärön poveensa. »Tämä 
on kyllä aivan liikaa, aivan 
liian paljon mutta kiitoksia 
joka tapauksessa! Katsos, ei 
ole terveellistä syödä tätä 
sorttia enemmän kuin koh
tuullisesti yhdellä kertaa. Sy
dän rasvoittuu, suonet kasva
vat umpeen ja ajatukset py
sähtyvät kuin vetämätön kel
lo. Kas tässä !» Anskarius kai- 
voi kellon taskustaan, »tässä 
on mielekäs esimerkki. Tämä 
on pysähtynyt. Ei auta veto. 
Nuppi poissa, koneisto pois
sa. Jälellä vain taulu, viisarit 
ja kuoret. Ymmärrätkö, surul
linen kuva eräistä ihmisistä.»

»Ym m ärrän», kuiskasi O s
sian Mytty ponnistaen itse- 
hillintänsä äärimmilleen, »ym
märrän että se on surullinen 
kuva ja jäljennös sinusta it
sestäsi pienoiskoossa, aivan 
pienois- ja vähäiskoossa. . .»

Anskarius sytytti kuuron 
näköisenä sikarin pöydällä 
olevasta sikarilaatikosta, jon
ka Ossian oli saanut setämies 
Kaapo Letsulta nimipäivälah- 
jaksi. Viisi sikaria Anskarius 
työnsi taskuunsa.

Kiitoksia, hyvä laatu näis
sä ja »kevyt veto,» sanoi hän. 
»M utta ovat peräti epäter
veellisiä elimistölle jos viljelee 
liiaksi. Keuhkot mustuvat, 
hengitys tulee vaillinaiseksi ja

ääni kähenee. Minä tunsin 
kerran erään laulajan, joka 
poltti yhdeksän sikaria päi
vässä, ja hyvästi nuotit, hy
västi ura, hyvästi kaikki suu
ret lahjat —  ! Kaikki lahjat 
yhdessä nipussa, hyvästi vain! 
Hän sortui, hän menetti pelin 
sikarien tähden. Surullista. . .»

Anskarius ojensi kätensä ja 
pisti uhrautuvasti huokaisten 
loputkin laatikossa olevat si
karit taskuunsa.

Mutta siinä samassa hyök
käsi Ossian Mytty hänen nis
kaansa. Sai Anskariuksen 
aataminomenasta kiinni ja kil
jaisi että »hyvästi, hyvästi, 
kohta sinulta ovat suonet um
messa ja viisarit poissa ja 
nuppi esimerkkinä ja tervetu
loa taas laulajaksi sillä nyt 
lentää yhdessä nipussa kaikki 
lahjat ja urat ulos —  !»

Ja  Ossian Mytty viskasi 
Anskarius Lupun rappukäytä
vään niin rajusti että kohdalla 
ollut hissi ampaisi kuin raket
ti katolle siellä olevan nuo
hooja Henry Hipun suureksi 
hämmästykseksi.

Mutta tuskin Ossianin kii
vauden ja ponnistuksen yli- 
höyry oli tiivistynyt kahdeksi 
kuumaksi tipaksi katkeraa 
kyynelvettä kumpaankin sini
seen silmään kun Anskarius 
taas jo raotti ovea ja ojensi 
varovasti yksityisyleiskäytössä 
harmaantuneen nenäliinansa 
rauhanlipuksi eli sovintovii- 
riksi.

»Älä näytä tauluasi,» pu
hisi Ossian siepaten prässi- 
raudan hellankulmalta, »ei 
jää kuoriakaan ymmärrätkö!»

»Kiitos, kiitos, minulla on 
hyvä ymmärrys. Eikä pitkä
mielisyys ole minun paheeni, 
kuten näet Lepyn. Ja  kateus, 
se on niinkuin tullessani sa
noin, se on kansallishyveem
me. Tekee sisukasta kilpailu
henkeä, yrittäjämieltä, ja an
taa käy-kuin-käy- henkeä.

Selittäisin lähemmin jos las
ket tuon painavan kotitalous- 
koneen pois kädestäsi, selit
täisin selkeästi yksityiskohtai
sesti ja lähemmin — ».

Mutta silloin Ossian Mytty 
antoi: hän heitti.

Aira Kokki

Kesätapahtumaksi voita
neen kutsua musiikki- ja yh
teislaulutilaisuutta, jonka Kos
ken torvisoittokunta johta
jansa musiikkiluutnantti Esko 
Juuren johdolla järjesti loppu
kesästä vanhan lainamäkasii- 
nin eli nykyisen kahviaitan 
luona. Kahviaitassa on muu
ten Maatalousnaisten toimes
ta pidetty yllä kahvi- ja virvo- 
ketarjoilua menneen kesän 
aikana sunnuntaisin ja keski
viikkoiltaisin. Kokemukset

ovat olleet myönteisiä sekä 
yleisön että Maatalousnaisten 
kannalta. Talkooväkeä on riit
tänyt ja haluja on jatkaa sa
maan tapaan ensi kesänäkin. 
Kahviaitta palvelee Yrjö Lii- 
polan taidekokoelmaa sikäli, 
että taidekokoelman vieraat 
voivat riskistyä kahviaitassa. 
Yrjö Liipolan Museosäätiö 
mm hankki kahviaitassa tar
vittavaa kalustoa Maatalous- 
naisten tuodessa aittaan myös 
omaa kalustoa.
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Vanha ja  uusi aika
Saapui ilta. Kauvas taakse työt ja touhut jäivät. 
Koitti vihdoin raatajalle helpot vaarin päivät. 
Illan hämyn tummetessa liikkuu aatos noissa 
nykyajan ihmeissä ja vanhan muisteloissa.

Niin se uskoi vanha kansa vakahana kerran, 
että suuri lapsilauma oli lahja Herran.
Nyt on meiltä unohtuneet ajatukset moiset.
Oma tahto nyt jo määrää, keinot ovat toiset.

Alistuipa nainen ennen miehen valtamahtiin, 
nurkumatta tyytyi, raukka, »vuos ja lapsi» -tahtiin 
Pian on toisin, mies saa maata vaikka sängyn alla. 
Koeputkilapset kohta pyörii maailmalla.

Rahan käyttö ennen oli pakostakin jyrkkää, 
koulupojan taskussa ei ollut hyrkän hyrkkää. 
Kukaan ei näin hyvää aikaa edes ounastellut. 
Paitaressuin kourissa jo kiertää »Stolhet» »Nellut»

Ennen kehräs vanhat mummot iltamyöhään asti. 
Kahvirahaa koetti kokoon saada uutterasti.
Nyt on sentään päästy irti tuosta komennosta. 
Valmiin rahan mummo nostaa pankin toimistosta.

Omat paahtokahvit ennen tyytyväisnä juotiin, 
kannut, pullot kourassa kun juostiin maitopuotiin. 
Nyt on pöönät jauhettuna, pussiin pantu maito, 
korkealle kehitetty paketoinnin taito.

Jonotella ennen saatiin pienen oston vuoksi, 
vaikka myyjät hikipäissä palveli ja juoksi.
Nyt on puksut piilosilla jossain karsinassa.
Itse täytät ostoskassin, maksun perii kassa.

Lehmänkin kun ennen tuli mieleen suvun jatko, 
tuli työhön kiireiseenkin silloin pieni katko.
Nyt ei viedä tämän tähden nautaa naapurille, 
ottaa luurin kouraan vain ja soittaa Mannerille.

Ennen oli tuntematon säästökassa, pankki. 
Kukkarossaan pitää sai, jos silloin jotain hankki. 
Sukan varteen piilotteli ennen vanha polvi.
Nyt on varma turvapaikka osuuspankin holvi.

Ennen täällä isot miehet ajoi hevosilla, 
pienet pojat laihoin kintuin juoksi hippasilla.
Joka pojan pepun alla on nyt joku prätkä, 
autollansa ajelee niin isäntä kuin jätkä.

Ennen nuorten leikkipaikka oli kylän raitti, 
puhemiehet taidollansa nuoret yhteen naitti.
Nyt on pitkätukkaa täynnä tanssilavan laidat, 
ostamatta saavat jäädä puhemiesten paidat.

Näyttää sitä, ettei lopu nämä värssyt koskaan. 
Lukijakin kyllästyy jo kaikkeen tähän roskaan. 
Mutta sainpa sanotuksi mietteet maailmalle.
Nyt on paras, että painun sänkyyn peiton alle.

-ur im  a

Leikkeleitä osuuspankin 
puolivuosikertomuksesta

Yleistä
Muutaman kevyen rahoi

tusvuoden jälkeen on nousu
suhdanteen myötä ajauduttu 
muutamassa kuukaudessa erit
täin vaikeaan rahoitustilan
teeseen, jota ovat omalta osal
taan vaikeuttaneet rahan ar
von heikkeneminen sekä mo- 
iin eri tekijöihin perustuva 
ulkomaan kaupan vajauksen 
kasvu.

Bruttokansantuotteemme 
kasvu jäi tämän vuoden en
simmäisellä puoliskolla 5 pro
sentiksi kasvun oltua vuonna 
1972 7 prosenttia ja vuonna 
1971 2,5 prosenttia. Rajoit
tavina tekijöinä kokonaiskas
vussa ovat tänä vuonna ol
leet kevään työnseisaukset 
monilla aloilla, teollisuuden 
ennestään korkea käyttöaste, 
ammattitaitoisen työvoiman 
puute sekä maataloustuotan
non supistuminen. Kuluvan 
vuoden toiselta neljännekseltä 
alkaen on erityisesti metsäta- 
loustuotanto alkanut kasvaa 
merkittävästi, ja se kohonnee 
kokonaistuotantoa kiihdyttä
väksi tekijäksi tänä vuonna.

Työllisyys
Työttömiä oli maassamme 

toisen vuosineljänneksen ai
kana 50.000 eli 2,3 0/° työvoi
masta. Työllisyys tulee edel
leen paranemaan vuoden lop
pupuolella, jolloin työttö
myysasteen oletetaan alene
van 2 prosenttiin. Etelä-Suo- 
messa ei kuluvana vuonna 
voida puhua työttömyydestä, 
vaan täällä vallitsee työvoi
mapula avointen työpaikkojen 
määrän ollessa kaksinkertai
nen työnhakijoiden määrään 
nähden. Kehitysalueilla työt
tömyys samanaikaisesti on 
kuitenkin tuntuva.

Inflaatio
Suomessa, kuten monissa 

muissakin markkinatalous
maissa, on inflaatio häirinnyt 
muuten suotuisaa kehitystä. 
Kuluvana vuonna tulevat hin
nat nousemaan huomattavasti 
viime vuotista enemmän, eli 
kuluttajan hintaindeksillä mi
tattuna yli 10 %. Muun mu
assa rakennuskustannukset 
ovat nousseet tätäkin enem
män.

Korkokannan yleisellä ko

rottamisella heinäkuun alusta 
alkaen Suomen Pankki on 
pyrkinyt hillitsemään luoton 
kysyntää, rauhoittamaan tallet
tajia sekä ehkäisemään ulko
maan kaupan vajauksen kas
vua.

Vaikka koron korottaminen 
vain osittain on tähdätty inf
laatiota vastaan ja vaikka voi
daan ehkä väittää korkeitten 
korkojenkin edistävän rahan 
arvon heikkenemistä, ei kor
kojen alentamiselle liene pe
rustetta ennen kuin edellytyk
set rahan arvon vakiintumi
selle on jälleen luotu.

Tänä vuonna tapahtuva 
suuri rahan aleneminen joh
tuu osaltaan ulkoa tulevasta, 
rahan arvoon kohdistuvasta 
paineesta, mikä ilmenee mm 
raaka-aineitten roimasti ko
honneina hintoina. Omaperäi
nen inflaatiopaineemme puo
lestaan johtuu yhteiskunnan 
osuuden jyrkästä kasvamises
ta monien eri palvelujen ja 
suoritusten alalla, mikä on ka
tettu valtion ylimittaisesti 
kasvaneilla verotuloilla. Vero
jen kasvu ja inflaatio ovat 
luoneet tilanteen, jossa tois
tuvasti on vaadittu ja saatu 
katteettomia nimellistulokoro- 
tuksia.

Suomessa rakennettiin, ku
ten me kaikki muistamme 
erittäin tehokas ja kaiken kat
tava indeksisuojajärjestelmä. 
Sillä olivat omat haittansa ja 
se kiellettiin lainsäädännöllä. 
Nyt tuntuu, kuin olisimme ra
kentaneet aivan yhtä tehok
kaan inflaatiojärjestelmän. 
Kunpa senkin torjumiseksi 
voitaisiin käyttää yhtä hel
posti löytyviä lääkkeitä.

Valtion tulo- ja omaisuusvero
tuksen kasvu Koskella

Vuodelta 1968 maksuun
pantu lopullinen valtion tulo
ja omaisuusvero oli Kosken 
T.l. kunnassa 444.756,18 
markkaa. Kolme vuotta myö
hemmin tätä samaa veroa 
määrättiin Kosken T.l. kun
nassa vuodelta 1971 makset
tavaksi 1.230.779,25 mark
kaa. Kasvu oli kolmessa vuo
dessa 177 %. Tulo- ja omai
suusveron kasvu Turun kau
pungissa oli samalla aikavä
lillä samoina vuosina 45 0/°.
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Esko Aalto

Puun tuottamista on 

perusteltua kannustaa Kaksi
Kanadalaispariskuntaa
Koskella

Vastuu luonnonvarojen riit
tävyyden turvaamisesta kuu
luu koko ihmiskunnalle. Suo
malaisten osalle kuuluu huo
lehtiminen erityisesti metsis
tä ja puuntuotannosta.

Vaikka maamme vientikau
palla on koko itsenäisyytem
me ajan ollut puinen selkä
ranka, ovat liian monet kan
salaiset tietämättömiä niistä 
valtavista metsänhoidollisten 
töiden panoksista, joiden tur
vin teollisuudellemme kasva
tetaan raaka-ainetta. Luon
nonkuidusta —  puusta —  al
kaa olla tuntuvaa puutetta eri 
puolilla maailmaa. Suomen 
edellytykset puun tuoton li
säämiseen ovat moniin kilpai
lijoihimme verrattuna erin
omaiset.

Lisääntyvä puun tarpeen 
tyydyttäminen lankeaa lähes 
kokonaan yksityismetsien 
osalle. Yksityismetsistä saa
daan noin 80 % vuotuisista 
hakkuumääristä. Varsin suuri 
osa hakkuista, joilla puusatoa 
vuosittain korjataan, edellyt
tää kuitenkin erittäin voima
peräisiä metsänhoidollisia toi
menpiteitä. Viljelyn avulla 
syntyneiden uusien taimikoi
den saattaminen sellaisiksi, 
että niistä kiertoajan kulues
sa, joka eri osissa maata vaih- 
telee puulajistakin riippuen 
50 —  150 vuoteen, tulisi hy
välaatuisia ja elinvoimaisia 
uusia metsiä, vaatii metsän
omistajilta toistuvia työsuori
tuksia sekä ammattitaitoa ja 
jatkuvaa huolenpitoa. Tuota 
työtä ei kuitenkaan arvosteta 
siinä määrin kuin se kansan
taloudellisesti ansaitsisi. Tu
hannet tunnollisesti taimikoi- 
taan hoitavat metsänomista
jat tekevät koko kansanta
loutemme hyväksi koituvaa 
työtään vähin äänin ja ilman 
julkisuuden tarvetta. Työn 
merkityksellisyyden huomi
oon ottaen on kuitenkin pai
kallaan kiinnittää joskus jul
kistakin huomiota tällaisiin 
puun tehotuottajiin.

Kun puun tuottaminen on 
toimintaa, jonka tulokset har
voin ovat suorittajansa nau

tittavissa, on osuuspankkijär
jestössä katsottu olevan tar
peellista kiinnittää huomio 
niihin tuhansiin miehiin ja 
naisiinkin, jotka tulokselli
sesti ja esimerkillisesti ovat 
toteuttaneet puun tuottamis
ta hoitamalla taimikoltaan 
hyvin.

Osuuspankkijärjestö on ju
listanut aloitettavaksi maan 
kaikki metsänhoitoyhdistyk
set käsittävän »Puun teho- 
tuottajat esiin» -kampanjan. 
Kampanjaan osallistujana voi 
olla jokainen maatilatalouden 
harjoittaja. Vuosina 1974—  
76 tulevat osuuspankit pai
kallisten yksityismetsätalou
den ammattimiesten antamien 
»Puun tehotuottajat» -luette
loiden perusteella palkitse
maan vuosittain toimialuei- 
densa metsänhoitoyhdistysten 
piiristä enintään kymmenen 
sellaista metsänomistajaa, joi
den tilan taimikot on koko
naisuudessaan hyväksytty 
tuottavaan kuntoon saatetuik
si.

Huomion kiinnittäminen 
tällaisiin metsänomistajiin pal
velee yksityismetsätalouden 
edistämistyötä maassamme ja 
antaa koko kansalle oikean 
kuvan siitä suunnattomasta 
työpanoksesta, joka tarvitaan, 
ennen kuin puusato on käy
tettävissä ja hyödyttämässä 
yhteiskuntaamme.

Lukemattomia suomalaisia 
hyviä metsänkasvattajia ei ha
luta tässä osuuspankkien 
kampanjassa asettaa minkään
laiseen paremmuusjärjestyk
seen eikä heitä kaikkia voida 
edes tuoda esiin. Tarkoituk
sena on korjata sellaisia yksi
puolisia ja virheellisiä käsi
tyksiä, että puun tuottaminen 
pohjoisissa oloissamme olisi 
helppoa, vaivatonta ja halpaa 
työtä.

PUUN TEHOTUOTTAJAT  
ESIIN  -KAMPANJAN 
SÄÄNNÖT

1 Kampanjan osanottajaksi 
lasketaan jokainen metsän-

Ollessani maatalousharjoit- 
telua suorittamassa Kanadassa 
v. -71 kiinnostui karjatilani 
isäntäväki Suomesta siinä 
määrin, että viime kesänä he 
tulivat katsomaan minua.

Vieraita oli neljä. Aikai
sempi isäntäni maanviljelijä 
Bill Baerg, hänen vaimonsa 
Helen, Billin veli autopelti- 
seppä George Baerg ja hänen 
vaimonsa Key. Molemmat 
pariskunnat asuvat Kanadan 
länsiosassa Brittiläisessä Ko
lumbiassa vain kymmenisen 
'kilometriä U SA:n rajalta lä
hellä Chilliwack-nimistä pik
kukaupunkia. Chilliwack on 
kauniissa joen laaksossa vuor
ten keskellä.

Pariskunnat olivat keski- 
ikäisiä, molemmat miehet lä
hes 190-senttisiä, ja mukana 
heillä oli runsaasti matkatava
raa. Oli kuuma hellepäivä ja 
sullottuamme kaikki matkata
varat ja itsemme Opel Kadet
tiin auto oli täynnä.

Ajoimme Helsingin kes
kustan läpi Otaniemen kesä
hotelliin. Vieraat olivat väsy
neitä 15 tunnin yhtämittai
sesta matkustamisesta ja otti
vat heti pienet nokoset. Kä
vimme illalla syömässä, ja il
lan viileydessä oli mukavampi 
ajella kaupungissa.

Seuraavana aamuna nou
simme yhdeksältä, söimme 
aamiaisen Dipolissa, kävimme 
mm. Helsingin Kauppatorilla, 
Ortodoksisessa kirkossa, Suur- 
kirkossa, SOKOS-tavaratalos- 
sa matkamuisto-ostoksilla. 
Eniten vieraita ihmetytti tori.

Kanadassa ei vastaavaa ole ja 
epäilevästi he kysyivätkin, 
että ihanko joka päivä nämä 
ihmiset raahaavat tänne toril
le kaikki tavaransa ja kojun
sa. Temppeliaukion kirkosta 
vieraamme olivat kuulleet jo 
aikaisemmin. Kiersimme siellä 
ja Sibelius-monumentilla, kos
ka Helen osti matkamuistoksi 
pikkupojalleen T-paidan, jossa 
oli monumenttia esittävä 
kuva.

Syömässä kävimme Seura- 
saaren ravintolassa ja samalla 
kävimme Antin talossa katso
massa vanhan ajan satakunta
laista maalaistaloa.

Iltapäivällä lähdimme Kos
kea kohti. Ahdasta ja kuumaa 
oli ja moottoritiellä takapenk
kiläiset torkkuivat. Matkalla 
vieraat ihmettelivät pelloilla 
olevia heinäseipäitä ja heti 
moottoritieltä selvittyämme 
poikkesimme tien sivuun tar
kemmin katsomaan niitä.

Vihdoin saavuimme kotiin 
ja menimme Kalattoman ran
tasaunaamme. Koko perhe 
olimme kiihkeästi odottaneet 
näitä Baergeja. Nyt olimme 
kaikki koolla ja jokaisella oli 
paljon sanottavaa ja kysyttä
vää. Vieraat eivät kuitenkaan 
osanneet suomea ja minun oli 
käännettävä keskustelu kum
paankin suuntaan.

Heti sisälle astuttuaan nai
set ihastelivat lattialla olevia 
tavallisia mattoja. Heillä Ka
nadassa kun ei ole meikäläi
siä räsymattoja. Niinpä kä
vimme katsomassa äitini kan
gaspuita ja  tekeillä olevaa

hoitoyhdistyksen toimialu
eella metsälön omistava yk
sityinen henkilö.

2 Kampanjassa palkitaan kol
mena eri vuotena kunkin 
metsänhoitoyhdistyksen 
alueella enintään kymme
nen sellaista metsänomis
tajaa, joiden metsälön tai
mikot on hyväksytty valio-

kuntoon saatetuiksi joko 
1 5 .0 8 .1 9 7 4 , 1 5 .0 8 .1 9 7 5  
tai 15. 08. 1976 mennessä.

3 Palkitsemisen suorittavat 
paikalliset osuuspankit Pii
rimetsälautakunnan ja met
sänhoitoyhdistyksen paikal
listen metsäammattimiesten 
laatiman puun tehotuotta
jat -luettelon perusteella.



g/

N:o 3 —  Lokakuu 1973 K O S K E L A I N E N 7

Baergit ylimmässä kuvassa kuvattuina Martti Rahkosen perheen kanssa. 
Keskimmäinen kuva on otettu Aatos Aallon pihasta sekä alin kuva 
Baergien vieraillessa Kosken T.l. O suuspankissa.

nukkamattoa. Paljon työtä 
mutta kaunista, vieraamme to
tesivat.

Sauna oli kanadalaisille tie
tysti outo paikka ja outoahan 
ihmiset aina pelkäävät. Naiset 
ehtivät ensiksi uimaan 26 °C 
-asteiseen veteen, miehet taas 
olivat rohkeampia menemään 
saunan lauteille. Pian kaikki 
olimme vuoroon uimassa vuo
roon lauteilla ja välillä grilli- 
makkaraa syömässä. Saunan 
lämmitys oli tarkoitukselli
sesti jätetty vähän hunningol

le jotta emme pelästyttäisi 
Baergeja.

Keskiviikko omistettiin 
Koskelle ja muulle kotiseu
dulle. Baergeille tutun kaura- 
puuroaamiaisen jälkeen esitte
lin kotini viljanviljelykoneis- 
toa ja -kalustoa. Katsoimme 
kuivurin, traktorit, työkoneet 
ja puimurin sekä illemmalla 
viljelykset. Joimme kylmää 
mehua ja lähdimme kirkonky
lään. Osuuspankissa kävimme 
tutustumassa suomalaiseen 
pankkitoimintaan. Eroa kana

dalaiseen oli sikäli, että Suo
messa on useita eri pankkeja 
mutta kaikilla lainaus- ja tal- 
letusehdot ovat likimain sa
mat. Kanadassa sen sijaan 
pankkien yhteistoiminta ei ole 
näin pitkällä vaan ne todella 
kilpailevat keskenään. Pankin 
viileydessä näimme myös Kos- 
kelainen-lehden, jossa lista eri 
karjojen tuotosluvuista erityi
sesti kiinnosti vieraitamme.

Jatkoimme matkaa pysäh
tyen hautausmaalla ja Kos
kisen myllyn luona kohti 
Rahkosen Martin navettaa. 
Isäntä oli töissä pellolla ja tuli 
työvaatteissaan kuten asiaan 
sopi esittelemään navettaansa. 
Bill ja Helen olivat hyvin kiin
nostuneita aivan kaikesta tääl
lä. He halusivat tietää heinän 
eri lajikkeet, säilörehun ja 
viljaväkirehun koostumuksen 
jne.

Bill ja Helen omistavat K a
nadassa n. 50 ha:n maatilan. 
Heillä on lähes sata nupoutet- 
tua friisiläislehmää niin, että 
joka päivä on lypsettävä 
aamuin illoin n. 70 lehmää. 
Kaikki työt tehdään perheen 
piirissä ilman vierasta työ
voimaa. Epätavallista Kana
dassa on, että Helenkin käy 
lypsyllä. Billillä ja Helenillä 
on viisi tytärtä ja kuopus poi
ka. Kolme tyttäristä on koto
na ja käy koulua. Tytöt vuo- 
rottelevat iltalypsyssä . autta
massa ja vanhempain ollessa 
lomalla huolehtivat koko kar
jan hoidosta. Lehmät ovat lai
tumella puoli vuotta ja suljet
tuna pihattoon toiset puoli 
vuotta. Lehmät lypsetään aina 
lypsyasemalla, jonne mahtuu 
kerrallaan 12 lehmää. Kuutta 
lehmää voidaan lypsää saman 
aikaisesti sillä aikaa kun toi
sen kuuden lehmän utareita 
puhdistetaan. Viljaväkirehu 
syötetään lypsyn yhteydessä ja 
säilörehu ja kuiva heinä lyp
syn jälkeen. Lypsy ja ruokinta 
vie kahdelta hengeltä aikaa 
aamulla noin puolitoista tun
tia ja illalla lähes kaksi tun
tia.

Suurin osa pelloista on hei
nällä, sekä laitumena että kui- 
vaheinän ja säilörehun tekoon. 
Muutama hehtaari on mais
silla, josta tehdään säilörehua 
murskaamalla sekä varret että 
»tähkät». Säilörehua varten 
on tilalla kaksi sikäläisittäin 
pientä säilörehutornia hei
nää ja yksi iso maissia varten.

Maidon hinta Kanadassa on 
60— 62 p /l. Siellä tuotetaan 
liikaa maitoa kuten muitakin 
maataloustuotteita ja tästä 
syystä on lähes kaikilla maa
taloustuotteilla kiintiöitä. Mo

net karjanomistajat ovat ha
lukkaita vaikka maksamaan 
maitokiintiöistä voidakseen 
laajentaa karjaansa. Kiintiön 
ylittävästä maitomäärästä 
maksetaan vain puoli hintaa 
eli n. 30 p /l.

Lannan poisto oli Rahko
sen tilalla paljon helpompi ja 
yksinkertaisempi; se kulki it
sestään omalla painollaan säi
liöön. Billin ja Helenin piha- 
tossa lanta vedetään traktorin 
perälevyllä kesäisin joka toi
nen ja talvisin joka päivä suu
reen katettuun betonialtaa- 
seen.

Rahkosella kiinnosti vielä 
maitotankki, säilörehuelevaat- 
tori ja navetan ja rehusäiliön 
seinien paksuudet. Kanadassa 
heillä Tyynen Valtameren lä
hellä riittää pihatossa vain 
yksilautainen seinä ja rehu tor
neissa yksinkertainen pattinki.

Navettakierroksen jälkeen 
isäntäväki tarjosi kahvit. Kes
kusteltiin vielä lehmistä ja nii
den hinnoista. Kanadassa ei 
osuustoiminta ole niin pitkäl
lä kuin Suomessa. Esim. 
osuusteurastamot puuttuvat. 
Myytävä karja on itse vietävä 
karj anhuu tokauppapaikoille. 
Näin ollen saa aina päivän ky
syntää vastaavan hinnan, joka 
on melko epävarma. Kymmen- 
päiväisestä sonnivasikasta saa 
n. 350 mk, pitolehmän hinta 
on n. 4000 mk ja teurasleh- 
män vain noin puolet siitä.

Jostain syystä tuli puheek
si isännän kotiseutu Karjalas
sa ja kuinka suomalaiset jou
tuivat jättämään kotinsa ja 
lähtemään pois sodan alta. Sa
moin Baergit ollessaan vielä 
lapsia ovat joutuneet vaihta
maan jopa maanosaa vanhem
piensa mukana. Heidän van
hempansa olivat suurtilan 
omistajia Ukrainassa. He pu
huivat alasaksaa ja olivat an
karan uskonnollista heimoa, 
menoniitteja. Heidän esi-isän- 
sä olivat tulleet vuosisatoja 
sitten Hollannin ja Saksan ra
joilta. Kun kommunistit tuli
vat valtaan Neuvostoliitossa, 
menoniitteja vainottiin ja 20- 
luvulla heitä muutti kymme
niä tuhansia Kanadaan. Täällä 
he aloittivat elämän aivan tyh
jästä.

Rahkoselta lähdimme So
meron museolle. Kävimme 
Kausalan salaojaputkitehtaalla 
ja katsomassa salaojitusta 
Kausalan isolla koneella. Ka
nadassa on kaikenlaista maa
lajia. Preerian viljanviljely- 
alueella riittää pelkkä piiri- 
ojitus. Länsi-Kanadassa maa
perä on niin läpäisevää, ettei 
ojitusta tarvita. Sademäärät
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ovat kuitenkin niin suuret, 
että saadaan parempi sato 
kun pelto on salaojassa.

Illallisen jälkeen vierailla 
oli vielä kaksi toivomusta; 
nähdä heinän seipäälle panoa 
läheltä ja päästä uudestaan 
saunaan. Kävimme Rinnen 
Heimon heinäpellolla Kuus- 
joella, missä Bill ja George 
yrittivät tehdä mallien mukai
sia seipäitä.

Illalla saunoimme nyt jo 
kuumemmassa saunassa, piis
kasimme itseämme vihdoilla 
ja ihailimme Suomen kesäillan 
kauneutta ja lämpöä. Baergit 
menivät vielä yöllä pihalle 
katsomaan ja ihmettelemään 
yön valoisuutta. Kanadassa he 
ovat tottuneet, että aurinko 
illalla alle puolen minuutin 
pujahtaa vuorten taakse ja 
pian sen jälkeen on pimeää, 
kesälläkin.

Vajaan kolmen vuorokau
den Suomen vierailu oli päät
tymässä ja juttua riitti aamu
yöhön. Lyhyen yön jälkeen 
lähdimme Turkuun, mistä 
laiva lähti Tukholmaan. Vielä 
matkalla Baergit kiinnostunei
na katselivat sarkaojitusta, 
heinäseipäitä, kauniisti maa
lattuja taloja ja hyviä teitä.

Oli sääli, että vieraamme 
viipyivät niin pienen aikaa. 
He halusivat kiertää myös 
muualla Euroopassa. Suomi 
ainakin näytti heille parhaat 
puolensa. Sääkin oli koko 
ajan mitä kaunein. Vierait
ten noustessa laivaan emme 
sanoneet hyvästejä —  vaan 
näkemiin.

Jälleen r e t kestä
Oli kesä niin ihana lämpöinen, 

vaan kohta on mennyt loisto sen.
On lintujen laulu jo vaiennut, 

ja kukka kedolla kuihtunut.

Pitää elää siis kesän muistoissa vaan, 
joku käski siitä kirjoittamaan.

Kun retki jälleen tehtiin niin sinne 
Rauman ja Porin kaupunkiin.

Ja innostus retkelle suuri on, 
sai tehdä sellaisen havainnon.

Neljä autoa tarvittiin,
kun retkelle täältä lähdettiin.

Rauman kirkkoon kun saavuttiin, 
puolittain me se täytettiin.

Luulen, ett moni on sunnuntai, 
jolloin tyhjemmälle puhua sai.

Ja  Pori on paikka sellainen,
jossa nähdä voi miehen rikkauden.

Kun muistoksi ainoan tyttären, 
laittoi hautakammion sellaisen.

Joka maksoi monet miljoonat, 
sen tekivät mestarit parhaimmat.

Ja  luulen että se loistollaan 
ylittää patsaat tämän maan.

Ja  taulut seinillä kertoivat sen, 
että on elo ihmisen,

kuin tuulen henkäys syksyinen, 
se hetken kiirii ja sammuu pois.

Ja  kun ihminen kotiaan rakentaa, 
niin kuolema hiipien kurkistaa,

koska se sisälle tulla vois ja 
viedä omansa sieltä pois.

Myös tytär sen vuorineuvoksen, 
olis saanut niin suuren rikkauden, 

vaan kuoleman edessä täällä 
on valta ja rikkaus voimaton.

Katsottiin Porin kirkkokin,
vaan sitten jo mentiin grillikin, 

kun vatsa jo alkoi muistuttaa, 
pitäis saada jotain purtavaa.

Harjavaltaan kun lähdettiin,
niin tultiin »maahengen temppeliin». 

Siellä paljon on vanhaa tavaraa.
Myös veistostaidetta nähdä saa.

Siellä emäntä Vappu Mutikin 
sai lahjan ja kukkapaketin, 

kun sattui että hän täytti sen, 
tänä vuonna kymmentuhannen.

Kun Kokemäelle saavuttiin, 
niin jälleen kirkkoon astuttiin, 

siellä nähtiin messukasukat, 
pappien puvut komeimmat.

Siellä on saarnahuonekin, 
muistona Piispa Henrikin.

Oli ajan hammas jo syönyt sen, 
huoneen vanhan hirsisen.

Oli suojana tiilirakennus 
ja sekin vähän jo murtunut.

Ilman seinää suojaava tuskin, 
enää ois mitään katsottavaa.

Kun kotimatkalle lähdettiin, 
kiitosvirsiä veisattiin, 

ja veisattiin niitä silloinkin,
kun käytiin kirkkojen penkkeihin.

Myös kiitos kirkkoherralle.
Hän oli meidän oppaamme, 

kun aina hymyhuulin vaan, 
hän hoitaa meitä lampaitaan.

I. M.

Osuuspankkiviikko 18 —  24. 10.
Osuuspankki-yhteistyötä

hyödyksesi
Aurasen K irjapaino, Forssa 1973


