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KYLLÄ VAI EI? KYLLÄ!
Koteihimme tulee toisinaan myyjien tarjouksia, 

joiden mukana seuraa kaksi kirjekuorta. Toivo
mus on, että jompikumpi niistä palautetaan. Toi
sen päällä lukee suurin kirjaimin K Y LLÄ , toisen 
päällä on E I. Kun lähettää edellisen, se merkitsee 
suostumusta myyjän tarkoitukseen, jälkimmäinen 
kuori on merkkinä enintään osallistumisesta jo
honkin arvontaan.

Joulun tullen on mitä iloisinta saada kuuluttaa 
kaikille: Jum ala on sanonut suuren KYLLÄ-sa- 
nansa. Se on sana, johon sisältyy olemassaolomme, 
pelastuksemme ja ikuinen kohtalomme. Kaikki tu
houtuisi, jos jum ala olisikin sanonut El-sanan: 
nykyisyytemme ja tulevaisuutemme olisi kiduttavaa 
kohtalon leikkiä.

AARRE
Jumalan KY LLÄ  on lausuttuna jo Vanhassa tes

tamentissakin mutta aivan erityisesti Uudessa. Py
hä Paavali kirjoittaa: »Kun aika oli täytetty, lä
hetti Jum ala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain 
alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että 
me pääsisimme lapsen asemaan.» Tässä tosiasia, 
jota Kristuksen pyhä, apostolinen kirkko erityisellä 
ihastuksella ilmoittaa. Se saarnaa Syntymisen ja 
Ylösnousemisen ihmettä pilkkaa, vaaraa ja kuo
lemaa pelkäämättä. Kirkolle on uskottu evankeliu
min aarre.

Joulun kellot ja virsi kertovat jälleen tänä jou
luna ilon ja toivon sanomaa.

»TA PA H T U K O O N  M IN U LLE »
Pelastaaksensa syntisen maailman Jumala sanoi 

KYLLÄ-sanansa, mutta sen lausui myös Autuas 
Neitsyt Maria. Kun enkeli oli ilmoittanut hänelle 
Jumalan aivoituksen, Maria ei suinkaan käynyt es
telemään ja hangoittelemaan vastaan. Hänen nöyrä

ja kypsä KYLLÄ-sanansa sykähdytti varmaan en
keliäkin: »K atso, minä olen Herran palvelijatar; 
tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan.»

Marian myöntymyksen mukaan Kristus tuli maan 
päälle.

Ranskalainen kirjailija Michel Quoist teoksessaan 
Rukouksia elämän arjesta asettuu meidän tavallis
ten ihmisien rinnalle ja osoittaa, kuinka helposti 
sanomme E I  silloin kun meidän pitäisi Marian 
lailla sanoa K Y LLÄ . »H erra, pelkään sanoa kyllä. 
Minne sinä viet minut? Pelkään vetää pitkää tik
kua, pelkään kirjoittaa nimeni tyhjän arkin alareu
naan, pelkään tätä kyllä-vastausta, joka tuo mu
kanaan monta muuta kyllää.»

Joulun Herra odottaa Sinulta ja minulta KYLLÄ- 
vastausta niinkuin hän sai myönteisen vastauksen 
Marialta tullakseen maailmaan. Sen saadessaan hän 
jatkaa työtään maailmassa meidän kauttamme. Niin
kuin elokuvan Maa on syntinen laulu sanotaan 
osoittavan, taaskin käy ilmi mitä olemassaolo on 
monille: vain syntymistä, törmäilyä ja kuolemaa. 
Se on elämistä vailla pohjaa, hetken lapsina, näkö
alat ahtaina. Tämän maailman hyväksi me tuom
me sanoman elämästä, joka kannattaa elää syvästi 
ja iloisesti.

V A LO ISA  V IE ST I
Joulu on Taivaallisen Isän, Jeesuksen Äidin, 

rakkaan Vapahtajamme ja —  meidänkin KYLLÄ . 
Jo s  puhtaan valkoiset lumihanget tulevatkin likai
sen ruskeiksi, Elämän viesti ei tummene. Jo s pöy
dälle tuotu joulukukka kuihtuukin, Jeesuksen rak
kaus ei raukene. Eläminen ihmisenä ei ole onttoa, 
sisällyksetöntä raadantaa kun sielun aarteena on 
Eläm ä itse.

E i n o  L e h t i s a a r i
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Pakistaampa 

matkailusta

Satuin olemaan mukana lau
takunnassa, jonka tehtäväksi 
oli annettu laatia selvitys K os
ken matkailukohteista Suomen 
Matkailijaliitolle. Ei siitä ko
vin upeaa selvitystä tullut. Lii- 
pola-museo siihen tietysti löy
tyi, kirkko, vanha kellotapuli 
—  ei paljon muuta. Tästäpä 
nousee esiin tuima kysymys: 
Onko kaikki mahdolliset mat
kailukohteet kunnassa otettu 
huomioon?

—  No jaa, joku siellä sanoo, 
raapii niskavillojaan. Ei niitä 
mahdollisuuksia taida liiem
mälti olla . . . perin tasainen 
etten sanoisi yksitoikkoinen 
maisema . . . vähän vettä eli 
rantaa . . .  ei mitään muisto
merkkejä menneiltä ajoilta tai 
muuta ihmettelyn aihetta . . .

—  Äläs nyt, innostuu toi
nen. Kyllä mahdollisuuksiakin 
on —  useitakin, kunhan, vaan 
osataan kaivaa esiin . . .

—  Ai että on . . .  no ala sit
ten vain kaivaa . . .

Taitaa olla aito ideologi tä
mä kaveri, oikein pystyyn nou
see, työntää peukalot liivintas- 
kuihin.

—  Meillä on esimerkiksi 
tuo Hevonlinna. Siitä tehdään 
kunnalle eräänlainen matkailu
keskus. Ne karmeat soramon
tut tasoitetaan kauniin kum
puilevaksi maastoksi, päälle 
hiukan multaa, että alkaa kas
vaa sammal ja myöhemmin 
puukin. Järvi on nykyisellään 
liian pieni, se kaivetaan pari 
kolme kertaa isommaksi ja sii
tä lähtevä materiaali kuljete
taan harjun korkeimmalle koh
dalle. Siitä syntyy jo melkoi
nen töyräs, johon saadaan kun
non slalom- ja syöksy lasku- 
mäet —  ehkäpä hyppyrimäki
kin siihen sopisi. Lähelle ra
kennetaan viihtyisä majatalo 
ravintoloineen, joitakin pieniä 
mökkejä sinne tänne metsään 
sekä telttailualue. Rantaan tie
tysti muutama sauna. Näin sii
tä muodostuisi paikka niin 
kesä- kuin talvikäyttöönkin, 
kesällä leirintää ja uintia, tal

vella hiihtoa ja mäenlaskua. 
Ja  markat hyrräisivät.

Käsitelläänpä sitten toinen 
paikka. Se on pieni Sulkalampi 
Somerolle johtavan maantien 
varrella. Ettäkö mitä tekemis
tä sillä on matkailun kannalta, 
kun ei ole perin pätevä uinti- 
paikkanakaan, eikä nähtävyy
tenä isommin erikoinen? Vaan 
muistattehan vanhan tarinan, 
kuinka kiiliäisistä pillastunut 
vetohärkäpari vetäisi neliä suo
raan lampeen, upoten sinne 
ikäipäiviksi. Vähän myöhem
min härkien ies pulpahti ta
kaisin päivänvaloon Halikko- 
lan Kittilän kaivossa, jonne on 
linnuntietäkin yli kuusi kilo
metriä. Tästä tapahtumasta 
tehdään myöhäsyntyinen toi
sinto. Tosin härkien hankki
minen nykyisin ei liene aivan 
helppoa ja eläinsuojelulakikin 
kai kieltäisi niiden ajamisen 
lampeen, mutta voidaanhan 
kokeilla pelkällä iespuullakin 
vieläkö tuo Kosken alainen 
kuuma linja —  tai kylmäkö se 
lie —  on kunnossa. Teetetään 
siis vaikka Nikkarin pojilla 
ikeen tapainen vempele, sido
taan siihen sopivat painot 
ohuella paperinarulla kiinni ja 
upotetaan kaikkien nähden 
lampeen. Kun naru vettyy ja 
hajoaa, voi ies aloittaa ajeleh- 
timisensa kohti Kittilän läh
dettä, jonka äärelle matkailijat 
asettuvat rinkiin odottamaan 
ikeen pulpahtamista pintaan. 
Jaa, että jos se ei pulpahda- 
kaan? Eiköhän vaan pulpahda. 
Kai Nikkarit voivat samalla 
kertaa tehdä toisenkin ies- 
puun, joka . . . No, eipäs ker
rotakaan kaikille . . .

Matkailijat muuten kuljete
taan Sulkalammelta Kittilän 
kaivolle Paimionjokea myöten 
soutuveneissä, joihin soutajak
si palkataan kesälomaansa viet
täviä koululaisia tai opiskeli
joita. Peränpitäjän virka olisi 
perin vastuullinen, siksi siihen 
valitaankin samassa olotilassa 
olevia opettajia. Tämä on kun- 
niavirka, eikä siitä makseta 
palkkaa.

Niin, että mitenkä selvitään 
koskipaikoista? Siinä saattaa 
ilmetä lieviä vaikeuksia, vähä- 
vetisiä kun ovat ja myllypato
ja sun muita haittoina. Mutta 
niistäkin selvitään. Tehdään 
muovista tai lasikuidusta 
eräänlainen liuikurata eli kou
ru, johon veneen pohja mu
kavasti sopii, ja niin tullaan 
alas kuin koskenlaskussa 
ikään, tasaisemmin ja vaarat
tomammin vain. Mutta karta
non Karjakosken säännöstely- 
pato saattaa olla -kovempi päh
kinä. Se olisi ehkä kierrettävä 
maitse, ellei Turun vesilaitos 
antaisi lupaa yhden portin au
kaisemiseen, jolloin siitäkin 
voisi luikahtaa padon toiselle 
puolelle. Mikään nopea mat
kustustapa tämä tietenkään ei 
ole, mutta eipä kai ieskään 
siellä syvyyksissä kulje pikaju
nan vauhdilla.

Myös on kunnassamme San- 
tion nummi, jossa —  kuten 
tiedetään —  käytiin 1500-lu- 
vun lopulla Nuijasodan viimei
nen taistelu. Vielä paljon jäl- 
keenpäinkin on nummelta yön 
synkkinä hetkinä kuultu asei
den kalinaa ja marssivien 
miesten askelten ääniä; ehkä 
ei enää, mutta viime vuosisa
dan lopulla kyllä. Tämäkin pe
rinne elvytetään henkiin, on
han tosiasia, että kaikki yli
luonnollinen kiivaasti kiinnos
taa ihmisiä. Tosin paikka ny
kyisellään ei ole paras mah
dollinen kummajaisten esiinty
miselle, mutta tuskin henki
olennoille suurempaa haittaa 
tukkikasoistakaan on. Kuin
ka? Siis jos ne eivät enää ha
luaisikaan ilmestyä? No jaa, 
kai sieltä jotakin sentään kuu
luu ja voi hiukan näkyäkin. 
On nykyajan tekniikalla tehty 
merkillisempiäkin.

Kerran vuodessa —  syyske
sällä —  pidetään kunnassa pe
räti viikon kestävä juhla-aika, 
Uutisviikko nimeltään. Sen 
valmistelut aloitetaan jo edel
lisenä syksynä, vuokrataan jol
takin peltotilkku, johon kylve
tään ruista. Seuraavana syksy
nä kun ruis on valmistunut, 
kutsutaan kaikkia halukkaita 
leikkuutalkoisiin. Leikkuupui
murit jätettäköön kotiin, leik
kuu tapahtuu vartavasten tee
tetyillä sirpeillä. Siinä itseku
kin voi kokeilla tapaa, jolla 
ennenvanhaan leivänaines ir- 
roitettiin maaemosta; varmaan 
vielä jostakin löytyy henkilö, 
joka osaa muille neuvoa tätä 
leikkuutapaa. Sidotut lyhteet 
kootaan kauniiksi kuhilaiksi, 
eli pannaan kykkäille, kuten 
näillä main on sanottu, hattu 
päähän, ja jätetään muutamak

si päiväksi jälkituleentumaan. 
Leikkuupäivän päätteeksi pi
detään railakkaat tanssit, ku
ten ennenkin oli tapana.

Viikon loppupuolella rukiit 
kootaan riiheen ja pannaan 
kiukaan alle tuli. Ettäkö mi
hin riiheen? No, sellainen voi
taisiin rakentaa joistakin van
hoista hirsistä sopivalle paikal
le, tai mahdollisesti vuokrata 
Tuomisen Askolta Satopään 
kulmalta, hänellä kun se on jo 
valmiina.

Puinti- eli riihentappopäivä 
olisi lauantai. Riihelle men
nään tietysti aamuvarhain, ku
ten silloin aikoinaankin. Taas 
on kaikilla halukkailla tilai
suus tarttua varstan varteen 
tai iskeä lyhteiden päitä sei
nään. Ja  kun jyvät on irroitet- 
tu ja viskattu, kootaan ne 
suureen säkkiin, jota lähdetään 
joukolla viemään myllylle. E i
kä siinä tarvita mitään kärry
jäkään, koska samalla ratkais
taan vuoden säkinkannon mes
taruus, ts. vahvat miehet —  
tai itsensä sellaiseksi uskovat 
—  vuorollaan kantavat säkin 
selässään, jollakin mittarilla 
mitataan kuka pisimmän mat
kan levähtämättä sitä kantaa, 
hän tietysti on mestari, saa 
kunnian ja ehkä jonkin palkin
nonkin.

Sitten mylläri Koskinen 
jauhaa kunnon vesikivillä uu- 
tisviljan karkeiksi puurojau
hoiksi, ja niin riihi- ja mylly- 
päivän päätteeksi voivatkin 
osanottajat mennä saunaan 
huuhtomaan työn pölyt ja 
hiet pois.

Sunnuntaina sitten on lop
puhuipennus eli uutispuuron 
maistajaiset. Keräännytään yh
teen jonnekin missä on tilaa ja 
iso pata, keitetään puuro tai
teen kaikkien sääntöjen mu
kaan ja tarjoillaan kansalle. 
Hiukan voita silmäksi puuron 
keskelle, tilkka maitoa reu
noille ja lusikka heilumaan. Ja  
riihikuivatusta rukiista val
mistetun puuron maistaminen 
onkin leikkuupuituihin ja äk- 
kikuivattuihin viljatuotteisiin 
tottuneelle nykyihmiselle tosi 
elämys. Syönnin välissä olisi 
muutakin ohjelmaa ja päällim
mäiseksi hiukan taas tanssah
deltaisiin.

Kuten huomaatte, löytyy 
sitä mahdollisuuksia meidän 
kunnastammekin. Jaa, että
kuka kaiken maksaa? Sen
saavatkin selvittää jo toiseft. 
Kukapa aito ideologi kustan
nuksia ajattelee, hän senkun 
vaan ideoi . . .

Kirjoitti lähes tosissaan

M a t t i  H e i n o n e n
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MAATILAMUSEO 
KOSKELLA

Noin 5 km Tl. Kosken kir
kolta on pitäjän suurin, Iso- 
sorvaston -kylä. Siellä on 
maantien varrella Hyhkön ta
lo. Vaalean päärakennuksen 
lähellä on tilan talousraken
nus, jonka päätyyn on kiinni
tetty sukuviiri. Viirissä on 
vuosiluku 1589. Tämä kertoo 
saman suvun hallinneen Hyh
kön taloa keskeytyksettä mai
nitusta vuodesta asti.

Monet sukupolvet ovat ol
leet uskollisia isiensä amma
tille. Tätä uskollisuutta todis
tamaan on sukuviiri annettu. 
Se kertoo kiintymyksestä koti
seutuun sekä perinteiden vaa
limisesta.

Talon isännän Uuno Hyh
kön kuoleman jälkeen v. 1969 
jäi talo perikunnan hallintaan. 
Lähempien omaisten puut
tuessa jäi tilan hoito vainajan 
sisarien Saima ja Kaarina Hyh
kön vastuulle. He joutuivat 
tutustumaan muun ohella ti
lan monipuoliseen irtaimis
toon. Kun hekin olivat sano
tulta tilalta lähtöisin, oli se 
heille ennestäänkin tuttua. 
Mietittiin mitä olisi tehtävä 
esineille, joihin moniin kätkey
tyi heille rakkaita muistoja.

Kaarina Hyhkö otti suuren 
urakan. Hän puhdisti kaikki 
laitteet ja työvälineet ja jär
jesti ne käyttötarkoituksen 
mukaisiin ryhmiin. Sellaiset, 
joiden katsottiin soveltuvan 
tilan päärakennukseen, sijoi
tettiin sinne. Suuremmat ja 
karkeampitekoiset esineet sai
vat tilansa ulkosuojissa.
—  Näin syntyi vanhan
talonpoikaisesineistön museo 
Hyhkön tilalle. Kalusto ja 
työvälineistö on harvinaisen 
monipuolinen yhdellä tilalla 
käytetyistä ja säilyneistä esi
neistä. Monet työkalut ovat 
varmaan peräisin 15-vuosisa- 
dan alkupuolelta. Nykypolvi 
katseleekin ihmetellen, miten 
yksinkertaisilla työvälineillä

on tehty työtä. Kun vaivalla 
oli vilja kasvatettu ja saatu 
korjuuseen piti se 'käsikivillä 
jauhaa leivontakelpoiseksi. 
( Käsinkivet on nähtävissä) 
Taikinatiinut ja -kaukalot lei- 
pälautoineen kertovat leivän 
valmistamisesta. Kalja ja olut 
valmistettiin saaveissa ja kuur
nissa, juoma säilytettiin tyn
nyreissä. Vaatetuksessa ja jal
kineissa oltiin omavaraisia. 
Vaatetuskasvina viljeltiin pel
lavaa. Sen jalostamisessa on 
tarvittu monenlaisia välineitä. 
Jätämme viljelysmenetelmät 
pois ja katselemme niitä työ
kaluja joilla pellava saatiin 
raakatavarasta langaksi ja kan
kaaksi. On loukkuja, lihtoja, 
häkylöitä, rukkeja, loinpuita 
ja kangaspuita nähtävänä.

Ruuanvalmistuksessa käytet
tyjä esineitä on säilynyt mo
nenlaisia: Kirnuja, juustoke- 
hiä, kulhoja y.m. Erikoista 
huomiota herättää puiset ruo
kailuvälineet, nim. lautaset, 
lusikat, haarukat ja kulhot. 
Erikoinen nähtävyys on vuo
delta 1745 oleva puupuntari, 
jota on ehkä käytetty myös 
ruokatavaroittenkin punni
tuksessa (naulapuntari).

Huonekalut ovat sijoitet
tuina varmaankin iän ja aika
kauden mukaan. Tuvassa ovat 
vanhemmat, kamareissa ja sa
lissa nuoremman ajan tuotteet. 
Tuvassa on m.m. koristeelli
nen arkku, jossa on vuosiluku 
1836. Harvinainen riihilapio 
on nähtävänä, vuosiluku on 
1842. Lieneekö muualla van
hempaa? Monenlaisia pienem
piä esineitä on somasti esille 
pantuna.

Tässä on mainittuna vain 
pieni osa monipuolisesta ko
koelmasta. Parhaan kuvan saa 
itsekukin käymällä paikan 
päällä. Vanhat esineet puhu
vat omaa kieltään omassa ym
päristössään. Ne ovat siltana 
nykypolven ja menneitten su-

Vanhat esineet Hyhköllä ovat hyväkuntoisia, puhtaita ja  hyvässä järjes
tyksessä. O heisissa kuvissa kaksi vanhaa puupuntaria ja avaimia, härjän 
ies ja katettu pöytä.
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T arkkailuy hdisty ksen 

kuulumisia

Kuluneen vuoden päättyessä maidon keskituotos oli 5101 kg, 
voirasvaa 222,7, ja rasvaprosentti 4,4. Tulos oli 78 maito- ja 
3 voirasvakiloa huonompi kuin edellisenä vuonna. Laskusuunta 
oli kuitenkin yleinen koko maassa, sillä tarkkailulehmien keski
tuotos aleni 76 kg maitoa ja 5 kg voirasvaa. Varsinais-Suomen 
maatalouskeskuksen alueella lasku oli 136 maitokiloa ja 8 voi
rasvakiloa.

Tulosten aleneminen johtuu viime vuonna käytettyjen re
hujen heikosta ravintoarvosta. Karjanjalostus on hidasta ja 
aikaa vaativaa työtä. Vertailu onkin tehtävä pidemmällä ajan
jaksolla. Jo s katsotaan kymmenen vuoden takaisia tuloksia 
huomataan kehitys selvemmin. Silloin kuului tarkkailuun K os
kella 114 tilaa 838 lehmällä. Vuonna 1973 oli mukana 131 
tilaa 926 lehmällä. Tuotoksen nousu on tänä aikana ollut 
932 kg maitoa ja yli 37 kg voirasvaa. Kymmenen vuotta sitten 
olimme jäljessä Varsinais-Suomen keskituotoksesta' 18,5 voi
rasvakiloa, kun ero tällä hetkellä on enää 3 kg. Nykyinen 
maitomäärä jopa ylittää muutamalla kilolla V-S:n keskituo- 
toksen.

Voidaan kysyä, kannattaako jatkuva tuotosten korottami
nen. Ruotsalaisten tutkimusten mukaan se kannattaa, sillä 
heidän tutkimuksensa mukaan n.s. hukkarehuyksiköiden määrä 
pienenee korkeammissa tuotoksissa. Taloudellinen tulos on sil
loin parempi. Nykyisilläkin maidon hinnoilla 932 maitokilon 
nousu kymmenessä vuodessa merkitsee, jos ei parempaa ta
loudellista tulosta, niin ainakin pienempää tappiota.

Vähintään 200 voirasvakiloa tuottaneita karjoja on tänä 
vuonna 100, kun niitä tarkkailuvuonna 1962— 63 oli 38 karjaa.

Omistaja rotu leh.luku tuotos

1. Levonen Matti Ay 7,4 6442 — 295 — 4,6
2. Manni Torsti Ay 2,6 6915 — 292 — 4,2
3. Naumi Ilkka Ay 9,5 6366 — 282 — 4,4
4. Rahkonen Martti Ay 32,2 6353 — 282 — 4,4
5. Uusitupa Matti Ay 9,7 6464 — 277 — 4,3
6. Nikki Aarne Ay 4,5 6708 — 274 — 4,1
7. Mikkola Eero Ay 1,9 6096 — 272 — 4,5
8. Kanasuo Arvo Ay 1,5 6671 — 270 — 4,0
9. Könönen Jaakko Ay 2,1 6374 — 269 — 4,2

10. Laakso Eeli Ay 4,3 5850 — 264 — 4,5
11. Välimaa Antti Ay 9,9 6051 — 263 — 4,3
12. Tuittu Vilho Ay 6,3 6085 — 262 — 4,3
13. Kujala Väinö Ay 6,5 6018 — 262 — 4,4
14. Kivelä Aili Ay 3,8 5529 ■— 260 — 4,7
15. Mikola Jyri Ay 8,5 5874 •— 259 — 4,4
16. Naumi Pentti Ay 9,7 5752 — 259 — 4,5
17. Haavisto Kustaa Ay 7,9 5731 — 255 — 4,4
18. Virtanen Jaakko Ay 3,3 5395 — 255 — 4,7
19. Beranger Martti Ay & Fr 14,5 5816 — 254 — 4,4
20. Palomäki Oiva Ay 7,7 5797 — 254 - — 4,4
21. Saari Pentti Ay 9,2 5430 — 254 — 4,7
22. Aaltonen Pentti Ay 5,0 5712 — 253 — 4,4
23. Kallio Antti Ay 3,9 5353 — 250 ; --------- 4,7
24. Virtanen Aaro Ay 2,5 5794 — 248 --------- 4,3
25. Aho Sulo Ay 9,5 5944 — 247 ---------- 4,2
26. Mäkinen Hannes Ay 4,6 5840 — 246 ---------- 4,2
27. Välimaa Jaakko Ay & Sk 7,5 5371 — 246 ---------- 4,6
28. Teivonen Reino Ay 7,3 5123 — 246 ---------- 4,8
29. Nieminen Allan Ay 2,9 6378 — 245 --------- 3,8
30. Haavisto Ilmari Ay 7,0 6001 — 245 --------- 4,1
31. Ollinen Paavo Ay 5,8 5081 — 245 --------- 4,8
32. Nummela Alpo Ay 5,7 5929 — 244 — 4,1
33. Uotila Esko Ay 6,2 5376 — 243 --------- 4,5
34. Toivonen Keijo Ay 11,3 5460 — 240 --------- 4,4
35. Hakala Antti Ay &  Sk 3,0 5416 — 240 ---------- 4,4
36. Karri K. pk. Ay 3,8 5344 — 239 --------- 4,5
37. Manner Veikko Ay 2,3 5393 — 238 --------- 4,4
38. Vähätalo Tapio Ay & Sk 13,8 5348 — 235 --------- 4,4
39. Tuominen Aarne Ay 6,0 5569 — 234 --------- 4,2
40. Nuotila Reino Ay 8,2 5270 — 234 --------- 4,4
41. Kulma Unto Ay 10,5 5165 — 234 --------- 4,5
42. Urmas Tuomo Ay 13,2 5374 — 233 --------- 4,3
43. Kulmanen Keijo Ay 6,9 5219 — 233 ---------- 4,5
44. Jalli Markku Ay & Fr 26,7 5694 — 232 --------- 4,1
45. Mikkola Siiri Ay 9,8 5523 — 232 --------- 4,2
46. Tuominen Väinö Ay 4,1 5404 — 232 --------- 4,3
47. Kivikallio Tauno Ay 8,3 5320 — 232 — 4,4
48. Kulo Toivo Ay 9,3 5595 — 230 --------- 4,1
49. Tamminen Antti Sk 6,4 5318 — 228 --------- 4,3
50. Salonen Raimo Ay 5,4 5188 — 228 --------- 4,4
51. Laine Perttu Ay 8,9 5201 — 225 --------- 4,3
52. Tuominen Toivo Ay 8,9 5189 — 225 --------- 4,3
53. Nyholm Tauno Ay 4,9 5862 — 224 --------- 3,8
54. Ojala Vilho Ay 6,3 5119 — 224 --------- 4,4
55. Haapanen Kaino Ay 6,2 5116 — 224 ---------- 4,4
56. Raitanen Mikko Ay & Sk 9,5 5062 — 224 --------- 4,4
57. Posti T. pk. Ay 8,7 4985 — 223 --------- 4,5
58. Nurmi Veikko Ay 3,8 5649 — 222 ■-------- 3,9
59. Palmu Kalle Ay 3,4 5317 — 222 --------- 4,2
60. Ojanen Ahti Ay 2,9 5126 — 222 --------- 4,3
61. Kallio Aimo Sk 5,4 4685 — 222 --------- 4,8
62. Hokka Heikki Ay 15,5 5017 — 221 — 4,1
63. Tamminen Jorma Ay 8,1 5291 — 220 ---------- 4,2
64. Luhtala Unto Ay 3,4 4992 — 218 --------- 4,4
65. Mutkala Eero Ay 8,0 4881 — 218 --------- 4,5
66. Oksanen Antti Ay 5,2 4995 — 217 --------- 4,3
67. Uusitalo Arvi Ay & Sk 6,5 5220 -— 216 --------- 4,1
68. Nieminen Eino Ay 6,7 5107 — 216 --------- 4,2
69. Reiman Pentti & Heimo Ay 6,0 4891 — 216 --------- 4,4
70. Saarinen Eino Ay 3,9 4705 — 216 --------- 4,6
71. Lähteenmäki Onni Ay 3,2 5222 — 215 --------- 4,1
72. Ahola Lauri Sk 2,9 4147 — 215 --------- 5,2
73. Saarinen Unto Ay 7,9 4607 — 214 --------- 4,6
74. Kujala Arvo Ay 6,0 5004 — 213 --------- 4,3
75. Nurmi Martti Ay 6,0 5096 — 212 --------- 4,2
76. Välimaa Seppo Ay 9,7 4853 — 211 --------- 4,3
77. Simola Jaakko Ay & Sk & Fr 8,7 4349 — 211 --------- 4,9
78. Virtanen Matti Sk 14,9 4283 — 211 --- 4,9

Käsikivet.

kupolvien välillä. Niiden avul
la opimme paremmin ymmär
tämään edeltäjiemme vaikeis
sa olosuhteissa suoritettua
elämäntyötä. Näillä tantereil
la työskennelleet lähes 20 su
kupolvea ovat jättäneet meille 
vaalimisen arvoisen perinnön. 
Tämä perintö on arvokasta 
maatalouden ja kotiseudun 
historiaa.

Poistuessamme mietteliäinä 
Hyhkön tilan päärakennukses
ta jäi kysymyksen-luontoinen 
tunnelma: Mikä on tämän ar
vokkaan vanhan talonpoikais- 
esineistön kohtalo tulevaisuu
dessa? —  Antaisiko asia K os
ken Kotiseutuyhdistykselle 
miettimisen aihetta?

E m i l  H e i k k i l ä
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Y.  V ä i n ö 1 ä

Evankeliumiyhdistyksen 

lähettinä Karjalassa

Isäni sai lapsesta alkaen ko
dissaan kovan, kristillisen kas
vatuksen, joka löi leimansa 
hänen myöhempäänkin elä
määnsä. Mutta varsinaisen us
konnollisen herätyksen hän 
sai Kankaan suurpalossa 1901 
jonka aikana tapahtunut ih
meellinen tuulen kääntyminen 
sai isäni ajattelemaan asioista 
vallan toisella tavalla ‘kun en
nen. —  -— —

Palon jälkeisinä vuosina 
tuli isälle niin rakkaaksi Ju 
malan sana, että hän tutki 
raamattua aamuin ja illoin. 
Hartaustilaisuuksissa hän 
opetteli pitämään puheita, en
sin omalla, mutta myöhemmin 
laajemmassakin p iirissä .-------

Kun isä sitten 1924 syksyl
lä suoritti ns. kolportöörikurs- 
sin Helsingissä Evankeliumi
yhdistyksen kurssilla, joka 
kesti 2 viikkoa ja jota johti 
silloinen yhdistyksen johtaja 
rov. K. V. Tamminen ja josta 
kurssista isä suoriutui kiitet
tävin arvosanoin, niin siitä voi 
sanoa isäni varsinaisen puhu- 
jakautensa alkaneen.

Kun sitten kevättalvella 
1925 eräänä päivänä tuli tie
dustelu Ev .yhdistykseltä jos 
isä saarnaaja Kaarlo Sulan 
kanssa lähtisi Karjalaan 3 vii

kon puhujamatkalle eri pitä
jiin. Yhdistykselle oli sieltä 
tullut tiedusteluja sikäläisille 
Evankeljumi- ja Japani-lähe- 
tysjuhlille puhujista —  Mie
het päättivät lähteä matkalle.

Niinpä sitten 6 päivänä ke
säkuuta 1925 kaksi kolpor- 
tööriä Sula ja isäni lähtivät ju
nalla Mellilän asemalta, pääte
asema oli Imatra ja sieltä edel
leen autolla ensimmäiseen juh
lapaikkaan Tainionkoskelle.

Miehet lähtivät julistamaan 
Karjalan kyliin armon evan- 
keljumia Golgatan ristillä 
kuolleesta ja ylösnousseesta 
Jumalan pojasta. •—

Tämä 1925 tehty saarna- 
matka oli isän ensimmäinen 
Karjalaan tehdyistä matkoista. 
Vuoden 1925 maatalouskalen- 
teriin on isä tehnyt selonteon 
mainitusta matkasta, »H aja
naisia muistoja Karjalan juh
lilta». —  Mutta Sula ja isäni 
tekivät Karjalaan 3 eri puhuja- 
matkaa, joista 1931 tehty oli 
viimeinen. Vuoden 1931 ka
lenterissa on matkasta vain 
lyhyt päiväkirjamerkintä eri 
päiville missä milloinkin on 
oltu. Mutta se toinen retki 
Karjalaan on hämärän peitos
sa koska senvuotinen kalente
ri on toistaiseksi hukuksissa 
eikä ole löytynyt. Enkä muis

ta tarkkaan enää sitä vuotta
kaan koska sellainen tehtiin. 
Mutta isäni matkakartassa on 
merkintöjä paikoista jossa on 
käyty toisen matkan aikana. 
Isän 2 matkan paikannimistä 
voisi mainita Kavantsaari, Ka- 
risalmi, Tali, Tammisuo, Kärt- 
silä, Liimatta, Pienpero, Pilp- 
pula, Ristiseppälä, Pölläkkälä, 
Ojajärvi, Kaarlahti ja Mylly- 
pelto.

Liitteenä olevasta karttaluon
noksesta selviää pitäjät ja ky
lät missä juhlia pidettiin vuo
den 1925 ja 1931 retkillä. Vii
va 1925 on paksumpi reitti- 
viiva ja 1931 reittiviiva taas 
ohuempi.

Matkalla sattuu aina pieniä 
kommelluksia ja sattuu koo
misiakin tilanteita. Isä niistä 
joskus jutteli. Sellainen huvit
tava juttu sattui Savokylässä 
Rautjärven pitäjässä. Kun juh
lan jälkeen syötiin, siinä oli 
Sulan ja isäni lisäksi pitäjän 
kirkkoherra ja tietysti talon 
isäntä. Aterian aikana isä huo
masi, kuinka suuri torakka 
kiipesi isän lautasen reunalle 
ja isä napautti sen kuoliaaksi 
lusikkansa varrella. Mutta sitä 
ei isännän mielestä olisi pitä
nyt tehdä, koska se oli talossa 
melkein pyhä eläin.

1925
H ajanaisia m uistoja Karjalan 
juhlilta

Kesäk. 6. pv. lähdettiin 
Mellilästä klo 17, päästiin Vii
puriin klo 7 aamulla 7. 6. Sii
tä edelleen Imatran asemalle 
ja siitä Tainionkoskelle, jossa 
oli juhlat. Paljon oli väkeä, 7 
saarnaa pidettiin.

Sitten mentiin illalla vielä 
hevosella Kuokkalampin ky
lään 18 km. Kesäk. 7 pv oli 
juhlat, kaunis pieni kylä, väki 
yksinkertaista karjalaista, us
kovaisia oli siellä myös, talon 
väki kovasti kohtelijasta —  
illalla vielä lähdimme saman 
talon hevosella Niskapietilän 
kylään Rautjärven pitäjässä, 
sid lä oli juhlat 8 pv. oltiin 
sisällä kun oli kolea ilma, vä
keä oli vähänlaisesti, muuten 
talo oli parempi, piano, ja so
kea poika soittamassa, siellä 
olimme 2 yötä.

9 pv. aamulla lähdimme Sa- 
vokylään, matkaa noin 28 km. 
Siellä oli enempi väkeä ja 
myös seurakunnan kirkkoher
ra. Siellä näin ensikerran to
rakoita, vähän pieni kylä to
sin, mutta kohtelijaita osattiin 
olla.

Sitten lähdimme 10 pv. aa
mulla 7 aikaan Ruokolahden 
Torsansaloon, 30 km matka 
huonoa tietä kolmannes mat

kasta. Talo oli kauhean kor
kealla mäellä Parikkalan pitä
jän rajalla, yksinäinen talo, 
mutta tuli sinne paljon juhla- 
väkeä. Siellä olimme yön ja 
lähdimme aamulla, ensin hevo
sella, sitten veneellä yli Tor- 
sanjärven. Sitten taas hevosel
la ja taas veneellä Ahvenjär- 
ven yli. Talo, jossa juhla oli, 
oli järven rannalla. Siellä oli 
toräkoita, sekä yksinkertaisin 
ruuasta ym. Väkeä kyllä taval
lisesti.

Sieltä lähdettiin aamulla he
vosella Torkkolaan, matkaa 
noin 20 km. maantietä, paitsi 
loppu huonoa, kovin huonoa. 
Siellä oli juhlat lauantaina 13 
pv. ja sunnuntaina 14 pv. 
Sunnuntaina oli paljon väkeä, 
ehkä yli 200. Kansakoulu, 
jossa juhlat pidettiin oli kor
kealla mäellä, oli siellä Isän 
lapsia.

Sieltä lähdimme aamulla he
vosella Vuoksenniskan asemal
le 18 km. kyytima-tka. Sieltä 
matkustettiin junalla Viipu
riin, jossa saimme vartoa tois
ta junaa, ja se aika käytettiin 
kaupungin katselemiseen.

Vähän vaille 8 lähdettiin 
Kivennapaa kohden. Saavut
tiin Terijoen asemalle 10.30, 
sieltä saimme hevoskyytin ne
lipyöräisillä huonoilla kärryil
lä 18 km. matka Karvalan ky
lään huonoa tietä, hiljainen 
yhden talon poika kuskina. 
Pääsimme taloon vasta 12,. ai
kaan yöllä, sitten juotiin kah
via, sekä syötiin, nu-kuttiinkin 
aamulla vähän. Juhlille saapui 
väkeä vähänlaisesti, kun oli lä- 
hetysjuhlat lähellä, mutta oli 
siellä armolapsia muutamia. 
Oli kaunis lämmin päivä, ol
tiin ulkona.

Aamulla 17 pv. lähdettiin 
Hartosen kylään joka oli niin 
lähellä ryssän rajaa ettei suo
raan ollut kun 1.5 km. Siellä 
oli nähtävissä naapurin vaiku
tusta. Kovin yksinkertaista 
väkeä, Siionin Kanteletta ei 
juuri tunnettu, eikä saarnaa 
synnistä ja armosta. Lähdim
me saman päivän ikäpuolella 
Siiranmäen kylään, tavatto
man korkealla mäellä, kor
keampia paikkoja Kivennaval
la. Siellä oli väkeä kuten Kan
naksella muuallakin. Kävi uk
konen, satoi vettä koko rajusti
1.5 tuntia, vettä oli teillä lam
mikoittaan ja ojat täyteen.

18 pv. illalla mentiin vielä 
Riihisyrjän kylään, matkaa 
noin 8 km. huononlaista tietä 
ja tulot sen mukaan, koska oli 
vähänlaisesti väkeä juhlassa. 
Satoi hiljalleen koko aamupäi
vän.

Omistaja

79. Puolaviita Orvo
80. Toivonen Arvo
81. Kulma Aaro
82. Lehtonen Keijo
83. Raitanen Sylvi
84. Seppä Torsti
85. Koskinen Lauri
86. Heinonen Reino
87. Karri N. pk.
88. Sintonen Aulis
89. Numminen Reino
90. Tuomola Kai
91. Patjas Jaakko
92. Rintala Väinö
93. Anttila Hannu
94. Ylösmäki Kauko
95. Vähätalo Janne pk.
96. Taipale Irma
97. Kujala Veikko
98. Uutela Väinö
99. Suominen Aatami 

100. Saari Erkki

rotu leh.luku

Ay & Sk 14,8
Ay 3,9
Ay 1,4
Ay 4,4
Ay 4,3
Ay 5,0
Ay 3,4
Ay 11,2
Ay 10,9

Ay & Sk 4,8
Ay 7,8
Ay 10,0

Ay & Sk 5,3
Ay 2,0
Ay 4,1

Ay & Sk 3,8
Sk 10,8
Ay 3,2
Ay 11,6
Ay 9,3
Ay 7,0
Ay 18,4

tuotos

4671 —  210 — 4,5 
4928 —  209 —  4,2 
4815 —  209 —  4,3 
5079 — 208 — 4,1 
5057 — 208 — 4,1 
4722 — 208 —  4,4 
4441 _  207 —  4,7 
4841 — 206 —  4,3 
4909 —  205 — 4,2 
4642 —  205 —  4,4 
4449 —  205 —  4,6 
4528 — 204 — 4,5 
4314 —  204 —  4,7 
5112 — 203 —  4,0 
4658 —  202 — 4,3 
4505 — 202 —  4,5 
4333 — 202 — 4,7 
4509 — 201 —  4,5 
4860 — 200 — 4,1 
4791 — 200 —  4,2 
4656 —  200 —  4,3 
4645 —  200 —  4,3
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19 pv. mentiin illalla Valk- 
järven pitäjän Kaahkoalan ky
lään Antti Sipposen taloon. 
Tiet oli kuraisia ja mäkisiä, 
yksi kauhean suuri laakso, jos
sa kummallakin puolella oli 
niin suuret ahteet, ettei muual
la juuri semmosia tapaa. Ko
ko mäki eli laakso oli 1 km 
pitkä, sade oli vienyt sannan 
pois, kivet oli jälellä ja Karja
laiset ovat kovia ajamaan huo
noillakin teillä. Illalla satoi 
kovasti vettä.

20 pv. oli juhlat Nirkkalan 
kansakoululla, väkeä vähänlai
sesti kun oli lauantaipäivä. Il
lalla olimme talon saunassa, 
sitten olimme vielä siellä yön.

H ajanaisia m uistoja Karjalan  
juhlilta

21 pv. lähdimme hevosella 
Ilmolaan, matkaa noin 8 km, 
siellä oli juhlat, väkeä oli ta
vattoman paljon, ja saarnamie- 
hiä myös paljon. Paikallisia 
saarnaajia puhui 4 ja toista 4 
jäi vielä ilman, 8 puhetta pi
dettiin. Tulot juhlasta oli par
haat mitä tähän saakka on ol
lut. Uskovia oli enempipuoli 
väestä.

22 pv. lähdimme juhlatalos- 
ta aamulla 4 aikaan, en yhtään 
saanut nukuttua kun oli lu
teita, joita täällä on melkein 
joka talossa. 22 km matkan 
jälkeen saavuttiin Oravaisten 
laivalaiturille, laiva tuli 8.30 
aikaan ja sitten lähdettiin mah
tavaa Vuoksenvirtaa myöten, 
oli kaunis ilma, oli mukavaa 
olla kannella, katsella kaunii
ta maisemia, joista Karjala on 
rikas. Matka kesti puoli kah
teen asti, eli 5 tuntia. Se 
Vuoksi on hyvin leveää, usei
ta kilometrejä leveää paikoin. 
Lopultakin päästiin Antrean 
rantaan, josta astuttiin pois 
laivasta ja käytiin hakemassa 
kortteeritaloa. Siellä sitten 
vähän lepäilimme. Kello 6 oli 
hartausseurat rukoushuoneel
la, vähän väkeä, syystä, että 
oli juuri ollut juhlat edellise
nä päivänä. Seuraava paikka 
oli Hannilan rukoushuone, 
mutta se jäi menemättä, kun 
siellä myös oli juhlat maanant. 
22 pv. Sensijaan teimme mat
kan Imatran koskelle, sinne 
meni hyvin paljon matkailijoi
ta sen mahtavuutta katsomaan. 
Se on mielenkiintoista katsel
la sen voimakasta syöksyä, 
vesi on vallan yhtenä vaah
tona, joka paikoin syöksee mo
nia metrejä ylös yhtenä har
maana pilvenä, suuri kohina, 
yhtämittainen jylinä ja pauhu. 
Siellä viivyimme pari tuntia. 
Lähdettiin paluumatkalle, ja 
mentiin samaa kyytiä Rahik

kalan pysäkille, ja siellä oli 
Jääsken Lottolan kylästä yksi 
isäntä hakemassa meitä hevo
sellaan noin 10 km matkan. 
Kaunis juhannusaattoilta kul
jettiin ja saavuimme taloon
10 aikaan illalla. Me pantiin 
nukkumaan vaateaittaan, jossa
011 runsaasti luteita, ei nukku
mista voinut ajatellakaan. Ju 
hannuspäivä vaikeni suuren 
tuulen ja sateisen ilman kans
sa, juhlat täytyi järjestää si
sälle, väkeä sentään oli päiväl
lä koko lailla, rahallinen tulos 
kuitenkin pieni.

Juhannuspäivän iltana vie
lä lähdimme nelipyöräisillä 
komeilla naapuritalon rilloilla 
Hannilan asemalle, matkaa 
noin 10 km.

Hannilasta lähdettiin koti
matkalle, ensin Viipuriin, jos
sa piti vartoa junaa noin 2

tuntia. Kello 11.20 lähdettiin 
sitten länttä kohden, koko 
yön kesti matka, kovasti nu
kutti valvomisen jälkeen.
11.30 päivällä päästiin Melli- 
län asemalle sieltä soitin ko
tiin hevosta, kun autoja ei ol
lut. Kello neljän aikaan pääsin 
kotiin onnellisesti josta Jum a
la olkoon kiitetty kun hän on 
auttanut, tukenut ja vahvista
nut, antanut terveyttä, hänen 
isällinen armonsa on suuri.

K aarlo Sulan ja O skari Väinö
län kolm as puhujam atka K ar
jalaan 1931. (Isän  maatalous- 
kalenterista v :ta  1931)

Matka alkoi 5 päivänä elo
kuuta Mellilän asemalta, pää
teasema Sairala Antrean ra
dalla.

6 pv. Sairalan opisto juh
lat, ja kortteeripaikka

kauppias Lipposen ta
lossa, hyvä paikka. 
Kaunis pouta.

7 pv. Kirvu, Tietävälä. O i
kea Karjalainen paik
ka, kokkelipiimää y.m. 
Olimme vielä Sairalan 
asemalla yön.

8 pv. Kirkonisännöitsijä Paa-
velaisen talossa. Hyvä 
paikka —  vähän satoi.

9 pv. Räisälän kirkko ja il
lalla Särkisalon koulul
la. Hyvä paikka. Kau
nis tuulinen sää.

10 pv. Edelleen Särkisalon
koululla, satoi ikäpuo
lella rajusti.

11 pv. Pyhäjärvi, Noitermaa.
Tultiin junalla aamulla 
Pyhäjärvelle. Luteita 
kovasti. Kaunis ilma.

Jatk. s. 8

Se» \) oiCjlo.

TörKKola B au t j ä r v .
Ruokolahti;

KiAKfahmftVuoksenn is]

Kirvu

LoHola

j^ierrrtcka 
1 S&ap rU
SaJUcola

/H annila ] 
Kotiin  ftth-

VIIPURI frnen

KivennapaK. Su lan  j a  0 , Väinölän 
puhujam atkoja

K a r ja la n  K annakselle 
1925 -  1931

1925 r e i t t i v i i v a  paksumpi 
1931 r e i t t i v i i v a  ohuempi
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Puun tuottamiseen 
kaivataan lisähuomiota

HISTORIATEOKSEN 
LUOVUTUS

Taimikoiden jälkihuolto on 
tällä hetkellä ajankohtainen 
kysymys metsätaloudessamme. 
Takavuosina käytiin meillä 
laajoja kampanjoita metsän
viljelyn —  taimikoiden perus
tamisen —  edistämiseksi. Tu
lokset olivat yksityismetsäta
louden piirissä hyvät. Metsän
viljely nousi sille kuuluvaan 
asemaan. Taimikoiden perus
taminen ei enää ole niinkään 
ongelma. Vuotuiset metsän- 
viljelymäärät ovat lähellä ase
tettuja tavoitteita.

Istuttamalla aikaansaadun 
taimikon perustamiskustan
nukset ovat nykyisin noin 600 
m k/ha. Kysymyksessä on siis 
melkoinen sijoitus. Täysituot- 
toista metsikköä ei näillä kus
tannuksilla yleensä saada vielä 
syntymään. Taimikonhoidosta 
muodostuu lisäkustannuksia. 
Mutta ellei sitä hoideta, ovat 
istutukseen sijoitetut varatkin 
ainakin osittain hukkaanhei- 
tettyjä. Taimikoita uhkaavat 
monet »lastentaudit». Tarvit
tavat jälkihuoltotoimenpiteet 
ovat lähinnä täydennysistutus
ta, heinimistä ja taimikon per
kaamista sitä tukahduttamaan 
pyrkivästä vesakosta.

Työvoima on vähentynyt 
maaseudulla ja käynyt ikä- 
luokkarakenteeltaan entistä 
vanhemmaksi. Taimikonhoito
töiden kannalta tämä on erit
täin epäedullista.

Suomalaisella puulla ja sen 
jalosteilla on vanhastaan vah
va maine maailmanmarkkinoil
la. Voidaan sanoa, että suo
malainen puu on käynyt kau
paksi hyvin. Varsinkin tällä 
hetkellä tilanne näyttää vain 
entisestään paranevan. Puun, 
samoin kuin monien muiden
kin raaka-aineiden kysyntä on 
räjähdysmäisesti kasvanut 
maailmassa, eikä muutosta

tässä kehityksessä ole odotet
tavissakaan. Ennusteet lupaa- 
vat kansojen elintason nousun 
myötä lisääntyvää puunjalos- 
teiden kulutusta.

Menekin puutteesta ei 
puunjalostusteollisuuden tuot
teiden kohdalla siis voida pu
hua. Nyt onkin pitkällä täh
täyksellä kysymys vakavam
masta ongelmasta: raaka-aine
pulasta. Eli pystymmekö tuot
tamaan raakapuuta niin paljon 
kuin luontaisia edellytyksiä 
olisi ja vienti nielisi.

Taimikot ovat tässä suh
teessa avainasemassa. Jo s ne 
hoidetaan itäysituottoisiksi 
metsiköiksi, on tilanne valoi
sa. Ellei näin tehdä, meitä uh
kaa viennin kasvun tyrehty
minen. Koko ajan olisi muis
tettava, että yli puolet tämän
hetkisen vientimme arvosta 
saadaan puunjalosteista. Kysy
mys on kansallisesta asiasta. 
Metsänomistajan osuus yhden 
raakapuukuutiometrin yhteis
kunnallemme tuottamasta hyö
dystä on vain noin 1 /6 . Kysy
myksen pitäisikin koskettaa 
kaikkia yhteiskuntaryhmiä, 
myös niitä, joilla on korkein 
päätäntävalta.

Osuuspankkijärjestö on kan
tanut oman kortensa kekoon 
järjestämällä valtakunnallisen 
PUUN T EH O T U O T T A JA T  
E S IIN  -kampanjan. Kampan
jan tarkoituksena on edistää 
taimikonhoitoasiaa koko maas
sa. Sen puitteissa palkitaan 
kolmena eri vuotena kunkin 
metsänhoitoyhdistyksen alueel
la enintään kymmenen sellais
ta metsänomistajaa, joiden 
metsälön taimikot on koko
naisuudessaan hyväksytty va- 
liokuntoon saatetuiksi joko 
15. 08. 1974, 15. 08. 1975 tai 
15. 08. 1976 mennessä. Pal- 
kitsemisvuodet ovat 1974—  
1976.

Suomen Opettajain Liiton 80-vuotishistoriikki luovutettiin viime loka
kuulla vartavasten järjestetyssä tilaisuudessa Kosken T .l. Opettaja- 
yhdistyksen toimesta kunnan kirjastolautakunnalle.
Historia ilmestyi Opettajain Liiton 80-vuotisjuhliin viime keväänä. Teos 
jää ilm eisesti viimeiseksi Suomen O pettajan Liiton historiaksi, sillä liitto 
on yhtymässä oppikoulunopettajien kanssa yhdeksi järjestöksi. Tämän 
vuoksi liitto pitää tärkeänä, että teos olisi laajalti käytettävissä mm. myö
hempiä tutkim uksia varten. Teos luovutetaan mm. kaikille pääkirjastoille. 
1 eoksen luovutti opettaja O lavi M ulo ja sen ottivat vastaan kirjasto
lautakunnan puheenjohtaja Kai Tuom ola ja kirjastonhoitaja Aila Eriksson.
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KIITOKSIA
Kosken T.l. Osuuspankki kiittää kaikkia jäseniään ja 

asiakkaitaan luottamuksesta kuluneen vuoden aikana. 

Vuosi on ollut tallettajille raskas. Voimme vain toivoa 

rahan arvon tulevana vuonna vakaantuvan. Olkoonpa 

kysymys sitten yksityisestä ihmisestä, yrityksestä tai 

vaikkapa vain osuuspankista, niin kaikelle toiminnalle 

saisimme enemmän mielekkyyttä, kun markan arvo 

olisi tämän vuotista vakaampi.

Koskelainen puolestaan kiittää kaikkia avustajiaan. 

Teidän, avustajiemme ansiosta lehti on tänäkin vuonna 

ilmestynyt neljä kertaa.

K O SK EN  T.L. O SU U SPA N K KI

12 pv. Pyhäjärven Saapru.
Oli hyvä paikka, ei lu
teitakaan. Kaunis sää.

13 pv. Sakkola kirkko. Maja
paikassa Leppäsellä oli 
myös luteita. —  Satei
nen.

14 pv. Sakkola, Lapinlahti.
Majapaikassa taas lu
teita. —  Kaunis päivä.

15 pv. Mentiin nelipyöräisillä
Raudun pappilaan, 10 
km. matka. Raudun 
pappila hyvä pappila. 
Kaunista ja lämmintä.

16 pv. Raudun kauniissa kir
kossa. Kovasti kaunis 
päivä.
Kunnioitettu lähtö Kar
jalasta, Raudun kirkol
la lähetysalasta lähdet
tiin kotimatkalle.

17 pv. Tulin Karjalasta kotiin
—  Ylistetty rakas Isä 
suuresta armostasi mat
kalla. Satoi vähän. 

Kirj. huomautuksia.
Isää kiusasi tällä matkalla 

vatsavaivat, jotka muutamaa 
vuotta myöhemmin pakottivat 
hänen tekemään vain lyhyitä 
matkoja. Ja  vaikka Karjalasta 
tuli useitakin pyyntöjä juhlille 
puhumaan, täytyi isän hylätä 
kaikki nämä pyynnöt huonon 
terveyden takia. Nämä isän 
vatsavaivat johtivat siihen, et
tä hän 1939 kuoli puhjennee
seen vatsakasvaimeen.

JOULUNA
Kohta taas on ovella tuo joulujuhlakin, 
jota lailla lasten odotellaan mielin riemuisin.

Monen mieltä askarruttaa lahjoin ostokin, 

mitä, kelle ystävälle lahjaks antaisin.

Kyllä ovat viisaita nuo tähtein tutkijat, 
he tietää kuinka ratojaan nuo kulkee komeetat.

Siitä nyt he puhuvat ja lehtiin kirjoittaa, 
että tekee tuloaan uus joulutähtönen.

Sen pitäisi jo jouluna näkyä täällä päin,

siis koetetaanpa tähyellä kirkkain silmin tuonne ylöspäin.

Vielä joulun jälkeenkin se näkyy uudelleen, 
ja silloin vasta pitäisi sen loistaa kirkkaammin.

Myös muistellaan kun kerran tuli viisaat itämaan 
seimen lasta katsomaan vain tähti oppaanaan.

Se oli totta löysivät he tarkkaan tallin sen, 

jossa lepäs heinäin päällä Jeesuslapsonen.

IM

Yhä useammat keskittävät 
kaikki raha-asiansa osuus 
Mikset sinäkin? f f c s s l

oman etusi tähden 
O S U U S P A N K K I

Aurasen K irjapaino, Forssa 1973


