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Suhdannekehitys

Talouselämän kansainväli
nen korkeasuhdanne saavutti 
viime vuoden aikana huippun
sa useimmissa länsimaissa. 
Käänne oli selvästi havaitta
vissa jo loppuvuodesta, jolloin 
useat johtavat eurooppalaiset 
markkinatutkimuslaitokset 
päätyivät ennusteissaan odo
tettua nopeampaan ja jyrkem- 
pään laskusuhdanteeseen tule
van vuoden kehitystä enna- 
koidessaan. Kokonaiskasvu se
kä Länsi-Euroopassa että 
Yhdysvalloissa oli vuonna 
1973 noin 6 96. Japanissa 
kasvu oli vieläkin nopeampi.

Viime vuoden kasvuluvut 
eivät Suomessa yleensä nous
seet enää samalla tasolle kuin 
vuotta aikaisemmin. Suhdan- 
nekäänne on meillä näin ollen 
tapahtunut hieman läntisiä 
kauppatuttaviamme aikaisem
min. Kuluttajahintojen nousu 
on ollut meillä viime vuonna 
selvästi useimpia muita mark
kinatalousmaita voimakkaam
paa. Kuluttajahintaindeksi 
nousi vuoden 1973 aikana 15 
—  16 96. Yleensäkin vallin
neeseen suhdannevaiheeseen 
on liittynyt maailmanlaajuinen 
inflaatio, joka rajuudessaan on 
verrattavissa 1950 luvun alus
sa niin sanottuun Korean suh
danteeseen liittyneeseen inf
laatioon.

Viime vuoden alussa solmi
tut työehtosopimukset osoit
tautuivat osaltaan tuntuvasti 
kustannustasoa nostaviksi ja 
vahvistivat näin ulkomailta 
tuontitavaroiden hinnoissa 
maahamme tunkeutuvaa inf
laatiota. Kehityksen hillitse
miseksi myös meillä käytettiin 
sekä raha- että talouspoliitti
sia keinoja. Suomen Pankki 
nosti kesäkuussa korkokantaa 
1 V2 % -yksiköllä sekä edellyt
ti kulutustavaroiden tuonnin 
supistamista. Myöhemmissä 
suosituksissa kehotettiin raha

laitoksia supistamaan myös 
rakennustuotantoon suuntau
tuvaa luotonantoa.

Suomen talouselämän vas
taisen kehityksen kannalta 
tehtiin merkittävä päätös va
paakauppasopimuksen solmi
misesta Euroopan Talousyh
teisön E E C :n  kanssa. Sopi
mus astui voimaan 1. 1. 1974. 
Kauppapoliittiseen kokonais
ratkaisuun kuului myös 14. 7. 
1973 voimaantullut Suomen 
ja SEV-maiden keskeinen yh
teistyösopimus.

Vuoden 1973 aikana tapah
tui lukuisia ja suuria valuutta
kurssien keskinäisiä muutok
sia. Nämä valuuttakurssien 
muutokset vauhdittivat omal
ta osaltaan edellä selvitettyä 
maailmanlaajuista inflaatiota 
mutta tasoittivat myöskin toi
votulla tavalla maksutasetilan
netta. Raakaöljyn kaikkien 
tuntemat hinnankorotukset 
uhkaavat kuitenkin jälleen jär
kyttää saavutettua tasapainoi
sempaa maksutasetta.

Tuotanto ja työllisyys

Kokonaistuotanto Suomes
sa kas voi viime vuona n. 5 96, 
mikä on n. 2 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Teol
lisuustuotannon kohdalla kas
vu oli varsinkin alkuvuodesta 
viimevuotista hitaampaa ja 
loppuvuodesta kehitystä hi
dasti sekä työvoima- että raa
ka-ainepula. Edelleen kasvu 
tuotannon eri aloilla oli mää
rällisesti hyvin epäyhtenäi
nen. Puu ja paperiteollisuus 
ylti lähes 10 96: n kasvuun 
kun sen sijaan edellisenä 
vuonna menestynyt metalli
teollisuus jäi n. 4 96 :n lisäyk
seen.

Kesäkuussa päättyneenä 
h^kkuuvuotena markkinahak- 
kuiden määrä oli 33,9 milj. 
m3. Tulos jäi noin 2,5 milj. 
m3 eli 7 96 edellisen hakkuu- 
vuoden tulosta pienemmäksi

huolimatta tukkipuun hakkui
den tuntuvasta kasvusta. V ii
me vuoden loppupuolella hak
kuut jossain määrin vilkastui
vat edellisestä vuodesta ja 
metsäkauppoja on tehty sel
västi aikaisempaa runsaam
min. Hakkuuvuonna 1972 —  
1973 kantohinnat nousivat 
9 % .  Kantohintojen nouseva 
kehitys jatkui myös vuoden 
loppupuoliskolla.

Leipäviljasato oli määräl
tään lähes 600 milj. kg eli 
hieman suurempi kuin edelli
senä vuonna. Kuivan kesän 
johdosta maatalouden koko
naissadon määrä supistui jon
kin verran. Laadullisesti sato 
sen sijaan oli merkittävästi 
parempi kuin vuonna 1972. 
Määrällistä supistumista ta
pahtui lähinnä perunan, hei
nän ja rehuviljan kohdalla. 
Maidon tuotos viime vuonna 
oli 3094 milj. litraa eli 3 % 
vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Markkinoille tullut 
lihamäärä puolestaan supis

tui 5 96 ollen kertomusvuon
na 227 milj. kiloa.

Kokonaistuotannon kasvua 
on etenkin maan eteläosissa 
rajoittanut tuntuva työvoima
pula. Alueellinen tasapainot
tomuus ilmenee kuitenkin sii
nä, että kehitysalueilla on 
edelleen laajaa työttömyyttä. 
Vuoden loppupuolella oli 
työttömiä työnhakijoita run
saat 40.000. Vuoden keski
määräinen työttömyysaste oli
2,4 96 eli hieman alhaisempi 
kuin vuonna 1972, jolloin 
vastaava prosenttiluku oli 2,6.

Ulkomaankauppa

Ulkomaankaupan arvoa 
kasvatti lähinnä hintojen nou
su. Määrällisesti sen sijaan 
vienti kasvoi hyvin vähän. 
Tavaranviennin määrä lisään
tyi viime vuonna 4 —  5 % 
kun sen sijaan viennin arvo 
lisääntyi 21 96. Tavarantuon- 
nin arvo lisääntyi 26 96, josta 
määrällistä lisäystä noin puo-
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let. Keskimääräinen vientihin
tojen nousu oli 15 %  ja 
tuontihintojen nousu 10 %.  
Edullisesta hintakehityksestä 
huolimatta kauppataseen ali
jäämäksi muodostui 1 928 
milj. markkaa, mitä suurem
paa alijäämää kauppatasees
samme ei ole koskaan aikai
semmin ollut. Edellisen vuo
den vajaus oli 1.025 milj. 
markkaa.

Viennin arvo oli 14.607 
milj. markkaa sekä tuonnin 
arvo 16.535 milj. markkaa. 
Tuonnista oli investointitava
roiden osuus 23 %.  Puuhun 
perustuvien tuotteiden osuus 
kokonaisviennistä oli viime 
vuonna 52,5 %.

Rahamarkkinat

Koko viime vuoden ajan, 
mutta erityisesti alkuvuodes
ta, olivat kansainväliset raha
markkinat suhteellisen epäva
kaat. Tällä on ollut omat hait
tavaikutuksensa myös edellä 
käsiteltyyn vientikauppaam
me, mutta se on myös suora
naisesti vaikuttanut omiin ra- 
hoitusoloihimme. Korkea kor
kotaso ja valuuttakurssien 
epävakaisuus ovat merkinneet 
sitä, että maamme ulkomainen 
luotonotto jäi viime vuonna 
suhteellisen vähäiseksi.

Kotimaisten rahamarkki
noiden kannalta viime vuosi 
oli varsin tapahtumarikas, 
jonka kuluessa rahapolitiikan 
keinoja käytettiin useampaan
kin otteeseen pyrittäessä vai
kuttamaan muiden talouspo
liittisten toimien ohella yli
kuumenneeseen suhdanneke
hitykseen ja maan ulkomaisen 
maksutaseen korjaamiseen.

Suhteellisen keveänä alka
nut rahamarkkinavuosi päät
tyi erityisen kireään rahatilan
teeseen. Rahoitushuoltoon 
vaikuttaneista tekijöistä todet
takoon jo alkuvuodesta alka
nut kauppataseen vajauksen 
nopea kasvu. Tuontienem- 
myys oli rahoitettava suureksi 
osaksi valuuttavarantoon tur
vautuen, mikä välittömästi ki
risti rahoitustilannetta. Hinto
jen nousu hidastutti osaltaan 
pankkisäästämistä kokonai
suudessaan.

OttolainauSkasvun hidas
tuessa luotonkysyntä elinkei
noelämän piirissä kuitenkin 
jatkuvasti kas voi. Markkina
näkymät olivat edelleen suh
teellisen hyvät ja kauppapo
liittiset ratkaisut laajensivat 
niitä edelleen. Yritysten in
vestointitarve voimistui, kos
ka tuotantoedellytyksiä oli ai
hetta parantaa uusia olosuh
teita vastaaviksi. Pankeille tä

mä merkitsi suurelta osalta 
aikaisemmin annettujen luot- 
tolupausten täyttämistä. Ra
halaitosten oli näissä olosuh
teissa turvauduttava yhä run
saammin keskuspankkiluoton 
käyttöön, huolimatta siitä, 
että se kiintiöiden ylittämisen 
johdosta nousi useille liike
pankeille varsin kalliiksi. Lisä- 
korkoineen pankit maksoivat 
keskuspankkiluotosta jopa 
13 V4 % : n  korkoa. Pankkien 
keskuspankkiluottokiintiö oli 
syyskuusta alkaen 1.550 milj. 
markkaa, mutta pankkien 
käyttämät luotot ylittivät lä
hes poikkeuksetta jo kesä
kuukausista alkaen 2 mrd. 
markan määrän, lähenivätpä 
vuoden lopulla 3 mrd. mar
kan tasoa.

Rahalaitosten ottolainaus- 
tulos vuodelta 1973 jäi suh
teellisen heikoksi. Kaikkien 
rahalaitosten ottolainaus ylei
söltä kasvoi yhteensä 3 850,1 
milj. markkaa eli 15,6 %.  
Edellisenä vuonna ottolainaus 
oli kasvanut 18,2 %.  Raha
laitosten ottolainaus yleisöltä 
oli vuoden lopussa 28.553,7 
milj. markkaa.

Rahalaitosten antolainaus 
yleisölle kasvoi viime vuonna 
5 591,8 milj. markkaa eli
24,4 %.  Antolainaus kokonai
suudessaan oli 28 489,5 milj. 
markkaa. Antolainauksen 
enemmyys kasvoi vuoden ai
kana 1 741,7 milj. markkaa.

Rahamarkkinavuodelle 1973 
oli edelleen ominaista kehi
tyksen erilaisuus sekä alueit
tain että pankkiryhmittäin. 
Osuuspankkijärjestölle vuosi 
oli kuitenkin varsin menes
tyksellinen. Osuuspankkien 
ottolainaus yleisöltä oli vuo
den lopussa 1973 5 534,5 
milj. markkaa, jossa oli kas
vua 811,2 milj. markkaa. Var
sinaiset talletukset olivat vuo
den lopussa 5 238,5 milj. 
markkaa kasvun ollessa 16,4 
%.  Vuoden lopussa oli shek
kitilien määrä 296,0 milj. 
markkaa ja kasvu vuoden ai
kana 32,4 %.  Koko ottolai
naus kasvoi 17,2 %.

Osuuspankkien antolainaus 
yleisölle oli vuoden lopussa 
valtion varoista myönnetyt 
lainat mukaan lukien 5 316,8 
milj. markkaa. Lisäys edelli
sestä vuodesta oli 18,6 %.

Hyvän ottolainauskehityk- 
sen johdosta osuuspankkijär
jestön maksuvalmius säilyi 
koko vuoden hyvänä. Osuus
pankkien Keskuspankki Oy:n 
luotto Suomen Pankista py
syi sille asetettujen kiintiöi
den rajoissa, eikä O K O  näin 
ollen joutunut maksamaan tä
män johdosta lisäkorkoja.

Varastettu pyörä

Kun pitkin santasarkaa tassutteli Aatu 
ei ollut korkealla hällä mielen laatu.
Oli varkaat Aatun pyörän kähveltäneet 
ja sen tosiseikan jälleen osoittaneet 
kapine kuin tärkeä on pyörä maalla 
ei kukaan ilman sitä olla saata.
Meni kauppaan meijeriin tai postin hakuun 
oli pyöräst käyttäjälle aina suuri apu.

Tuli rovastikin vastaan erään kerran 
ja tielle pysähtyi hän hetken verran, 
ja jo kaukaa hoikkasi hän tervehdyksen 
samalla tuoden esiin suuren ihmetyksen: 
pyörällä olette ain liikkeet ollut 
miks Teistä nyt jalkamies on tullut?

Vei varkaat pyöräni, se harmin paikka.
Pois antanut en sitä olis vaikka.
Se hyvä vielä, sit en kehu suotta 
mua palvellut se olis vielä monta vuotta.

Mä mitä seurakunnastani nyt saan kuulla 
tääl piru melskannut on, niin voi luulla.
Vaan kun päästään tästä sunnuntaihin asti 
tukistan mä heitä oikein sivakasti.
E i yhtään armoa saa peijoonit nuo multa, 
kun saarnaan heille lain ja rangaistuksen tulta!

Siis kirkkoon tullessanne ensi sunnuntaina 
tää neuvoni on syytä tarkkaan mieleen painaa: 
Sivupenkistä Te paikka ottakaatte 
ja sieltä seurakuntaa tarkoin seuratkaatte.
Mä luulen, naama paatuneenkin silloin elää, 
kun varkaan omatunto saarnastani herää.

Työpäiviin päästy oli jälkeen sunnuntain 
ja arkitoimet jatkuivat niinkuin ain.
Oli rovastikin kävelyllä kaunihilla säällä
kun häntä vastaan huristeli Aatu  —  pyörän päällä.

Kas! hyvää päivää ystäväni Aatu!
Sepä hauskaa et pyöräkin jo takaisin on saatu.
Saarnain auttoi, siit ei ole epäilystä 
mutta kaipaan sentään tarkkaa selostusta 
miten kaikki käynyt on niin mukavasti, 
et pyöräkin on tullut ihan kotiin asti.

Mä menin kirkkoon neuvojenne mukaan, 
valitsin paikan, jost ei piiloon jäänyt kukaan.
E i silloin kirkos kukaan vedellytkään unta 
kun sapiskaa sai Teiltä koko seurakunta.

Vaan ette päässyt vielä seitsemänteen käskyyn asti 
kun pelästyin mä ihan kamalasti.
Käskyn kuudennen kun rikkojille 
heilutitte ruoskaa synnin rangaistuksen 
kovin nolon tein mä silloin oivalluksen, 
joka häpeillen nyt täytyy Teille myöntää.
O m i l  t j ä i  j i l  t, tyhjin kumein, sain pyörän kotiin työntää.

Toivoo —  Tapani



N:o 1 —  Huhtikuu 1974 K O S K E L A I N E N 3

Aulis Oja

Vanhin asiakirjatieto Kosken kylistä

Olen Kosken seurakunnan 
historiassa (1 9 4 9 ), Karmais
ten historiassa (1 9 5 7 ), Mart
tilan historiassa (1959 ) ja 
Tarvasjoen historiassa (1971) 
maininnut, että vanhan Mart
tilan pitäjän kylistä esiintyvät 
tallella olevissa asiakirjoissa 
ensimmäisen kerran Koskelta 
Värmälä noin vuonna 1476, 
Karinaisista Kairnainen ja 
Kiukainen vuonna 1513, 
M arttilasta Heikola vuonna 
1453 sekä Tarvasjoelta Juva, 
Kankare, Karhula, Killala ja 
Suitsula vuonna 1464. Nyt on 
kuitenkin ruotsinmaalainen 
professori Jan Liedgren jul
kaissut aikakauslehdessä His- 
torisk Tidskrift för Finland 
1973 (s. 183— 184) Ruotsin 
valtionarkistosta löytämänsä 
asiakirjan vuodelta 1420, jos
sa jo mainitaan joukko Mart

tilan pitäjän kyliä. Asiakirja 
on suomennettuna seuraavan
lainen:

»Tietäköön jokainen, joka 
tämän kirjeen kuulee tai nä
kee, että minä Ruskon pitä
jässä asuva Pietari Halo tun
nustan tällä avoimella kirjeel
läni, että vaimoni veli Olavi 
Laurinpoika ja hänen orpa
nansa Niilo Paavalinpoika 
ovat valtuuttaneet minut myy
mään Marttilan pitäjän Prun- 
kilan kylässä sijaitsevan talon, 
jonka vaimoni Valpuri sekä 
sanotut Olavi Laurinpoika ja 
Niilo Paavalinpoika ovat pe
rineet isoäidiltään, Paavalin 
äidiltä, Jum ala hänen sieluaan 
armahtakoon. Tämän edellä 
mainitun talon olen heidän 
suostumuksellaan myynyt 
Matti Prungille kaikkine van
hoine tiluksineen 50 markal

la, josta summasta sanottu 
Niilo Paavalinpoika on saanut 
25 markkaa sekä vaimoni ja 
hänen veljensä 25 markkaa. 
Sen johdosta luovutan vaimo
ni Valpuri Laurintyttären se
kä Olavi Laurinpojan ja Niilo 
Paavalinpojan ja heidän peril- 
listensä puolesta edellä mai
nitun Prunkilan talon Matti 
Prungille ja hänen perillisil
leen ikuiseksi omaisuudeksi. 
Taloon ovat antaneet lain
huudatukset ja kiinnekirjan 
lautamiehinä seuraavat kaksi
toista talollista: Patakosken
Lauri, Hongiston Antti, H a
likkolaisten Pietari, Koivuky
län Heikki, Karvelan Maunu, 
Suutarlan Heikki, Vättilän 
Tuomas, (Rekoisten) Heikki 
Korkianpoika, Lauri Martin- 
poika, (H orristen) Pietari 
Tahi, Pitkä-Pietari ja Mäen-

taan Heikki sekä tuomarina 
Pietari Tuori. Varmemmaksi 
vakuudeksi Dyydän rehellisiä 
miehiä, kihlakunnantuomari 
Hakan Frilleä ja Hakan Djäk- 
niä ripustamaan sinettinsä tä
hän kirjeeseen, koska itselläni 
ei ole sinettiä. Kirjoitettu Tu
russa Herran vuonna 1420 
kunniakkaan Pyhän Neitsyen 
Maarian syntymäpäivän jäl
keisenä päivänä ( =  syyskuun 
9 päivänä).»

Niin kuin näkyy, tässä yli 
550 vuotta vanhassa asiakir
jassa esiintyvät Kosken kylis
tä Patakoski, Hongisto, H a
likkolainen ja Koivunkylä, 
Marttilan kylistä Prunkila, 
Karvela, Vättilä ja Rdkoinen, 
Karinaisten kylistä Suutaria 
sekä Tarvasjoen kylistä Horri- 
nen ja Mäentaka.

Kun Vampulan pojat nukkuivat

Sodan ajalta muistan sel
laiset »nukkumatit» kun 
Ojanperä, Keipi ja Kaunis- 
maa Vampulasta joilla nukku
minen oli herkässä. E i siinä 
paljoa taukoa esim. marssien 
aikana tarvinnut olla kun var
sinkin Kaunismaa jo oli täy
dessä unessa. Hyvä ominai
suus sodan aikana mutta, ker
roinpa erään tapauksen jolloin 
Vampulan poikien nukkumi
sen tähden olisi ollut, jos po
jat olisivat saaneet rauhassa 
nukkua ehkä kohtalokkaat 
seuraukset. —

Nämä pojat joutuivat Kos
ken komppaniaan silloin, kun 
siitä Lastujärvellä yritettiin 
tehdä sissikomppania. H aus
koja poikia muuten, ja oltiin 
samassa ryhmässäkin vähän 
aikaa. Komppania joutui Viel- 
järveltä lähtemään 5. 8 .-41.

Kolmas joukkue, johon kuu
luin joutui perustamaan kent- 
tävartion 8 km päähän siitä, 
mihin muu osa komppaniasta 
jäi. Kenttävartiosta taas lähe
tettiin aliupseerivartio synk
kään korpeen kahden kilomet
rin päähän keskelle vihollisen 
partioimaa viidakkoa, sinne 
jouduin minäkin neljännen 
ryhmän mukana. Sinne johti 
kenttävartiosta 'kiemurteleva 
viidakkopolku joka mutkitteli 
lepikossa ja jossa vihollinen 
voi tulla vastaan yllättäen.' 
Sen polun varrella oli vähä- 
nen puro, josta otimme juo
ma vetemme.

6. 8. 4 ryhmä joutui siis sen 
aliupseerivartion perustamaan, 
se perustettiin sen viidakko- 
polun lähelle pienelle kum
mulle ja siihen hiekkaan kai- 
voimme ampumakuopat jo

kaiselle omansa ja pikakiväril- 
le vähän suuremman. Samana 
päivänä satoi hurjasti ja kas
tuimme likomäriksi koska sii
nä ei ollut suojaa. Mutta kent
tävartiosta tuli illalla vaihta
maan Sipilän ryhmä, ja me 
pääsimme kenttävartioon kui
vaamaan vaatteitamme. Näin 
jatkuivat vaihdot, eikä aliup- 
seerivartiossa tapahtunut mi
tään erikoista, vihollinen ei 
sattunut paikalle.

Mutta 9 päivä puolenpäi
vän aikaan joutui vuorollaan 
taas 4 ryhmä vartioon. Satoi 
iltapäivällä kovasti ja taas kas
tuimme pahan kerran. Itsel
läni oli jostain »pihistetty» 
ryssän mantteli, joka oli pak
su ja se ei kastunut sisäpuo
lelta. Alik. Tuominen, joka oli 
»poppoon» päällikkö määräsi 
minut sijaisekseen ja lähti

itse alik. M. Mikkolan kans
sa kenttävartioon, pojat kas
tuivat sateessa pahiten päiväl
lä. Aliupseerivartio jäi vajalu- 
kuiseksi, meitä jäi vain 5 poi
kaa, 3 Vampulan poikaa, so- 
tam. Simola ja minä. Koska 
tiesin Vampulan poikien her
kästi nukkumisen niin ajatte- 
lin, että pannaas pojat ilta
yöstä vartioon me sitten jat
kaisimme loppuyön Simolan 
kanssa. Sovittiin, että Kaunis- 
maa aloittaa, sitten jatkaa 
Ojanperä ja sitten Keipi.

Hämärän tullessa Kaunis- 
maa kömpi ampumakuoppaan 
pikakiväreineen, muista kuo
pista 5 m edessä Itä-Karjalas- 
sa tulee pimeä 1 tunti aikai
semmin kun Koskella ja sil
loin 9 pv elokuuta 1941 se 
tuli vielä aikaisemmin koska 

jatkuu siv. 4
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Takana 14 koskelo is vuotta

Heinäkuun lopulla A. D. 
1973 oli Kosken T.I. kunnal
lisen keskikoulun johtokun
nan jäseniä ja kunnan edus
tajia kokoontunut Kestika- 
raan toteamaan ko koulun 
johtajan vaihtumista. Rehtori 
Anna-Liisa ja koulutoimentar
kastaja Torsten Silvola saivat 
kiittää kuntien edustajia huo
maavaisuudesta, jota saivat 
osakseen niin aineellisessa 
kuin henkisessäkin muodossa. 
Lähtijät ilmaisivat ajatuksiaan 
mm. seuraavin sanoin.

Meillä oli ilo opettaa tasa
painoisia maaseudun lapsia, 
pääasiassa koskelaisia, martti- 
lalaisia ja melliläläisiä oppilai
ta. Sen jälkeen kun alkukan
keuksista oli päästy, he alkoi
vat tehdä tunnollisesti työtä. 
Ahkeruuden myötä alkoivat 
myös ylioppilaskirjoitustulok- 
set kohota nopeassa tahdissa. 
Vuosikaudet ovat nämä tulok
set kuuluneet maan parhaim
piin niin tason kuin kärjenkin 
osalta. Oppilaat havaitsivat, 
että lujalla työllä keskinkertai- 
nenkin pääsee hyviin tulok
siin. Niitä oppilaissamme oli 
varmasti suuri osa, koska mi

tään oleellista karsintaa ei 
suoritettu. Tietysti oppilais
samme oli myös useita meitä 
älykkäämpiä. Erikoisesti läm
mitti mieltämme kuitenkin se, 
että nimenomaan vähävarais
ten kotien lapset oivalsivat 
opiskelun erinomaiseksi eteen
päin viejäksi. Heitä on jo mo
nilla vastuunalaisilla paikoilla.

Yhteistyö koulun johtokun
tien kanssa oli miellyttävää ja 
antoisaa. Johtokuntien jäsenet 
olivat avarakatseisia ja valis
tuneita kansalaisia, jotka ei
vät kaikkiin pikku seikkoihin 
takertuneet. Myös opettajato- 
verit. koulun palveluskunta, 
oppilaiden vanhemmat ja ih
miset yleensä olivat miellyttä
viä tuttavuuksia.

Meiltä kului täällä 14 vuot
ta. Kehityspsykologit jakavat 
joskus ihmisiän 7-vuotisjak- 
soihin. Ensimmäinen niistä 
päättyy kouluun menoon, toi
nen murrosiän alkamiseen ja 
kolmas täysikasvuisuuteen. 
Me vietimme täällä elämäm
me 5. ja 6. seitsenvuotisjak- 
son. Ne olivat meille merkit
tävät, ehkä elämämme mer
kittävimmät. Me lausumme

tästä ajasta parhaat kiitokset 
sekä ystäville että vastustajil
le. Ystävät ovat välttämättö
miä, vastustajat eivät. Viime 
mainittujenkin olemassaolo 
koitui kuitenkin pelkäksi siu
naukseksi. He olivat kuin har- 
joitusvastustajia valmistaudut
taessa arvokilpailuihin. Kerto
kaa tämä heille, jos heitä vielä 
on.

Saimme jossain määrin 
osallistua paikkakunnan yh
distys- ja seuratoimintaan. 
Antoisimmat kanssakäymiset 
lähimmäisten kanssa tapahtui
vat tietysti koulun piirissä, 
mutta toiminta Lions- ja re
serviläisjärjestössä oli ja on 
yhä merkittävällä sijalla elä
mässämme. Kuoro työ ja erän
käynti antoivat oman virkistä
vän lisänsä. Avartavaa oli 
osallistua kunnallispolitiik
kaankin yksi vaalikausi ja sen 
jälkeenkin lautakuntatyöhön. 
Osuuspankin hallintoneuvos
ton kokoukset olivat hyödyl
listä koulutusta nekin. Paneu
tuminen Punaisen Ristin toi
mintaan alkoi voimaperäisesti 
Biafran keräyksen aikoihin. 
Mainituissa yhteyksissä tutus

tuimme moniin lähimmäisiin. 
Heille ja naapureille parhaat 
kiitokset menneestä ja menes
tystä tulevaisuudessa. Erityis
tä kiitollisuutta tunnemme 
johtokunnan puheenjohtajia, 
Hugo Siikarlaa ja Alpo Yli- 
Liipolaa kohtaan. Näiden li
säksi uskallamme (kiitollisuu
della mainita vain rovasti 
Normajan perheen, ettemme 
herättäisi kenessäkään mai
nitsematta jääneessä kateutta.

Me näimme Kosken kitu
van ja kuihtuvan mutta saim
me myös havaita sen virkisty
vän. Toivottavasti elinkeino
rakenteen monipuolistumises
ta ja uudesta maatalouden ke
hittämissuunnitelmasta on 
apua. Samaa menestystä toi
vomme myös muille koulu
piirin kunnille. Erikoisesti ha
luamme toivottaa menestystä 
keskikoulun ja lukion piirissä 
tehtävälle opetus- ja kasvatus
työlle. Ehkä me voimme vie
läkin jossain yhteyksissä pal
vella teitä.

Anna-Liisa & Torsten Silvola
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ilma oli pilvinen. Me muut 
ryhmän pojat kävimme kuop
piimme nukkumaan, koska 
kahteen vuorokauteen ei oltu 
nukuttu vähän vain oli tor
kuttu. Tuli täysi hiljaisuus ei 
kukaan puhunut sanaakaan, 
eikä Ivanselän kylän suunnal
takaan kuulunut ammuntaa.

Mikä kumma mahtoi olla, 
mutta minä en saanut unta 
silmääni vaikka olin tosiväsy- 
nyt ja uninen. Ehkä se johtui 
siitäkin, etten oikein luotta
nut Vampulan poikien hereil
lä pysymiseen. Ihmisellä pi- 
täis olla 5 aistia ja se, mitä 
sanotaan kuudenneksi aistiksi 
on ihmiseltä aikojen kuluessa 
»häipynyt» koska sitä ei enää 
ole sivistyneessä yhteiskun
nassa tarvittu. Luulenkin, että 
se oli juuri 6 aisti joka piti 
minua hereillä.

—  Kului tunti ja yhä olin 
hereillä, sitten kuulin Kaunis- 
maan kuopan suunnalta tasais
ta kuorsausta ja siitä tiesin 
että vartiomies on täydessä

unessa. Annoin pojan kuor
sata vähän aikaa ja huomasin, 
että kaikki muutkin nukkui
vat. Lopulta menin ja herätin 
pojan, eikä se meinannut ol
lenkaan uskoa kun sanoin, 
että hän nukkui.

Pantiin toinen Vampulan 
poika vartioon ja se oli Ojan
perä. Kaunismaa meni omaan 
kuoppaansa ja hetken kulut
tua valtava kuorsaaminen to
disti, että Kaunismaa oli vai
punut uudelleen unen helmoi
hin. Vaikka sanoin Ojanpe
rälle että pitää nyt pysyä val
veilla, niin hetken päästä 
Ojanperänkin pää painui alas 
poika nukkui, vaikka ei kuor
sannut, kuten Kaunismaa. 
Annoin pojan vähän aikaa 
nukkua ja menin sitten herät
tämään. Ojanperäkin väitti, 
ettei hän nukkunut mutta 
muuten vaan väsytti. Mutta 
minä muutin taas vartiomies- 
tä ja Keipi meni kuoppaan. 
Tähän saakka oli itseänikin 
kovin nukuttanut, mutta kun 
huomasin etteivät Vampulan

pojat pysy ollenkaan hereillä 
tulin ihmeen virkuksi minä 
en yksinkertaisesti uskaltanut 
nukkua, tiedä mitä tapahtuu.

Kun Ojanperä pääsi vartio- 
tuuriltaan niin poika nukkui 
heti. —  Keipi jaksoi hereillä 
pitenpään kun muut, mutta 
hiljaisuus petti lopulta pojan 
ja yleinen kuorsaus alkoi.

Kello oli 2 yöllä. Tunsin 
itseni uniseksi, mutta en us
kaltanut nukkua jokin voima 
kielsi minua siitä. Päätin he
rättää Simolan vartioon, kos
ka luotin poikaan enemmän 
kun Vampulan poikiin, van
notin että pysy nyt hereillä 
kun »pom o» aikoo nukkua. 
Keipi kömpi pois vartiokuo- 
pastaan ja Simola astui tilalle. 
Hetken päästä nukkuivat 
kaikki Vampulan pojat ja 
kuorsasivat että jyrisi. Sanoin 
Simolalle että aijon ennen 
nukkumistani keittää saikat, 
nukkuu sitten paremmin. Sain 
puolimärät oksat palamaan lä
heisessä kuopassa ja veden 
kiehumaan pakissa. Olin juuri

kaatamassa saikkalehtiä pak
kiin kun Väinö kuopastaan 
hiljaa mainitsi nimeäni ja al
koi samalla hurjasti ampua 
pikakivärillä polun suuntaan. 
Kaikki hyppäsimme kuop
piimme ja Vampulan pojatkin 
heräsivät. Vihollinen huuteli 
huonolla Suomen kielellä että 
älkkä ampuka, olemme Suo
malaisia. Mutta me tulitim
me vaan kiivaasti. Vihollisen 
puolella rähistiin ja huudel
tiin kovin sekä ammuttiin ki- 
väreillä että automaattiaseil
la, osumia eivät sentään saa
neet. Ammunta jatkui kiivaa
na puolisen tuntia molemmin 
puolin, mutta sitten rupesi 
meiltä paukut loppumaan ki- 
vääreihin ei ollut kun muu
tama ja pikakivärissä oli muu
tamakin lipas ammuttu ja vii
meinen oli menossa. O li klo 3 
aamulla, mutta vielä melko 
hämärää. Koska meillä oli 
määräys perääntyä kenttävar- 
tioon. kun ei muuta enää voi
da tehdä, päätettiin »sotaneu- 
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Kansanperinteitä Koskelta

R a v u s t u k s e s t a
Paimionjoessa ja sen sivu

haarassa Vähäjoessa oli ennen 
rapuja, siinä vuoden 1928 
paikkeilla. Niitä oli niinkin 
paljon, että kaksi perunakop- 
paa tuli joskus. Näissä samois
sa perunakopissa ne sitten 
huuhdeltiin ja sitten keitettiin 
isossa padassa tulipunaisiksi.

V. 1938 tuli rapurutto, jo
ka tappoi kaikki. Joissakin 
paikoin lie rapuja istutettu, 
mutta Koskella ei muisteta 
niin tehdyn.

V. 1945 Kerkolanjärvellä, 
Someron puolella, oli vielä 
rapuja. Niitä pyydettiin lipol
la asettamalla kukonpojan- 
lihaa syötiksi. Lippo asetettiin 
veteen. Sitten hiivittiin lipon 
luokse. Tämä tapahtui yöllä. 
Rannalle tehtiin nuotio, jolla 
ravut keitettiin ja syötiin sit
ten.

Toinen tapa pyytää rapuja 
oli, että asetettiin kepinpää- 
hän kukonpoikaa, mieluiten 
vielä kukonpojanpää, jota ra
vut tulivat syömään. Sitten 
haavin kanssa koukattiin ve
den alle ja saatiin ravut haa
viin.

Rapupyydyksiä oli yleensä 
taloissa. Pyydykset keitettiin 
ennen käyttöä, ettei rutto 
tarttunut. Pyydyksistä oli 
vanhin käytössä haavi, sitten 
vasta lippo. Myöhemmin ru
vettiin sytyttämään nuotio 
vielä, että ravut näkivät syö
tin paremmin.

Ravustusta harjoitettiin 
vilkkaimmin vuosisadan vaih
teessa, koska silloin vielä oli 
rapukanta runsas joessakin. 
Vanhat vaarit aikansa kuluksi 
ravustivat ja pikkupojat olivat 
mukana ihmettelemässä. Myös 
rakastavaiset tekivät retkiä 
Kerkolan järven rannalle ja 
ohjelmanumerona oli usein ra
vustaminen. Perälässäkin on 
sellainen valokuva, joka on 
otettu syksyllä joskus elo
kuussa vuonna 1937, jolloin 
kymmenkunta naapurikylien, 
Tapalan ja Hongiston, poikaa 
ja tyttöä oli koko yön Kerko
lanjärvellä ravustamassa.

Rapuja kuljetettiin peruna- 
kopassa, joka vietiin kellariin, 
jotta ravut vähän kangistui

vat. Ravut valmistettiin siten, 
että ensin laitettiin suolavesi 
kiehumaan ja sitten kaadettiin 
ravut pataan. Äitini (1892'—  
1963) kertoman mukaan ra
vustus oli yleisesti harrastettu 
vanha tapa, koska rapuja oli 
silloin paljon. Täten saatiin 
myös juhlaa köyhien torppien 
ruokalistaan. Ravut syötiin 
sellaisenaan, ilman mitään li
säkkeitä. Vain juomista oli ja 
se oli sahtia tai kotikaljaa. 
Äitini, joka pikkutyttönä ker
toi kovasti käyneensä ravus
tamassa, kertoi, että oli tär
keätä ottaa selässä olevista 
kiivistä kiinni, muuten rapu 
puree sormen poikki.

Sananparsista on paikka
kunnalla käytetty ainakin kah
ta rapuun liittyvää: »Menee 
takaperin kuin krapu», joka 
saattoi tarkoittaa, että menes
ty i huonosti. »O n punainen 
kuin keitetty krapu» tarkoitti, 
että joku oli nolo tai häpeis
sään.

Sodan jälkeen 15 vuoteen 
ei kukaan ravustanut eikä pu
hunut ravuista. Nykyään ei 
niitä saa edes paikkakunnan 
ravintolasta ravustuksen ai
kaan.

R u o k a k e l l o i s t a
Yleensä niitä nimitettiin 

vellikelloiksi. »Siäll soitetaan 
taas sitä vellikelloo», sanot
tiin.

Ruokakelloja muistetaan 
olleen Kosken kartanossa, Lii- 
polassa, Sorvaston Ali-Matti- 
lassa ja Hongiston Purhaalla. 
Siis niitä ei torpissa ollut, 
vain kartanossa ja isoissa ta
loissa.

Kello oli asetettu sivura
kennuksen tai ulkorakennuk
sen katolle. Vain Purhaalla se 
oli päärakennuksen päällä ka
toksen alla. Sitten se oli vielä 
päädyssä ja sitä päätyä pitkin 
tuli alas naru, josta sitä soi
tettiin.

Kello oli valettu metalli- 
kello, joka kuului hyvin 
kauas, naapureillekin. Kellot 
hankittiin vaskenvalajilta eli 
vaskisepiltä. Tarvasjoella on 
talo nimeltä Pelttari, joka tar
koitti vaskenvalajaa (ruotsik
si gelbgjutare 5 ) .  Siis talon

nimiäkin on niiltä ajoin. 
Myös Loimaalla esiintyy Pelt- 
tari-nimi.

Sisäkkö tai ruoanlaittaja 
soitti kelloa. Emäntä oli ar
vossa ja katsottiin hänen ar
volleen alentavaksi e.m. työ. 
Kuulin sanottavan, että esim. 
»Kartanon frouva ei ollu ikän 
vellikellon naruss».

Kelloa soitettiin aamulla 
kahdeksalta, koska mentiin jo 
neljältäkin töihin, niin kah
deksalta piti jo tulla syömään 
»aam ulist». Lisäksi kelloa soi
tettiin »päivälisell», siinä 12 
— 13 välillä ja illalla työn lo
pettamisen merkiksi. Vuoden
ajoista kesällä vain soitettiin, 
koska silloin työväki oli kau
kana olevilla pelloilla töissä.

Kellojen äänissä oluin kuu
levinaan erilaisia lauseita. Me 
lapset matkimme sitä: »Tul 
vellill, tul vellill», kertoi 
Hongiston Purhaan tytär, 
maist. Maire Puras. Myös 
saattoi olla useampi kello ja 
toisesta oltiin taas kuulevi
naan lause: »Torpparit vesi- 
vellille, torpparit vesivellil- 
le !»  Myös joku tunsi soittajan 
kellon käsittelystä. Niinikään 
oli erilainen soitto kahville ja 
syömään.

Kosken kartanossa muiste
taan vellikelloa käytetyn toi
seen maailmansotaan asti. 
Hongiston Purhaalla joku 
muisti kuulleensa kellon vielä 
vuonna 1928. Täällä luovut
tiin kellon käytöstä siksi, kun 
pellot olivat niin kaukana, 
ettei kello kuulunut. Muuten 
vellikellon käytöstä luovuttiin 
taskukellojen yleistyttyä.

Kun pellot olivat kaukana 
tai kun ei ollut vellikelloa, 
niin muina ruokamerkkeinä 
käytettiin m.m. huhuilua: fiu 
—  fiu tai huu-uu, huu-uu. 
Toisin paikoin ripustettiin 
pyyheliina johonkin tiettyyn 
paikkaan, esim. ikkunaan.

O m p e l u k o n e i s t a
Paikkakunnalle hankittiin 

ensimmäiset ompelukoneet 
siinä vuosisadan vaihteessa. 
Ne ostettiin kulkukauppias 
Juslinilta, joka tunnettiin pu- 
kinparrastaan.

Yleisimmät merkit olivat

Singer, Husqvarna ja Nau- 
mann. Myös sellainen nimi 
kuin Köhler muistetaan näh
dyn. Koneet olivat käsin vei
vattavia. Pyörän päässä oli 
veivi. Kone nostettiin pöydäl
le ja siinä veivattiin ja ommel
tiin.

Koneita hankkivat ensim
mäisinä ompelijat ja suutarit. 
He toivat sen mukanaan, kun 
tulivat taloon töihin. Maist. 
Maire Puras muistaa, että 
Töykkälän Iita tuli koneineen 
tekemään pukuja Vanhanlin- 
nan mamman hautajaisia var
ten ja mamma kuoli noin 
1905— 06.

Yhteisen ompelukoneen 
saattoivat omistaa sukulaiset. 
Käyttöoikeudesta ei ole tie
toa. Perheeseen tai ompelu- 
koneyhtiöön kuulumattoman 
ei annettu ommella koneella.

Poljettavat ompelukoneet 
^yleistyivät paikkakunnalla 
1924 paikkeilla. Silloin näkyi 
käytössä Singer- j a Husqvarna- 
merkkejä. Itä-Suomessa lie
nee ollut käsinkierrettäviä 
vielä 1944, koskapa siirtolai
set toivat muutamia muka
naan. Eräs Ensosta tullut 
mies kertoi, että vaimo käski 
muuttokuormaan laittaa myös 
ompelukoneen, mutta hän 
vastasi: »Konekiväärin ottai
sin, mutten käsinkierrettävää 
om pelukonetta!» Joku lie kui
tenkin ottanut, koska ainakin 
pari sellaista tiedetään tuodun 
tuolloin paikkakunnalle.

Lasten leikkiompelukoneita 
ei täällä muisteta nähdyn. 
Sähkökäyttöiset koneet tuli
vat käyttöön vasta n. 10— 15 
vuotta taaksepäin. Käyttö ei 
pitkään aikaan yleistynyt, sillä 
paitsi että koneet olivat uu
tuuksina kalliita, kaikki eivät 
niitä uskaltaneet käyttää. 
Vanhat mummot eivät osaa ja 
uskalla vieläkään. Mieluum
min ompelevat käsin tai jos 
haluavat jotain uutta vaatet
ta, vievät kyläompelijoille, 
joita sentään vieläkin löytyy.

Anja Välimäki

( lähetetty Seurasaari-säätiön 
kansanperinteen keruukilpai
luun tammik. -74)
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Valittuja paloja nuoriso- 
ohjaajan päiväkirjasta

Voihan taas hyvin ryhtyä 
tekemään pieniä matkamer- 
kintöjä. Onhan mielenkiin
toista vertailla menneen ajan 
houkkamaisia (mutta ah niin 
ihania houkkamaisuudessaan!) 
vuodatuksia ja näitä varttu
neen iän asiallisenkuivia yh
teenvetoja. . .

Olen siis täällä Koskella 
nyt nuoriso-ohjaajana. Elämä 
alkaa pian olla enemmän asi
oita kuin tunteita, —  ehkä 
enemmän asioita kuin ihmisiä
kin. Älyllisyys voittanee tilaa 
emotionaalisuudelta ( mieliku
vituksellisuudelta ). Olkoon 
sisin silti sopusuhtainen —  ei 
rujo puoleen tai toiseen.

11. 11. 71
Kapina kohoaa yhä uudes

taan rajusta sydämestäni —  
kapina, kun tuuli viuhtoo, 
kiskoo, iskee päin kasvoja, 
ivaa, kun en pääse eteenpäin, 
tahtoo kaataa ojaan. Mutta 
syvimmiltäni haluan tuulta, 
haluan taistella sen kanssa ja 
haluan tuntea huulillani voi
ton ylpeän maun. Yhä tekisi 
mieli syyttää Jumalaa katke
rasta lapsen uskon rikkomi
sesta, petetyistä lupauksista, 
valehtelemisesta. Yhä nauret
tava farssin tuntu hiipii sydä
meeni, kun ajattelen turhan 
typerää elämääni. Maailma on 
liian täysi. Das Jesus-Volk ist 
los. E i minua tarvita. Suoras
taan olen naurettava, kun pol
jen juhlallisena säitä uhmaten

kerhoihini hääräillen muuta
man pikkusielun kanssa, jois
ta yhtään en ole kyennyt sy
tyttämään, kun sitä vastoin 
Amerikassa ja muualla Jeesus- 
kansa sanoo »sim salabim !» ja 
heinää kaatuu. . . miestä kaa
tuu kuin heinää. . . Voi mi
kä kuvottava turhauma. Sit
ten haluaisin kostaa Jum alal
le hävitetyn elämäni rikinkat
kun. Haluaisin nauraa niin 
repivän ivanaurun, että täh
det sirpaleina suistuisivat si
joiltaan, tuhkana avaruuteen, 
tuhkana kuten minä ja minun 
elämäni.

16. 1. 72 
Tohvelini ovat kuin kaksi 

naista —  tai miksei miestä. 
Toisten ulkonäkö on arkisem
pi ja jopa rumahko, mutta nii
den suoma lämpö ja turvalli
suus on ihana; toiset ovat 
viehkeät ulkonäöltään pilkul- 
lisine reunuksineen ja haus- 
kankeltaisine väreineen, mut
ta niiden sisin on kovempi ei
kä myötäile hyväillen ja itsen- 
säantaen jalkaani.

3 . 6 .  72
Pojat minua eilen haukkui

vat Jumalan orjaksi, luullen 
pahastikin häpäisevänsä! (H e 
suuttuivat, kun kielsin pyyk
kinarussa roikkumisen.) Olin 
imarreltu moisesta nimestä.

Rippikoulun pito on iha
naa. En vaihtaisi mihinkään 
massaan maallista mammonaa

etuoikeutta puhua heille Kris
tuksesta, soittaa heille lauluja 
Hänestä, heidän Kuninkaas
taan. . . —  Filomeno, pesun
kestävä ääliö, laukaisi kosin
tansa. Ja  minä laukaisen kiel- 
teiseni enkä suinkaan millään 
pikku Daavidilla (-48, Jeru
salem ), vaan uusimmalla ame
rikkalaisella. . .

Omenapuut ovat nupulla. 
Kesä astuu välillä huoneeseen, 
nauraa kihertää ja lymyilee 
käytävään, aprikoi sormi kei
maillen suussa, tuliako vai 
sytyttääkö toistuvasti turha 
kaipuu. . .

Ei, minulla ei enää ole ym
pyröitä rikkiräjäytettäviksi. 
Jo  kauan sitten halkesivat 
niitten vanteet, ja olin vapaa 
ottamaan kaiken vastaan, vali
koimaan ja katsomaan kaik
kea. E i minulla ole mitään 
mökkiä, jonka romahtamista 
pelkäisin. Jo  kauan on asun
toni ollut mitaton avaruus.

5 . 6 . 7 2
Mutta tuo teennäisyys, mi

kä sisältyy ulkonaisen kauneu
den korostamiseen, tuo teen
näisyys räikeästi maalatuissa 
luomissa, suussa, poskissa —  
oi sitä sieluni vieroksuu, itse
korostusta sittenkin sieluni 
vieroksuu, tupakan lemua sie
luni vieroksuu. . . Enkä saa 
myöntää väärää todeksi, en 
saa kääntää aitoudelle, itsen
sä unohtavalle tunteelle sel
kääni ja muuttua käpertyneek
si minän mainokseksi.

Joskus tuntuu siltä, että 
koko maailma persialaisine 
maanjäristyksineen ja interna- 
tionaalisine juoppoineen ja 
biafralaisine nälänhätineen on 
minulle liian iso monttu nie
laistavaksi. Voisin karjua suu
rimpaan ääneen.

15. 6. 72 
Päivä oli tyyneydentäysi ja 

juovuttava —  täynnä rakkaut
ta, rakkautta, täynnä iloa. . . 
Kaikki hyväksyivät minut! 
Kaikki vastasivat rakkautee
ni! Ja  olen liitänyt kuin lintu, 
olen riemuinnut kuin taivaas
ta juopunut pääskynen, olen 
ollut elämästä humalassa, hu
malassa!

22. 12. 72
Vaikka tällä hetkellä en ole 

tuskan enkä riemun hutikas
sa, vaan miltei tavanomainen 
valehtelavan ajan pelinappula, 
olin vielä pari päivää sitten 
miltei sammumispisteessä. 
Tuska tuli seisomaan huonee
seeni, se tuli vuoteeni ääreen, 
kun laskeuduin levätäkseni 
lattiapatjalle, se ei vain osoit
tanut minua, se ei vain puhu
nut, eikä se edes täysin osan
nut vaieta, se ojensi aseensa 
eikä tappanut minua. Minä 
ihmettelin, mikä tehdas niin 
pätevän aseen oli valmistanut: 
se piti minua hengissä, vaikka 
kiemurtelin, kutistuin ko
koon, pari hermoani halkesi 
keskeltä pitkin pituuttaan

Kun Vampulan jatk. siv. 4
vottelun» jälkeen lähteä mah
dollisimman hiljaa kenttävar- 
tioon. Kuljin edellä, koska mi
nulla oli kom passi, ja sen 
marssineilla osoitti kenttävar- 
tioon ja samalla suunnan Viel- 
järvelle. Kompassi oli jo edel
lisenä päivänä suunnattu ja 
sen lukema oli 25.00 muistan 
sen vielä kun eilisen päivän, 
niin tarpeellinen kapine se sil
loin oli. E i uskallettu mitään

valoakaan käyttää, ei ollut
kaan muuta kun tulitikkuja, 
mutta fosforineula näkyi pi- 
meässäkin. Tuli »aarniomet
sä» vastaan julman suuria 
puita täytyi kiertää ja taas 
tarkistaa oikea suunta. Mutta 
hiljalleen mentiin eteenpäin 
jonossa eikä vihollinen edes 
huomannut irtautumistamme. 
Mutta se puitten kiertäminen 
oli tehnyt sen kolttosen, että 
saavuimme kenttävartion koh

dalle 150 m oikealle. Kenttä- 
vartiossa olivat kaikki hälyte
tyt hereille ja huomasivat tu
lomme puitten välistä. Siitä 
vaan olivat olleet huolissaan, 
kun ammunta niin äkkiä lak
kasi.

Päivällä sinne vartiopaikal
le mentiin uudelleen ja huo
mattiin, että se porukka jonka 
kanssa »tappelimme» oli suuri 
vihollispartio jalanjäljistä pää
tellen. Tappelupaikalta saim

me sotasaaliiksi kasapanoksia 
ja kenttälapion. Vertakin oli 
maassa, osumia olivat siis saa
neet. ------------

Jos silloin, kun Vampulan 
pojat nukkuivat olisin tehnyt 
samoin, en olisi tätä juttua 
nyt kertomassa, sillä vihollis- 
partion suunta oli juuri suo
raan meidän vartiopaikkaam
me.

Y. Väinölä
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kuin suunnaton säännöllinen 
kaksihaarainen hius.

10. 1. 73
Nyt on aamuyö, ja  neiti 

Klemola, joka vihaa ryppyjä 
itsessään, mutta ei muissa, ei
kä halua näyttää ikäneidolta, 
menee levollisena nukkumaan 
koko leveäotsaisen avaruuden 
jäädessä valppaana fundeeraa- 
maan. . . Kuka tietää mitä 
kaikkea, good night! Je  
t ’aime, mon coeur.

20. 1. 73
Hän on hurmaava, en tiedä 

hurmaako hän jokaisen tytön, 
hänessä on huomaamaton ali
tuinen tietoisuus omasta hur- 
maavuudestaan, hänellä täy
tyy olla, koska hän tulee niin 
lähelle, miltei kiinni, ikoska 
hän katsoo niin täydellisen 
viattomalla röyhkeydellä. Hän 
on kookas, hänellä on käsittä
mätön nimetön charmi, jota 
ei ole kenelläkään muulla, 
—  se ei ole luonteen charmia 
kuten A :11a, se ei ole hen- 
touden charmia kuten (miltei 
unohtamallani) J:llä , ei tun- 
neherkkyyden ujonlämmintä 
charmia kuten jM :llä , en tie
dä mitä se on, koska en ole 
voinut tutkia sitä ruokapöy
dässä tai kävelyretikellä.

Näen levottomia unia, en 
pelottavia, mutta tulvivan 
täynnä tapahtumia, merkillisiä 
kohtaloja: mitä lie ollut val
tiopetoksesta tai vallankaap
paushankkeista (ei tosin ehkä 
minun) eräänäkin yönä. . .

Ihmettelen nyky-yhteiskun- 
nan, anteeksi tietenkin: yh
teiskunnan aivopesuvoimaa. 
Onnelliset ne, jotka pääsevät 
kerran älyllisesti omille jaloil
leen, autuaita ovat aivot, jois
ta oma ajatus versoo. Ajatel
kaa hyvä herrasväki, mitä 
kaikkea vauvasta pitäen meil
le syydetään: vihaa vasem
malta, ahnetta lihavuutta oi
kealta, mainoksia, romantiik
kaa, pornografiaa, nurinkuri
sia käsityksiä ihmisen arvosta 
(mikä perustuu sääriin, todis
tuksiin ja sähkökitaraan!!). . .  
Tästä aiheesta olisi mielen
kiintoista tehdä perusteellinen 
tutkimus.

20. 1. 73
Elämä on valtameri ja hyl- 

keitten leikkiä rantavesissä, 
elämä on kuolevan lokin kir
kunaa ja laivan raato, elämä 
on lapsen ensimmäinen ham
mas, elämä on syöpäpotilaan 
kuolinhiki, elämä on rakasta
vaisten kimmeltävät varjot 
suunpehmeällä sannalla, elä
mä on tähtiin kohoava torni 
ja muurahaisten salatut käy
tävät, elämä on silmän kasat-

sukka valoveitsen viiltäessä, 
elämä on pullea marja viole
tin kanervikon käpälissä ja 
puuskiva juna. Elämä on eksy
nyt leija ja löydetty lammas. 
Elämä on rehellinen laulu tuu
hean oksan alla ja päällä. M ut
ta kuinka vähän me tiedäm- 
mekään siitä, kuinka kalut
tuina asiat meille tarjotaan
kaan, me totumme —  useim
mat meistä —  onttouteen 
niin, että tuomitsemme ro
violle sen, jossa virtaa ydin
neste.

21. 1. 73
En halua olla metafysiikka 

päässä, saumaton filosofia su
kissa, jääkimpale sydämessä 
seisova piimäpytty, vaan inhi
millisyyden ihme kuten Hän, 
jota seuraan.

Guinean vallankumousjoh
taja murhattiin kotiovensa 
edustalla. Kotioven edessä ja 
sisäpuolella voi siis sattua 
mitä tahansa.

Veroilmoituksen täyttämi
sen ei tarvitse olla välttämättä 
proosallista ja hikistä hom
maa —  ei ainakaan, jos sen 
tekee Dietrich Fischer —  
Dieskaun ja Matti Talvelan lau
laessa kynttilänhämyssä. . . ? 
Dieskaun ja Matti Talvelan 
laulaessa kynttilänhämyssä 
(kuulevatkohan verovirkaili
jat, aistivatko näppiensä pälliä 
pienen nytkähtelevän kaiun 
sävelistä)

26. 1. 73
Ihanin linja-automatka on 

tämä perjantain: se on pisin. 
Aivan auton seinään tukeu
tuen, ylellisen lämpimissä tal
vivaatteissani, jotka ovat ys
täväni, joihin olen vihmonut 
säteitä sielustani, joihin olen 
turvautunut kuin äitiin, is
tuin, eikä mikään melunnut 
sisällä eikä ulkona. Mikään ei 
haissut, kukaan ei tappanut, 
en usko, että kenelläkään oli 
edes nallipyssyä, —  ja minä 
istuin siinä auton tasaisen 
kulkutahdin, toverillisen su
rinan, sielukkaiden talvivaat- 
teitteni lämmön ja maisemien 
tuudittamana ja tunsin raja
tonta turvallisuutta.

R L  lie ollut se, joka keski
viikkoiltana reippaaseen hei- 
huutooni vastasi jumalisella 
tyylillä »hallelujaa!». . .

Ja  kun nostin seurakunta- 
salin pelottavan raskasta pöy
tää ensin yksin ja sitten tyttö
jen avustuksella ja rukoilin 
hädissäni peläten pöydän nos
tettaessa liukuvan päällem
me» Rakas Taivaan Isä, auta 
meitä heikkoja!», sanoi MU 
vakaumuksen rintaäänin: »E t 
sä kyl ainakaan mikään heik
ko oo !»

Ja  kolmas helmi oli se, kun 
eräs tyttö kysyi, luenko 
kirjasta hartauteni yhteiskou
lulla, ja vastasin etten, mihin 
P K  herttaisen vilpittömästi 
totesi, että puhun siellä, mitä 
»mieleen tulee».

27. 1. 73
Oi Herra, oi Herra, olet 

liian paljon parempi minulle 
kuin minä Sinulle! Aloin tä
nään siivoamisen; loppu ei 
häämötä vielä lähelläkään, ja 
kaiken tämän sekamelskan 
keskelle sopii vielä sellainen 
rykelmä, suoranainen torni 
kuhisevia silmittömiä haa
veita. . .

2 . 2 . 7 3
Sillä parhaassa rakkaudessa 

hiljaisuus puhuu yhtä paljon 
kuin eniten sanovat sanat ja 
eniten sanovat sanat yltävät 
hiljaisuuden tasolle.

Hyryn romaanin »Isä  ja 
poika» viimeinen jakso tuli 
eilen. Tuossa harmaudessa, 
juuri tuossa staattisessa tus
kailevassa arjen tapahtumatto
muudessa joutuu valtaosa ih
misistä elämään elämänsä. Ja  
lopuista valtaosa elää elämän
sä tuskan ja turtumuksen 
äärirajoilla vaappuen kuin 
heiluri, mikä milloin tahansa 
voi osoittaa lopullista ka
tastrofia kohti.

5. 2. 73
Olen siis juuri tällä hetkel

lä ainoastaan kiitollinen siitä, 
että olen naimaton, olen kii
tollinen kaikesta, —  siitä, että 
koko viime vuonna en käyttä
nyt yhtään markkaa nikotii
niin, alkoholiin, huumeisiin, 
lääkkeisiin, muutaman mar
kan vitamiinitabletteihin, kym
pin verran historiallisiin 
meikkivälineisiini.

10. 2. 73
Äärellisyydessä väsyy, kyl

lästyy kaikkeen, korkeimpaan- 
kin, jossakin vaiheessa; ääret
tömyys vapauttaa kyllästymi
sestä. Siellä omat reaktiom
me ja olevaisen manipuloin- 
timme menettävät merkityk
sensä: vaieta, palvoa, kadot
taa merkityksensä ja tiedostaa 
se menetettynä entistä syvem
min, —  merkillistä. En ole 
maan päältä löytänyt vielä mi
tään, minkä vuoksi kannat
taisi elää ikuisesti, mutta löy
sin Jumalan.

1 2 . 2 . 7 3
Merkillistä, olen pian jalo, 

pian lempeä ilman intermezzo
ja. Näin kaksi kohtuullisen 
tuttua hillittyä rouvaa kadul
la, kutsuin heille herttaisesti 
hyvän illan, eikä kumpikaan

vastannut. Jo  15 sekuntin 
päästä kykenin kuitenkin ka
tumatta ajattelemaan, että mi
nulla on varaa jaella hyviä il
toja vielä paljon useammin 
saamatta takaisin!

Elämä on runollinen käki, 
sen mystisyys on suorastaan 
liikuttavaa, sen matemaatti- 
suus largoa, odotan sitä edel
leen kuppi avoinna. Seuraava 
lentäjä saattaa olla perhonen, 
saattaa kärpänen!

15.2.  73 
Nuorten kerho oli illalla 

päälle kymmenine poikineen 
kamala. He eivät ymmärrä 
kynttilöistä eivätkä pöytälii- 
ja pipareista ja —  sorry —  
noista, vain teestä ja kahvista 
raoista. Niistä he aina puhu
vat, niin että epäilenpä hei
dän aivoissaan piilevän ei 
vain yhtä rakoa vaan vähin
tään kaksi. Ja  se röyhkeys! Ja  
se kovakorvaisuus! Se kirottu 
hölinä! Ne kirosanat, se vietä
vän täydellisesti sietämätön 
välinpitämättömyys Sanan 
opetuksesta ja koko hurskaan 
naisohjaajan elämänpaahtees- 
sa mureiksi paistetuista neu
voista. . . Se!! N e!! Ja  ulos 
heidät jouduinkin taas käske
mään ennenkuin itse arvasivat 
ruveta lähtemään. R L  tuumi, 
että minä olen »puhdas mutta 
ahdas»; heidän juttunsa, jut
tunsa! !

8 . 2 . 7 4
Onko vanhoja idealisteja? 

kysyin yöllä. Jo s on, haluan 
tulla sellaiseksi. Sillä kun nä
kee miltei yksinomaan sellai
sia ihmisiä, jotka eivät usko 
lähimmäisestään hyvää edes 
silloin, kun näissä sitä ilme
nee, ihmisiä, jotka aina epäi
levät toisen puhtautta ja mo
tiiveja, —  ja suuri osa siitä 
syystä että jos ovatkin itse 
vielä säilyttäneet pienen sai
raala-annoksen ihanteellisuut
ta sisimmässään, kuitenkin jo 
turtuneella tunnolla miltei nä
kymättömin synnein siitä poik
keavat, —  niin, kun siis elää 
tällaisten ihmisten keskellä, 
en usko minkään vaativan 
enempää kuin kasvamisen voi
makkaammaksi idealistiksi sa
malla kun ikääntyy. Mutta 
haluan. Vastoin kaikkea vai
keutta ja oman sydämeni ja 
muiden suiden pahuutta vas
ten haluan kä^dä voittoon. 
Jeesuksen idealisti. E i hou- 
hottaja, vaan taistelija ja voit
taja, se jonka yli ja ohi ja läpi 
on käynyt ja käy lakkaamatta 
Kaikkien Aikojen Suurin Rak
kaus. . .

Vaikean valinnan paljoudesta 
suoritti M TK
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Koskelaisille maanviljelijöille 
tiedoksi, miten pinta-aloissa 
tapahtuneet muutokset on 
korjattava.

Kun tilanne pelto- tai met
säpinta-alat muuttuvat, ei rii
tä se, että itse kirjoitatte to
distuksen, vaan todistuksen 
antajiksi täytyy saada kaksi 
vierasta henkilöä, joiden ni
mikirjoituksetkin on kahden 
henkilön todistettava oikeik
si. Pelto- ja metsäpinta-alojen 
muuttuessa on viisainta men
nä todistuksen ja muiden asia
kirjojen ja mahdollisten kart
tojen kanssa verotoimistoon 
ja näyttää verokartalta, missä 
kohdin muutokset ovat tapah
tuneet ja valvoa, että pinta- 
alat tulevat oikein korjatuiksi. 
On turhaa vuodesta toiseen 
merkitä veroilmoitukseen ja 
pinta-alalisähäkemuksiin, että 
peltoa on raivattu niin ja niin 
paljon tai että peltoa on jää
nyt tien ja uusien rakennusten 
alle, sillä verotoimisto ei voi 
tällaista ilmoitusta hyväksyä, 
koska se lain mukaan ei ole 
pätevä ilmoitus, olkoonpa asia 
kuinka oikein hyvänsä. Pinta- 
alakorjauksissa on siis ehdot
tomasti käännyttävä verotoi
miston puoleen hyvissä ajoin 
ennen veroilmoituksen tai 
pinta-alalisähakemuksen jättä
mistä.

M. Tirkkonen

M YLL YT ARIN  AA
Siinä kirkkosillan vierellä vanha mylly on paikallaan 
se vanhuksista on ainoa joka jauhaa viel jauhojaan.

Siinä sen kosken äärellä niitä neljäkin ollut on 
vaan toiset on hiljaa siirtyneet jo vanhuuden lepohon.

Jo s voisi se meille kertoa mitä nähnyt on eläissään 
kun entisaikana jauhoi niin moneen pitäjään.

Ja  ukot ne siinä vartoissaan kertoivat juttuja 
toiset puhuivat tosia ja toiset valheita.

Kun luoja kerran lahjoitti kaksi koskea tännepäin 
niin alikulmalla oli myös kolme myllyä lähekkäin.

Vaan tauonneet myös siellä on vesimyllyjen jyrinät 
kun kilpailupaikan ongintamiehet jo koskesta tekivät.

On päivä joskus kulunut mun myllyreisullain 
vaan kerran vähän pikemmin sen vuoronikin sain.

Kun miehet siinä innostui ja kortilla katsoivat 
kenen taskuun tullirahat oikein kuuluvat.

En osannut mä pelata vierestä katsoin vain 
ja siinä joltain mieheltä sen käyttötuurin sain.

Hän kai voitti kortilla ja mun säkkini käytettiin
ja kun oikein sen asian aattelee niin me molemmat voitettiin.

Kyllä kävi hermoille se sotaaikakin 
oli silloin piukalla myös hermot myllärin.

Kun yllättäen myllyyn tuli tarkastajatkin, 
he tarkkaan laski kuponkit ja myllypussitkin.

Saloa joskus näytettiin myös viinapulloa 
kun koitettiin näin suurennella myllykorttia.

Ja  kun se ihmelääke tekee köyhän rikkaaksi 
sekä heikon huonommankin ylön vahvaksi.

Niin mikäs ihme se sit enää silloin olisi 
vaikka vähän suuremmalta näytti kuponki.

Kukas näistä tarinoista vihastua vois
kun jutut on jo vanhoja ja myllärit on pois.

Nyt tietä pitkin tulevat jo myllyt kotihin 
vaan myllyistä on paras tuo vanhus sittenkin.

Se taitavasti osaa tuon viljan jalostaa
nuo kakkujauhot puuroryynit yksin sieltä saa.

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

Keskitä kaikki raha asiasi 
osuuspankkiin.

Yhä useammat tekevät niin.
i oman etusi tähdenCp OSUUSPANKKI

Aurasen K irjapaino, Forssa 1974


