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Tulevaisuudessa jotain myönteistä
näkyvissä

Vienti kehittynyt myönteisesti

Kauppataseen alijäämä kuluvana vuonna ei muodostu niin 
suureksi kuin mitä enerkiakriisin epäselvimpinä päivinä veik
kailtiin. Päin vastoin kaikki viime aikoina laaditut laskelmat, 
tilastot ja ennusteet ovat viitanneet sitä optimistisempaan tu
lokseen, mitä myöhemmin laaditusta laskelmasta tai ennustees
ta on ollut kysymys.

Kun verrataan tuonnin ja viennin arvollisia lisäyksiä, ei niil
lä prosenteissä ole kovinkaan suuria eroja. Molempien pro
senttiset kasvut tosin ovat varsin suuria, siinä 50 % :n  molem
min puolin. Kun viime vuoden kauppatase oli alijäämäinen, 
merkitsee kuluvan vuoden kehitys kuitenkin alijäämän lisään
tymistä ja tietoisesti on luotava edellytyksiä viennin suotui
salle kehitykselle sekä suosittava kotimaista, jotta viennin ja 
tuonnin arvot saataisiin keskenään oikeaan suhteeseen.

Kun edellä on tullut niin kovasti soimattua politiikan teki
jöitä niin verotuksesta kuin inflaatiostakin niin lieneepä ai
heellista myös mainita se, ettei yksin valtiovalta ole suhtautu
nut inflaatioon kuin toisarvoiseen asiaan, vaan myöskin raha
laitokset ovat unohtaneet rahanarvon säilymisen tärkeyden ja 
tuntuu vähän siltä niin kuin pankinjohtajat vasta tämä vuoden 
alkukuukausien heikon talletuslisäyksen aikoihin olisivat ha
vahtuneet yhdessä poliitikkojen kanssa.

Sekä verotuksesta että inflaatiosta voisi sanoa, että ne ovat 
kuten koristepensaita, joita puutarhuri leikkaamalla pitää ku
rissa. Taitavasti leikattuina ja vuotuinen kasvu mahdollisimman 
vähiin rajattuna, ne ovat ilona meille kaikille, mutta vapaasti 
vuosikausia kasvaen ne kauhistuttavat meitä. Tänä vuonna 
meille on kuitenkin annettu toivoa sekä verotuksen että inflaa
tion kauneusleikkauksista.

Inflaatio kuriin

Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatio on meillä edennyt

vuodesta 1969 vuoteen 1970 3 %
vuodesta 1970 vuoteen 1971 6 %
vuodesta 1971 vuoteen 1972 7,5 %
vuodesta 1972 vuoteen 1973 15,6 %

Eri etupiirejä on monasti syytetty siitä, että ne ovat paljon 
kiinnostuneempia tulon jakamisesta kuin sen kartuttamisesta. 
Viime vuosien politiikan hoidossa on kiinnitetty enemmän 
huomiota kaikkien piirien nimellistulojen korotuksiin kuin tä
män tulon eli rahan arvon säilyttämiseen. Poliittiset johtajat 
ovat useasti enemmän sidotut politiikan tekemiseen kuin pa
neutumiseen kaikkein keskeisimpiin, vakaaseen maan talouden 
pitoon liittyviin asioihin. Verotus oli päästettävä vinoutumaan, 
niin että jokainen ihminen sen jo huomasi, jonka jälkeen vasta 
asiaa lähdettiin korjaamaan ja saatiin tehdä myös politiikkaa. 
En tiedä olisiko sitten käynyt niin, ettei kukaan olisi huoman
nut poliitikkojen tekevän hyvää työtä, jos verovääristymän ei 
olisi annettu syntyä.

Samalla kun kiitämme politiikan tekijöitä verovääristymän 
korjauksesta moitimme heitä siitä, että verovääristymässä oli 
aineksia syntyneeseen inflatiokierteeseen. Yhtä kaikki, me 
olemme puhuneet ja mananneet verotusta vuosikaudet, politii
kan tekijät sitä sitten lähtivät oikomaan, eikä se muitten toi
miin kuulukkaan. Nyt olemme voineet iloksemme huomata, 
että politiikan tekijät ovat havainneet ja todeksi myöntäneet 
inflaatiomme liian raisuksi j,a lupaavat parannusta vallitsevaan 
tilanteeseen, ja haluamme uskoa, että kohennusta tilanteeseen 
on tulossa.

OSUUSPANKIN  
KÄYTTÖTILI

on nyt entistä kätevämpi 
kaikenlaisten tulojen 
keräämiseen ja maksujen 
maksamiseen.

Saat siitä tiliotteen joka 
kuukausi, ja siitä maksetaan 
korkoa 5,75 % kuukauden 
alimmalle saldolle.

A V A A  K Ä Y T T Ö T I L I  

O S U U S P A N K I S S A !
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Vankka talous Kosken 
kunnalla

Kosken T l kunnan taloutta 
voidaan pitää melko vahvana, 
sanoo kunnanjohtaja Aimo 
Suikkanen. Vaikka kunta on
kin joutunut viime aikoina ot
tamaan uusia luottoja, on se 
luonnollista, kun otetaan huo
mioon uusien tonttialueiden 
ostot ja vilkas rakennustoi
minta.

Kunnallisen veroäyrin hinta 
on pysynyt hyvin kohtuullise
na. Viime vuonna ennakko oli
13 penniä, mikä tullaan myös 
vahvistamaan vuoden 1973 
lopulliseksi veroäyrin hinnak
si. Tälle vuodelle on ennakko- 
veroäyrin hinnaksi vahvistettu
14 penniä, mikä sekin on vie
lä varsin kohtuullinen.

Veronmaksajaa kiinnosta
nee se, miten hänen maksa
mansa veromarkat jakaantu
vat eri käyttökohteisiin. K u
luvalle vuodelle vahvistetussa 
talousarviossa on verovaroja 
osoitettu pääomatalouteen
650.000.00 markkaa eli 25 %  
veroina kannettavista kunnan 
tuloista. Toisaalta mainitut
650.000.00 markkaa riittävät 
kattamaan pääomatalouden 
menoista 43 % . Lainarahoi
tuksen osuus kunnan kaikista 
menoista on 7 % . Vahviste
tussa talousarviossa on pää

omatalouden osuus suurin eli 
3,27 penniä veroäyriä kohden, 
seuraavaksi suurin on sivistys
toimen osuus eli 3,17 penniä 
veroäyriltä, sosiaalitoimen 
osuus on lähes yhtä suuri eli 
3,14 penniä veroäyriltä ter
veydenhuollon osuuden olles
sa 2,86 penniä äyriä kohden.

Kosken kunnan velat olivat 
vuoden 1973 lopussa 340 
markkaa asukasta kohden. 
Tämän vuoden talousarvioon 
merkityt uudet lainat nostavat 
velkamäärää runsaalla 100 
markalla eli noin 450 mark
kaan asukasta kohden, mikä 
sekin on kuntien keskinäises
sä vertailussa vielä hyvin koh
tuullinen.

Rakennuskaava nähtävänä

Kosken kunnalle on valmis
tunut rakennuskaava, joka on 
parhaillaan nähtävänä kunnan 
virastossa. Tässä vaiheessa 
voidaan vielä tehdä muistu
tuksia kaavaa vastaan, mutta 
käsitykseni mukaan kaava on 
tyydyttävä, eikä koskelaisilla 
enää ole sitä vastaan sanotta
vasti muistuttamista. Ainakin 
tähän mennessä käyneet kat
sojat ovat olleet melko tyyty
väisiä, sanoo kunnanjohtaja

Suikkanen. Rakennuskaava on 
nähtävänä heinäkuun 5 päi
vään saakka.

Kaava-alue on suuruudel
taan 178,12 ha, ja sille on las
kettu mahtuvan 2800 asukas
ta. Katu- ja tiealueita on yh
teensä 25,42 ha eli 14,3 %  
kaava-alueesta. Katujen ja tei
den yhteenlaskettu pituus on 
15.500 metriä. Asuntotont
tien lukumäärä on 347 ja nii
den pinta-ala 63,47 ha vasta
ten 35,5 %  kaava-alueesta. 
Asuinrakennusten kerrosala 
on 183.900 neliömetriä. Kos
ken keskusta on laaditussa 
kaavassa ja myöskin sitä edel
täneessä rakentamisessa saatu 
säilymään eheänä ja keskitet
tynä, mikä helpottaa kaavan 
toteuttamista huomattavasti.

Vilkasta rakennustoimintaa

Rakennustoiminta on Kos
ken kirkonkylässä ollut erit
täin vilkasta jo usean vuoden, 
eikä tämäkään vuosi tee poik
keusta. Koko kunnan huo
mioon ottaen on rakennuslu
pia myönnetty tänä vuonna 
ennätysmäärä eli 40 kappa
letta.

Keskustan rakennustoimin
nassa on kunta ollut merkit

Tl

tävästi mukana. Kunta on tä
hän mennessä rakennetuista 
osaketaloista ostanut jokai
sesta vähintään yhden asun
non. Suurehkolta kunnan ra
kennuskohteita ovat olleet 
muutaman vuoden takainen 
lääkäritalo, sekä nyt tämän 
kuun lopulla valmistuva van
husten vuokratalo. Viimeksi- 
mainittuun tulee kaikkiaan 12 
asuntoa. Vanhusten vuokrata
lon rakentamiseen kunta on 
saanut lainaa Asuntohalli
tukselta 185.000,00 markkaa 
ja Kansaneläkelaitokselta
90.000.00 markkaa. Kunnan 
omaksi rahoitusosuudeksi jäi
175.000.00 markkaa.

Omakotitontteja kunnalla
on tällä hetkellä varattuna 20 
ja rakentamattomia rivitalo
tontteja 4. Lisäksi on 10 heh
taaria maata varattuna teolli
suutta varten ja yleisten ra
kennusten tonteiksi. Tontti
maata on ollut suhteellisen 
hyvin saatavissa. Ostetut alu
eet ovat lisäksi sijainneet tar
koituksenmukaisesti muodos
taen yhtenäisiä alueita.

Teollisten työpaikkojen li
sääntyessä on asuntopula jat
kuvasti melkoisena pullonkau
lana. Olisikin toivottavaa, et
tä asuntotuotanto jatkuisi ki

Kunnanjohtaja Aimo Suikkanen esittelee rakennuskaavassa aluetta jossa Kosken uusimpia rivitaloja, 
kunnalla on tarjottavana mm. 20 omakotitonttia.
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ristyvästä rahatilanteesta huo
limatta vilkkaana. Omakotita
lojen lisäksi pitäisi asunto- 
osaketaloja rakentaa ainakin 
kahden talon vuosivauhtia.

Kunnan rakennustoimin
nasta kannattaa vielä mainita, 
että äskettäin on tehty pää
tökset parin teollisuushallin 
rakentamisesta. Toinen tulee

laajennukseksi Kosken Auto 
ja Lava nimiselle yritykselle 
ja toinen Pesu-Lauri nimiselle 
yritykselle.

Luultavasti myöhäissyksyl- 
lä päästäneen aloittamaan 
myöskin kunnan virastotalon 
rakennustyöt. Tarkoitukseen 
on kuluvan vuoden talousarvi
oon varattu 200.000,00 mark

kaa talon suunnitteluun vara
tun 40.000,00 markan lisäksi. 
Virastotalon kokonaiskustan
nukset ovat noin 1 milj. mark
kaa. Virastotalon lattiapinta- 
ala tulee olemaan 910 neliö
metriä, josta aluksi tulee 
vuokrattavaksi ulkopuoliseen 
käyttöön 104 neliömetrin suu
ruinen laajennusvara.

Hyvä palveluvarustus Kosken 
keskustaajamassa

Kosken T.l. Keskustassa on 
hyvä palveluvarustus, mikä il
meisesti tulee edelleen kehit
tymään, kun väkiluvun vähe- 
neminenkin on saatu hidastu
maan. Lisääntyvä teollisuus ja 
rakennustoiminta sekä maata- 
lousammatin määrätietoinen 
kehittäminen tuovat uutta 
vilkkautta myöskin palvelu
elinkeinojen pariin. Koskella 
on viime aikoina syntynyt 
uusia työpaikkoja ja niitä on 
edelleen syntymässä, tästä 
johtuen entistä useammilla 
nuorilla pitäisi olla mahdolli
suus sijoittua työelämään koti
kunnassaan.

Vaikka palveluvarustus pi
täjän keskustassa on hyvä, on 
palvelusten saanti pitäjän lai
taosissa käymässä epävarmak
si. Tämä johtaa siihen, että 
vanhusten asuminen syrjäky
lillä vaikeutuu. Mm monet 
eläkkeelle siirtyvät maanvil
jelijät hankkivat itselleen uu
den asunnon luovuttaessaan 
tilan ohjaat nuorempiin kä
siin. Tällöin asunnon hankkija 
joutuu ratkaisemaan kysymyk
sen asettuako asumaan Kos
ken keskustaan vaiko lähiseu
dun kaupunkeihin. Tähän 
saakka toiset ovat valinneet 
kaupungin toiset Tuimalan, 
useammat viimeksimainitun. 
Toivoisin, että vastaisuudessa 
kaikki koskelaiset eläkkeelle 
siirtyvät jäisivät asumaan 
oman kunnan alueelle, täällä 
ovat tutut paikat ja tutut ih
miset ja uskon että täällä ovat 
myös paremmat mahdollisuu
det viihtymiseen kuin oudois
sa kaupunkiolosuhteissa ja 
vieraassa ympäristössä. Näin 
aprikoi kunnanjohtaja Suikka
nen. A. H .

Kuulumisii
N apsalast

—  Tää Napsala vaan pai
suu ja komjistuu jatkuvast. 
Sen huomaa hyvin kun tääl 
harvoin käy. Niin se nousee 
kuin hiivataikina.

—  Sanoiks sää nousee? 
Mun miälistäni ei se oi nous- 
su yhtään. Paremminkin levin- 
ny niinkun pannukakku plät- 
tipannun pohjal. Kaikki on 
niin tasapaksuu, et koska hy- 
väs vois koko Napsalan kään
tää toisinpäin niinkun pannu
kakun. Ero olis vaan siin, et 
saappaat kun ennen kätteli 
permanolt maantiätä länteen 
päin nyt kattelis ittään.

—  Olkoon miten hyväs. 
Mut kyl tääl vaan kovin tou
hutaan. Onkos tääl tapahtu
nut viime aikoina mittään 
mainittavaa?

—  M itäs tämmöses piänes 
kaupunkis sit tapahtuis. Tääl 
ollaan pullikoittaan vaan niin

kun Lahdelmaan Kustaa en
nen sano. Jaa. Tapahtus sen
tään hiljattain, kun yks nap- 
salalainen autoilija ajoi kola
rin.

—  Siunakkoon! Käviks 
hullustaskin?

—  Ei siin sentään hassum
min käyny. Se juna meni vaan 
meno j as.

—  Mikä juna?
—  No, se juna kun paineli 

Melliläst Turkuun päin ja oli 
toisena siin kolaris.

—  Jutteles ny alust saakka 
kummottoon kaikki oikein 
kävi.

—  Se kuorma-autoilija aje
li tual jossain Kumilas päin. 
Kun tultiin lähel ylikäytävää, 
niin kuski sano hanttimiähel; 
katos, tulleeks juna.

—  Ei näy tulevan.
—  Pojat painelivat etteen- 

päin ja pääsivät jo melkein

raran yli, mut silloin jysähti.
—  Ajoks se juna päälle?
—  Ei. Se vaan vippas hiu

kan sitä autoo mennesäs. Kun 
pojat siit rysäyksest vähän sel- 
visivät niin ne huomas et au
to oli poikittain tiäl takapyö
rät ojas.

—  Perhanan pöhkö! Ka- 
toiks sää hullu samal puolel 
rattaa kun määkin!

—  Itte sää hullu olet! Kun 
on yks raire niin ei Sunkaan 
juna voi tulla m o l e m m i l t  
p u o l i l t  y h t ä  a i k a a .

—  Ne pojat taisi sentään 
selitä vähäl siit yhteenajost?

—  Ei se hanttimies selvin
nyt.

—  Mitäs sil sit tapahtu?
—  Se sai hyvän selkäsau- 

nan siit kuskilt.
—  No sen se tarttikin. Ru

veta nyt sanomaan kuskii hul- 
luks siilon kun se on oikein 
kiukkuinen siit kolarist.

—  Ja  sit viäl se hanttimiäs 
joutus tekemään sen kuorman 
uurestas eikä kuski auttanu 
yhtään.

—  Minkä kuorman?
—  Sen porsaskuorman kun 

oli siin autos ennen ylikäytä
vää, mut ei ollu ennää sen jäl
keen.

—  Mihis ne porsaat sit 
joutus?

—  Siin rytäkäs lensi ensin 
auton takalauta ja sit lensi 
porsaat. Kurasel kyntöpellol. 
Eikä niil porsail tapahtunut 
yhtään mittään. Ne juoksi vii

vana pitkin kurast sarkaa sa
paro suorana.

—  Milläs ne porsaat sit 
kiin saatiin?

—  Sen hanttimiähen täytys 
juosta ne kiin y k s i t e l l e n  
ja kantaa sylisäs autoon.

—  No huokas mar se 
hanttimiäs helpotuksest, kun 
se lopultas pääsi kotti.

—  Jos se huokas, niin ei 
se ainakaan helpotuksest hua- 
kassu.

—  Miksei?
—  Ajatteles ny. Jos sää 

otat y h r e n k i n  porsaan 
juoksemal kiin kurasel pellol 
ja kannat sen autoon, niin 
kummases kunnos sää olet. Ja  
niit porsai oli monta.

—  Kyl se poika varmaan 
oli aika mähtäris ennenkuin 
se kuorma oli tehty.

—  Niin oli. Ja  siäl koton 
vast motkotus alko. Ja  sitä 
piisas. E i sen pojan pyykki ol- 
lutkaa juur äkkii pesty.

—  No kyl sil hanttimiähel 
sit oli vastuksii kerraks.

—  Oli sil. Mut se kuunteli 
sitä motkotus vaan hiljaa eikä 
puhunu mittään. Oli sen ver
ran oppinut siit kolarist, ettei 
kaikis paikois passa äänitor- 
vees avata. Ja  mää luulen, et 
seuraaval kerral kun sen te- 
kis miäli sannoo jottain toista 
hulluks, niin se poika pittää 
visustas leipäläpes kiin.

Toivo-Tapani

Idyllinen näkymä kunnan uusimmalta tonttialueelta.
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Kai Tuomola:

SANKARIHAUDALLA 
2 8 .  4 . 1 9 7 4

Kosken T.l. rintamamiesveteraanit viettivät juhlapäivää 28.4. 1974. 
Aamulla oli yhteinen osallistuminen jumalanpalvelukseen. Jumalanpalve
luksen päätyttyä veteraanit marssivat sankarihaudalle, jossa maanviljelijä 
Kai Tuomola puhui. Sankarihaudalta siirryttiin yhteiskoululle, jossa jaet
tiin veteraanien toimittama matrikkeli. Päiväjuhlassa puhuivat kenraali
majuri P. Multanen ja maanviljelijä Torsti Manni.

Kukapa meistä 20- ja 30- 
lukujen nuorukaisista, jotka 
noina vuosina suoritimme va
kinaista asepalvelustamme, ku
kapa meistä olisi aavistanut, 
että saamiamme tietoja ja tai
toja piankin itsekukin tarvit
simme. Muistan omalta koh
daltani, kun palvelusajan lop
puvaiheessa jouduin täyttä
mään vapautuvan ikäluokan 
sotilaspassit ja kantakortit, 
kuinka niissä A-korteissa oli 
takasivu varattu täytettäväksi 
liikekannallepanon aikana.

Ajattelin kuitenkin, että 
noita takasivuja ei meidän 
kohdaltamme tultaisi koskaan 
täyttämään. Palvelus liikekan
nallepanon aikana —  tai liike
kannalle pannuissa joukoissa
—  sehän merkitsi samaa kuin 
sotatila. Sota —  se oh perin 
kaukainen asia. Historian tun
neilla njistä olimmme luke
neet, päntänneet vuosilukuja
—  ikäviä vuosilukuja. Vän
rikki Stoolin tarinoista olim
me lukeneet melkein hupai
sia juttuja Suomen sodan ajoil
ta. Mutta kaikki tuo oli kau
kaista ja se kuului menneisyy
teen.

Mutta nyt oltiin valistu
neita, kansat olivat kuin vel
jiä keskenään. Maailmansota
kin —  vaikka se vielä oli lä
hellä —  oli kuitenkin takana
päin. Suomikin oli saavutta
nut itsenäisyyden, tuon kauan 
toivotun ja uneksitun. Käyty 
kansalaissota tuomittiin yksi
mielisesti suureksi onnetto
muudeksi mihin yhdenkään 
kansan ei koskaan pitäisi lan- 
keta. Kaikki oli kuin kunnos
sa siltä osin. Eihän enää voi
nut tulla sotaa —  eihän sel
lainen kuulunut nykyaikaan.

Näin ajatteli nuorukainen 
kolmekymmentäluvulla —  
toiveikkaasti, sinisilmäisesti. 
Nuoruus ei näköjään ole tai
puvainen uskomaan pahim
paan.

Ja  kuitenkin —  pikemmin 
kuin kunnolla tajusimmekaan, 
riehui toinen maailmansota ja 
Eurooppa sen pahimmassa 
myllerryksessä. Pienen Suo- 
memmekin osalta liikekannal

lepano oli täyttä todellisuutta, 
vaikka nimellisesti olimmekin 
»ylimääräisissä harjoituksissa»
—  niitä A-korttien takasivuja 
täytettiin täyttä päätä itsekun- 
kin kohdalta.

Se oli silloin Suomen talvi
sotaa. Nyt jälestäpäin käsi
tämme kuinka heikoin asein ja 
varustuksin me jouduimme- 
kaan ottamaan vihollisen vas
taan. Kyllä oli toisaallakin ol
tu sinisilmäisiä —  nuoren val
tiomme johtopaikoilla. Hädin
tuskin riitti kivääri jokaiselle
—  ja vyö ja kokardi karva
hattuun. Tokihan sentään oli 
muutama konepistoolikin, oli 
pikakiväärikin ja konekivää- 
reitä. Oli tykkikin, mutta ei 
ollut ammuksia. Ja  meitä vas
tassa oli valtava konearmeija, 
oli tykkiä ja kyllä tuntui ole
van ammuksiakin, oli panssa
ria ja oli lentokonetta —  tai
vaan täydeltä. Nyt jokainen 
käsitämme, että jos meillä oli
si silloin ollut ajanmukainen 
aseitus —  edes sellainen kuin 
oh jatkosotaan lähdettäessä —  
olisi tuloksemme olleet toisen
laisia, ainakin miesmateriaalia 
olisi säästynyt. Kenties tämä
kään hauta ei olisi näin täysi.

Mutta tämä itsenäisenä 
nuori kansa oli halunnut ko
hentaa talouttaan, nostaa elin
tasoaan. Puolustuslaitoksen 
osuus valtion butjetissa oli 
jäänyt vähemmälle. Ja  eikö se 
ollutkin kauniisti ajateltu —  
nostetaan elintasoa kun ker
ran kansa siitä itse sai päät
tää. Ja  niin nostettiin —  ja 
uskottiin rauhaan.

Mutta näin ei ajateltu kaik
kialla muualla. Oli maita, joi
ta olivat nousseet diktaatto
rit hallitsemaan —  ja diktaat
torit näkivät unia suurista val
loituksista. Viis kansan elin
tasosta kunhan sotakalut vaan 
saatiin ensiluokkaisiksi. Nii
den oli pelattava silloin kun 
niitä tarvitaan. Ja  pianhan nii
tä tarvittiin —  tottakai, kun 
niitä kerran oli tehty.

Nyt on jälkeenpäin esiinty
nyt sellaisiakin profeettoja, 
jotka väittävät, että Suomen 
talvisota olisi voitu välttää,

että se olisikin ollut vain Suo
men silloisten politikkojen tai
tamattomuutta. —  Tällainen 
on jälkiviisastelua ja hurskas
telua. Eivät nämä profeetat 
puhu mitään siitä miten sen 
jälkeen olisi käynyt —  jos tal
visotaan ei olisi lähdetty. Siitä 
puhuminen olisikin melkein 
samaa kuin ennustammen. Ja  
ennustaminen on vaikeaa, yh
tä vaikeaa kuin jälkiviisastelu 
on helppoa. Eiköhän vain sii
nä tapauksessa Suomen maa
perää jossain vaiheessa olisi

käytetty suurvaltojen taiste
lutantereena —  Ja  pieni kan
sa sotkettu rintaman jalkoi
hin. Kiitos ylimmän johdon 
ettei meille näin käynyt.

Toisaalta on muistettava, 
että Saksa ja Neuvostoliitto 
olivat sopineet Euroopan ja
kamisesta ja siinä jaossa Neu
vostoliitto sai vapaat kädet 
päättää Suomen kohtalosta. 
Ja  mitä se päätti ei tapahtu
neen valossa ole vaikea arvata.

Se, että Neuvostoliitto ei 
kokonaan vallannut Suomea,
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siihen voi olla vaikuttamassa 
useitakin tekijöitä —  me em
me niistä tiedä. Mutta yhden 
me tiedämme varmaksi: S e 
o l i s i  t u l l u t  s i l l e  l i i 
a n  k a l l i i k s i .  Tapahtui 
talvisodan ihme. Tämän pie
nen Suomen heikosti varustet
tu mutta sisukas armeija pys
tyi antamaan odottamattoman 
kovan vastuksen. Tosin luon
to tuli osaltaan avuksemme, 
paksu lumi, ennätyskova pak
kanen ja itärajamme korpi- 
maastot eivät olleet suopeita 
vihollisen konearmeijalle. 
Mutta varmasti paljon enem
män kuin aseistus tai luon
nonolosuhteet silloin merkitsi 
henki, taipumaton puolustus
tahto ja ennennäkemätön yksi
mielisyys.

Yhtä luonollisena kuin että 
Luoja on puhaltanut sierai
miimme elävän hengen, yhtä 
luonnollisena me pidimme sil
loin ja pidämme nytkin, että 
Luoja on halunnut antaa tä
män maan meidän asumaalu- 
eeksemme. Että tämä maa 
kuuluu meille eikä kenelle

kään muulle, sitä pidetään 
niin itsestään selvänä asiana, 
ettei siitä edes keskustella. 
Talvisodan päivinä Suomen 
kansa näytti tämän todeksi.

Joukot rintamalla tosin jou
tuivat vetäytymään, mutta 
puolustus kesti. Se kesti talvi
sodan suurkoitoksissa Kan
naksella ja se kesti myöskin 
kesän -44 suurhyökkäyksen 
samoilla alueilla. Ihantalassa 
—  jossa moni koskelainenkin 
soturi ehti olla mukana —  py
säytettiin vihollisen raivokas 
eteneminen. Se oli Ihantalan 
ihme.

Noista ajoista on kohta vie
rähtänyt kolme vuosikymmen
tä. Se aika on ollut meille on
nellista ja tuloksellista jäl
leenrakentamisen aikaa. Elin
tasomme on korkeammalla 
kuin koskaan. Meidän maan
osassamme on vallinnut rauha 
ja turvallisuus, mutta eräissä 
paikoin muualla on tänäkin ai
kana ollut levottomuuksia ja 
sodan palopesäkkeitä. Ne vain 
todistavat etteivät sodat vie
läkään ole ohi. Hyvinvoinnin

ja korkean elintason ohessa 
on meidänkin jatkuvasti tär
keätä ylläpitää ajan tasalla 
oleva puolustusvalmius ja en
nenkaikkea koko kansan puo
lustustahto.

Omien sisäisten asioiden 
hoidossa tältä kansalta puut
tuu vielä paljon taitoa ja yh
teistyöhalukkuutta. Tulonja- 
kotaistelu on käymässä vai
keimmaksi sisäpoliittiseksi on
gelmaksi kuten tänä keväänä
kin on voitu todeta. Mutta jos 
taas joskus ulkopuolinen vaa
ra alkaisi uhata, tämä kansam
me varmasti olisi yksimielinen 
siitä, että tämä maa kuuluu 
meille eikä kenellekään muul
le.

Me saavumme aika-ajoin 
tälle paikalle, näiden hiutari- 
vistöjen äärelle, saavumme 
muistelemaan mennyttä ja te
kemään kunniaa näille veljil- 
lemme, joiden osana oli taiste
lujen tiimellyksessä antaa 
kaikkensa. Emmekä voi muu
ta kuin nöyrinä ja neuvotto
mina kysyä: —  Miksi tämän

pienen kansan on täytynyt 
asuma-alueensa ja olemassa
olonsa puolesta näin kovat 
kamppailut käydä ja näin ras
kaat uhrit antaa?

Tämä sukupolvi, joka viime 
sotiemme vaiheet kovimmin 
koki ja kesti, toiset rintaman 
kiirastulessa, toiset kotiseu
dun tuskassa ja ahdistukses
sa, tämä sukupolvi alkaa van
heta ja väistyä. Urheista sotu
reista on tullut vaiteliaita ve
teraaneja, joita kivut ja säryt 
saattelevat ja joiden rivit har
venevat nopeassa tahdissa, 
näyttääkin ilmeiseltä, että sota 
on jättänyt muunlaistakin 
kuin silminnähtävää invaliidi- 
teettiä. Mutta tänäkin päivä
nä tätä väistyvää sukupolvea 
ilahduttaa tietoisuus siitä, että 
se sittenkin saa jättää tämän 
maan nuoremmilleen itsenäi
senä ja vapaana.

Ja  mikä sukupolvi osaisi
kaan hartaimmin toivoa rau
han rajoillamme säilyvän kuin 
tämä sukupolvi, joka itse 
kamppaili viisi vuotta sodan 
kurimuksessa.

NIMI ON OSA 
VIIHTYVYYTTÄ

Uusia asuntoalueita suun
niteltaessa vain harvoin kiin
nitetään huomiota paikanni
mistöön. Useimmin rakentaja 
saa määrätä asuntokompleksil- 
le sopivaksi katsomansa ni
men, joka useissa tapauksissa 
on peräti keinotekoinen, mi
tään sanomaton. Harvinaisia 
eivät liene asuntojen niminä 
vaikkapa seuraavan kaltaiset: 
Koti I, Koti II , Koti I I I  jne. 
—  nimen anto on peräti help
poa. Useinkaan tällaisessa ta
pauksessa nimellä ei ole mi
tään yhtymäkohtaa paikalli
seen käytäntöön. Jos tilan ni
menä alkuaan olisi Koti, voisi 
asuntojen nimisarjaa jotenkin 
puolustella.

Varsin usein on sattunut, 
että kaavoittaja on keksinyt 
työpöytänsä takana mieles
tään sopivan nimistön seudul
le. Kaavan tekijä on jostain 
kuullut sen, että seutua on 
sanottu Härkähaaksi. Niinpä 
suunnittelija onkin ruvennut 
ristimään seudun paikkoja ko
tieläinten nimitysten mukaan: 
Mullikuja, Vasikantie, Lam-

paanpolku, Siankatu, Karjun- 
tie, Leipäsudenkatu, Pirttihir- 
muntie, Kanankuja, Akanka- 
tu —  kaikille teille kun ei ole 
riittänyt luontevia kotieläimiä, 
on mielikuvitusta täytynyt sii
vittää kotitekoisilla! Mielessä 
nimistön laatijalla on ollut 
sinänsä hyvä ajatus: oudompi 
kulkija osaa suunnistaa oike
aan suuntaan, koska kotieläin
ten nimityksiä on annettu 
vain asutusalueen länsikol- 
kalle.

Sen sijaan nimistön anta
jalle ei ole tullut mieleen, mi
tä hankaluuksia ristimisestä 
aiheutuu. Paitsi sitä, että koti
eläimiä on melkoisen rajalli
nen määrä, ja nimiä ei kohta 
olekaan antaa tämän mukaan 
jatkuvasti laajenevan alueen 
paikoille, hankaluuksia tulee 
vastaan oikeaa osoitetta hake
valle. Jo s osoitelappu on huk
kunut jonnekin, ei oikein pai
kan hakija voi olla varma sii
tä, minkänimisen kotieläimen 
mukaan pitikään suunnistaa, 
mahtoiko kysymyksessä olla 
Katinpolku vai Koiranhännän-

pää, vai oliko oikea paikka 
Piimäparrankadulla.

Melkoinen pulma paikkojen 
ristiminen työpöydän takana 
istuvalle teoreetikolle, jonka 
päätavoitteena on saada tontit 
sopivan kokoisiksi ja kujat ris- 
teilemään mukavasti maas
ton mukaan. Samapa tuo, mil
laista nimistöä viljellään, kos
ka ihmiset kuitenkin käyttä
vät muita nimiä. Tällaisia aja
tuksia risteilee suunnittelijan 
päässä. Osin hän onkin oike
assa. Ihmiset seudulla alkavat 
käyttää omia nimiään, koska 
kyltin kylttiä ei näy missään 
kulmassa. Asutusta on niin 
vähän, että seutua tunteva 
posti löytää varsin hyvin pe
rille —  ellei löydä, on aikaa 
hakea!

Ikävin yllätys seudun asuk
kaille tulee jonain kauniina 
päivänä: osoitekilvet asenne
taan paikoilleen. Kas kummaa 
kun kuja, jonka nimenä näihin 
asti on käytetty Varikselanku- 
jaa, onkin saanut nimekseen 
Mullinkadun, ja Oravatien 
kohdalla on Pässinpolku, 
Tammistontie on korvattu 
Karjunkadulla —  ei kai nimen 
antaja vain tarkoita Tammis
ton vanhaa isäntää. Olisi tuon 
ikivanhan kantatalon nimi saa
nut jäädä elämään seudulle, 
miten monta sataa vuotta van
ha lieneekään. M utta antaa
nyt Karjunkatu nimeksi .
Ristiriitaisia ajatuksia vilisee 
asukkaiden päässä.

Seudun vanha nimiperinne 
muodostaa varsin hyvän lähtö

kohdan ristimistapahtumille. 
Seudun nimiperinteestä olisi 
todella nimistönsuunnittelijan 
oltava selvillä. Nimistö olisi 
suunniteltava jo silloin, kun 
seutua aiotaan ruveta kaavoit
tamaan. Kaavoittajan työni- 
mistö ei saisi olla mikä tahan
sa mielivaltainen ehdotelma, 
vaan tarkoin harkittu, seu
tuun elimellisesti liittyvä.

Jos nimiasiat on jätetty 
harkintaa vaille, seudun asuk
kaiden mieli katkeroituu. Kei
notekoinen nimistö saa ihmi
set tuntemaan elämänsä ikä
väksi alueella, joka sentään on 
ikivanhaa kulttuurialuetta 
mutta jonka ilme on pilattu 
keinotekoisilla nimillä. Ihmi
nen tuntee juurettomuutta 
siksi, ettei nimistö kerro esim. 
meneisyydestä mitään, ei sii
tä, että esim. Tammisto oli ai
koinaan mahtava talonpoikais
talo, joka työllisti lukuisan 
joukon seudun pieneläjiä. 
Mutta lieneekö suunnittelijoi
den tarkoitus ollutkin luoda 
seudusta vain käymäpaikka, 
jossa ollaan muutama hetki 
illasta ja yöt. Viihtyvyys on 
haettava muualta.

Nimiasioissa auttaa Hel
singissä toimiva Suomen ni
miarkisto. Mutta myös lähin 
korkeakoulu, jossa on vaik
kapa suomen kielen laitos, 
osaa antaa apua. Koskelaisia 
ajatellen Turun Yliopiston 
suomen kielen laitos on aut
tava laitos.

Eino Sydänoja
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PAKISTAA N PA  
LU O N N O STA

»N yt on Suomen suloin ai
ka, nyt sen luonto kukoistaa» 
lauletaan vanhassa laulussa. 
Ja  tarkoitetaan juuri tätä vuo
denaikaa, joka nyt on menos
sa. Tosi onkin —  kukoistaa- 
han se; kukoistaa, viheriöi, 
tuoksuu, laulaa, elää —  se 
luonto.

Mikä sitten on ’se luonto’?
»Luonto se on joka tikan

pojan puuhun vetää», sanoo 
sananlasku. Tämä on vertaus 
ihmisluonnosta, joka on jok
seenkin sama kuin luonne. Ei 
kuitenkaan aivan; niissä on 
pieni vivahde-ero, jonka kai 
lähes kaikki suomalaiset tajua
vat, mutta vain harvat osaavat 
kunnolla selittää. Mutta nyt ei 
ole tarkoitus käsitellä ihmis
luontoa, vaan sitä luontoa jo
ka levittäytyy meidän jokaisen 
asuinpaikan ympärillä, kenen 
kauempana, kenen lähempänä, 
ja joillakin on onni asustaa ai
van luonnon helmassakin (vai 
onko se on ni?). Rajanveto 
luonnon ja ei-luonnon välillä 
kuitenkin on hieman vaikeaa; 
luontoa on ilman muuta se 
mikä ei ole ihmisten aikaan
saamaa, mutta paljon sellais
takin, missä ihminen on ollut 
mukana pidetään luontona. 
Oikeastaanhan pellotkin kuu
luvat siihen, ja metsää on aina 
pidetty luontona, vaikka aina
kin tämän seudun metsissä 
näkyy kaikkialla ihmiskäden 
jälkiä. Sitten on ns. koskema
ton luonto, sellainen missä 
ihmisjalan jälki on harvinai
suus, ja minne ei kuulu edes 
mopojen ärinä tai tunne sika
loiden haju. Mutta näillä 
main kyllä luonnosta käy hy
vin tavallinen metsä tai muu 
maasto jonkinverran poissa 
asfaltista ja sementistä.

Mikä merkitys luonnolla on 
ihmiselle?

Varsin harvalukuiset liene
vät ne henkilöt 'oille luonto ei 
anna mitään; he ovat niitä 
joille lähes kaikki muukin on 
samantekevää. Mutta niille 
jotka vielä kunnialla kantavat 
Homo Sapiensin nimeä luon
nolla on merkitystä. Enem
män tai vähemmän. Siitä ovat

osoituksena kesämökit, nuo 
»joka niemeen, notkohon, saa
relmaan» kohonneet vapaa- 
ajan asumukset, joiden pää
tarkoituksena on antaa omis
tajilleen tilaisuus hetkeksi 
päästä lähemmäs luontoa —  
jos toki osansa on eliittimuo- 
dillakin — , siitä ovat osoituk
sena myös lukuisat luontojär- 
jestöt ja -harrastuspiirit, sekä 
todettu luonnon- ja kansallis
puistojen tarve. Kaikki eivät 
tietenkään koe luontoa yhtä 
merkityksellisenä; monille riit
tää se että kesäviikonloppuina 
ajavat kesämökilleen, loikovat 
siellä auringossa tai uivat; 
muutamat vaativat jo silloin 
tällöin tapahtuvaa kuljeskelua 
luonnossa, ja sitten ovat erik
seen tosi luonnonystävät, luon- 
tohullut.

Millainen on tämä tosi 
luonnonystävä?

Hänet tuntee parhaiten sii
tä miten hän luonnossa kul
kee. Hän taivaltaa mahdolli
simman äänettömästi, siten 
näkee ja kuulee paljon; hänen 
silmänsä huomaavat yleensä 
kaiken, maassa luikertavan 
käärmeen ( jota hän ei mis
sään nimessä tapa), puussa 
pesäkolostaan kurkistelevan 
viirupöllön, tai taivasta vasten 
kaartelevan hiirihaukan; hän 
ei riko tai raiskaa luontoa, ei 
edes oksaa katkaise turhan ta
kia, ei yritä astua pienen met- 
sähiiren päälle, ja pyytää an
teeksi jos pelästyttää pesältä 
teerinaaraan —  kun ei ollut 
tarkoitus.

On sitten toisenlaisiakin 
'luonnonystäviä’, jotka tömis- 
televät eteenpäin kuin robotit, 
hädin tuskin puita väistellen, 
koska eivät pääse niiden läpi; 
he uskovat olevansa luonnon 
valtiaita, pitävät melkoista 
meteliä, kiroilevat risukkoja, 
yskivät ja ähisevät, ottavat 
joskus pikku tuikun pullosta, 
joka pitää olla mukana, ja kun 
se tyhjenee lyödään se rikki 
sopivassa kivenkulmassa. Aika 
poikia, mutta hiukan huonosti 
luontoon sopivia.

Entä metsästäjät?
Varmaan hekin pitävät it

seään luonnon ystävinä. Ja  on
kin totta, että monet heistä 
tietävät luonnosta paljon, tot
ta on myös, että he metsäs
tyksen ohella tekevät monen
laista riistanhoitotyötä, ja tot
ta on sekin, että riistaa on jos
kus verotettava liiallisen li
sääntymisen vuoksi ( mistä syy 
kyllä lankeaa ihmiselle itsel
leen, koska hän on sekoittanut 
luonnon oman tasapainon hä
vittämällä riistaa säätelevät 
petoeläimet). Mutta sittenkin 
—  tosi luonnonystävän olka
päällä ei keiku tuliluikku, hän 
ei halua tuhota mitään elol
lista, eikä hän, nähdessään 
suuren hirven koikkelehtivan 
editseen ajattele »kun olis nyt 
pyssy», niinkuin väitetään 
pääosan suomalaisista ajattele- 
van. Kamera tai nauhuri ovat 
hänen aseensa, joiden saalis 
säilyykin pitkään.

Mitä luonto antaa ystä
välleen?

Ei niinkään mitään näky
vää tai käsin kosketeltavaa, 
mutta jotakin, joka on yhtä 
tähdellistä. Luonnossa kulke
minen antaa voimaa ja terve
yttä, se rauhoittaa, poistaa jo

pa stressiä ja on mielenkiin
toista. Luonnossa on uskoma
ton määrä katsottavaa ja ta
pahtuu uskomattoman paljon, 
kunhan vain osaa nähdä sen. 
Aluksi kyllä tuntuu ettei siel
lä tapahdu juuri mitään, mut
ta vähitellen silmät, korvat ja 
nenäkin tottuvat ottamaan 
vastaan ne monet pienet sig
naalit joita luonnosta lähtee. 
Ja  —  tämä saattaa tuntua 
teennäiseltä ja fraasinomaisel- 
ta —  mutta vakaa uskoni on, 
että hän joka on sopusoinnus
sa luonnon kanssa, on sitä 
myös itsensä kanssa. Ja  joka 
on sovussa itsensä kanssa, on 
sitä myös muiden ihmisten 
kanssa —  tämän voi jo kuka 
psykologi tahansa vahvistaa.

Jaa-a, tuli edellä sanottua, 
ettei ole tarkoitus käsitellä 
ihmisluontoa. Mutta siihen 
tässä kuitenkin päädyttiin. 
Kai se osoittaa sen, ettei ih
misluonto ole kovin kaukana 
muusta luonnosta. Ja  myös 
sen, ettei kirjoittajaparka kir
joittamaan ryhtyessään tiedä 
mihin aihe hänet johdattaa.

Matti Heinonen

Liity Osuuspankin jäseneksi ja kes

kitä raha-asiasi Osuuspankkiin.

Vuodelta 1973 maksoi Osuuspankki 

osuuspääomalle 8 %:n koron.
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SOTAPOLISIEN KYNSISSÄ 
AU RASTA  LOIMAALLE 

V A N K IV A U N U SSA

Oli syystalvi 1942. Saman 
vuoden maaliskuussa olin va
pautunut armeijan hommista, 
toistaiseksi lomautettu. Kun 
siihenaikaan johonkin mat
kusti, piti olla mukana kaikki 
tarpeelliset paperit henkilö
todistuksesta sotilaspassiin 
saakka. Kaikki elintarvikkeet 
oli kortilla ja kaupunkilaiset 
kärsivät nälkää. Päätettiin 
Helmin kanssa lähteä Tur
kuun viemään vähän leipää 
sukulaisille. Niinpä sitten 
2 pv. joulukuuta pakkasimme 
matkalaukkumme, kotolaisen 
saimme Topin emännästä ja 
aloimme polkupyörillä polkea 
Mellilään kun ei sopinut lin
ja-autossa mennä. Se Mellilän 
maantie oli lumine ja epäta
sainen tu n  aurattiin niin har
voin, mutta kyllä siitä sen
tään pääsi, ilma oli lauha. En
nen lähtöä sanoi Helmi mi
nulle: »Onko sinulla sitten
varmasti kaikki paperit tas
kussasi» Kun sanoin että on 
otinhan ne äsken kamarin pii- 
ronkin päältä mennään sitten 
vaan. Pääsimme onnellisesti 
Mellilään ja junaan. Junassa 
vaan oli vaikeus saada istun- 
paikkaa, koska matkustajia 
oli aina paljon siihen aikaan.

Junissa tarkastivat henki
löllisyystodistuksia silloin so- 
tapolisit, mutta mennessä em
me niitä nähneet. Sitäpaitsi 
olihan minulla paperit taskus
sani, ei tässä mitään hätää ole. 
Aikamme Turussa oltuamme 
sukulaisissa, lähdimme illalla 
kotimatkalle. Kaikki meni hy
vin Auraan asti, mutta sitten 
asteli vaunuumme 3 sotapoli- 
sia ja 1 pölisin pukuun pukeu
tunut mies ja alkoivat »syy
nätä» matkustajien papereita. 
Minä en siitä yhtään hätkäh
tänyt olihan mulla paperit tas
kussa. Kun sitten tuli meidän 
vuoromme, niin Helmin pape
rit k elpas,. mutta kun panin 
käden taskuuni antaakseni pa
perini puuttui sotilaspassi. 
Luulin ensin, että pudotin sen 
lattialle mutta ei sitä siellä

kään löytynyt eikä muistakaan 
taskuistani. Voi yhdeksän- 
kymment nyt se varmaankin 
on jäänyt kotiin. Helmikin sii
nä jo rupes hermostumaan ja 
sanoi että: »O let sääkin kans 
muistamaton» Selitin pojille 
että olen armejasta vapautu
nut ja lomalla, mutta pojat ei
vät siihen selitykseen tyyty
neet. Sanoivat lopulta että 
olen »karkuri» ja että minut 
pidätetään. Poikien mukana 
ollut pölisi kysyi minulta: 
»M istä johtuu ettette ole rin
tamalla vaikka olette siinä 
iässä» Sappeni rupes kiehu
maan ja sanoin ehkä vähän 
liiankin kovaa: »M ikset ole 
itse siellä, vaikka olet paljon 
nuorempi minua» Muuta ei 
tarvittukaan, äijä rupes minua 
kauluksesta kuljettamaan ja 
työnsi minut vankinvaunuun. 
Ehdin siinä rytäkässä sanoa 
Helmille että menee vaan yk
sin kotiin, tulen täältä sitten 
kun kerkiän.

Vankivaunussa oli ennes
tään 3 puna-armeijan sotilas
ta, vankeja luultavasti mutta 
vankittu toisesta syystä kun 
minä. Äijät istuivat säkkika- 
san päällä ja katselivat minua 
uteliaina että mikäs rosvo se 
sieltä nyt tulee vaunuun. Vau
nu oli kylmä, ja sempä tähden 
sanoinkin että voi peeveli 
täällähän paleltuu pojat. M ut
ta pojat eivät osanneet suo
mea mutta kun sanoin että 
»holotna» holotna pojat, niin 
rupesivat he innokkaasti viit
toilemaan mutta koska kieli
taitoni loppui siihen niin al
koi äänettömyys.

Istuin erään säkin päälle ja 
siinä olivat vastakkain suuren 
Venäjän mahtavan puna-ar- 
mejan 3 vankiksi joutunutta 
sotilasta ja pienen Suomen ar
mejasta vapautettu sotilas jo
ka on unohtanut tärkeän soti
laspassinsa kotiin ja syystä 
pantu vankivaunuun.

Juna ohitti Kyrön ja ohi 
mentiin Mellilänkin, mutta 
minä jatkoin matkaani vanki

vaunussa ajattelin siinä että 
milläs se Helmikin mahtaa 
sieltä Mellilästä uskaltaa men
nä kotiin kun se niin hurjasti 
aina pelkää pimeässä. Funtee- 
rasin vielä että mihin saakka 
ne mahtaa minut viedäkän.

Tuli Loimaan asema ja juna 
pysähtyi. Vankinvaunun ovi 
aukesi ja »sotapatrullin» joh
taja kersantti arvoltaan käski 
minut ulos ja luovutti minut 
Loimaan asemalla olevalle toi
selle »patrullille» sanoen: 
»Tässä olisi yksi hiippari, kuu
lustelkaa nyt pojat».

Loimaan patrullin johtaja 
oli myös kersantti ja hän käs
ki minut mukaansa aseman 2 
luokan ravintolaan, meni itse 
viereiseen huoneeseen puheli
meen ja toiset pojat jäivät var
tioimaan minua. Kersantti 
tuli sitten kysymään minulta 
että tunnenko Loimaan pai- 
kallispäällikköä? Kun sanoin 
että tunnen kyllä jos se Mäke
lä vielä on. Poika meni uudel
leen puhelimeen, tuli takaisin 
ja sanoi: »Tässä on paperinne, 
anteeksi että vaivasimme, 
mutta tämä on meidän hom
mamme» Sanoi sitten: »Puo
len tunnin päästä tulee tavara
juna, siinä pääsette Mellilään» 
Kun siinä sitten vartosin sitä 
tavarajunaa niin hunteerasin 
että olipas se mukavaa kun 
hyvä kaveri sattui taas paikal
le ja pelasti minut »patrullin» 
kynsistä. Olimmehan Mäkelän 
kanssa parhaat ystävät. Ennen 
sitä tavarajunaa tuli asemalle 
Turusta päin matkustajajuna 
ja siitä asteli asemalle tuttu 
poika vänrikki Armas Rauhala 
ja tuli tervehtimään. Ihmet
teli sitä, mitä minä Loimaalla 
teen tähän vuorokauden ai
kaan.

Kun sanoin että äsken tä
hän tulin vankivaunussa puh
kesi poika raikuvaan nauruun 
ja sanoi: Vai olet sinäkin jou
tunut sotapolisin kynsiin. Ar- 
maksen juna lähti ja samalla 
tuli minun tavarajunani. Kun 
pääsin Mellilään, sieppasin

pyöräni Tuomolan makasiinin 
seinukselta ja aloin raivoissani 
polkea kotiin päin. Ajattelin 
että otampa sen muijan vielä 
kiinni ennen kotoa, mutta ot
tamatta se jäi. Helmi oli saa
punut jo aikaa kotiin ennen 
minua ja olivat menneet jo 
nukkumaan. Kun olivat olleet 
vähän aikaa sänkyssään kaatui 
eteisessä polkupyörä ja kumpi
kaan Helmi sen paremmin 
kun kotolainenkaan ei uskal
tanut mennä katsomaan mikä 
se oli kun pelkäsivät rosvojen 
tulevan. Kun minä sitten 
kiukkuisena saavuin kotiin ja 
ryskytin ulko-ovea niin Helmi 
kysyi eteisessä että, kuka siel
lä kun olin vaiti niin pelko 
vaan eneni. Lopulta sanoin et
tä ovi auki ei siinä mitään 
enää kysellä niin ovi aukesi. 
Olin kotiin tullessani kiukkui
nen koko maailmalle ja kun 
menin kamariin piironkin luo, 
niin siinä se makasi se kirottu 
sotilaspassi kaikessa rauhassa 
joka minulle oli aiheuttanut 
ylimääräisen reissun. Siinä se 
makasi eikä puhunut mitään 
mutta päätin, etpäs tee minul
le toista kertaa kepposias. 
Otampas sinusta kopion ja 
todistuksen taskuuni etten ole 
rintamakarkuri, vaan lailisella 
»lohdutuslomalla ».

Otinkin sitten Kosken pai- 
kallispääliköltä todisteen soti
laspassistani, joka oli varus
tettu paikallispäälikön nimellä 
ja suojeluskunnan leimalla. 
Pidin sitä todistetta aina kuk
karossani ettei se vaan unoh
tuisi kotiin. Mutta taas tuli 
vaikeuksia sotapolisien kanssa 
niinkun seuraavasta näemme.

Helmin veli haavoittui rin
tamalla vaikeasti 27 pv. maa
liskuuta 1943 Poika makasi 
Vaasan sotilassairaalassa huo
nossa kunnossa ja pyysi ko
tiin että joku omaisista me
nisi häntä katsomaan. Isä ja 
äiti eivät voineet lähteä, me 
Helmin kanssa päätettiin men
nä. Kesäkuun 26 pv. lähdim- 

jatk. seur. siv.
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RADIKAALIN  
EPÄ IL Y

Voi jestampoo ja jee kuti rallaa 

ei tää elämä nyt oikein mallaa, 

kun viitsi en tehdä työtä, 

saan kiristää nälkävyötä.

Kun porvari laiskana olla ei anna. 

Tilipussia kotiin ei se laiskalle kanna. 

Eessä elämä on synkkä ja musta 

kuulen ainaista nalkutusta.

Kurkku suorana huudan: tavarat tasan. 

Saisin minäkin osaksein suuren kasan. 

Niin minä ainakin luulen, 

ja sen toitotan kaikkien kuullen.

Paha epäily hiipii mieleeni salaa: 

jos jaos en saisikaan parasta palaa? 

Arpaonneen kun en alkuunkan luota, 

vois osakseni tulla —  kappale suota.

T o i v o  U r m a s

jatkuu ed. siv.

me junalla. Juna oli taas täyn
nä kun »Turusen» pyssy var
sinkin pohjanmaan radalla 
matkustajia oli tunkokseen as
ti. Vähää ennen Vaasaa tuli 
sitten sotapoliseja vaunuun 
papereita syynäämään. Syy- 
näkköön nyt peijakaat ajatte- 
lin, mutta minulla onkin nyt 
kaikki paperit taskussani mitä 
tarvitaan. Kun sitten ojensin 
sen paikallispäällikön antaman 
paperin niin yksi sotapoliseis- 
ta otti sen käteensä, käänteli 
ja väänteli sitä hetken, näytti 
sitä kavereilileenkin ja pojat 
olivat ymmällä. Pitivät siinä 
oikein »sotaneuvottelun» Mi
nä olin sydän syrjälläni että 
mitäs taas on vinossa kun sitä 
niin syynätään. Ajattelin jo 
että taitaa taas tulla vankin- 
vaunuun meno kun siitä neu
vottelusta ei tahtonut tulla 
valmista. Lopulta sentään 
poika ojensi sen paperin ta
kaisin ja sanoi: »H yvä on, 
kyllä tämä kelpaa» ja minä 
pääsin rauhaan.

Taas oli tipalla se kirottu 
kalterihäkki» johon oli jo vä
hällä toisen kerran joutua.

Y. Väinölä

Yhä useammat 
keskittävät kaikki raha-asiansa

osuuspankkiin. oman e,™ tähden
Mikset sinäkin ? Cp o s u u s p a n k k i

Kosken Seurakunnalle 

on valmistumassa 

uusi seurakuntakeskus. 

Alla talo

harjakaisvaiheessa

Aurasen Kirjapaino, Forssa 1974


