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Hitsausliekki ritisee ja metalli 
taipuu Koskellakin

Koski on niitä kuntia, joissa leipä on totuttu 
hankkimaan maasta ja puusta. Täkäläiset pienet 
teollisuusyritykset ovat käsitelleet puuta, viljaa 
ja maitoa, sittemmin myös kangasta. Metalli tuli

Kosken Auton ja Lavan pää
tuotteet ovat jätteiden kuljetussäi- 
liöt, autonlavat ja perävaunut. L i
säksi tehdään alihankintatöinä mo- 
nensorttista pienempää artikkelia. 
Töitä on riittänyt, joskin markki
nat tämän vuoden alussa hieman 
hiljenivät. Yrityksen työntekijä
määrä on voitu pitää vakiona.

Auton ja Lavan toimitiloina on 
kaksi omaa teollisuushallia. Uudet 
ja valoisat hallit tarjoavat avarat 
työtilat hitsaajille ja levysepille. 
Lähes kaikki työntekijät ovat kos
kelaisia, joten yrityksen merkitys 
työllistäjänä on huomattava.

Tällä hetkellä yrityksen koko 
tuotanto markkinoidaan kotimaa
han, mutta viennistäkin Raitasilla 
on kokemusta. Viime vuonna noin 
10 prosenttia tuotannosta suuntau
tui Neuvostoliittoon.

Tunnustuksena nuorten koske- 
laisyrittäjien ponnistuksille voi
daan pitää Raitasten Teollistam is
rahastolta saamaa 150000 m k:n 
lainaa, joka käytettiin kakkoshal- 
lin koneistukseen.

Yrittäjän vapaus
se sai Raitasen veljeksetkin harkit
semaan oman yrityksen perusta
mista.

—  E i tarvitse olla kenenkään 
käskettävänä, Reijo Raitanen sa
noo mutta jatkaa samantien, että 
vapaus merkitsee myös vastuuta ja 
koko ajan mutkistuvaa paperityö
tä. Vuorokauden tunnit eivät tahdo 
riittää. Jo s  työtä ei ole tekemässä, 
on sitä ainakin ajattelemassa.

—  Kansakoulutiedoilla ei täl
laista yritystä pysty hoitamaan, 
Reijo Raitanen toteaa. Toimistossa 
hänellä onkin "oikeana kätenään”

merkonomi Jarm o H a k a l a .  K i
perissä kysymyksissä on turvaudut
tu monesti myös ekonomi Sisko 
T i m o s e n  liiketaloudelliseen asi
antuntemukseen .

Reijo ja Raine Raitanen ovat 
kasvaneet ammattiinsa vähitellen. 
Kiinnostus metallitöihin taitaa olla 
perintöä, sillä isä Arvo Raitanen 
hoitaa Rannikon pajaa ja  korjaa
moa Jättälässä. Siellä pojatkin 
hankkivat ammattitaidon ja  ajatus 
omasta yrityksestä kehräsi mieles
sä monta vuotta. 1970 päästiin 
sitten tositoimiin, kun sopiva teol
lisuustontti kunnan keskustasta 
järjestyi. Sittemmin yritystä on laa
jennettu pikkuhiljaa: toinen halli 
valmistui 1974.

Työvoima kotikunnasta
Suurin osa Auton ja  Lavan 

työntekijöistä on nuoria miehiä, 
joille työssäkäynti yrityksessä on 
päätoimi. Viime talvena järjestetty 
ammattikurssi osoitti, että Koskel
ta löytyy metallitöistä kiinnostu
neita enemmänkin kuin yritys tällä 
hetkellä pysty työllistämään. Am
mattikurssin käyneistä 12 henki
löstä vain neljä voitiin heti sijoit
taa työhön.

Työnteko sujuu ilmeisen yhteis
ymmärryksen vallitessa, koska 
työntekijät eivät ole nähneet tar
peelliseksi järjestäytymistä ammat
tiosastoksi. T ässä kun on muuten
kin pärjätty, tuumitaan puolin ja 
toisin. Vähäistä järjestäytymisha- 
lukkuutta selittää osaltaan myös 
työntekijäin alhainen keski-ikä se
kä teollisuustyön uutuus paikka
kunnalla. Pienissä yrityksissä yrit-

mukaan muokattavaksi vasta muutama vuosi sit
ten, kun Reino ja Raine R a i t a n e n  perustivat 
Kosken Auto ja Lava -nimisen yrityksen. Nykyi
sin se antaa työtä liki parillekymmenelle koske
laiselle.

Jatkuu seur. sivulla ^

Auto ja Lava tekee jonkin verran myös alihankintatöitä muille 
yrityksille. Matti Oksanen hitsaa kuivaamoelevaattorin putken 
liittimiä.
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H itsaus . . .

täjän ja työntekijäin edut nähdään 
pitkälle yhteneväisinä.

—  Työvoiman saanti omalta 
paikkakunnalta onkin ollut meille 
melkein elinehto, sanoo Reijo Rai
tanen, sillä muualta tuleville on 
Koskelta hyvin vaikea järjestää 
asuntoa.

—  Kunnallista vuokrataloa tän
ne kaivattaisiin, Raitanen sanoo ja 
arvelee esittävänsä siinä muiden
kin yrittäjien toiveen. Koko maas
sa vallitseva vuokra-asuntojen puu
te ilmenee siis Kosken kaltaisten 
maalaiskuntienkin taajamissa.

Kosken kunta on Reijo Raitasen 
mielestä suhtautunut heihin yrittä
jinä myönteisesti. Itse hän ei sano 
koskaan edes harkinneensa yrityk
sensä perustam ista muualle kuin 
kotikuntaan. Liikenneyhteydet 
täällä ovat tyydyttävät ja työvoi
man saanti hyvä.

Tulevaisuudessa

Reijo Raitanen kertoo suunnit
televansa uusien tuotelajien otta
mista yrityksen ohjelmaan. Jättei
den käsittelylaitteita varmasti tul
laan tarvitsemaan, kohoaahan jät
teiden määrä kilpaa elintason kans-

Vastuu yrityksestä on Reijo Raitasen, joka tässä setvii päivän paperisotaa vaimonsa Liisan kans
sa. Velimies Raine Raitanen hoitaa lähinnä työnjohtajan tehtäviä.

sa. Hankkeita viennin lisäämiseksi 
ulkomaille on myös vireillä.

-rk/uk

Sylvi Salminen on toinen yrityksen kahdesta naishitsaajasta. 
Hän tuli töihin tammikuussa käytyään ensin alan ammattikurs
sin Forssassa.

Kylmän tilan raivaaja
Seitsemänkymmentä vuotta 
hissuksensa Kalle eli, 
lähimmäiset ihmetteli:

sodasta kun palas Kalle 
tutulle kotitanhuvalle, 
kartanon vastikeraivaukselle.

Toiset neuvoi: rämeibköä kuokit 
nälkään sinne kuolet,
kylmän tilan raivaajalle riittää leipähuolet.

Monesti elo tuntui vaikealle, 
silloin nitron pani kielen alle. 
M iksi? kysyy naapurini Ville.

N itronappi auttaa aina; 
terveys on vain unta 
kuin menneen talven lunta.

Kulkenut on kuoleman porteilla 
yönmustan tuonelan virralla 
ja taas on palannut elämään.

Yhteisesti Kalle ystäviään kiittää 
muistot mieltä lämmittää, 
korkeimman haltuun huoleni saan jättää.

K . Allen



N:o 2 —  Kesäkuu 1975 K O S K E L A I N E N
m

3

Hembergin kankaalla kuokittiin 
leipäpalkalla yöhön saakka

Historiamme mukaan Suomessa on ollut 1800-luvulla useita 
nälkävuosia. Sellaisista voisi mainita vuoden 1856, 1862, 1867 
ja 1868, joista viimeksimainittu oli kovin. Vuoden 1868 kevät
talvella kuoli Suomessa yli 100 000 ihmistä nälkään. Tähän 
nälänhätään vaikutti suurelta osin vuoden 1967 kesän huonot 
luonnonolosuhteet, osaksi maan hallituksen kykenemättömyys 
asioitten hoitamisessa.

Kesä 1867 oli kylmä ja sateinen, lunta satoi vielä toukokuun 
lopullakin, lämmintä oli vain heinäkuussa. Elokuussa vieraili 
halla koko maassa viitenä yönä peräkkäin. Syyskuun alussa 
halla vei kaiken viljan. Jyviä ei saatu, muuta kuin vähän kahu- 
ja. Talvi oli ankara kaksimetrisine lumikinoksineen. Talonpojat 
pitivät siihen aikaan viljaa varastossa vähintään kahdeksi vuo
deksi, ne joilla oli siihen varaa. Kaikilla ei ollut, ei ainakaan 
maattomilla.

isäni ja äitini kotona oli koot-Valtiolla ei ollut varmuus
varastoja kuten nykyään 
(vaikka pieniä ne taitavat ol
la). Leipää riitti jouluun asti, 
mutta sitten tuli seinä eteen, 
kun ei ollut varastoja ja ne 
joilla varastoja oli tulivat va
rovaisiksi viljansa jakamises
sa. Köyhimpien oli lähdettä
vä kerjuulle. Valtion tilaamat 
viljalaivat juuttuivat Tanskan 
salmiin eikä viljaa saatu ostaa 
mistään. Syötiin pettua ja ruu
menia, taudit levisivät ja ih
misiä kuoli nälkään ja kurjuu
teen.

Isäni, joka syntyi juuri tuo
na pahimpana nälkäkeväänä 
24. 4. 1868 ei luonnollisesti 
muista mitä silloin tapahtui, 
mutta isoäitini oli niistä äidil
leni kertonut ja äitini kertoi 
meille siitä kauheasta kevät
talvesta minkä isoäiti oli näh
nyt. Mutin talo, äitini koto- 
talo Harmaankylässä, oli paik
ka mihin kerjäläislaumat päi
vittäin poikkesivat, koska ta
lo oli tien varressa. Siinä kul
ki tietä äiti vetäen perässään 
kelkkaa nälästä ja rasitukses
ta horjuvin askelin. Kelkassa 
oli palelevia pienokaisia, jotka 
sairaina ja nälkäisinä huusivat 
apua. Kuolemantapauksia sat
tui tuhkatiheään. Päivittäin 
tällaisia perheitä varten kei
tettiin talossa suuri muuripata 
ruispuuroa ja pata tyhjeni ai
na iltaan mennessä. Oli mää
räys, että kerjäläiset eivät saa
neet viipyä talossa päivää 
kauempaa, sitten oli taas jat
kettava matkaa toiseen paik
kaan.

Koskellakaan ei saatu jyviä 
vuoden 1867 syksyllä, mutta

tu aittoihin ruista edellisenä 
syksynä ja nyt oli jakaa tar
vitseville.

Mutta oli niitä Koskella 
muitakin joilla oli jakaa tällä 
nälkävuodella. Sellainen herra 
oli Kosken entinen mahtimies 
Israel Hemberg, Sättärin isän
tä. Hembergillä oli siihen ai
kaan Koskella hallussaan usei
takin taloja, olihan hän liike
mies ja osasi niissä asioissa 
pitää puolensa.

□  □  □

Niinpä Hemberg 1868 ke
väällä ryhtyi kuokkauttamaan 
niittyä omistamallaan Sättärin 
talon Kuuselan mailla Kan
kaalla. Kuokkasouvareita il
maantui paljon, miehiä ja ala
ikäisiä poikia, vieläpä naisia
kin. Tuli sinne sellainenkin 
pariskunta kuin Hannanheik- 
ki eli Heikki ja Hanna, vaik
ka heitä yleensä sanominkin 
Hannanheikiksi. Molemmat 
olivat kovia kuokkureita, 
mutta Hanna oli sentään yli- 
veto mitä kuokkimiseen tulee 
ja vielä parempi ruokottomien 
juttujen puhumisessa, jota 
miehet harrastivat ruokatau
oilla ja vapaaikana. Niin kova 
oli ämmä suustaan, että on 
jäänyt »historian lehdille».

Hemberg piti kuokkurei- 
taan leipäpalkalla, täysikasvui
nen mies sai päivässä palkkaa 
yhden leivän ja poikanen puo
li leipää eikä rahaa ollenkaan. 
Tälläkin palkalla tuli kuokku
reita vaikka kuinka paljon.

Jos joku nykyään ilmoittai
si, että meillä kuokitaan niit

tyä pelloksi ja maksetaan 
palkkaa 1 leipä päivässä, jon
ka pituus on auringon nousus
ta sen laskuun eikä rahaa ol
lenkaan niin sinut varmaankin 
leimattaisiin mielipuoleksi. 
Mutta jos Sinulla ei olisi sitä 
leipää eikä sitä mistään saisi, 
niin varmaan kuokkisit hiki 
hatussa päivän saadaksesi sen 
leivän ennen kuin kuolisit 
nälkään.

Niinpä Hembergin kuokka- 
maalla kuokittiin kilpaa, ja 
hengissä pysyttiin Hembergin 
leivällä. Siitä kuokkamaasta 
tuli suuremman puoleinen 
»plaani» 30 ha:n laajuinen 
alue. Se alkoi läheltä Kuuse
lan rakennuksia Tuimalaan 
päin (nykyisin Jaakko Väli
maa) jatkuen Lammen tilan 
peltoihin saakka Häggin 
asuinrakennukseen M eM än 
maantien oikealla puolella. 
Mutta kuokka-aluetta oli tien 
vasemmallakin puolella; se al
koi Kuuselasta 100 m päästä 
ja jatkui aina Väinö Koiviston 
rakennukselle saakka. Kun 
olin alle kymmenen vuotta 
vanha, näkyi alueen ojitus 
ihan selvästi, mutta aikojen 
kuluessa sekin on mennyt 
melkein näkymättömiin.

Hemberg kasvatti uudis- 
maallaan kaksi ohrasatoa ja 
jätti sitten kesannolle, koska 
ei saanut pelloltaan vettä pois. 
Valtaojaa olisi pitänyt kaivaa 
aina Uutelaan saakka ennen 
kuin se olisi niellyt vedet pois 
eikä siihen aikaan ollut kaivu- 
reita. Toinenkin syy oli pel
lon kesannolle jättämiseen: 
vuoden 1868 syksyllä saatiin 
hyvä sato eikä ojureita enää 
leipäpalkalla saanut Hember
gin uudismaalle.

□  □  □

Kuokkapelto jäi kesannol
le ja alkoi kasvaa metsää. Tai
sipa Hembergiä ruveta van
huuskin vaivaamaan, olihan 
hän silloin jo yli 70-vuotias.

Vuoden 1901 suurpalo, 
joka alkoi eräästä kuokka- 
maasta Suonkulmalla, poltti 
metsittyneestä Hembergin 
kuokkamaasta suuren alan 
maan tasalle eikä se sitten

enää metsää kasvanutkaan. 
Myöhemmin alue taas raivat
tiin pelloksi Martti Väinölän 
toimesta.

Kun isäni 31. lokakuuta 
1899 osti veljeltään niittyä 
Kankaalla 33 ha:n alan ja 
Linnankorven metsän erillis- 
kappaleena sekä myi Mattila 
-nimisen tilan Koivukylässä, 
ryhtyi hän raivaamaan niittyä 
pelloksi suuren alan vuosit
tain.

Kerran sitten isäni ollessa 
matkalla Tuimalaan niittypol
kua, joka ohitti Särän tilan, 
hän tapasi naapurinsa Särän 
Kustaan (Julian Kustaa) joka 
ilmoitti, että Sättärin talokin 
pian palstoitetaan ja hän os
taa nämä Kuuselan maat, kos
ka ne sopivat hyvin liitettä
viksi Särään. Isää rupesi tä
mä Kustaan juttu kaivelemaan 
ja hän päättikin ostaa sen 
Kuuselan maan ennen kuin 
Kustaa kerkiää.

Niin siinä kävi, että isäni 
osti Sättärin talosta lohkotun 
Kuuselan tilan 50 ha:n alueen 
15. maaliskuuta 1909. Myö
hemmin maa aidattiin ja sitä 
käytettiin nuoren karjan kesä- 
laituimena.

Lähes 30 vuotta kului ja 
Väinölän tila jaettiin kolmeen 
osaan 1937. Suurin osa enti
sestä Hembergin kuokka-
maasta joutui Martti Väinölän 
haltuun ja loppuosa Eero 
Väinölän metsäpalstaksi.Noin 
neljän hehtaarin kappale
Hembergin kuokka-alueesta 
oli jo aikaisemmin vaihdettu 
torppari Mattilan kanssa (ny
kyisin Seppo Välimaan mai
ta).

1972 myi Martti Väinölän 
perikunta Kuuselan tilan 
Jaakko Välimaalle, joka rai- 
vasi osan Kuuselan metsä
alueesta raivaustankilla jäl
leen pelloksi. Tämä noin 5—  
6 ha:n alue on maata, joka 
kuului Hembergin kuokka- 
maahan ja jossa tämä kasvatti 
kaksi ohrasatoa.

Y R JÖ  VÄINÖ LÄ
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Koske/aistyttö
USA:n karjamailla

Kosken Tl lukion oppilas Hanna-Maija Saarimaa matkusti elokuussa 1974 vuodeksi USA: 
hän lähteneen koululaisryhmän jäsenenä Minnesotaan. Yhdysvaltojen oppikouluissa opiskelee 
vuosittain liki 300 suomalaista nuorta eri järjestöjen jakamien apurahojen turvin. Stipendi kat
taa koulumaksut samoin kuin asumisen amerikkalaisperheissä, mutta matkansa koululaiset 
maksavat itse. Hanna-Maija on eräs Youth for Understanding ry:n stipendiaateista. Seuraa- 
vassa hänen kuulumisiaan Minnesotan osavaltiosta, jossa maatalous näyttää kiinnostavan 
nuorisoa paljon vakavammin kuin Suomessa.

»Kymmenen lentotuntia ei 
sinänsä väsytä, mutta kun kel
lon viisari osoittaa viittä, kun 
se kaiken järjen mukaan pitäi
si olla yksitoista ja kun hen
kilöautot näyttävät kahdeksan 
metriä pitkiltä ja neljä metriä 
leveiltä ja kun vielä päivälli
seksi tuodaan maissintähkä, 
niin silloin alkaa jo vähän ih
metellä, mihinkä paikkaan 
tässä oikein on jouduttu. Kyl
lä se asia siitä sitten vähitel
len selvisi ja parin lentoko
neen vaihdon jälkeen oli lo
pulta edessä Sioux Falls, 
Etelä-Dakotan maineikas mu
siikkikeskus. Minua vastassa 
siellä olivat sijoitusperheestä- 
ni isä-Maynard, äiti-Darlene, 
Kandy-sisko ja Kerry-veli. 
Toinen veli, Ken, oli vielä 
Japanissa tällöin elokuun puo
livälissä, mutta saapui kotiin 
pari viikkoa myöhemmin.

Täm ä Winselin ( sijoitus- 
perheeni sukunimi) perhe vil
jelee suurehkonpuoleista maa
tilaa Woodstockissa, Minne
sotan lounaiskulmassa. Tilalla 
on sikoja porsaat mukaan lu
kien n. 500 kpl ja nautakar
jaa saman verran. Nautakarja 
on lihakarjarotua eikä lypsy

lehmiä tällä tilalla ole yhtään. 
Pääviljalaji on maissi; pelloil
ta löytyy myös heinää ja hiu
kan kauraa. Maissi ihmisra
vintona on maittavaa, kuiten
kin maissinsyönti tuotti en
simmäisinä päivinä hiukan 
vaikeuksia, sitä kun on syötä
vä suoraan tähkästä, mutta al
koi sekin vähitellen sujua, ja 
nyt melkein toivoisin Koskel
lekin maissinviljelyä. Maissil
le löytyisi ainakin yksi varma 
käyttäjä.

Koulu meillä alkoi syys
kuun alussa. Aamulla nousem
me kouluautoon klo 7,30 ja 
se kiertää kaikki lähiseudun 
pikkutiet matkallaan Pipesto- 
neen, joka sijaitsee 15 mailin 
(24 km ) päässä. Pipestone 
on muutenkin kaupunki, jos
sa kaikki perheen ruokaostok
set, pankkiasiat ym. suori
tetaan.

Koulun oppilasluvusta ei 
minulla ole täsmällistä tietoa, 
mutta joka luokalla on 130—  
170 oppilasta. Koulunkäynti 
alkaa 6-vuotiaana puolipäiväi
sellä lastentarhalla, joka on 
tällä hefkellä myös pikkuveli 
Kerryn elämän kohokohtia. 
Tämän jälkeen koulunkäynti

jatkuu 12 vuotta, jolloin 18- 
vuotiaana tapahtuu »ylioppi
laaksi» tulo. Sana »ylioppi
las» ei tähän aivan sovi, sillä 
tapahtumaa ei mitenkään voi 
verrata suomalaiseen. Koulun
käynti senior-luokalla ei poik
kea yhtään alemmista luokis
ta. Näitä hermojapainavia yli
oppilaskirjoituksia ei ole, ko
keet ovat aivan tavanomaisia 
kokeita vastaavia. Vaihto- 
oppilaat tavallisesti sijoitetaan 
tälle senior-luokalle, joten 
vaikka Kandy-sisar onkin 
minua pari kuukautta van
hempi, hän on silti luokkaa 
alempana.

Kouluvuosi on jaettu kol
meen 12 viikon jaksoon. Joka 
jaksoksi on valittava 5— 7 
opiskeluainetta, joita jokaista 
opiskellaan päivittäin. Jakson 
päättyessä sitten kaikki aineet 
vaihdetaan toisiksi. Harras
tustoimintaa .kouluissa on pal
jon enemmän kuin Suomessa: 
melkein jokainen oppilas on 
mukana jollakin harrastustoi
minnassa. Koulun näytelmä- 
ryhmä sai juuri viidennen si
jan osavaltion välisissä kilpai
luissa ja aiemmin syksyllä li- 
hanarvosteluryhmä toi kotiin

Hanna-Maija Saarimaa

neljännen sijan koko valtion 
kilpailuissa. Koripalloa pela
taan täydellä innolla, kuoro 
esiintyi televisiossa joulun ai
koihin, ja koululla on myös 
oma sanomalehti. Jokaiselle 
löytyy jotakin.

Autonajokortin Minneso
tassa saa 16-vuotiaana, maa
tilalla asuvat 15-vuotiaana, ja 
ilmainen ajo-opetus tapahtuu 
koulussa. Kun olen joutunut 
antamaan selvityksen Suomes
sa voimassa olevista määräyk
sistä ajokortin suhteen, tun
tuu täkäläisiä hämmästyttä
vän ajokortin hinta sekä ajo
kortin saajan ikä.

Yksi asia, jonka täällä löy
tää paljon voimakkaampana 
kuin Suomessa, on nuorison 
innostus maatalouteen. 4H- 
toiminta on vireää, ja kouluis
sa toimii FFA-miminen järjes
tö (Future Farmes of Ame-

Jatkuu seur. sivulla

M aissi on Minnesotan tärkein viljalaji. Sitä käytetääa sekä ihmisten että . . .  joka näillä laitumilla on enimmäkseen liharotua. Pellot ovat silmän-
eläinten ruoaksi. Tässä varastoidaan maissirehua talveksi karjalle . . .  kantamattomia tasankoja eikä metsiä juuri näy.
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Heikki Urmas väitteli 
työrauhajärjestelmästä

Koskelaissyntyinen lento- 
kapteeni Heikki U r m a s  
pyrkii korkealle muutoinkin 
kuin lentokoneen ohjaimissa. 
Muutama viikko sitten hän 
väitteli kauppatieteen tohto
riksi Helsingissä. Väitöskirja 
on herättänyt tavanomaista 
suurempaa julkisuutta, onhan 
sen aiheena työmarkkinajär
jestelmän ja poliittisen järjes
telmän väliset suhteet.

Urmaksen väitöskirjan nimenä 
on "Työrauhajärjestelmä yhteis
kunnan osajärjestelmänä tarkastel
tuna SAK-laisen ammattiyhdistys
liikkeen hajaannuksen aikana” . 
Tutkimusjaksona on vuosien 1962 
ja 1969 välinen kausi, jolloin 
maamme ay-liike oli jakaantunut 
kahteen keskenään kilpailevaan 
keskusjärjestöön, sosialistien ja

Koskelais . . .

rica). Maaseudun autioitumis
ta ei täällä pelätä, sillä joka 
maatilalle löytyy talonpidon 
jatkaja. Maatilataloutta voi 
kouluissa opiskella 14-vuoti
aasta koulun loppuun asti. 
Kaikki näitä aineita opiskele
vat kuuluvat FA:han.

Minullakin on yksi maata- 
loustuotantoaine ja pari viik
koa sitten jokaisen siinä luo
kassa olevan oli pidettävä mi
nuutin pituinen puhe radios
sa FFA-viikon puitteissa. Oli 
se jotenkin outoa kuulla it
sensä puhuvan radiossa. Tun
tuu vielä ääntämisessä olevan 
paljon suomenkielen vaiku
tusta.

Ilmasto-olot tässä osassa 
valtiota ovat melkein suoma
laisia vastaavat. Tosin metsää 
täällä saa etsiä suurennusla
silla, jos ei metsäksi laske 
noita muutamia runkoja talo
jen ympärillä. Ei täällä Sepän 
Jaskan kompassille paljon 
käyttöä löytyisi, jos ei niitä 
rasteja sitten sijoittaisi mais
sipeltoon. Puiden puutteen 
vuoksi täällä tuulee melkein 
jatkuvasti niin kesällä kuin 
talvellakin. Tammikuun puo
livälissä meillä oli kolmen 
päivän lumimyrsky, jolloin 
näkyvyys oli tuskin puoli met
riä, ja kouluautotkaan eivät 
pariin päivään pystyneet liik-

kommunistien johtamaan SA K :on  
sekä - sosialidemokraattiseen S A J : 
on.

Tutkimuksensa lähdeaineistona 
Heikki Urmas on käyttänyt työ
markkinajärjestöjen päättävien 
elinten pöytäkirjoja ja muistioita, 
valtakunnansovittelijan kanslian 
arkistoa sekä valtakunnansovitte
lija Keijo Liinamaan yksityisiä 
muistiinpanoja. Lisäksi Urmas on 
haastatellut keskeisimpiä työmark- 
kinajohtajia. H eikki Urmas onkin 
ensimmäinen tutkija, joka näin 
laajalti on päässyt perehtymään 
mainittujen järjestöjen papereihin.

Väitöskirjassaan Urmas toteaa 
SA K  :11a olleen kaiken aikaa voi
makkaampi asema työehtosopimuk
sia tehtäessä kuin sitä hajoitta
maan pyrkineellä SA L:llä. SA K :n  
ja työnantajain keskusliiton ST K :n

kumaan. Monilta ihmisiltä 
jouduttiin paleltumisien vuok
si ambutoimaan käsiä ja jal
koja. Täällä pidetään osa eläi
mistä talvellakin ulkona ja 
lumimyrskyn aikana karjaa 
kuoli pelloille. Me emme me
nettäneet yhtään, mutta vii
den mailin päässä eräs maan
viljelijä menetti 150 päätä, 
ja koulutien varrella näkyi 
myrskyn jälkeen lauma seiso- 
alleen jäätyneitä lampaita.

Suomea ei tällä seudulla 
paljon tunneta. Sibeliusta tai 
Paavo Nurmea ei kannata 
mainitakaan. Myös vertaus 
valoisista kesäöistä Minneso
tan pimeätäkin pimeämpiin 
on tuntematonta. Saunan tääl
lä moni tuntee, ja on joku 
maininnut puukkoteollisuu- 
denkin, mutta tunnetuin Suo
meen liittyvä asia on tämä 
vanha, mainio velanmaksu. 
Aina silloin tällöin joku van
hempi ihminen tulee luokseni 
ja sanoo: »Kyllä minä muis
tan, Suomi oli ainoa maa, jo
ka maksoi velkansa USA:lle, 
enkä minä sitä koskaan unoh
da». Silloin tulee mieleen mu
kava tunne siitä pienestä, si
sukkaasta kotimaasta.

Terveiseni koskelaisille! 
Woodstock, Minnesota, hel
mikuussa 1975.

Hanna-Maija Saarimaa»

tavoitteet olivat yhtenevämpiä ja 
neuvottelut käytiinkin niiden vä
lillä, ei S A J:n . Puolueista SDP 
tuki S A J:ä . Väitöskirjassaan sekä 
varsinkin Suomen Kuvalehdelle 
antamassaan haastattelussa Heikki 
Urmas sanoo sosialidemokraattien 
vastustaneen ayJliikkeen eheyttä
mistä sekä ensimmäisen keskitetyn 
sopimuksen, Liinamaa I:n , aikaan
saamista.

—  Sanoisin 1960-luvun suurim
maksi poliittiseksi virheeksi sitä, 
että puolueet pyrkivät käyttämään 
työrauhajärjestelmää hyväkseen ja 
puuttuivat työmarkkinajärjestöjen 
sisäisiin asioihin hyötyäkseen po
liittisesti.

—  Puolueet tähtäävät toistensa 
nujertamiseen. Työmarkkinamiehet 
vastaavat siitä, että pyörät pyöri

vät ja sopimuksia todella nouda
tetaan.

Näin tohtori Urmas SK :n  haas
tattelussa.

H eikki Urmas toteaa työrauha- 
järjestelmän toiminnan perustu
van keskinäiseen luottamukseen ja 
pitkäjänteiseen toimintaan. Poliit
tisen järjestelmän toiminta sen si
jaan on jatkuvaa kilpailua, jossa 
eri puolueet pyrkivät vahvistamaan 
asemiaan toistensa kustannuksella.

Työrauhajärjestelmän osuus 
koko talouselämässä on Urmaksen 
mukaan kasvanut Poliittisessa jär
jestelmässä sen vaikutus ei ole 
lisääntynyt samassa suhteessa ja 
epätasapainon seurauksena on ol
lut tavoitteiden eriytyminen: puo
lueet pyrkivät toisiin päämääriin 
kuin työmarkkinajärjestöt.

Lentokapteeni, kauppatieteen tohtori Heikki Urmas sanoo 
luottavansa enemmän lentäjiin ja työmarkkinajärjestöihin kuin 
politikkoihin ja hallituksiin.
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TUPA K K JI PIIPPUUN  
JA PERÄS”

, sanos Hämäläinen kun susi lampaan vei
Moni kai muistaa sen ih

meellisen susijahtikuumeen, 
joka jo vuosia sitten röyhysi 
Etelä-Pohjanmaalla, kun sin
ne sattumoisin jölkytti jostain 
yksinäinen susi. Olen ihmetel
lyt mistä niille sadoille mie
hille riitti motivaatiota yhden 
susiparan hengiltä ottamisek
si. Eihän susi heille kaikille 
ole voinut mitään pahaa teh
dä. Tarkemmin ajatellen se oli 
kertakaikkiaan surullinen so
ta. Vähän samanlainen kun 
jos sata miestä ahdistaisi tali
tiaista siitä hyvästä, että se 
on repinyt vuorivillaa jonkin 
saunan hirren välistä. Sitähän 
pidettäisiin skandaalina.

Entiseen aikaan susiviha oli 
sentään paremmin ymmärret
tävissä. Olihan niistä vaaraa, 
jos ei nyt juuri ihmisille, niin 
ainakin kotieläimille. Susien 
pyydystämiseksi keksittiinkin 
monia, aika ihmeellisiäkin 
konsteja, joista muutamia nyt 
vähän tarkemmin selostan.

Verkot
Susien pyynnissä käytettiin 

melko usein suuria hamppu- 
naru verkkoja. Kun havaittiin, 
että susi oli käynyt kylässä ja 
vienyt lampaan, koiran tai 
jonkin muun pienemmän elu
kan, lähti pari tottunutta met- 
sämiestä pedon jäljille. Tie
dettiin, että juuri syönyt susi 
ei kauaksi juoksisi, vaan jäisi 
pian johonkin tiheikköön ma
kaamaan ehkä vuorokaudek
sikin. Ns. sivuhypyistä seu
raajat tiesivät milloin ma
kausta lähestyttiin. Paikka 
kierrettiin ja jos poistumisjäl- 
kiä ei ollut, haettiin apuvoi
mia. Verkko levitettiin sopi
van matkan päähän suden ma
kuupaikasta, ja verkon vie
reen jäivät vahdit piiloon. 
Loppuväki ajoi suden rinta
massa verkkoon mahtavasti

meluten, jolloin sivustakin py
syi linjassa muiden kanssa.

Joskus ajettiin myös liik
keellä olevia petoja verkkoon, 
mutta silloin verkot asetettiin 
esim. kallioiden reunustamaan 
solaan, jota pitkin susi melko 
varmaan tuli juoksemaan.

Toinen ajotapa oli yleinen 
karkoittaminen, jolloin suu
rella väellä koluttiin ketjussa 
mekastaen takamaat ja karkoi- 
tettiin niin hyvät kuin pahat
kin eläimet toiseen pitäjään, 
ja toisten huoleksi. Tällaisis
ta operaatioista kuulutettiin 
edeltäkäsin kirkossa ja siten 
kansa saatiin kokoon.

Kuopat
Kaikki sudenpyytäjät eivät 

kuitenkaan joutaneet juokse
maan otusten perässä, vaan 
käyttivät passiivisia konsteja, 
syöttihautoja, tarhoja ja louk
kuja. Sudenkuoppa kaivettiin 
mieluiten kuivaan hiekka- 
nummeen. Se on yleensä tie
tojen mukaan ollut 4— 5 kyy
närää syvä ja ylhäältä yhtä le
veä, pohjaa kohti kapeneva 
hauta. Reunat oli tuettu pys
tyillä hirsillä, joissa oli alas
päin suunnattuja tappeja tai 
oksia. Keskellä hautaa oli hir- 
sitolppa, jonka pää oli hieman 
maanpinnan yläpuolella. Tol
pan päähän pienelle pöydälle 
asetettiin syötiksi kana, _ ank
ka, kissa tai koira. Kuoppa 
peitettiin havuilla tai oljilla 
ja vain hyvin ohuilla niskos- 
puilla. Yksikseen taiviyöhön 
jätettynä —  hautaa käytettiin 
vain talvisaikaan —  syötti al
koi pian valittaa ja houkutteli 
tietenkin lähistön sutta ate
rialle. Loikatessaan saaliin 
kimppuun se putosi kuop
paan. Sinne se sitten tapettiin 
keihäin tai nuijalla, joskus 
nuoralla kuristamalla. Ampu
mista vältettiin, jotta kuop
paan ei olisi tullut ruudin 
hajua.

Keväällä kuopat täytyi ai
data, kun karja päästettiin 
metsiin. Kesällä ei tosin susia
kaan juuri ollut kylien lähet
tyvillä.

Susikuoppia on ollut Varsi- 
nais-Suomessa yleensä joka 
kylän lähettyvillä, sopivilla 
hiekkamailla. Vieläkin niistä 
näkyy siellä täällä jälkiä, vaik
ka kuopat ovatkin jo melkein 
vyöryneet täyteen.

Tarhat
Susitarhoja on ollut ilmei

sesti kolmenlaisia: Suuria ne
liömäisiä, kolmikulmaisia ja 
pieniä pyöreitä kaksinkertai
sia. Aika usein tarha raken
nettiin niin tiheään metsään, 
ettei portilta toista reunaa nä
kynyt. Tämä varotoimi esti 
sutta keksimästä aidan juonta.

Aita tehtiin tukevaksi, 
miestä korkeammaksi ja  pal
jon sisäänpäin kaltevaksi, jo
ten sisäänpäin oli helppo kii
vetä, mutta ulos sieltä ei pääs
syt. Syystalvella tarhaan vie
tiin haaska. Tarhaa tarkkail
tiin silloin tällöin kauempaa. 
Jos susi oli hulluuksissaan 
kiivennyt tarhaan, se oli ar
motta mennyttä petoa.

Pyöreä tarha tehtiin paalut
tamalla kaksi miehenkorkuis- 
ta ympyrää, joiden väli oli 
noin 50 cm. Uloimmassa pii
rissä oli käytävän levyinen 
aukko, johon tehtiin liikutet
tava portti. Ehtoolla systee
min keskelle vietiin lammas 
liekään tai joskus sille raken
nettuun häkkiin. Nälkäinen 
susi kiersi aitausta, löysi pian 
portin ja luikki sisään. Kier
rettyään ympäri se tuli por
tille ja kun se ei päässyt ym
päri, se työnsi ainoan pako
tiensä kiinni. Nyt susi sai 
juosta vaikka loppuikänsä 
käytävässä, mutta lammas oli 
turvassa toisen aidan takana. 
Tämä erinomaisen ovela pyy
dys on nuorempaa keksintöä

kuin tuo edellinen yksinker
taisempi malli.

Sudenloukkuja on ollut kai 
hyvin monenlaisia ja niistä ei 
ole jäänyt juuri mitään tietoja 
jälkipolville, mutta joskus on 
käytetty sudenpyynnissä myös 
pirullista vipuansaa. Vivun 
muodosti yleensä luokaksi tai
vutettu elävä, joustava puu, 
jonka päässä oli luja paula. 
Lenkki oli asennettu maahan, 
ja sen keskelle syötti. Kun 
susi tai mikä hyvänsä otus 
reuhtoi syötin kimpussa, ansa 
laukesi ja silmukki pätkäisi 
otuksen taivaalle riippumaan. 
Tällainen kammottava, kelle 
tahansa vaarallinen ansa on 
jäänyt jo kauan sitten pois 
käytöstä. On tainnut kiskaista 
joskus tekijänsäkin taivaalle.

Taiat
Aikoinaan on kotieläimiä 

ja varsinkin lampaita yritetty 
suojata susilta osaksi taikaus
koisin keinoin. Hierottiin 
esim. keväällä sudenlantatah- 
nalla lampaat, ja niin suden 
piti pysyä poissa lampaiden 
kimpusta koko kesän. Suo
raan sanoen minusta tuntuu, 
että homma oli sutta vastaan 
aika huono. Parempi konsti 
olisi ollut pistää lampaalle 
tupakkamiehen vanha lakki 
kaulaan roikkumaan. E i susi 
omaa sontaansa pelkää.

1800-luvun loppupuolella 
susia tapettiin Koskenkin mai
semissa hyvin runsaasti, mikä 
käy ilmi vanhoista kuntako
kousten pöytäkirjoista. E i ole 
ihme, että susi nopeasti hä
visi Etelä-Suomesta. Saa näh
dä häviääkö susi kokonaan 
Suomen eläimistöstä. On kuu
lunut kyllä tietoja, että H ä
meen takamailla majailisi taas 
jo pari kolme sutta.

Kuinkahan käy ristiriitojen 
taas?

JA A K K O  H EIN O N EN
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Ruusujen päivä
Kosken Tl lukion abiturienteilla oli tänä keväänä onni myötä ylioppilaskirjoituksissa ja kaikki 
28 saivat valkolakin. Uudet ylioppilaat ovat A lpo Alhonsalo, Raimo Avellan, Anne Ikonen, 
Tuula Isomäki, Turkka Kankare, Jari Kerko, Pertti Keskitalo, Jouko Kotitalo, Pirkko Kuja
la, Kari Kulmala, Pirjo Kurri, Eeva-Liisa Kärppä, Ulla Leino, Harri Lehtinen, Markku Lehto
nen, Tarja Mattila, Simo Mikkola, Pirkko Mäkinen, Simo Ojaniemi, Maarit Pellonperä, Matti 
Päivärinta, Aino Rantala, Tarja Rauta, Arja Saarinen, Leena Vainio, Riitta Valkeapää, Har
ri Vaparanta ja Aino Väänänen.

Halla
Viime viikkojen yleisenä puheenaiheena on ollut suuri halla, 
jonka vaikutukset tiedetään vasta syksyllä. Tämä toi mieleeni 
suuren hallan 58 vuotta sitten, vuonna 1917.

Oli heinäkuun 6. päivä. Heinäntekoa aloiteltiin. Illalla en
nen töiden päättymistä ilma alkoi kylmetä. Päivän viimeisinä 

'tunteina oli kesävaatteissa olevalla heinäväellä todella vilu. 
Muistan kuinka käteni haravan varressa palelivat.

Seuraavana aamuna oli maa paksussa härmeessä. Yöllä oli 
ollut — 7° pakkanen.

Tunnelmani tuona aamuna lienee ollut sama kuin suomalai
sella maanviljelijällä halki vuosisatojen: silloin kun halla vei 
k a i k e n .

Mutta samalla vaistosin, että tämä halla oli oleva vaikutuk
siltaan muita merkittävämpi.

Perunanvarsi oli silloin 20 cm:n mittaista. Sen halla vei 
tarkkaan. Uutta vartta ei enää kasvanut. Pieni osa sadosta voi
tiin pelastaa myöhemmistä istutuksista mullittamalla.

Mutta miten oli käynyt jo kukkineen rukiin?
Seurasi muutaman viikon jännittynyt odotus. Sen aikana 

todettiin, että tähkä pysyi jatkuvasti pystyssä. Se oli t y h j ä.
Kun tätä ruista myöhemmin puitiin saatiin päivässä kokoon 

muutama säkki viljaa, joka oli kuin kuivuneita kuusen neulasia.
Samaan aikaan kulki historiallisten tapausten vyöry ylitsem

me. Kevättalvella sattunut Venäjän vallankumous antoi suo
malaisillekin toivoa itsenäisyydestä ja vapaudesta. Tilannetta 
käytettiin kuitenkin häikäilemättömästi väärin.

Uskoteltiin että jokaisella oli vapaus tehdä mitä tahansa. 
Tarvitsimme kuitenkin vain itsenäisyyttä, emme vallanku
mousta.

Elintarvikepulaa apuna käyttäen kiihotettiin kansalaisryhmät 
toisiaan vastaan. Seurauksena oli vapaussotaan yhdistynyt kan
salaissota.

Olen monesti ajatellut, olisimmeko ilman tuota heinäkuun 
hallaa voineet välttää kansalaissodan kirouksen. Tuskin kukaan 
pystyy tähän antamaan oikeaa vastausta.

On voitu kuitenkin todeta, että luonnonvoimien aiheuttama 
elintarpeiden puute on saanut aikaan sotia ja muita melskeitä 
kansojen elämässä.

Nykyajan ihminen on tottunut sellaiseen ajatukseen, että hän 
on maailman herra. Jo s nyt on hyvin, niin ensi vuonna pitää 
alla vielä paremmin.

Mutta sitten, tulee halla-aamu. Se opettaa paremmin kuin 
ehkä mikään muu, että ihmisen voima on vain heikko tuulen 
väre maailman äärettömässä avaruudessa.

T O IV O  URMAS
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Sari voitti pyörän
Kosken Tl Osuuspankki järjesti viime vuoden lopulla kampanjan, jolla 
pyrittiin edistämään lasten säästämistä. Nuorten tallettajien kesken arvot
tiin kampanjan päätyttyä polkupyörä, sen voitti Sari Nurmi Tapalasta. 
Pyörän arvonnan toimittivat osuuspankkilaiset Ulla Nouko ja Kerttu  
Kankare ja virkavallan valvovaa silmää edusti Arvo Laine.

Koripalloa koulujen kesken
Keskikoulun koripalloilijat pelasivat kuluneen talven aikana menestyksekkäästi useita otteluja lähikuntien 
oppikouluja vastaan. Osuuspankki lahjoitti pojille oranssi-mustat peliasut.
Joukkueessa pelasivat Pertti Kujala, Mauri Nummela, Eino Peltola, Esko Heikkinen, Ilkka Lankinen, Jyrki 
Ylenius, Harri Seppälä, Markku Toivonen ja M ikko Levola. Valmennuksesta huolehti voimistelunopettaja 
Aimo Timonen.

Aurasen Kirjapaino, Forssa 1975


