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Markku Kesälä (vas.) ja  Matti Honkala ovat sitä mieltä, että yhteistoiminnan pitäisi sujua ilman kirjallisia sopimuksia. Parhaiten 
pärjätään pienissä, kahden tai kolmen tilan porukoissa.

Yhteistoiminta auttaa 
maataloutta eteenpäin

Kaksi kolmesta maanviljeli
jästä pitää maatilojen yhteis
toimintaa hyödyllisenä ja  ha
luaisi lisätä sitä. Melkein jo 
kaisella viljelijällä on koke
muksia siitä joko koneiden tai 
työn vaihtona. Tavallisesti yh
teistoiminta on välitöntä "ka
verin jelppaamista”, jossa ei 
paperille pantuja sopimuksia 
tarvita.

Viime vuosina on maatilo
jen yhteistoimintaan alettu 
kiinnittää enemmän huomiota 
sitä mukaa kun koneiden hin
nat ja  tehokkuudet ovat ko
honneet.Yhteistoiminta on ha
vaittu keinoksi säästää kus
tannuksia ja  kohentaa maata
louden rapistunutta itsetuntoa.

Yhteistoiminnan lisäämistä 
ovat puhdittaneet etenkin 
maamiesseurojen maakunnal
liset keskuselimet, maatalous- 
keskukset. Toimintansa neu
vonnallista luonnetta korosta
via maamiesseuroja voidaan
kin pitää avainasemassa uu
sien tietojen välittäjänä. Onko 
Kosken maamiesseura edellä
kävijä tilojen yhteistoiminnas
sa, seuran puheenjohtaja J u 
h a n i  H ö r k k ö ?

— Kyllä se on omalta osal
taan aina pyrkinyt lisäämään 
viljelijöiden yhteistoimintaa. 
Meillä on hyvin pitkään ollut 
mm. viljankäsittelylaitos. Ke
väällä 1974 sille valmistui uusi 
rakennus, jonne hankittiin en

tistä tehokkaammat lajittelu
ja  peittauslaitteet. Seura vuok
raa myös karjanlannanlevitin- 
tä, jota sen hoitaja H a n n u  
T i e n s u u  kertoo lainatta
van melko ahkerasti, hän vas
taa.

— Viljelijät tarvitsevat täl
laisia palveluja. Seura perii 
laitteista vain sen verran vuok
raa. mikä tarvitaan niiden kus
tannusten peittämiseen.

— Uusi viljankäsittelylaitos 
rakennettiin tilavammaksi 
kuin sen tämänhetkinen käyt
tötarve vaatisi. Niinpä siitä 
onkin osa vuokrattu Hankki
jalle varastoksi.

Juhani Hörkkö näkisi mie
lellään maatilojen yhteistoi

minnan laajenevan ja  tehostu
van Koskellakin, mutta arve
lee naapurikateuden ja  liial
lisen hyötylaskelmoinnin 
monesti kaatavan hyvät hank
keet.

H y ö ty  tasan
Maatilojen yhteistoiminnan 

on perustuttava siihen, että 
kaikki osapuolet hyötyvät. 
Näiden on osattava joustaa 
vaatimuksissaan ja  oltava val
miita sopuratkaisuihin yh
teiseksi eduksi.

Suurin yhteistoiminnasta 
koituva hyöty on tietysti kus
tannusten säästö. Tärkeätä on 
myös ns. tilasokeuden vähene-
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Harri, Mikko ja  Markku Jalli tarkastelevat vastakuivattua vehnää.

sivulta 1 ...

minen, kun työt ja  hankinnat 
suunnitellaan usean asiantun
tevan viljelijän kesken.

Nämä ovat maanviljelijä, 
agronomi M a r k k u  J a l l i n  
mielestä keskeisimpiä asioita 
maatilojen yhteistoiminnassa. 
Käytännön kokemuksista hän 
tietää mitä sanoo, sillä hän on 
kohta kymmenisen vuotta 
käyttänyt yhteisiä maatalous
koneita veljensä M i k k o  J a l 
l i n  kanssa. Muutaman vuo
den heillä on myös pyörinyt 
tuotantorengas, jossa Mikko 
kasvattaa vasikat teurasmul- 
leiksi ja  hiehoiksi, ja  Markku 
huolehtii lypsylehmistä.

Jallit arvelevat Koskella lä
hes kaikkien maatilojen har
rastavan yhteistoimintaa. Enin 
osa siitä tapahtuu hiljaisen 
kuittauksen menetelmällä ts. 
siten, ettei työstä tai koneiden 
lainasta makseta rahalla vaan 
vastavuoroisella työllä eikä 
siinä näin tarvita mitään kuit
teja.

Markku Jalli sanoo ny
kyisen verotuspolitiikan suosi
van maatilojen suuria, yksi
tyisiä konehankintoja, sillä 
koneista myönnetään 30 pro
sentin poisto-oikeus. Lisäksi 
saa vähentää hankintoihin tar
vittujen pankkilainojen korot. 
Kokonaistalouden kannalta 
katsoen tästä seuraa tarpeetto

mia investointeja. Yhteisillä- 
kin laitteilla pärjättäisiin, jos 
olisi uskallusta ja  tahtoa yrit
tää yhteistoimintaa.

R ahtikoneista  
k ova kysyntä

Pari vuotta sitten laaditussa 
”Koski kehittää maatalout
taan” -tutkimuksessa tiedus
teltiin viljelijöiden valmiutta 
rahtiajoon maatalouskoneilla. 
Vain harvat tarjoutuivat. Ky
syntää sen sijaan ilmeni run
saasti varsinkin puimureista, 
kuivureista ja  heinänpaalai- 
mista, joita taas tarjolle ilmoi
tettiin erittäin vähän.

Markku Jalli pitää koneiden 
vuokrausta parempana kuin 
niiden lainaamista, koska 
vuokrakoneelle on määrätty 
hoitaja, joka huolehtii koneen 
kunnossapidosta. Lainaamalla 
yhteiskäytössä olevien konei
den huolto on hänen mieles
tään vaikea kysymys, josta 
helposti syntyy k ränää ja  syyt
telyjä.

— Yhteistoiminta vaatii 
joustavuutta. Pennintarkuu- 
della laskeminen ei siinä ota 
luonistuakseen. Tavaton avu 
on tuntea porukan jäsenet erit
täin hyvin, hän painottaa.

N e sitkeät 
asenteet

Pellervo-seurassa valmistu
van maatalouden yhteistoi- 
mintatutkimuksen mukaan, 
josta alkukappaleemme tiedot
kin ovat peräisin, maatilojen 
yhteistoimintaa tapahtuu eni
ten Etelä-Suomessa 15 — 29 
hehtaarin tiloilla.

Yhteistoiminnan etuina 
nähdään paitsi kustannusten 
säästö myös työjärjestelyjen 
sujuminen, kun käytössä on 
useampia koneita ja  työnteki
jöitä. Haittoina puolestaan 
mainitaan koneiden kunnossa
pidon laiminlyönti, käyttövuo
roista sopimisen ongelmat ja  
yhteistyöhalukkuuden puute.

Kun viljelijöistä kuitenkin 
2/3 haluaisi yhteistoiminnan 
laajentamista, näyttää siltä, 
että halukkuutta todellisuudes
sa on, mutta sitä ei tuoda esille 
viljelijöiden yhteisissä keskus
teluissa.

Vanhat asenteet, epäluulot 
ja  korostettu riippumattomuu
den ja  omistamisen ihanne 
näyttävät estävän viljelijöitä 
hakeutumasta uusiin kokeilui
hin. Ammattikoulutuksen 
myötä halukkuus yhteistoi
mintaan kasvaa, ilmenee tutki
muksesta.

Eräs lähivuosina varmasti 
yleistyvä yhteistoiminnan

muoto on karjatilojen lomitus. 
Naapuri tuuraa toisen loman 
ja  takaisin. Monesti se on 
myös ainoa keino saada lomit
taja, sillä kunnallisia lomittajia 
on ainakin toistaiseksi täysin 
riittämätön määrä.

Ilm oista kiinni
M a t t i  H o n k a l a  ja 

M a r k k u  K e s ä l ä  ostivat 
yhteisen leikkuupuimurin kol
me satokautta sitten. Jo ai
emmin he olivat lainanneet 
toisiltaan maatalouskoneita 
useamman vuoden.

— Hinta oli suurin syy, 
mikä pani hankkimaan yh
teisen puimurin. Tässä säästyi 
40 000 markkaa mieheen, ja  
kahden talon työt ehtii samalla 
puimurilla hoitaa, sanoo Matti 
Honkala.

Honkalassa ja  Kesälässä on 
yhteensä peltoa noin 65 ha. 
Puimurilla ei ehditä rahtia
joon, muilla koneilla kyllä jon
kin verran. Kolmas naapuri, 
P a a v o  K ä r p p ä ,  on mu
kana mm. kasvinsuojeluruis
kun käyttäjänä, ja  töitä teh
dään useinkin yhdessä.

— Kolme tilaa on minusta 
suurin määrä, joka sopii käyt
tämään yhteistä, puimuria tai 
kuivuria. Sadonkorjuussa kun 
ollaan täysin säiden armoilla. 
Sakoluvut ovat tuntien kysy
mys. Jos nuo yhteistoimintaa 
niin kovasti suosittelevat kon- 
sulentit muistaisivat meidän 
riippuvuutemme ilmoista, var
masti heidän neuvonsa saisi
vat paremman vastaanoton, 
Markku Kesälä tuumii.

Taloudellisen hyödyn lisäk
si yhteistoiminnasta seuraa 
tiettyä turvallisuutta, kun 
toinen viljelijä on seuraamassa 
töiden sujumista ja  valmiste
lua. Sanomassa painavan 
sanansa vaikeaa päätöstä mie
tittäessä.

— Luonikkaammin työ 
käy, kun kaveri tulee pellolle 
ottamaan viljan siilosta kär
ryyn ja  ajaa sen kuivuriin. Itse 
saa koko ajan ja tkaa puintia. 
On melkoinen sählinki hoitaa 
kaikki yksinään, jatkaa Matti 
Honkala.

— Että mielekkäämmäksi 
se tekee työn, kun kaveri tie
tää mitä toinen meinaa tehdä, 
vahvistaa Kesälä.

— Sitä vaan taitaa suoma
laisilla olla semmonen luonne, 
että itsellä pitäis olla kaikki 
vehkeet. Niitä on muutaman 
hehtaarin isäntiä, joilla on 
koneita tallit täynnä. Rupeaa 
joskus sivustakatsojana miet
timään, millähän ne oikein 
pärjää.
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Metsänreunassa valmistuu 
kirkasta vaan ei kiellettyä

M oni koskelainen on kerran jo s  toisenkin p is
tänyt lusikkansa hunajapurkkiin, jon k a  kannessa  
lukee T. R inne, K oski Tl. S y l v i  ja T o i v o  R i n 
t e e l l e  on m ehiläistarhaus vuosien  m ittaan m u o
dostunut harrastuksesta am m atiksi. N yk yisin  heil
lä on m uutam ia tarhoja K osken  rajojen u lkopuo
lellakin ja  niiden huoltokierros ven yy  yli 100 k ilo
metrin m ittaiseksi.

Mehiläiset tekevät hunajan ravinnoksi jälkeläisilleen, mutta ih
minen se riistää niiden työn tulokset ja  panee sokeriliuosta tilalle, 
sanoo Toivo Rinne nostaessaan mehiläisiä kuhisevan kakun ulos 
pesästä.

Parhaita mehiläistarhojen 
sijoituspaikkoja ovat rypsi- ja  
apilapeltojen lähistöt sekä 
puhtaiksi hakatut metsäauke
at, joilla kasvaa punaisena 
kukkivaa horsmaa tai rehevää 
vadelmikkoa. Eri kasveista pe
räisin olevaa hunajaa ei Rin
teiden mukaan voi mausta 
tunnistaa. Ainoa poikkeus on 
kanerva, joka antaa sille 
oman, erikoisen arominsa.

— Mehiläisiä on kasvien 
pölyttäjinä taas alettu arvos
taa. Muutama vuosi sitten 
näytti siltä, että kukkaiset ka
toavat maisemasta ihan tyk
känään, kun pellot salaojite

taan ja  laitumille kylvetään 
pelkkää nurminataa. Nyt on
neksi monet taas ovat aloitta
massa öljykasvien viljelyn, 
kertoo Toivo Rinne.

Kulunut kesä ei ollut mehi- 
läistarhaajille aivan toivekesä, 
sillä alkukesän halla vei kevät- 
sadon melkein kokonaan. Ja 
kevätsadolla on suuri merkitys 
kokonaistuloksen varmista
jana.

— Mehiläisten hoidossa on 
paljon sellaista tarkkuutta ja 
huolellisuutta vaativaa työvai
hetta. jotka naisväeltä luonnis
tuvat paremmin kuin miehiltä, 
toteaa Toivo Rinne.

— Mutta kuitenkaan vai
mot eivät useinkaan ota osaa 
tähän työhön, lisää Sylvi Rin
ne, ja  kertoo lukuisat kerrat ol
leensa ainoa nainen mehiläis
hoitajien kokouksissa.

— Mehiläiset vaativat eri
tyistä puhtautta, Sylvi Rinne 
jatkaa.

— Pesien ja  kehikkojen on 
oltava puhtaat ja  hoitajan 
vaatteiden myös. Jos pesään 
menee navettavaatteissa au
kaisemaan, pomppaavat pö- 
risijät parvena häiritsijän 
kimppuun. Muuten nämä
eläimet ovat lauhkeita ja  
hyörivät omissa oloissaan. 
Pihalla ei tarvitse pistoa
pelätä, hän sanoo.

Suurin osa Suomen mehi
läishoitajista on viime vuosina 
siirtynyt keltaiseen, italia
laiseen mehiläislajiin, joka on 
ahkerampaa ja  satoisampaa 
kuin aiemmin käytetty tum
ma, pohjoismainen laji.

□  Siivilöidään  
ja  seisotetaan  □
Hunajan siirto mehiläisten 

kennoista tölkkeihin on moni
vaiheinen tapahtuma. Pesästä 
nostetut kehikot eli kakut kaa
vitaan ensin puhtaiksi vahas

ta, jolla mehiläiset kattavat 
juoksevaa hunajaa täynnä ole
vat kennostot.

Poistettu vaha käytetään 
uusien vahapohjukkeitten eli 
kennostojen alkujen vala
miseen. Sylvi Rinne on kek
sinyt oman menetelmänsä su
lattaa vaha mehumaijassa. 
Yhdessä he sitten valavat poh- 
jukkeet erityisessä muotissa, 
jossa niihin prässätään tuttu 
kuusikulmainen kuviointi. Täl
laisia kehystettyjä pohjukkei- 
ta asetetaan pesäpönttöön 
useita rinnakkain ja  mehiläiset 
rakentavat uusien mehiläisten 
kasvatukseen tarkoitetut ken
nonsa niiden varaan.

Kun kakut on puhdistettu 
vahasta, ne asetetaan sähkö
käyttöiseen linkoon, jossa 
juokseva hunaja keskipakois
voiman puristamana irtoaa 
niistä. Tämän jälkeen hunaja 
siivilöidään ja  sitä seisotetaan 
ainakin kolme päivää liikutta
matta. Tällä välin se entises
tään kirkastuu ja  sen koostu
mus käy tasa-aineiseksi. 
Seisotetun hunajan pinnalle 
kerääntyvä vaahto kaavitaan 
tarkoin pois ja  vielä kerran 
hunaja kaadetaan seisomaan 
suureen säiliöön. Vasta sitten 
seuraa juoksutus tölkkeihin.

Jatkuu sivulla 7

Sylvi Rinne kaapii kakut puhtaiksi vahasta. Hunajan käsitte
lyä varten Rinteet ovat rakentaneet valoisan työhuoneen.
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Alkukesällä pelto oli keltaisenaan perhosia ja nyt ovat toukat sitten jyrsineet kaalinkerät melkein 
piloille, pahoittelee Ilta Hämäri Risto-pojalle.

Vaikka K oski ei olekh 
on kuntia, on asukaa 
M oni talo on jään yt tp  
sinä on tyhjentym iselle*  
hokas vastalääke: k e sp  

M oneen torppaan japi 
det asukkaat. Tupa oifn 
värin, pihaansa puuhaMi 
uuteen, leppoisaan vanjt 

U im avesiem m e vähjs 
tulijoita. A utolla  kyllä ie 
polaan kauem paakin.jt; 
eteläisestä  Suom esta jas 
lä palstojen hinnat hipsit 
kavat olla liiankin täjl r 
punkia pakeneva kerrake 
m iksi ihm eessä hän sitfel 
järvenrannan.

H yvät liikenneyhtej| 
ja  H elsingin kaltaisistj 
m ökkiläiset tulem aan  
jen lisäksi haastateltaj 
lisiksi ja  auttavaisiksi 
tetäänpä olla kiitokseij

Vapaa-ajan asukkaä
Sorvastolta löysivät vapaa- 

ajan asuntonsa helsinkiläiset 
I l t a  j a E r k k i  H ä m ä r i  
kaksi vuotta sitten. Koko ikän
sä pääkaupungin melussa ja 
vilskeessä eläneet Hämärit ha
keutuivat maaseudun rauhaan 
tarkoituksenaan saada paikka, 
jonne eläkevuosien tullen aset
tua vakinaisesti.

Eläkeikään heillä on vielä 
useita vuosia. Mieli tekisi jää 
dä tänne asumaan heti. Kel
taiseksi , maalattu talo 
saunoineen ja  vihannespals- 
toineen houkuttaa. — Tal
vella taisi kaksi viikonloppua 
kulua kaupungissa, muistelee 
Ilta-rouva.

Mökki on heidän mieles
tään sopivan ajomatkan pääs
sä. Helsingistä tulee Sorvastol- 
le parissa tunnissa. Erkki Hä
märin mukaan juuri tieyhteyk
sien sopivuus ja  liikekeskusten 
läheisyys ratkaisi päätymisen 
Sorvastolle.

Erkki Hämäri on ammatil
taan puistopuutarhuri, Helsin
gin kaupungin palveluksessa. 
Ja isännän ammattitaito nä
kyy keltaisen tuvan takana vi- 
hannesmaalla: on kaalia, sa

laattia. persiljaa, porkkanaa, 
punajuurta, raparperia; on is
tutettu herukkapensasta ja 
mullitettu perunavakoa.

Sitten tulevaisuudessa H ä
märit aikovat saada elantonsa 
vihannesviljelystä, jota Erkki 
Hämäri suosittelee muillekin 
koskelaisille pientiloille. Kyllä 
kaupunkilainenkin tietää, ettei 
muutaman hehtaarin tilasta

viljalla tai karjalla leipä heltiä. 
Mutta erikoistumalla pariin, 
kolmeen vihanneslajiin voisi 
pärjätä, hän arvelee.

Rouva Ilta Hämäri on eri
tyisen iloinen tiiliuunista, joka 
Lähtisen tuvassa oli jäljellä. 
Siinä paistuvat leivät ja  laati
kot juuri oikean makuisiksi.

— Parasta täällä on liikun
ta, jota  näitä töitä tehdessään

saa kuin kaupanpäällisiksi. 
Mekin molemmat olemme 
pöytätyön tekijöitä, sanoo 
Erkki Hämäri.

— Kyllähän kaupungissa 
voisi lähteä lenkille hölkkää
mään. mutta jotenkin teen
näiseltä se tuntuu. Paljon mu
kavampaa on täällä kuokkia 
perunamaata tai kantaa
saunavettä.

Merenranta vaihtui 
metsän siimekseen

Ihastusta ensi silm äyksellä  oli R i t v a  ja P e n t 
ti  R a a t i k a i s e n  k iin tym ys Pervon m ökkiin  viisi 
vuotta sitten. T urussa asuvat R aatikaiset etsivät 
sop ivaa kesäpaikkaa jostak in  V arsinais-Suom esta . 
H eidän ilm oitukseensa vastasi mm. V ä i n ö  L a u 
r i l a ,  jok a  tarjosi pientä h irsim ökkiä Sorvaston  
perukoilla, juuri ja  juuri autolla ajettavan m etsä
tien päässä.

Aiemmin Raatikaiset olivat 
viettäneet yhden kesän N au
vossa meren äärellä. Paikassa, 
josta täällä Koskella asuva ei 
kenenkään luulisi hennovan 
luopua. Mutta:

— Kulkeminen sinne oli 
kovin hankalaa. Lauttayh
teyksiä varten piti noudattaa 
tarkkaa aikataulua ja  matka
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ek huim im m an m aaltapa- 
:au täälläkin pienennyt. 
t\leen. A ivan  viim e vuo- 

llaitenkin ilm aantunut te- 
s&kaat.
jajon ovat m uuttaneet uu- 
oiinut seiniinsä kirkkaan  
aki ihm iset ja  m ukautunut 
afljan eloon.
has ei näytä harm ittavan  
ä t e  H evonlinnalle tai Lii- 
i . itatontteja  on ainakin  
jcfs m ahdoton  saada, sil 
p aietok ykyä ja  rannat al- 
äM m ökitettyjä. Jos kau 
rakee m aaseudun rauhaa, 
sitfclitsisi tiheään asutetun

eyf sopiva etä isyys Turun  
isAirkaupungeista saavat 
n K oskelle. N äiden  etu- 
ta ie m ainitsivat ystäväl- 
si ®utuneet naapurit. Yri 
sei aisia, koskelaiset.

Kuin satukirjan sivulta on Raatikaisten pihamaa vanhojen omenapuiden suojassa.

ä viihtyvät Koskella

Mökistä on tullut meille toinen koti, sanovat Minna, Ritva ja 
Pentti Raatikainen.

kanssa marjaan tai sieneen, 
juttelee Ritva Raatikainen.

Lapset M i n n a ,  3 vuotta, 
ja  T i i n a ,  8. tykkäävät maal- 
Iaolosta myös. Täällä kun saa 
juoksennella ja  pyöräillä tar
vitsematta pelätä autoja niin 
kuin kaupungissa.

Raatikaiset asuvat Turussa 
omakotitalossa, mutta siitä 
huolimatta mieli teki maalle, 
rauhaan, lähelle luontoa.

Mökin kunnostusta on teh
ty pikkuhiljaa eli niin kuin 
Ritva Raatikainen itse sanoo:

"Ei me tätä taakaksi otettu 
vaan paikaksi nauttia elämäs
tä." Ensin piti korjata eteisen 
vuotava katto, kuurata seinät 
noesta, rakentaa vintille ma
kuutilat kun mökissä on vain 
yksi huone ja  muurata uusi 
hella, joka ei tunkisi savua 
sisälle. Sähköt Pentti Raati
kainen, sähköasentaja am ma
tiltaan, asensi viime kesänä it
se.

Ensi kesäksi on suunnitel
missa uuden kaivon ja  kellarin 
kaivaminen.

— Mukavampi on ollakin, 
kun on jotain tekemistä, sanoo

Pentti Raatikainen, jota naa
purien kertoman mukaan ei 
koskaan näe jouten.

Kätevänä miehenä hän on 
tehnyt kaikki korjaukset itse. 
kunnostanut saunan aidoksi 
savusaunaksi, rakentanut pik- 
kutyttärille leikkimökin puu
tarhaan. Melkoista viitseli- 
äisyyttä osoittaa myös entisen 
kanalan laittaminen viih
tyisäksi asuinhuoneeksi. Ja 
Ritva-rouva on kutonut lattial
le kodikkaat räsymatot, vir
kannut ikkunaan verhon.

— Täällä me asuisimme 
vuoden ympäri, mutta Pentillä 
on työnsä Turussa, samoin 
Tiinalla koulunkäyntinsä. 
Kaikki lomat ja  tavallisesti 
myös viikonloput vietämme 
kyllä täällä. Tämä on meidän 
toinen koti. Ritva Raatikainen 
sanoo.

Ja toisinaan, illansuussa, 
omenapuun alla, Pentti Raati
kainen tarttuu viuluunsa, kat
soo hoidettua pihaa, iloisina 
touhuavia tyttäriään, vaalea
tukkaista vaimoaan. Katsoo, 
nauttii elämästään ja  antaa sä
velten soida.

— Parasta täällä maalla on 
puhdas ilma ja  turmelematon 
luonto. Olen aina halunnut 
kuljeskella metsissä. Täällä on 
suurenmoista lähteä lasten

kesti kauan. Tänne sen sijaan 
hurauttaa alle tunnissa ja  saa 
ajaa suoraa valtatietä melkein 
perille asti, Pentti Raatikainen 
perustelee vaihtoa.
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SATA VUOTTA 
KOULU N PENKILLÄ

Sata ja  yksi vuotta  tulevat k oskelaiset käyneeksi 
k ansakoulua ennen kuin siirtym inen peruskouluun  
ensi syk syn ä  tapahtuu. K osken  vanhin koulu, T a 
id a n  kansakoulu , aloitti toim intansa tasan 100  
vuotta sitten. E lokuun alussa  koulu juhli tasavuosi- 
aan arvokkaan vanhuksen tavoin  m enneitä m uis
tellen, m utta sam alla luotiin siltaa m yös tulevaan  
peruskouluun.

Synttärikahvilla tapasivat monet koulun entiset oppilaat toisen
sa. Mukavia muistoja näyttävät Yrjö Virtanen ja  Arvo Mäenpää 
(oik.) kertoneen Maija Virtaselle.

Tai olan kansakoulun aloit
taessa toimintansa syksyllä 
1875 maassamme oli ollut voi
massa kansakouluasetus yh
deksän vuotta. Ensimmäiset 
koulun perustamiseen tähtää
vät hankkeet virisivät Koskel
lakin jo  1870, mutta tällöin 
kuntakokoukseen saapuneet 
isännät panivat koko ajatuk
selle tanakasti hanttiin. Mitä 
lie herrojen metkuja, jolla vain 
kootaan rahat pois ja  houku
tellaan lapset kaupunkeihin 
herrastelemaan, tuumivat tä
käläiset.

Mutta koulun onneksi jou
kosta löytyi eräitä uudistuksel
le myötämielisiä ja  sattumal
ta myös erittäin vaikutusval
taisia miehiä. Näiden etum
maisena kulki kuntamme his
toriassa varsin usein vastaan 
askeltava herra Israel Hem- 
berg, joka kuntalaisten van
hoillisuuteen tuohtuneena lu
pasi rakennuttaa koulun vaik
ka yksinään. Keräyslista 
kourassaan hän ajeli ympäri 
pitäjää kooten tukkeja ja  mui
ta rakennustarpeita niin, että 
uusi koulutalo valmistuikin pi
kapuoliin. Opettajan palk
kaukseen ja  opetusvälineisiin 
rahaa ei sitten enää saatukaan. 
Koulu jouduttiin pitämään 
tyhjillään parikin talvea — 
vastustajiensa ilkamoinnin 
herkullisena kohteena tietysti.

Vasta syksyllä 1875 Talo- 
lan koulussa alkoi opetus opet
taja Gustaf Johssonin joh
dolla. Oppilaita ilmoittautui 
eri puolilta pitäjää yhteensä 
45, monet melkein aikuisia jo.

Opettaja Johsson osoittau
tui tarmokkaaksi mieheksi. 
Viiden vuoden työllään hän 
kykeni suostuttelemaan ennen 
niin vastahakoiset isännät

koulun tukijoiksi ja  vuonna 
1880 Talolan kansakoulu siir
tyi kunnan omistukseen.

Vuosisadan vaihteessa Kos
kelle perustettiin lisää kouluja. 
Sorvasto sai omansa 1899, 
Alikulma 1900, Hongisto 
1904 ja  Kangas 1912. Myö
hemmin rakennettiin koulut

myös Tapalaan, Patakoskelle 
ja  Satopäähän. Naapurikun
tien kanssa yhteisiä olivat Pa
lojoen, Penninkulman ja  Ver- 
honkulman koulut, jotka lak
kautettiin 1960-luvulla oppi
lasmäärän pienenemisen takia.

Ensi syksynä tapahtuva pe
ruskoulun siirtyminen poistaa

kansakoulu-nimityksen ko
konaan ja  tilalle tulevat perus
koulun ala-asteet. Kunnan 
koulusuunnitelman mukaan 
kaikki nykyisin toimivat kan
sakoulut Patakoskea lu
kuunottamatta siis Harmaa, 
Kangas, Sorvasto, Talola ja  
Tapala, jatkavat toimintaansa.

Koulu turvaa jatkuvuuden 
ja yhteiskunnan kehityksen

Talolan kansakoulun 100- 
vuotisjuhlassa puhunut en
tinen opetusministeri, maisteri 
M a r j a t t a  V ä ä n ä n e n ,  
tähdensi puheessaan kansa
laisten vaikutusmahdollisuuk
sien tehostamista opetuksen 
sisällöstä ja  tavoitteista mää
rättäessä. Oppilaitten vanhem
pien ja  koulun välisten suhtei
den merkitys on hänen mieles
tään jäänyt vähälle huomiolle 
uudistusta valmisteltaessa.

— Koulun tavoitteena on 
palvella sekä yksityistä ihmis
tä että yhteiskuntaa. Koulu 
turvaa henkisen ja  aineellisen 
kulttuurin jatkuvuuden, yh
teiskunnan jatkuvan kehityk
sen, totesi maisteri Väänänen.

Hänen mukaansa vanhem
mat ovat huolissaan koulu- 
uudistuksen toteuttamisesta 
lähinnä kahdesta syystä. En
siksikin he pelkäävät lastensa 
laitostuvan suurissa kouluyk
siköissä. Toinen huolen aihe 
Väänäsen mukaan on perus

koulun mukanaan tuoma tasa- 
arvon korostaminen niin, että 
sen on alettu nähdä merkitse
vän lahjakkaitten oppilaitten 
syrjimistä. Tätähän uudistus 
ei suinkaan merkitse.

Maisteri Väänänen totesi- 
kin peruskoulun tavoitteena 
olevan toteuttaa alueellista ja  
sosiaalista tasa-arvoa nykyistä 
paremmin niin, että asuinpai
kasta ja  vanhempien varal
lisuudesta riippumatta jo 
kaisella lapsella on mahdol
lisuus yhtä laajaan peruskou
lutukseen.

— Kansalaisille tulee turva
ta nykyistä paremmat mahdol
lisuudet vaikuttaa koulun ja  
kasvatuksen kehitykseen, 
painotti maisteri Väänänen. 
Hänen mukaansa peruskoulun 
johdon keskittyminen yhdelle 
kunnalliselle koululautakun
nalle merkitsee lähidemokrati
an kaventumista, kun koulu
kohtaiset johtokunnat katoa
vat.

Väänänen kehotti kuulijoi
taan huolehtimaan siitä, että

uusi koulu saavuttaa paitsi 
opettajien myös vanhempien 
luottamuksen: "Peruskoulua
on kehitettävä yhteisvoimin si
ten, että kaikki kansalaispiirit 
voivat hyväksyä opetuksen 
sisällön.”

O suuspankki
kartutti
rahastoa

Talolan kansakoulun 100- 
vuotisjuhlan yhteydessä yllät
tivät Kosken Tl. Osuuspankin 
edustajat juhlayleisön ilmoit
tamalla kartuttaneensa opetta
ja  A. V. Sarajan nimissä ole
vaa koulun stipendirahastoa 
1.000 markalla.

Opettaja A. V. Saraja oli 
paitsi Talolan koulun pitkäai
kainen ja  arvostettu opettaja, 
myös Kosken Tl. Osuuspan
kin perustajia, sen johtokun
nan jäsen 20 vuotta sekä osan 
tästä ajasta myös johtokunnan 
puheenjohtaja.
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Talolassa
tapahtunutta

M erkintöjä vuoden 1875 
koulupäiväkirjasta:
— Salon markkinat, niin muo
doin lapsilla markkinalupa.
— Ilm at kylmenneet, niin muo
doin ikkunanpanoa.
— Laskiainen. Sättärillä mäkeä 
laskemassa.

Koulujen väliset h iih tok ilpa i
lu t o liva t varsinkin a iem m in tä r
keä tapahtum a, josta koko p itä 
jä oli innoissaan. M eijerin mai- 
donsaantikin viivästyi silloin 
monta tuntia, kun m aitokuskit 
poikkesivat reissullaan kilpailu
paikalle jänn ittäm ään poikiensa 
pärjäämistä.

— Uskontotunnilla:
Opettaja: "M itä  tiedätte kertoa 
Salomonista ?"
Raimo: "Se oli simmonen van
ha miäs, asu Reimannin kulma- 
kamariss, m u tt kuali jo ."

*  *  *

Opettaja Leimanin kerran o l
lessa sairaana hänen sijaisensa 
kertoi oppila ille Italian muis
tuttavan saapasta. Rouva Lei
manin mielestä vertaus ei o llu t 
n iitä onnistuneim pia, sillä kun 
hän tervehdyttyään kyseli lapsil
ta maantiedon läksyä ja Felix 
Num m elin vastata pam autti: 
" Ita lia  on niin kun saapas", 
rouva tokaisi tiukasti: "U lo s !"

Luokan ty tö t v iittas ivat in
nokkaasti selittääkseen asian

oikean laidan, m utta närkäs
tynyt opettaja ei antanut heille 
puheenvuoroa. Felix sai seistä 
eteisessä tunnin loppuun asti.

*  *  *

Kerran m aantietotunnilla  V il
jam i meni kartalta näyttämään 
ete lä- ja pohjoisnavat. Totisena 
poika kurkotti karttakepillään. 
"K ylm ä napa," hän sanoi poh
joisesta ja "Kuum a napa" ete
lästä. Sillo in rouva Leiman tie 
dusteli: "Entäs V iljam in oma 
napa, onko se kuuma vai kyl
mä?"

Rovasti Normaja oli kerran 
seuraamassa uskonnon opetus
ta ja pyysi oppilaita näyttämään 
kartalta Jerusalem in. Y lerm i- 
poika käveli kartan luo, ta rttu i 
keppiin ja näytti: "Tos on Jeru- 
salemi, tos on Jerusalem i ja to- 
sakin on Jerusalem i," — Kartal
la tosiaan oli kolme Jerusale
mia, sillä alalaidassa oli erik
seen lähikuvat kaupungista.

*  *  *

Tarkastaja v iera ili seuraa
massa uuden m atem atiikan 
opetusta. Tunnin päätyttyä hän 
kysyi oppila ilta : "N o, m itä te nyt 
o lette uudesta m atem atiikasta 
oppineet?" M atti v iittasi ja vas
tasi tom erasti: "Sevverran mää 
tiärän, e tt to i Kari ja to i Anne 
kuuluu sammaan joukkoon."

A N JA VÄLIM ÄKI

Jatkoa sivulta 3

Rinteet korostavat hunajan 
terveellisyyttä ja  toivovat ny
kyistä useampien oppivan
käyttämään sitä muutoinkin 
kuin yskänlääkkeenä.

— Torilla ihmiset usein ky
selevät, paljonko hunajassa on 
sokeria joukossa, kun se 
toisinaan on rakeista, mutta 
tuo on täysin väärä käsitys. 
Hunaja itsessään sisältää kyl
lä mm. hedelmäsokeria, mutta 
mehiläisten ravinnoksi käytet
tävää tavallista sokeria siihen 
ei varmasti sekoitu, Toivo 
Rinne vakuuttaa.

Rinteet ovat iloisia siitä, 
että Koskella nyt on oma tori. 
Kesäisin he ovat joskus 
käyneet myymässä hunajaan
sa myös Someron ja  Forssan 
toreilla.

— Kosken maanviljelijöitä 
tekee mieli kiittää valis- 
tuneisuudesta, kun he noudat
tavat kasvinsuojeluruiskutuk- 
sissaan ohjeita ja  määräyksiä. 
Ainakaan meidän mehiläisille 
ei ole sattunut vahinkoja. N y

kyisin onneksi onkin pölytyk
sistä siirrytty nestemäisiin 
torjunta-aineisiin, jotka eivät 
ole yhtä vaarallisia, sanoo 
Toivo Rinne tyytyväisenä.

— On tästä hommasta 
omat kulunsa myös, Rinne ja t
kaa ja  sanoo pakettiauton ole
van aivan välttämätön kaikis
sa kuljetuksissa. Toinen suuri 
menoerä on sokeri, jo ta näin 
syksyllä joudutaan ostamaan 
melkoiset määrät. Jokaiseen 
pesään varataan mehiläisten 
talviravinnoksi 20 — 25 litraa 
vahvaa sokeriliuosta.

Mehiläiset eivät talvella vai
vu horrokseen, vaikka ne sy- 
kertyvätkin yhdeksi palloksi 
pesäänsä. Pesän sisällä ta
pahtuu kaiken aikaa pientä lii
kettä ja  kun Marianpäivän 
tienoon kirkkaat auringonpais
teet lämmittävät pesäpöntön 
seinän, suhahtaa lentoaukosta 
sankka mehiläisparvi puhdis- 
tuslennolle valkoisten hankien 
ylle. — Silloin ei ole syytä val- 
kopyykkiä ripustaa pihalle 
kuivumaan, varoittaa Sylvi 
Rinne nauraen.

Kunnalliskodin kuntotempaus
M e päätim m e kevät-talvella vähän ulkoilla  
ja pitää h iih tokilpailu t vaik minilumella.
Tässä vähän kerron teille siitä matkasta, 
jossa koko  henkilökunta  oli mukana.

Ensimmäisenä hiihtämään lähti Johtaja, 
hänen p iti tie tenkin  latu aikaista .
V aikka H ilkka  harjoitellut ei ollut kertaakaan 
niin hyvis ajois alkoikin jo maaliin saapumaan.

Seuraavaksi lähti sitten sairaanhoitaja: 
se oli kovaa menoa ku n  h iih ti Savela.
K un hetken  aikaa ilmassa lum i ryöppysi 
niin Raili oli maalissa- ja ehkä mestari.

Vuorossa nyt olikin  jo Taija Tupala, 
vaikka tiesim m ekin  Taijan olevan niin napakka, 
niin hiihtämässä em m e olleet häntä nähneetkään, 
m u t osuutensa suorittikin  oikein vikkelään.

S itten  lähti pyyhältämään Eira N ikkilä  
tuo ammoisista ajoista jo kuu lu  hiihtäjä.
M u t m iten lienee asia —  hän missä viipyy nyt, 
jos jotain toista latua lie vaikka lähtenyt.

Lähetim m e matkaan sitten H elli Tuom isen  
ja kehoitim m e seuraamaan latum erkkejä tarkalleen, 
sillä kylm ä meille tulee tässä vartoissa 
jos jokaista saa odotella jo tuntitolkulla .

Hiljan vuoro alkoikin jo olla lähellä 
hän pukemassa päälleen kävi kotona äkkiä.
K un kengän nauhojaan k iin n itti vielä lähtöpaikalla 
voi juku liu t  —  mulla m onot onkin  nyt eriparia!

E i sitä meistä monikaan olis eh tiny t huomata 
ku n  H elli oli loppusuoralla, taittoi Hilja jo taivalta. 
Hiljan sukset tu n tu u k in  nyt hyvin luistavan.
Kas. N ikk iläk in  näyttää sieltä n y t jo saapuvan.

Jo oli neiti Leim e matkalla mukana.
Hän urheilijana jo onkin  varsin taitava
ku n  pururadalla kävi usein lenkillä
niin varmaan kun to  korkealla onkin  Elvillä.

S itten  lähti Lahja  —  kum m a  —  puolihameessaan 
ei omista hän h iih topukua nähkääs ollenkaan.
S e  onkin ehkä turhuutta , jos harvoin hiihtelee  
et varusteisiin rahojaan sentähden tuhlailee.

Irja vähän tuum aili lähteekö ollenkaan  
kun  nyt ei taida olla edes hänen vuorokaan.
Töiset häntä yllytim m e matkaan, matkaan vaan 
ette i hyvä hiihtotaito  pääse ruostumaan.

K yllikk i sitten  saapuikin jo lähtöpaikalle 
h iih ti osuutensa ja sanoi toisille:
N y t olis hauska lähteä oikein hiihtolom ille  
tässä tuli treenattua, vaik o tti koville.

K un N um m elan vuoro sitten alkoi lähestymään  
hän tuumas, täytyy lähteä yrittämään, 
eihän Anja huonom m in voi hiihtää kuitenkaan  
ku n  ovat omat pojatkin jo valmentajanaan.

K eittiöstä lähti ensin rouva M anneri 
ku n  p ikku  Raija siellä silloin vielä tiskaili.
Turhan pieni len kk i oli hänen mielestään 
ku n  Lapissakin to ttu n u t hän on jo hiihtämään. 

Leposaari sitten  hyppäs äkkiä suksille  
ja tuolla jo kaukana mennessään huuteli toisille:
En ehdi tällä matkalla nyt kauan kuhnia  
mä voinkin  sitten  jonkun  kurvin  vaikka oikaista.

Viimeisenä matkaan lähti tämän kriivari 
ja »akan» teossa m inäkin olin oikein  ekspertti.
Kun sukset lipsas heti alkuun m in u t istumaan  
niin silloin ka ikk i sanoivat, älä sinä m ene ollenkaan.

"K R IIV A R I"
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ta v a ta a n  t o r i l la
Koskelaiset saivat tänä kesänä uuden Tapahtuman oikein 

isolla t:llä. Tai voisi sitä kutsua toisellakin muotisanalla virike. 
Tarkoitan tietysti heinäkuussa avattua toria.

Tori on paikka, jossa voi tavata vanhoja tuttuja eikä mikään 
estä siellä hankkimasta uusia. Siinä jutusteltaessa kuulee paikka
kunnan tuoreimmat uutiset, ne Todella Tärkeät lähitapahtumat, 
jotka eivät sanomalehtiin yllä.

Ja torilla käy tietysti myös kauppa. Sieltä voi ostaa vaikkapa 
perunat, porkkanat ja  persiljat, joista kiehauttaa kotona muhe
van sopan syyspäivän sytykkeeksi.

Monet ovat kaivanneet Kosken torin myyntipöydille kalaa, 
jota  siellä juurikaan ei ole näkynyt. Täällä kun ei noita vesiä 
liiemmin loisku ja  kala onneton ei maassa kasva. Mutta kauem
paa voisi tulla joku kalamies/nainen ja  tuoda mukanaan vaikka 
kultakylkistä savusilakkaa tai jäärouheessa houkuttavaa hau
kea.

Kirjavat rihkamakojut arpajaisineen ja  suklaaruletteineen 
luovat torille hiukan tivolimaista tunnelmaa, mutta tämä lienee 
sitä kuuluisaa "kulttuurin moniarvoisuutta” .

Torin ylläpitäjä, Kosken kunta, haluaisi torille enemmän 
oman paikkakunnan yrittäjiä, puutarhaviljelijöitä ja  kotileipurei- 
ta esimerkiksi. Koskelaismyyjien ei tarvitse itse valmistamistaan 
tai kasvattamistaan tuotteista maksaa toritaksaa lainkaan.

Tuotteiden laadusta vastaa kukin myyjä omistaan. Torin 
yleisestä järjestyksestä taas torivalvoja, jonka mielestä kaikki on 
sujunut mukavasti.

Lähdetään siis ensi viikollakin torilla käymään!

Hulda Sillanpää oli kuullut toriaamun parhaan huulen, jota hän 
tässä kertoo Esko, Elvi ja  Tuomo Seppälälle. Näyttää siltä kuin 
Esko olisi arvannut jutun juonen jo ennakolta.. .

Seuraavassa 
Koskelaisessa

K errom m e m m . uudesta kunnantalosta, jonka  
pitäisi valm istua tässä  syksyn  kuluessa palvele
m aan kaikkia kuntalaisia.

H aluaisim m e Teidän, K oskelaisen  lukijoitten, 
m yös osallistuvan  lehtem m e tekem iseen. O lem m e  
iloisia kaikista juttuvihjeistä, m ielipiteistä, m uistel
m ista, pakinoista, runoista, kehuista ja  haukuista, 
kuvista ja  kirjoituksista, jo ita  to ivom m e Teidän lä
hettävän m eille. O soite on K oskelainen , K osken  
Tl. O suuspankki, 3 1 5 0 0  K O SK I TL.

Siispä kirjoittam iin!

Toimitus

Hyvä metsänomistaja
Myydäänkö puuta tänä syksynä?

Kansainvälisen kaupan kuvaan kuuluu,  että siinä 
vuorottelevat nousu- ja laskusuhdanteiden kaudet. Vii
me aikoina o lem m e eläneet laskusuhdanteen vallitse
missa oloissa. Asiantuntijat arvelevat, e ttä  noususuh
danne pääsee  vauhtiin vuoden vaihteen tienoilla. Tällä 
hetkellä tilanne on kuitenkin täysin selkiintymätön.

Kansainvälisen kaupan vaikeuksista johtuen eivät 
kotimaiset raakapuukaupat ole p ää sse e t  käynnisty
mään toivotulla tavalla. Odotetaankin et tä  kauppatoi- 
minta pyörähtää käyntiin vasta aivan vuoden lopulla.

Myyntikautta odoteltaessa
Metsänleimauksien yhteydessä laaditaan hoito- ja 

uudistussuunnitelmia, joiden to teu ttam isen  vakuudeksi 
tehdään yksityismetsälain 2 §:n mukaisia talletuksi.

Metsänomistajalla — ja vain hänellä — on oikeus 
päättää, mihin pankkiin hänen vakuustalletuksensa on 
ohjattava. Tarkista, että suunnitelmaa teh täessä  myös 
täm ä kohta täytetään. Ohjaa nämäkin varat osuuspank
kiin.

Maatilatalous — osuuspankki — 
metsäraha

Osuuspankit ovat jo perinteellisesti toimineet maati
latalouden päärahoittajana. 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  oli o suus
pankkien osuus Suom en maatilatalouden saam ista  kai
kista luotoista 56 % eli enem m än kuin kaikkien muiden 
pankkien osuus yhteensä.

Tänä syksynä, jolloin metsärahojen kokonaismäärä 
jäänee edellisvuosia alhaisemmaksi, on entistäkin tä r
keämpää, että m etsänomista ja  ohjaa kaikki m etsära- 
hansa om aa rahoitustaan parhaiten palvelevaan pank
kiin — osuuspankkiin.

Metsänomistaja — metsäkaupat — 
metsänhoitoyhdistys

Pysyväkseen parhaiten kulloisenkin m etsäkauppati-  
lanteen tasalla metsänomista jan kannattaa pitää kiin
teästi yhteyttä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen.

O M A N  ETUSI T Ä H D E N  -  
O S U U S P A N K K I

Aurasen K irjapaino, Forssa 1975


