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Unicefin joulukortit esittelevät taidetta eri puolilta maapalloa. 
Ylinnä yhdysvaltalaisen koulupojan maalaus Paimenet, sitten 
kiinalainen vesivärimaalaus 1700-luvulta, alinna suomalaisen 
Oili Mäen teos Maailman luominen. — Unicef-kortteja saat mm. 
Kosken Osuuspankista. Kortin koko hinta menee Unicefille.

Antamisen juhla
Joulu on antamisen juhla.
Annamm e lahjoja, iloa, jaam m e ystävyyttä. 
Antaminen on suurempi ilo kuin saaminen — 
kunhan annamme pyyteettä, vilpittömästi.

Pyyteetöntä ystävyyttä tarvitsevat maailman kaik
ki ihmiset.
Vilpitöntä auttamisen tahtoa, joka antaa ruokaa, 
koteja, työtä, kouluja, terveydenhoitoa. Antaa iloa. 
Rauhaa ja turvallisuutta.

Joulu on m yös lapsen juhla.
Maailman ensimmäinen joululahja oli lapsi: 
rakkauden ja tulevaisuuden symboli.
Maailman kolmesta lapsesta kaksi on tänään nälis
sään.
Kehitysm aissa lasten on pakko mennä ansiotyö
hön heti kun he jotain pystyvät tekemään. Heillä ei
ole varaa käydä koulua.
Ja lapset sairastuvat helposti. Kymm enet tuhannet 
pienokaiset kuolevat ennen yksivuotispäiväänsä.

U nicef on Yhdistyneiden Kansakuntien lastenapu- 
järjestö.
U nicef järjestää kehitysmaiden lapsille ruokaa, ter
veydenhoitoa, kouluja.
Afrikan, Aasian, Latinalaisen Amerikan miljoonat 
lapset katsovat Sinuun surullisin silmin. Anna Sinä 
heille joulun ilo. Kun lähetät ystävällesi jouluter- 
veydyksen Unicefin kortilla, lähetät samalla kehi
tysm aan lapselle kupin maitoa tai vitamiiniruis- 
keen tai kouluvihkon.

U nicef on pienten asialla suuressa maailmassa.

unleef
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Kosken Tl. kehitysnäkymät
Kosken Tl. kunta on palve

luvarustukseltaan alueemme 
ykkönen.

Kosken Tl. kunta on asuin- 
ja  elantokustannuksiltaan alu
eemme edullisin (halvin).

Edellä esittämistäni väit
teistä ensimmäisen osoittaa 
todeksi Seutukaavaliiton teke
mä tutkimus kuntien palvelu
varustuksesta, jonka mukaan 
koko Varsinais-Suomessa pal
veluvarustuksen suhteen ohit
taa Kosken Tl. kunnan ainoas
taan viisi maalaiskuntakeskus- 
ta.

Toisen väittäm än kertoo to 
deksi Tilastokeskuksen v. 
1975 tekemä laskelma, jossa 
on huomioitu elinkustannuk
set, palvelujen tarvetiheys ja  
niiden saavutettavuus yms. te
kijät.

Edellä olevista ihmisten pe
rustarpeiden tyydyttämisestä 
johtuvat edellytykset kunnan 
myönteiseen kehitykseen ovat 
olemassa. Tästä huolim atta on 
kuntamme väkiluku alentunut 
muutam aa poikkeusvuotta lu
kuunottam atta vuosittain. 
Täm ä johtunee kuntamme 
elinkeino- ja  työpaikkaraken- 
teen yksipuolisuudesta. Onhan 
maatalous edelleen kunnas
samme pääelinkeino ja  m aata
louden koneellistumisen takia 
ei m aatalous tarvitse enää en
tistä työntekijäm äärää.
Toisaalta taas teollisuuden 
työvoimatarve valtakunnal
lisesti on ollut omiaan tyhjen
täm ään maaseutua.

□  □ □

Eräänä m erkittävänä kun
nan myönteisen kehityksen es
täjänä näen valtion asuntolai- 
noituspolitiikan, joka  on suo
sinut ja  suosii edelleenkin lä
hes yksinomaan kaupunkikes
kusten rakentamista. Asunto
hallitus ei näe maaseudulla 
olevan asuntorakentamistar- 
vetta, sillä valtion tilastoissa 
näkyvät kaikki kuntien alueel
la tyhjiksi syystä tai toisesta 
jäävät asunnot ns. asuntova- 
raumana, vaikka näiden kunto 
olisi täysin asumiseen kelpaa
matonkin.

K unta on osaltaan pyrkinyt 
vaikuttam aan uusien työpaik
kojen syntymiseen kunnan 
alueelle sekä vastaavasti asun
tojen rakentamiseen olemalla 
mukana uusien yritysten pe
rustamisessa ja  entisten laa
jentam isissa takauksin sekä 
rakennuttam alla itse tarvitta-

K unnan joh ta ja  A im o Suikkanen

via tuotantotiloja. Asuntotuo
tannon osalta ovat kunnan ta 
loudelliset mahdollisuudet var
sin vähäiset, koska valtion ra
hoitusosuus on jäänyt vä
häiseksi. Toisaalta on huom at
tava, että kunnan välitön tuki 
tuotantotoim intaan on puolus
teltavissa vain työpaikkojen 
lisäämis- tai säilyttämismieles- 
sä, sillä näihinkin hankkeisiin 
sijoitetut rahat palvelevat ly
hyellä tähtäimellä vain pientä 
osaa kuntalaisia ja  kuitenkin 
kaikki kuntalaiset joutuvat 
näiden rahoitusosuuksiin osal
listumaan.

□  □ □

Toisaalta voidaan sanoa, 
että ainutkaan kunnan elin
keinoelämän tukeen sijoittama 
m arkka ei ole vuotta pitem

mällä tähtäimellä katsottuna 
rasittanut kuntalaisia, sillä uu
sien työpaikkojen myötä kun
nalle kertyvät verotulot ovat 
kattaneet ja  kattavat kyllä si
joituksista aiheutuvat menot, 
mikäli yritys on mennyt hyvin, 
kuten kuntamme kaikissa ta 
pauksissa on käynyt.

Työpaikka- ja  asuntotuo
tanto-ongelmien ratkaise
miseksi on tehty jatkuvasti toi
menpiteitä. Mm. vuoden 1977 
asuntotuotantom äärärahoista 
on anottu lainaa normaalin 
vuokratalon rakentamiseen 
sekä myös uudistettu vanhus
ten vuokratalolainahakemus. 
Jos näm ä hakemukset vievät 
tulokseen, on asuntotarvetta 
pystytty tyydyttäm ään varsin 
merkittävästi niin työikäisten 
kuin vanhustenkin osalta. T ä
män lisäksi on tiettävästi ns. 
kovan rahan asuntotuotanto 
saam assa ja tkoa omakotitalo
jen ja  rivitalojen rakenta
misena 1977.

Työpaikka- ja  asunto- 
asioitten järjestämiseksi kunta 
tarvitsee tarkoitukseen sopi
vaa maata. Nykyisellään kun
nan omistam a tarkoitukseen 
sopiva m aa on vähissä. L isä
m aan hankkimiseen on ryh
dytty ja  uskoisin, että kunnan 
kehitys ei tule olemaan maan 
hankkimisesta kiinni, vaan 
että kunta pystyy tulevaisuu
dessakin tyydyttäm ään ra
kennus- ja  teollisuusmaan ta r
peen.

□  □ □
Lähdemme kunnassa varsin

luottavaisin mielin vuodelle 
1977 ja  tähän on osaltaan vai
kuttam assa se, että olemme 
saaneet valtionosuuksien jako
perusteena käytetyn kantoky- 
kyluokkamme laskemaan ny
kyisestä kuudennesta viiden
teen. Täm ä muutos tietää kun
nalle lisääntyvinä valtion
osuuksina ja  pienentyvinä pai
kallistie- ja  tukiosaosuuksina 
sitä, että kuntalaisten ta r
peisiin on verovaroja käytettä
vissä 200.000—250 000 m ark
kaa enemmän. Kantokykyluo
kan muutoksen ansiosta esitti 
valtuusto ensi vuoden ennak- 
koveroäyrin hinnaksi edelleen 
vahvistettavaksi 15,00 penniä, 
joka on selvästi m aan keskiar
von alapuolella. Toivottavasti 
kunta pystyy keskusta-alueen 
kehittämisen m yötä turvaa
maan myös haja-asutusalueen 
palvelutarpeet eli lähinnä tur
vaam aan kuntalaisten liikku- 
matarpeet ja  vedensaannin. 
Liikkumatarpeet voidaan tur
vata tieverkkoa ja  mahdol
lisesti julkisten liikennevälinei
den yhteyksiä parantam alla 
(yksityistieavustukset, uusien 
joukkoliikenneyhteyksien pe
rustaminen) ja  veden tarve 
voidaan tyydyttää vesijohto
verkon laajentamisella edel
leen.

Elämisen tasoa tulee pyrkiä 
nostamaan aineellisten perus
tarpeiden tultua tyydytetyksi 
kulttuuri- ja  vapaa-ajan palve
luksia lisäämällä.

A IM O  S U IK K A N E N

Taiteilija Olavi Hurmerinnan maalaus paljastettiin 27. syyskuuta kunnan virastotalon yläaulassa. 
Taulun lahjoittivat kunnalle paikalliset liikelaitokset ja  yhdistykset. M aalauksen ääressä Raija ja  
Olavi Hurmerinta.
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Kunnan kaivosta lirisee 
jo yli 400 talouteen

170 uutta liittymää 
on tämän vuoden ai
kana tullut mukaan 
Kosken vesiosakeyhti- 
öön. Kun liittymiä 1975 
lopussa oli 260 niin 
kunnan vesi lirisee nyt 
jo siis 430  talouteen. 
Päivittäinen veden kulu
tus on noin 300 kuutio
metriä.

Runkolinjaa on tänä vuon
na rakennettu Alikulman 
suuntaan 11 km ja  Hongistolle 
2 km. Myöhäissyksyllä raken
nettiin linjaa vielä Sorvastolle, 
Tapalaan ja  Verhonkulmalle. 
Suunnitelmissa on linjan vetä
minen myös Paimionjoen ete
läpuolelle Myllykylästä Katte- 
luksen ja  Tauselan suuntaan.

Tänä vuonna runkolinjaa 
valmistuu 33 km. Se on enem
män kuin yhtiön kuutena en
simmäisenä toim intavuonna 
yhteensä. Linjaa on nyt vedet
ty kaikkiaan 63 km. Putkiko
ko runkolinjassa vaihtelee 
63—110 mm.

Sopivaa maata
Runkolinjan ja  liittymien 

rakentamisesta ovat huoleh
tineet koskelaisurakoijat J u - 
h a n i  H ö r k k ö  j a E s k o  
K o r p i n i i t t y .  Täm än syk
syn kiireissä on tarvittu apuun 
myös somerolaisia urakoijia. 
Linjojen varsilta on saatu tal- 
koomiehiä.

M aasto on Koskella erittäin 
sopivaa tällaiselle työlle. 
Maanomistajien kanssa ei 
myöskään ole sattunut hanka
luuksia, vaan putket on voitu 
kaivaa m aahan suunnitelmien 
mukaisesti.

Santiolta
riittää
toistaiseksi

Santion vedenottamon päi
vittäinen tuotanto riittää vielä 
toistaiseksi. Vesioikeuden lupa 
sallii sieltä enintään 500 kuuti
on päivittäisen pumppauksen.

Isännät ovat tulleet talkoisiin kun vesijohtolinjaa on peltoon kaivettu. Tässä Tauno Nyholm ja  
Arvo Toivonen (selin) Tapalasta.

Tulevaa laajennusta varten 
kunta on tutkituttanut pohja
vesivaroja myös Hevonlinnan 
ja  Liipolan nummesta. Hevon- 
linnalta arvioidaan saatavan 
vuorokaudessa 1 800 ja  Liipo- 
lasta 500 kuutiometriä.

Santion kaivon halkaisija 
on kolme metriä ja  sen syvyys 
noin seitsemän metriä. Pump
paamorakennuksessa ovat 
pumppukoneet, lipeänannos- 
tuslaitteet, sähköpääkeskus ja  
valvontatilat.

Santion vesi on hyvää. 
Pumppaamolla siihen lisätään 
hieman natronlipeää, joka si
too vedessä olevan vapaan hii
lidioksidin ja  estää siten me
tallisten vesijohtoputkien syö- 
pymisen.

Kunta om istaa 
60 prosenttia

Kosken kunta omistaa 
1969 perustetun Kosken Tl 
Vesiosakeyhtiön osakekannas
ta  60 prosenttia. M uina osak
kaina ovat Kosken Tl Osuus
meijeri, Kosken Tl Osuus
pankki, Kosken Tl Säästö
pankki, kauppias Viljo Leh
tinen sekä johtaja Jukka Laak

sonen. Yhtiö ei ja a  osinkoa si
joitetulle osakepääomalle.

Kosken Tl Vesiosakeyhti
ön toim itusjohtajana on ra

kennusmestari M a t t i  L a a k 
so. Hallituksessa napauttelee 
puheenjohtajan nuijaa maan
viljelijä K u s t a a  A n t t i l a .

r-f-i • •  . • •Työstä
Ihminen on luotu palvele
maan. Kaikkinainen työ  ko i
tuu yhteisön ja  sen kautta ih
misten hyväksi. Joka ei tätä 
ihmisen perustarkoitusta to
teuta on onneton.

Joka tekee työtä on hyödyl
linen yhteiskunnalle, vaikka  
hänen työnsä ei hyödyttäisi- 
kään häntä itseään.

Jos väheksym m e pieniä tehtä
viä emme milloinkaan yllä
suuriin.

Joka ei ole työllä leipäänsä 
ansainnut elää toisten kustan
nuksella  —  olkoon hänen 
pankkitilinsä kuinka suuri ta
hansa.

Jos teemme velvollisuutemme 
saamme siitä palkkam m e, 
mutta jo s  teemme enemmän 
saamme siitä ilon elämääm
me. H. K .
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Mikä se on missä 
pirta piukkaa 
piano kilkkaa 
ja kieli taipuu vieraisiin???

Kiikala, Koski, Somerniemi, Somero — siinä Someron 
kansalaisopiston koko toiminta-alue.

KANSALAISOPISTO
Yhdeksättä vuotta palvelee naapurikunnan So

meron kansalaisopisto m yös K osken asukkaita. 
Yli 200 koskelaista käy vuosittain sen opintopii
reissä, kuka kuulem assa vihjeitä viljelyyn tai nikse
jä niisintään, kuka taas harjoittelemassa torven 
soittoa tai tapailemassa englannin alkeita.

Tänä syksynä kansalaiso
pisto sai Koskella käyttöönsä 
lakkautetun Patakosken kou
lun tilat. Kangaspuut, ompelu
koneet ja  taidepiiriläisten 
maalaustelineet kuskattiin ki
pin kapin tyhjiin luokka
huoneisiin. Sinne ne voi huo
letta jä ttää  odottam aan seu- 
raavaan viikon oppituntia.

Posliininmaalaajien paik
kana puolestaan on Nuorten- 
tupa. Sinne on rekennettu hei
dän käyttöönsä omat polt
touunit. Posliinin koristelijat 
työskentelevät kahdessa ryh
mässä, jo ita  ohjaa jo  kolmatta 
vuotta rouva N  i n n e L ä m 
pö.

Kudonta on Koskella osoit
tautunut kaikkein kysytyim- 
mäksi. Oppilaita pyrkii syk
syisin alkaville kursseille jopa 
60. Täm än vuoden tavoitteena 
kutojilla on kansallispuku. Se

tehdään kankaasta somistekir- 
jailuihin asti kokonaan omin 
käsin.

Viime talvena kudontapiiri- 
läiset valmistivat raanuja, 
mattoja, huopia, poppanoita, 
sisustus- ja  liinavaatekankai- 
ta.

M a r t t i  V a i n i o  on oh
jannut taidepiiriä jo  useita 
vuosia. Enimmäkseen on har
joiteltu öljyvärimaalausta, jos
kus kokeiltu muotoa ja  tuntu
maa myös vesiväreillä tai gra
fiikan keinoilla. Taidepiiri on 
myös vieraillut näyttelyissä.

Musiikkiin pääsevät 
lapsetkin

Musiikki on maamme kan
salais- ja  työväenopistoissa 
ainoa aine, jo ta  opiskelemaan 
pääsevät myös alle 16-

vuotiaat. Kansalaisopistojen 
päätehtävähän on aikuisope
tus ja  ikäraja siis oppivelvol
lisuuden suorittaminen, tuo 16 
vuotta.

Koskella voi kansalaisopis
ton puitteissa opiskella mu
siikkia pianonsoiton ja  tor- 
visoiton opintopiireissä. H ar
joittelun voi alkaa aivan al
keista. Opetuksessa on eri ta- 
soryhmiä. Puhaltimien käyt
töön opastavat E r k k i  R o o s  
j a T i m o  V e s  ai  a ja  pianon
soittoon R i t v a  E e r o l a .

Opiston torvisoittokunnalle 
on ehtinyt karttua esiintymis
kokemusta jo  vaikka muille ja 
kaa. Keväisin soittokunta on 
pitänyt jopa omia konsertteja.

Englanninpiiri 
syntyi jum patessa

Sorvaston koulussa ko
koontuva englanninpiiri sai al
kunsa harrastajien om asta in
nostuksesta. Viime keväänä 
tv:n Start-kurssia seuranneet 
naiset alkoivat jäädä voimiste-

lutunnin jälkeen ratkom aan 
kielisolmuja. Joukko oli niin 
sinnikäs, että nyt syksyllä piiri 
liitettiin opiston viralliseen oh
jelmaan.

Tiistaisin kerääntyvät kou
luun ensin englannin lukijat 
rattoisaan keskusteluun. Sen 
päätyttyä vaihdetaan kirjat 
trikoisiin ja  opettaja M i r j a  
M ä k i - T e e r e n  johdolla siir
rytään kielivoimistelusta koko 
kehon notkisteluun. Toinen 
naisten voimistelupiiri ko
koontuu Yhteiskoulussa.

Toinen koskelaisten opiske
lema vieras kieli on venäjä. 
Yhteiskoulussa kokoontuvaa 
venäjän ryhm ää opettaa 
S i n i k k a  L e h t i n e n .

Kaikkiaan toimii tänä syk
synä Koskella 13 kansalaiso
piston piiriä. Lisäksi järjeste
tään erillisiä kursseja. Kevät
kaudella on luvassa mm. maa- 
talouskurssi, pientalon raken
tajien kurssi sekä kunnallistie
don kurssi. Tammikuussa 
aloittaa myös metallikäsityö- 
piiri Meijerin uudessa, perus
koululaisten käyttöön raken
netussa verstaassa.

Ohjaaja Pirkko Kesälä (oik.) neuvoo Aili Oksaselle pukuompe 
lun niksejä. Edessä mittaa kappaleita Raili Savela.

Leveää rahkam attoa helskyttelevät tässä Leena Saa-im aa ja  Aili 
Oksanen Patakosken kudontapiirissä. Piiriä ohjaa Merja-Liisa 
Haapala.
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Paikkoja vielä 
vaikka sadalle

Kansalaisopisto on tärkeä kulttuurilaitos varsinkin maaseudulla, 
sanoo rehtori Seija Mikkonen.

Opiskelijamäärämme voisi 
Koskella vielä kasvaa noin sa
dalla, sanoo Someron kansa
laisopiston rehtori S e i j a  
M i k k o n e n .  — Kansalaiso
pistoissa käy yleensä noin 10 
prosenttia kuntalaisista. M aa
seudulla tosin pitkät m atkat ja  
puuttuvat liikenneyhteydet 
tahtovat pudottaa opiskelija
määriä.

Opiskelu kansalaisopistossa 
on lähes ilmaista. Opiskelija 
maksaa vain kuuden markan 
opintomaksun sekä oppikir
jansa ja  muut tarvikkeensa. 
Valtio m aksaa kansalais- ja  
työväenopistojen kuluista 70 
prosenttia. Loput 30 prosent
tia jäävät kuntien harteille. 
Kosken kunta maksaa kansa
laisopiston monipuolisista pal
veluista vain 6,20 mk asuk
kaalta.

Someron kansalaisopiston 
hallinnosta vastaa Someron 
kunnanvaltuuston valitsema 
johtokunta. Sen kokouksissa 
ovat puhe- m utta ei äänioikeu
tettuja myös Kiikalan, Kosken 
ja  Somerniemen yhdysmiehet. 
Valmisteilla oleva uusi ohje
sääntö antaa heillekin täysi
valtaisen jäsenyyden joh to
kunnassa. Kosken yhdysmies 
on opettaja K e r t t u  R a u t o 
ina.

Harrasteaineet 
kissanhäntänä

Valtion ensi vuoden tu lo -ja  
menoarvioesityksessä vaadi
taan kansalais- ja  työväen
opistojen menoihin voimakas
ta  supistusta. Karheimmalla 
kädellä kahmaistaisiin m ark
koja pois harrasteaineilta, jo i
ta Koskenkin useimmat opin
topiirit edustavat.

— Suomen kansalais- ja  
työväenopistojen liitto kerää 
parhaillaan adressia, jolla ve
dotaan määrärahojen säilyttä
misen puolesta. Tavoitteena 
on 300 000 allekirjoitusta, 
sanoo rehtori Mikkonen.

— Opistot turvautuvat nyt 
opetusministeri M arjatta 
Väänäseen, joka niin usein on 
puhunut maaseudun omaeh
toisesta kulttuuritoiminnasta. 
Kansalais- ja  työväenopistot
han juuri ovat tällaisten har
rastusten keskuksia, rehtori 
Mikkonen jatkaa.

— Missään ei myöskään ole 
määritelty, mitä nuo harraste- 
tavoitteiset aineet ovat. Some
rolla olen käyttänyt niistä mie
luummin ryhmitystä taide
aineet, musiikki, liikunta sekä 
ammatilliskäytännölliset 
aineet. K udonta ja  metallityöt 
voivat olla mukava harraste, 
mutta niistä on myös käytän
nön hyötyä, jopa ammatillises
ti.

Yhteiskuntatieto 
ei mene perille

Kevätkaudella Koskella jä r 
jestetään kunnallisasioiden 
kurssi, jolle odotetaan ainakin 
uusia kunnan luottamushenki
löitä. Kiinnostus yhteiskunnal
lisiin kysymyksiin tuntuu 
Koskella kuitenkin olevan var
sin vähäistä. Viime vuonna 
kunnansihteeri J u h a n i  L i s -  
k i veti kansalaisopistossa kes- 
kustelupiiriä, joka selvitteli 
mm. kokoustekniikkaa ja  kun
nallislain keskeisimpiä kohtia. 
Syksyllä piirissä kävi kym
menkunta kiinnostunutta, 
mutta kevät uuvutti joukon 
kouralliseen.

Kuitenkin me kaikki jou
dumme kunnallislain ja  ko-

kouskäytännön kanssa teke
misiin lähes joka päivä.

Mistä siis moinen passii
visuus?

Yhtenä syynä yhteiskunnal
liseen välinpitämättömyyteen 
saattaa olla täkäläinen varo
vaisuus, jähm eys ja  vanhoihin 
tapoihin juuttuminen. ”M itä 
mää siäl teen, menköön joku 
muu” . Vain muutam at harvat 
seuraavat kehitystä ja  politiik
kaa. Ne muutam at aktiivit is- 
tuvatkin sitten paitsi valtuus
tossa myös yhdistysten ja  lai
tosten johtokunnissa.

Rehtori Seija Mikkonen 
kertoo harjoitteluvuonnaan 
Karhulassa havainneensa täy
sin päinvastaista asennoitu
mista yhteiskunnallisiin asioi
hin. Karhulalaiset halusivat 
olla kehityksen kärjessä. Am
mattiyhdistykset, puolueiden 
paikallisjärjestöt ja  sen seitse
mät kerhot ja  seurat vetivät 
väkeä kuin hunaja mehiläisiä. 
Ripeästi muuttuvassa kauppa- 
layhdyskunnassa yhteiskun
nallinen tietoisuus oli jo  ajat 
sitten heittänyt uneliaisuuden 
vällyt yltään.

Kovin ovat totiset torvensoittajat tässä kuvassa, taitaa olla menossa vaikea harjoitus. Eturivissä 
Markku Laukkanen, Timo Vesala, Aimo Rouna, Jukka Laaksonen, Jouko Urm as ja  Eino Leh
tisaari; takana vas. Pentti Vesala, Pekka Laaksonen, Antero M äntsälä ja  Lauri Laukkanen.

Kansalaisopistojen tehtävä 
on myös tasoittaa koulutuse
roja, tarjota opiskelumahdol
lisuuksia niille, joiden koulun
käynti on jäänyt vain kansa
kouluun.

K äytännössä kuitenkin 
opintopiireihin hakeutuvat in
nokkaimmin ne, joilla jo  on 
korkeampi koulutus. M aalais
kunnissa täm ä ei niinkään sel
västi näy, niissä kun työpaik
kojen vähäisyys ajaa koulute- 

... Käännä

Ne joilla on 
hankkivat lisää
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Vieläkö löytäisin Sen Joulun
Radiossa laulettiin Enkeli taivaan. 
Mummo hyrisi siinä mukana 
ja  vaihtoi kam arissa pyhähameen ylle. 
Sitten me istuttiin pöytään.
Kinkku ihan suli kakun päällä.

Salusiinien yllä levisi taivas
kuin sininen sametti —
ihan saman värinen kuin minun hameeni
joka tehtiin kun Ä iti...
Tähdet oli kuin kynttilöitä.
T aata sytytti kaikki kuusenkynttilät 
vaikka Mummo kielsi:
Älä niit akkunanpuolimmaissi suotta 
leuhahtaa viäl verho sihe.
Taata napsautti kattovalon sammuksiin, 
nosti minut polvelleen keinutuoliin 
ja  kertoi joulusta silloin kun 
Taata oli oskarinkokoinen, 
huutolaispoika.
Ja sitten Taata puhui suurlakosta 
ja  Työväentalon talkoista, 
joissa hän se Niemisen kanssa 
taakstuolit tällingeille vei.
Mummo tuli suhisemaan:
Älä tommotti lapsell juttele, 
se niist mittän ymmärrä.

* * *

Siitä joulusta, Taata, 
on parikym mentä vuotta.
N yt minä ym m ärtäisin kyllä 
mutta Sinä et ole enää kertomassa.
Sinun haudallesi tuon 
aattoiltana punaisen kynttilän 
ja  sytytän sen ”akkunan puolelta” 
vaikka kaikki verhot siihen liekkiin 
hulmahtaisivat.

Lapsenlapsesi

Kansalaisopisto...
tut m uuttam aan kaupunkei
hin, m utta koko maan tilas
toissa asia on näin. Siinä on
kin kouluväellä ongelmaa, 
kuinka houkutella opiskele
maan ne aina syrjään jäävät 
maan hiljaiset.

Aineet asukkaiden 
toivom usten mukaan

Kansalaisopiston opinto- 
ohjelma laaditaan aina vuo
deksi kerrallaan. Näin se on 
hyvin joustava ja  uusi aine 
voidaan liittää ohjelmaan heti 
seuraavana syksynä, joskus 
jopa kesken työkauden.

Opinto-ohjelman laatii reh
tori ja  sen hyväksyy opiston 
johtokunta. Täm än jälkeen se 
menee vielä lääninhallituksen 
vahvistettavaksi.

R A IL A  K Ä R R I

Hyvät lukijat
K ynä käteen, kamera kaulaan ja  albumit 

esiin, jos haluatte Koskelaisen kotiinne m yös 
ensi vuonna. 

Koskelainen on kaikkien koskelaisten yh
teinen lehti. Sen toimittajia ovat kaikki koske
laiset. 

Siispä lehti odottaa teiltä kirjoituksia, ku
via, juttuvihjeitä, muistelmia, kertomuksia, 
kannanottoja, uutisia. 

M yös nuorilta lukijoilta. 
Kirjoitukset ja kuvat voitte jättää O suus

pankkiin. Tai soittaa uutisvihjeenne. 
Tehdään yhdessä parempaa, pirteämpää 

Koskelaista.

Sanoi Takalan Juha

Tarttis olla myllynolento  
taikka kaupanolento et olis 
ain tuloi eikä koskaa menoi, 
sanoi Takalan Juha kun K as
kisen kaupasta kotiin asteli.

—  Siel maas, Poika, vast pe- 
runoi oli, sanoi Takalan Juha 
kun Sepän perunamaalla 1914 
ensimmäisen kerran perunan- 
nostokoneen näki.

— Ei kana tarttis yh tää  ton 
korkjempaa, sanoi Takalan 
Juha, kun kanalan teossa kak
si hirsikertaa päällekkäin sai.
—  M ut toi peevelin iso muija!

Se Joulu oli rekiretki 
Taatan ja  M ummon kanssa vällyjen alla. 
Virma juoksi niin että tierat 
kopsahtelivat etukuomuun.
Mummon tupa tuoksui piparkakuille 
ja  Taata kantoi suuren kuusen sisään.
Se ei millään meinannut mahtua ovesta, 
oksat raapivat kam anoita 
ja  neulasia satoi kynnykselle.
M inä pengoin kaikki kuusenkoristeet 
vanhasta kenkälaatikosta 
ja  rupesin pujottelemaan niitä oksiin. 
Neulaset pistelivät minua ranteisiin 
kun kurkotin olkipukkia oikein ylös.

Sitten me mentiin kaikki saunaan. 
Mummolan sauna oli jokirannassa 
ja  polku ihan pimeä, 
minä pidin M ummon vantusta kiinni. 
Sauna oli ihan pieni ja  musta 
ja  haisi kauttaaltaan katajalle.
— Se on vanha joulukonsti 
toi katajanoksa, hymisi Taata.
Taata heitteli koko ajan löylyä 
ja  minä rupesin lopulta kirkumaan.
— Älä ny lasta tomm ottis peljätä, 
Mummo tuhisi ja  rupesi pesemään minun 
tukkaani.
Taata vihtoa läiskytti ylälauteella 
ja  saippuavesi roiskui meidän niskaan.

Tuvassa M ummo puki minut ensin, 
rullasi jalkoihini uudet kutomansa 
pässinpökkimät. Ne oli valkoiset 
ja  mahdottom an karheat, 
heti piti säärestä kihnuttaa.
Mummo nosti uunista tirisevän kinkun, 
ja  Taata haki porstuvan komerosta 
väskynäsoppaa ja  maitokannun.
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Opettaja 
HILMA M ENANDERIN  

muistolle

V astavalm istuneena opetta jana.

Lokakuun yhdeksäntenä 
1976 siunattiin Koskella 
viimeiseen lepoon opettaja 
Hilma Menander.

Melkein kaikki koske
laiset tunsivat hänet, sillä 
hän aloitti jo  nuorena tyt
tönä opettajantyönsä 
isoisänsä koulumestari F.
O. Menanderin apulaisena. 
Hyvin nuorena hän myös 
liittyi Kosken nuorisoseu
raan, joka sai hänestä erit
täin aktiivisen jäsenen.

K äytyään Hämeenlin
nan seminaarin hän tuli 
Sorvaston piirin opettajaksi 
vuonna 1906 ja  oli siinä vi
rassa vuoteen 1912. Silloin 
hän muutti Kyröön, josta 
vuonna 1920 edelleen Nuu- 
tajärvelle. K äytyään täy
dennyskurssin Hämeenlin
nassa hän palasi Koskelle 
vuonna 1925 Tai olan kou
lun opettajaksi, siinä viras
sa hän oli eläkkeelle siirty- 
miseensä asti v. 1946.

Kunnioittavasti muiste
levat entiset oppilaat opet
tajaansa. He sanovat, että 
opettaja M enanderin kou
lussa opittiin katekismus, 
kertomataulu ja  hyvät tavat 
koko elämänsä ajaksi. 
Useimmat meistä muista
vat tomeran ja  pirteän 
H ilma-opettajan, joka vielä 
87-vuotiaana asui yksin 
huvilassa ja  liikkui asioil
laan sekä seurasi kiinteästi 
aikansa tapahtum ia. Hänel
le oli suotu pitkä elämä; 92 
vuotta hän ehti täyttää. 
Sairauden tultua hän jo  
ikävöi päästä täältä pois.

Eläkeläisenä Tuim alan kujalla.

Siunaustilaisuudessa 
kirkkoherra Lehtisaari pu
hui vainajan elämäntyöstä 
teemanaan se, että opettaja 
on kynttilä,” joka palaa ja  
valaisee” . Hänellä täytyy 
olla voimanlähde, josta  hän 
ammentaa. Hilma M enan
derin voimana oli kristil
linen elämänkatsomus ja  
syvä kutsumustietoisuus. 
K irkkoherra sanoi vielä, 
että tavallaan Hilma 
Menanderin mukana siirtyi 
menneisyyteen vuosisadan 
vaihteen opettajapolvi, ai
van niin kuin nyt siirtyy 
vanha kansakoulu perus
koulun tieltä. Vainaja edus
ti entisajan opettajaa, joka 
oli tärkeä yhteiskunnan 
vaikuttaja: opettaja, kult
tuurihenkilö, yhdistysih- 
minen, seurakunnan palve
lija, monitaitoinen auttaja, 
jopa hädän tullen lääkäri.

H autajaispäivä oli kir
kas. Jäähyväiskukat peitti
vät arkun ja  liljat tuoksui
vat. Omaisten ja  ystävien 
joukossa oli myös entisiä 
oppilaita, hekin monet jo  
harmaapäisiä. Kosken kun
nan ja  nuorisoseuran kun
nianosoitusten jälkeen jo h 
datti opettaja Aarne Laine 
arkun ääreen Talolan kou
lun pikkuoppilaat Anna- 
Maijan, Helin ja  M anan
nen, jo tka toivat kukkansa 
ja  heläyttivät laulun ”Onpa 
taivaassa ta rjo n a ...” Kyy- 
nelsilmin kuunteli saattovä- 
ki lasten heleitä säveliä, jo t
ka saattelivat vanhaa opet
tajaa hänen matkallaan 
ikuiseen rauhaan.

I. V.

Vähältä piti
Kesäkuun Koskelaisessa 

Y r j ö  V i r t a n e n  kertoi haus
koja m etsästysjuttuja isästään 
ja  isoisästään. Täm änker
taisessa tarinassa eletään Yr
jön omia vähäpoikavuosia ja  
haulikon tähtäimessä on muh- 
keaturkkinen kettu:

"Täm ä kettujahti tapahtui 
vuonna 1912. Oli lämmin, 
suojainen sunnuntai maalis
kuussa. M artti-poika seurasi 
sekarotuisen nuoren koiran 
kanssa jäniksen jälkiä suon 
reunassa. M utta täm ä koiran 
haukku kun alkoi, olikin kettu 
etummaisena. Kettu näyttäy
tyi tunnin aikana pariinkin ot
teeseen. Sillä ei ollut mitään 
hätää, sillä koira oli huono 
kulkemaan paksussa ja  peh
meässä lumessa. Poika ja  koi
ra palasivat siinä hetken kier
reltyään kotiin.

Vaan isä-Kustaa innostui 
asiaan ja  lähti piirittämään 
kettua Hakalan metsään, jo n 
ne menojäljet näyttivät joh ta
van.

Isä laati heti ajosuunnitel- 
man: K oira jätetään kotiin. 
Hän itse menee yksipiippuisen 
haulikon kanssa passiin met
sän loppupäähän. Me neljä 
poikaa ja  renki Einari viiden
tenä lähdetään ajomiehiksi. 
Minä nuorimpana saan paikan 
lähellä metsän reunaa.

Menimme kaikki rivakasti 
läpi pihan. Hakalan tiellä nä
kyi tulevan joku muija vas
taan. Einari sen jo  kaukaa 
huomasi ja  sanoi: ”Ei kannata

lähteä jahtiin. Huono tuuri 
kun akka tulee.” Isä haulikko 
kainalossaan ei ollut tietääk- 
seenkään, meni vaan reippaas
ti edellä ja  me pojat perässä.

Ketjuun meno onnistui hy
vin ja  sovittuun aikaan tapah
tui lähtö. Olin tainnut kahlata 
paksussa lumessa vain 50 met
riä, kun kuulin kovan laukauk
sen metsän loppupäästä.

Hetken kuluttua olimme 
kaikki koolla isän passipaikal
la. Siellä hän vahti kettua Ha- 
sulan metsän puolella kuusen 
takana. Näimme ketun tulevan 
melkein kohti. Se jolkutti hil
jaista juoksua meitä päin. Lii
an helppo maali olisi vanhalle 
ketun ampujalle, isä tuumasi 
ja  tähtäsi kettua lapaan. Sa
massa hän huomasi, että siitä 
tulisi vain suuri reikä hyvään 
nahkaan ja  päättikin ampua 
jäähän. Isä muutti tähtäyspis- 
teen ketun poskeen. Ja  sitten 
juuri kun hän laukaisi, kettu 
käänsi päätään ja  haulipanos 
suhahti lumeen.

Kettu otti heti m ahdotto
man pitkiä loikkia ja  kiiti tuo
ta pikaa 450 metriä leveän 
Hasulan pellon poikki, samaa 
kyytiä yli joen Liipolan puo
leiselle törmälle. Seisahtui sit
ten, katsoi taakseen, istahti 
hetkeksi. Peltoaukealla ei nä
kynyt pientäkään liikettä. 
Lähti siitä sitten hiljaa lönköt- 
täm ään puimahuoneen sivuit
se Liipolan nummelle.

Eipä aavistanut repolainen, 
kuinka läheltä piti, ettei hänen 
turkkinsa koristanut jonkun 
Turun mampsellin kaulaa.”

Sunnuntai
Kesällä kerran kuljeskelin pellon piennarta hiljaa. 
Tuuli siinä keinutteli leikkuukypsää viljaa.
Kun sitten vähän lähempää tarkastelin näitä 
niin huomasin siinä olevan myös tyhjiä tähkäpäitä.

Ne myöskin oli kylvetty satoa toivomalla 
vaan osan oli ottanut jo  kesän kylmä halla.

N äin myös hengen vainiolla tehdään kylvötyötä 
ja  toivotaan et siunaus ja  kasvu olis myötä.
Vaan kylmät tuulet puhaltavat usein maailmalla 
ja  lupaavankin kasvuston voi joskus viedä halla.

Kun suuri sadonkorjaaja se kerran kokoo näitä 
niin ehkäpä Hän löytää myös vajaita tähkäpäitä.

Vaan ilolla nyt kiittäkääm m e Korkeintamme vain 
kun jälleen meille antoi Hän tään juhlasunnuntain. 
Me täällä yhdesollessamme pyytelemme tätä: 
älä Hyvä Paimenemme, meitä koskaan jätä.

Ei yksin juhlahetkinä vaan myöskin kotonamme 
Sä Herra, ole kanssamme ja  siunaa toimiamme.

I IV A R I  M A T T IL A
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Iloinen jouluviesti
Kuvassa on meneillään jumalanpalveluksen alkupuolen 

tärkein kohta: evankeliuminluku. Seurakunnan paimen lu
kee Pyhää Kirjaa. Takana on tovereineen poika, joka 
ylentää ristin kaikkien nähtäväksi, sillä Raam atun Herra 
ja  Kuningas on juuri Ristiinnaulittu. Kaksi nuorta näyttää 
kynttilöillään valoa: liekit loistavat ilosanoman myötä. 
Evankeliumia ei tässä lueta aivan alttarin edessä vaan lä
hempänä seurakuntalaisten penkkejä, sillä iloinen viesti on 
liikkeellä.

Siitä nyt joulunakin on kysymys: ilosanoma on liikkeel
lä. Se kulkee meitä kohti, mekin avaamme sille sielumme 
akkunat. Tätä merkitsee, kun hymyssä suin toivotamme 
toisillemme ILOISTA JOULUA.

Jotkut maassamme käyneet väittävät, että hyvä sano
ma Jeesuksesta ei ole oikein hyvin takertunut suomalais
ten sydämeen. Tansanialainen kristitty Solomon Swallo 
on kyllä kiittänyt Jum alaa siitä, että aikoinaan Suomessa 
rakennettiin toivorikkaasti suuria kirkkorakennuksia ja  
myös herättiin lähetysinnostukseen. M utta, huom auttaa 
Solomon, kaikki ei nyt ole ihan kunnossa. Hän surkuttelee 
meitä: "M inusta teiltä suomalaisilta puuttuu halu tulla 
seurakunnan yhteiseen jumalanpalvelukseen. K irkot ovat 
tyhjillään, tuskin isoja kirkkoja enää rakennetaankaan.” 
Varsin piikikästä huomiointia, vai mitä? Vielä tukistus: 
"Jumalanpalveluksissa vaikutatte jotenkin innottomilta.”

Meille raskassoutuisille suomalaisille mököttäjille on 
meillekin toki jälleen tullut iloinen sanoma. Taidamme olla 
usein sydämeltämme paleltuneita näillä korkeusasteilla. 
Meille elämän taakkojen kantajille kuuluu vuonna 1976 
ILOISEN JO U LUN  TERVEHDYS. On syntynyt Vapah
taja!

Kun aikoinaan kuulu Franciscus Assisilainen syttyi 
jouluauringon loisteesta, häntä ystävineen alettiin kutsua 
JUM ALAN ILOISIKSI SOITTON IEKO IK SI. "Ylistä
kää ja  siunatkaa H erraa ja  kiittäkää ja  palvelkaa häntä 
suuressa nöyryydessä!” hän tovereineen huudahtaa A u
rinkolaulussaan.

ILOISEN JO U LU N  VIESTI, evankeliumi, on liikkeel
lä. Lämmetkää, tulkaa iloisiksi, kiittäkää! Oikaa Jumalan 
iloisia soittoniekkoja!

Sydämellinen joulutervehdys koteihinne!
E IN O  L E H T IS A A R I

A urasen K irjapaino, Forssa 1976


