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To im itta ja  : Ra i l a  Ka r r i Vastaava: U r p o  K i n n a i a

Jos jonain ihan kirkkaana 
kevätpäivänä ohitsesi pyyhäl
tää semmoinen mädänvärinen 
ja  yltäpäältä ilkeä olio, niin älä 
suotta ryntää soittamaan 
sanomalehteen, että nyt olet 
nähnyt ufon tai peräti suden. 
Älä ainakaan silloin jos näit 
sen likellä koulua tai ham mas
hoitolaa. Sillä se raivosta rä- 
tisevä ötökkä oli vain pakoon 
säntäävä hammaspeikko, jolle 
ei enää heltiä temmellyskent
tää Kosken lasten suissa.

Täällä ovat lapset ryhtyneet 
voimalliseen hammaspöpöjen 
karkoituskampanjaan. H arjal
la ja  fluoripurskuttelulla he 
kaivavat karies-hirmun ham 
paittensa välistä. Kotona vielä 
vanhemmat vahtivat, etteivät 
turhat pastillirasiat ja  suklaa
patukat houkuta hammaspeik
koa palaam aan edes tila
päisesti.

Monella lapsella on jo 
täysin terveet hampaat

— Järjestelmällinen ham 
mashoito käynnistyi Koskella
kin keväällä 1972 kansanter
veyslain tullessa voimaan. 
Koululaisten ham paista täällä 
huolehdittiin ennenkin, mutta 
tuolloin päästiin työhön myös 
neuvolassa. Tällä hetkellä 
kaikki alle 17-vuotiaat pääse
vät ilmaiseen hammashoitoon, 
sanoo hammaslääkäri M a t t i  
E e r o l a .

Hammashoidon neuvonta 
aloitetaan jo  odottavista van
hemmista ja  sitä jatketaan lap
sen koko neuvolakauden. En
simmäisen ham masharjan lap
si saa käteensä heti ensim
mäisen ham paan puhjetessa.

Hamm ashoitolaan lapsi 
kutsutaan 3-vuotiaana ja  sit
ten näm ä vuotuiset tarkastuk
set jatkuvat 17-vuotiaaksi asti.

Härkätien terveyskeskuk
sen vastaavana ham m aslääkä

rinä työskentelevä M atti Eero
la on seurannut koskelaislas-

ten hampaiden kuntoa toista
kymmentä vuotta. — Ennen oli 
tavallista, että koulutulokkaan 
pysyvissäkin ham paissa oli jo  
pahoja reikiä. Tehokas ennalta 
ehkäisevä hoito oikeine ruoka- 
valioineen, fluoreineen ja  har- 
jauksineen on nyt m uutam as
sa vuodessa kääntänyt asiat 
paremmiksi. Meillä on jo  pal
jon lapsia, joilla on täysin eh
jä t ham paat, hän sanoo.

Härkätien terveyskeskuk
sen alueella asuu noin 4 000 
alle 17-vuotiasta. Koskella 
heitä on noin 700. Terveyskes
kuksen neljässä ham m ashoito
lassa työskentelee yhteensä 
kuusi ham m aslääkäriä sekä 
heidän apunaan ham mashoi
tajat.

Sivulle 2...

Hamm ashoitaja Maija Mäki puhdistaa fluoripastalla ja  suihkulla tässä Veijo Tuitun hampaita. 
Monet lapset tarkastetaan hammashoitolassa kaksikin kertaa vuodessa.

Lasten hammashoitolassa käynti alkaa aina hampaiden harjauk
sella. Sitten pureskellaan minuutti punaista väritablettia, joka 
paljastaa onko väleihin jäänyt yhä bakteeripeitettä. Harjan var
ressa Veijo Tuittu (vas.) ja  Marko Lehtinen Sorvaston ala- 
asteelta.

*
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Sivulta 1...

Fluori kuin 
mahtisana

Tehokkain suoja kansan
taudiksi villiintynyttä ham 
masm ätää eli kariesta vastaan 
on fluori. Tätä tärkeää hi
venainetta on kuitenkin juo 
mavedessämme liian vähän.

Kuopio on toistaiseksi 
ainoa kunta, joka lisää fluoria 
vesijohtoveteensä. Vuodesta 
1959 jatkuneen fluorauksen 
tulokset ovat siellä olleet pel
kästään rohkaisevia: asukkai
den ham paat ovat selvästi 
vahvistuneet.

Kosken kaivoissa veden 
fluoripitoisuus jää  tuntuvasti 
alle suositusten. Kosken vesi
johtoverkossa on 0,3 mg fluo
ria litrassa kun taas lääkintö
hallitus esittää sopivaksi 
1—1,5 mg:aa. Täällä pitäisi 
siis annostella lisää fluoria 
joko veden tai joidenkin elin
tarvikkeiden välityksellä.

Tarvasjoella ja  Liedossa on 
eräin paikoin vedessä jopa 
enemmän fluoria kuin tuo suo
siteltu 1 — 1,5 mg litrassa ja  se 
näkyy siellä myös ihmisten 
hampaista, sanoo M atti Eero
la.

Koskella on lapsille annettu 
fluoritabletteja ja  kouluissa 
tehdään fluorihuuhteluja parin 
kuukauden välein.

Kunnat pohtivat paraikaa, 
millä keinoilla ne turvaavat 
asukkailleen riittävän fluorin 
saannin. Lääkintöhallitus vaa
tii asiasta selvityksen vuoden 
1979 loppuun mennessä.

Oikea ravinto  
kaiken perusta

Oikea ravinto on ham m as
hoidossa niin kuin muussakin 
terveydenhoidossa A ja  O.

Varsinkin turhaa sokeria tulisi 
välttää.

— Pikkulasta ei pitäisi to
tuttaa makeaan. Esimerkiksi 
vauvoille ei enää nykyisin an
neta sokerivettä. Mieluiten 
kieltäisin makeiset kokonaan, 
mutta jos lapsi on jo  niihin to t
tunut, niin nauttikoon niitä 
vain aterian yhteydessä. M a
kean m äärä ei ole pahasta 
vaan sen syönnin taajuus, 
hammaslääkäri Eerola neu
voo.

Ravintovalistuksella onkin 
hammasterveyskasvatuksessa 
painavin merkitys. Sen jälkeen 
tulevat hampaiden puhdista
minen, fluorin saannin turvaa
minen ja  hampaiden säännöl
linen tarkastus.

Kaikkialla ei ole 
näin onnellisesti

Koski ja  Härkätien terveys

keskus ovat suorastaan esi
merkki siitä, kuinka järjestel
mällinen hammashoito tehok
kaimmillaan voi toimia. Ham- 
m aslääkäreitä ja  -hoitajia on 
riittävästi. Kaikki 3—17 -vuo
tiaat tarkastetaan ainakin ker
ran vuodessa ja  vialliset ham 
paat hoidetaan viipymättä. 
Myös aikuispotilaat pääsevät 
täällä hoidattam aan ham paan
sa terveyskeskuksessa, jossa 
hinnat ovat tuntuvasti yksi
tyisvastaanottoja edullisem
mat.

M utta kaikissa Suomen 
kunnissa eivät asiat ole yhtä 
hyvin. Maamme terveyskes
kusten ham maslääkärin virois
ta noin 20 prosenttia on täyt
täm ättä. Valmistuvat ham 
m aslääkärit jäävät mieluum
min kaupunkeihin. Suurin osa 
ham maslääkäreistä on naisia 
ja  heidän maaseudulle sijoittu

mistaan estää pelko siitä, että 
aviomiehelle ei m aaseutukun
nasta ehkä järjestykään työ
paikkaa.

Lääkärivajeen takia jää 
noin 370 000 lasta ja  nuorta
vaille hammashoitoa. Vuonna 
1975 maassamme oli noin 1,2 
miljoonaa järjestelmälliseen 
hammashoitoon oikeutettua 
lasta, joista 850 000 arvellaan 
olleen hoidon tarpeessa. Lää
kärivajeen takia jä i näistä kui
tenkin peräti 40 prosenttia ter
veyskeskusten ulkopuolelle. 
Vaikein hammaslääkäripula 
on Pohjanmaalla ja  Pohjoi- 
Karjalassa.

Tiedot perustuvat Kuopion 
korkeakoulussa vastikään val
mistuneeseen tutkimukseen 
kansanterveystyön toteutu
misesta, vuosina 1974—75.

R.K.

75 ja 65 vuotiaille
Yrjö ja  Elma Virtaselle

K un kävin viimeksi teillä en silloin tietänyt 
että merkkivuosianne olitte viettänyt.

Kun katsoin maatilakirjaa niin sieltä vasta näin. 
Onnea toivotan teille tässä nyt jälkeenpäin.

Ja siunausta taivaan sinne teidän kotikin  
jonne minäkin kulkeissani usein poikkesin.

Harvat merkkivuosiansa yhdessä viettää saa. 
M elkein päivät on kohdallansa, vain vuodet erottaa.

N ää onnentoivotukset nyt vähän viivähti 
on hitaaksi jo  käynyt tuo vanha Iivari.

Maankäyttölainoja Koskelle 
pankkien välityksellä 
785.340,00 markkaa

Vuoden 1976 aikana myönnettiin Kosken Tl kunnassa pai
kallisten rahalaitosten ja  m aatalouslautakunnan toimesta m aan
käyttölainoja ennätysmäisen runsaasti eli yhteensä 785.340,00 
markkaa. Kosken Tl Osuuspankin välityksellä näitä lainoja 
myönnettiin 591.400,00 m arkkaa eli 75,3 % koko määrästä.

M ainittakoon, että Turun maatalouspiirin alueella ainoas
taan Someron kunnassa myönnettiin m aankäyttölainoja enem
män kuin Koskella.

Koulun lähellä toimineen kaupan sulkeminen näkyy hammashoitotilastoissa. Esimerkiksi Kankaan 
koululaisten ham paat paranivat, kun iltapäiväkarkit jäivät ostam atta, kertoo ham maslääkäri Matti 
Eerola.
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Kuvia
luonnon
puolesta

Yhtä vaille 3 00  pii
rustusta ja  maalausta  
kertyi K osken perus
koululaisilta osuuspan
kin järjestämään M il
laisena näet luonnon - 
piirustuskilpailuun. Y h
teinen huoli luonnon  
suojelem isesta näkyi  
selvästi näissä eri ikäis
ten lasten teoksissa. Eri
tyisen rakkaita tuntui
vat olevan eläimet, joita  
piirustuksissa kuvattiin  
sangen runsaasti.

Kuvien tekotapa oli täysin 
vapaa ja  niinpä kilpailutyöt il- 
mensivätkin monipuolisesti te- 
kijäinsä mieltymyksiä ja  taito

ja. Suuri osa töistä oli erittäin 
korkeatasoisia, mikä osoittaa 
koululaisten kokevan luonnon
suojelun hyvin tärkeäksi ja  jo 
kaista ihmistä koskettavaksi.

Kilpailutyöt jaettiin kah
teen sarjaan: 6—12 vuotiaiden 
ja  13—18 vuotiaiden. Molem
mista sarjoista palkittiin neljä 
parasta. Lisäksi jaettiin tun
nustuspalkintoja siten, että jo 
kaisesta vuosiluokasta palkit
tiin muutama työ.

Nuorempien sarjassa pal
kittiin 1. Mika Nieminen, 2. 
Marko Tuhkanen,. 3. Jari 
Eriksson ja  4. Jukka Ojanen. 
Tunnustuspalkinnon saivat 
Jyrki Anttila, Tapani Arstela, 
Tiina Hurri, Tarja Jalli, Petri 
Ketola, M arjut Koivisto, Lassi 
Laaksonen, M inna Laine, 
Hemmo Mattila, Sami Rasi- 
mus, M atti Roos, Heli Saari,

Nuorempien sarjan voittaja Mika Nieminen saa palkintonsa kil- 
pailutuomariston edustajilta Evi Koskelta ja  Tellervo Pakkaselta 
(oik.).

Janne Salin, Päivi Salmi, Veli- 
Matti Siikarla, Sari Tausa, 
Jorm a Toivanen ja  K aarina 
Urmas.

Parhaat piirtäjät palkittiin kameroilla, kelloilla, mikroskoopeilla ja  valokuvakansioilla. Seinällä kil
pailutöitä.

Varttuneempien sarjassa 
palkittiin 1. M arita Koivisto, 
2. Jouko Laurila, 3. Johanna 
Ollinen ja  4. Eija Alihaka sekä 
tunnustuspalkinnoilla Riikka 
Koskimies, N ina Mattila, 
Sinikka Siikarla ja  Timo Syr
jälä.

Sarjojen voittajatyöt kilpai
levat edelleen Varsinais-Suo- 
men Osuuspankkiliiton tasol
la, jo lta valitaan kaksi parasta 
teosta koko maan käsittävään 
kilpaan Osuuspankkien Kes
kusliitossa. Kaksi Suomen pa
rasta edustavat maatamme 
kansainvälisessä kilpailussa 
myöhemmin keväällä.

Kosken Tl. Osuuspankki 
kiittää kaikkia kilpailuun osal
listuneita ja  opettajia, jotka 
oppilaitaan kannustaen olivat 
ratkaisevasti mukana kilpailun 
toteuttamisessa.

Piirustuskilpailun tuom aris
toon osuuspankki oli kutsunut 
rehtori Tellervo Pakkasen, ku
vaam ataidonopettaja Evi Kos
ken, koulutoimenjohtaja Erkki 
Roosin, taiteilija M artti Vaini
on ja  opettaja Aarne Pellon. 
Tuomariston sihteerinä toimi 
Urpo Kinnala.
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kansakoulun
Matti Heinonen:

Kun Koski sai
LAULU:
M aa oli pohjan perukoilla köyhänlainen 
ja  köyhää oli enimmäkseen myöskin kansa sen. 
He matalissa m ajoissansa niukan leivän söi 
ja  elämisen kovat ehdot heitä ympäröi.

Vain harva taisi lukea ja  harva kirjoittaa 
ja  harva tarkoin tiesi missä olikaan tää maa 
hän jo ta  kyntää, kylvää sai, ja  toisten rinnalla 
sai joskus puolustaakin oman hengen hinnalla.

LAUSUNTA 1:
Näin sanoi Juhana Geze- 

lius, Turun mahtava piispa: 
Jokainen Suomen kansalainen 
on opetettava lukemaan. En
nen ei täm ä kansa luovu bar
baarisista tavoistaan, ennen ei 
tämä kansa ole yhdenver
tainen kansojen joukossa, en
nen ei täm ä kansa saavuta yk
simielisyyttä ja  rauhaa ennen 
kuin sen jokainen jäsen osaa 
ja  taitaa jalon Mikael Agrico
lan sille antam an lahjan.

Toiset epäilivät: Mahdoton 
on mahdotonta ja  mihin rah
vas lukutaitoa tarvitseekaan? 
Hankalaksi vain voi käydä jos 
liikaa tietää.

M utta suuri oli piispan ja  
kirkon valta. Pappien valvon
nassa lukkarit saivat ryhtyä 
toimeen ja  takoa kansan pää
hän A-n B-n C-n ja  muut 
puukstaavit.

KUVAELMA 1:
(Lukkari, Reetrikki ja  jo u k 

ko lukkarinkoululaisia.)
LU KK A RI: No niin ... ote- 

taas alusta ... sanotte mun pe- 
rä s ... Aa.

O PPILA A T: A aa ...
LU KK A RI: Bee.
OPPILAAT: Pee...
LU KK A RI: See.
OPPILAAT: See...
LU KK A RI: Dee.
OPPILAAT: R ee...
LUKKARI: Ei e i...e i ree, 

vaan hiukan hianom m in... 
n äin ... dee...

OPPILA A T: R ee...
LU KK A RI: Ä h ... ei se 

ny t... no olkoon. Jatketaan. 
Ee.

OPPILAAT: Eee...
LU KK A RI: Reetrikki...

sää iso härkämuuli siäl... 
mikä on seuraava puukstaavi?

REETRIK K I: Emmää tiä- 
r ä . ..

LU KK A RI: Et tiä rä ...
vaikka sun nimeskin alkaa sil
lä.

REETRIK K I: J a a ...  olis- 
kos se sit ärrä?

LUKKARI: Vai et ä rrä ... 
ÄfTä se on. Sun nimes alkaa 
äffäl, et tiärät.

REETRIK KI: Mut kun sil
tavouti sano, et se alkaa är- 
rä l...

LUKKARI: Vai sano silta- 
vouti... Olis parempi et silta- 
vouti pitäs vaan hualen sillois 
tas, eikä pistäis nokkaas luku- 
asjoisiin. Sun nimes alkaa äf
fäl... Ff-reetrikki alkaa äffäl, 
muista se. Jaa ja a . . .  mahraks 
sää onneton kans joskus luke
maan oppii...

REETRIK KI: Tarttis aina
kin, kun tarttis ottaa ämmä, 
eikä provasti päästä vihil jollei 
oi rippiskouluu käyny ja  ossa 
lukkee...

LU KK A RI: Mitä sää
sanoit... ämmä? (näyttää aa
pisesta.) K a to ... tos on ämmä, 
toi no in ... mut se kun sää 
meinaat ottaa on VAIMO, 
eikä äm m ä... Herra arm ahta
koon sun tyhm yyttäs... Jatke
ta an ... Äffä.

OPPILAAT: Ä ffä...

LAUSUNTA 2:
M utta ei lukutaito sitten

kään edistynyt niin kuin olisi 
haluttu ja  lukkarit nurisivat 
kovaa työtaakkaansa. Silloin 
perustettiin heidän avukseen 
kiertokouluja. Joku muita ete- 
vämpi kulki kylästä kylään ta 
losta taloon ja  levitti aapeluk- 
sen tuntemusta lasten ja  van
hempienkin keskuuteen.

Sitten kuului huhuja uudes
ta laitoksesta — papitkin saar

nastuolistaan siitä julistivat — 
kansan yleisestä sivistyslaitok
sesta, kansakoulusta, joka 
Uno Cygnaeuksen toimesta oli 
m aahan perustettu. Vuosi
kymmeniä meni, ennen kuin 
pienessä Kosken kappelissa 
sen tarpeellisuutta edes ajatel
tiin.

M utta senkin aika oli tule
v a ...

LUENTA 1:
Ote Kosken kappelin kun -, 

takokouksen pöytäkirjasta 25 
pv. kesäkuuta 1870. Herra 
Guvernööri C. M. Creutzin ja  
waram aakamreerin A. Savan- 
derin läsnäollessa oli tähän 
laillisessa ajassa kuulutettuun 
kuntakokoukseen, jossa kes
kusteltiin kansakoulun asetta
mista kuntaan, mitenkä Herra 
Guvernööri oli toivonut, saa
punut isojoukko Seurakunta
laisia, joille Herra Greivi selit
ti syyt ja  keinot tähän kansa
koulun asettamiseen.

Äänestettyä tultiin siihen 
päätökseen, ettei koulua tule 
rakennetuksi, koska ainoas
taan 327 ääntä oli myöten 624 
vastaan. Herra Guvernööri 
Greivi Creutzin surkuteltua 
sitä valitettavaa tilaa, jossa 
kuntajäsenet pimeydessä elä
vät, lopetettiin kokous seuraa- 
villa allekirjoituksilla, sitten- 
kun kuitenkin oli m äärätty 
kiertokoulun opettajain asetta
mista kuntaan.

Viktor Hellsten 
kok. esimies.

Claes de Pont. 
(omäkätinen)
Jo se f Simola 
(puumerkki)

M ikko  Jaakola 
(puumerkki)

KUVAELMA 2:
(  6 miesnäyttelijää.)

PEN TTIN EN : Jaa-a ...
niin siin sit käve... ei näytä 
täsä kunnas olevan sivistyksen 
ja  eristyksen halluu. No Hem- 
berg, sää tätä asjaa olet innok
kaimmin ajanu ... olet niin hil
jaa, mitäs sää hunteeraat?

HEM BERG: M ää täsä olen 
vaan ajatellu, et kyl se kansa
koulu nyt joka tapaukses tä 
hän kuntaan tullee.

PENTTINEN: Kuin niin? 
Juur kuntakokous päätti, ettei 
simmost perustetta.

HEM BERG: Päättäköön
kokous mitä päätti. Mut mää 
olen päättäny, et perustettaan 
meit se koulu ilman kunnan 
appuu. Rakennettaan ja  kus
tannettaan omii varoillamme. 
M ää lahjotan talostani — tost 
Hyväsest — maapalan kouluu 
varten tontiks ja  opettajan pe- 
runamaaks. No, mitäs 
m einaatte...?  (ihmetteleviä ja  
epäileviä ilmeitä.) Kyl se niin 
on, et täm ä kunta tarvittee 
koulun, ja  ilman meittii ei sitä 
tänne tul. No kauppias Pent
tinen, sää ainakin varm aan tu
let mukkaan tähän yritykseen?

PEN TTIN EN : Jaa m ää ...?  
No, tulen kyl, jos nää muutkin 
tullee...

HEM BERG: Hyvä. Mitäs 
meinaavat nää Liipolan rust
hollarit? Heikki Yli-Liipola, 
mitäs sanot?

HEIKKI LIIPOLA: Ja a ...  
en tiärä. Kalliiks se kyl voi tul
la ...  mut ios mää sittenkin tu
lisin...

HEM BERG: Entäs Ali-
Liipolan Juho?

JU H O  LIIPOLA: Kai
määkin sit tu len... on sil hyvä 
tarkoitus, m einaan...

HEM BERG: Ja varmast. 
Ja  Wilhelmi Alikattelus, sää 
olet ain ennenkin pualtanu 
hyvvii uusii ehrotuksii...

ALIKATTELUS: Tairan
olla ... No, jos mää puallan 
nykkin, taitaa sitä sen verran 
olla varo i...

HEM BERG: Mitäs meittii 
täsä nyt o n ... viis miästä. Ei 
siit niin kovin paljoo tul yhren 
osal. Vaikka tiättystäs olis pa
rempi, jos meittii olis enem
mänkin.
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PEN TTIN EN : Tualt on
kartanonherra tulos tänne- 
päin. Pyydetään hänt kans 
m ukkaan...

HEM BERG: Niin tehrään- 
kin. Luutnantti de P on t...!

DE PONT: (tulee.) T s ja a ... 
mitäs miehet täällä?

HEM BERG: Meit täsä
v aan ... kunnei kunta suastunu 
perustammaan kansakouluu, 
niin meinattiin, et perustettaan 
meit se, noin yksityisestäs. 
Herra luutnantti varmaan tul
lee mukkaan?

DE PONT: T sjaa ... olis se 
kyllä lysti nähdä koulun vas
tustajien naama, kun se kui
tenkin tu lisi... mutta kallista 
lystiä se voi olla. Eikä ole yk
sin se perustaminen, se täytyy 
ylläpitää sitten kanssa.

HEM BERG: Kuulkaas
kaikki, mitä mää olen ajatellu. 
Ei meitin kauvan tartte sitä 
kouluu ylläpitää... kun se on 
saatu valmiiks ja  opetustoimi 
alkuun, niin lahjoitetaan se 
kunnal. Pakko sen se on ottaa 
vastaan ja  pittää siit asti huali 
siit. Ei ne eres kehta olla otta
m atta sitä ... valmist kouluu.

ALIKATTELUS: Kyl sää 
ossaat, Hem berg... (naurua.)

HEM BERG: Päätetään siis 
täsä meitin kesken, et koulu 
perustettaan, ja  kun se on val
mis, niin lahjotettaan kunnal 
sen hoirettavaks. Lyärään kät
tä päälä ... (kättelevät.)

LAUSUNTA 3:
Niin alkoi tuim a rakennus

työ kuuluisan Hämeen H ärkä
tien varrella Talolan kylässä 
Kosken kappelissa. Suihkivat 
sahat, paukkuivat vasarat, kir
veet kolkkasivat ja  hirsikerta 
toisensa jälkeen kohosi. Mitä 
siihen tehdään? kuntalaiset 
kyselivät. Koulua, Hembergin 
kansakoulua, vastattiin.

Riitti siinä ihmettelemistä. 
Suuruudenhulluiksi ovat tul
leet, Hemberg ja  kumppanit 
taitavat vielä potkaista var
paansa kiveen — niin ajateltiin 
ja  kuiskittiin kylillä.

Koulu kuitenkin aikanaan 
valmistui, opettajakin sinne il
mestyi ja  kuntalaiset saivat 
kustun lähettää lapsiaan opin
tielle. Oppilaita tulikin, kohta 
enemmän kuin voitiin vas
taanottaa.

KUVAELMA 3:
(Opettaja, oppilaita, koulun  

perustajat, mahdollisesti las-

m
ten vanhempia) oppilaat laula
vat suvivirren 1. säkeistön.

OPETTAJA: (rykäisee.)
Kunnioitetut herrat koulun 
osakkaat, arvoisat vanhem
mat, rakkaat lapset. Olemme 
nyt saaneet yhden kokonaisen 
lukuvuoden nauttia tiedon ja  
taidon opetusta täällä uudessa, 
kauniissa koulusalissamme, 
mistä kiitos lankeaa, paitsi 
Herrallemme Sebaotille, myös 
näille kunnioitetuille koulum
me perustajille, jo tka vaivo
jaan ja  varojaan säästäm ättä 
ovat tehneet meille mahdol
liseksi nauttia opetuksen he
delmistä, eritoten kunnioitetul
le herastuomari Israel Hem- 
bergille, josta koko ajatus oli 
lähtöisin.

Lapset, kiittäkäämme heitä 
sydämellisesti tänä kauniina 
kevään hetkenä, jolloin luonto 
on herännyt uuteen elämään, 
niinkuin toivon teidänkin he
ränneen täällä koulussaolonne 
aikana. Kun sanon nyt, niin 
pojat kumrtavat ja lkaa ruo- 
paisten ja  tytöt niiaavat. Nyy- 
yt! (niiaus ja  kumarrus.)

HEM BERG: (astuu lähem
mäksi.) Me kiitämme tiettiä, 
herra opettaja Johnsson ja  lap
set. Me olemme kiitollisia, että 
olemme voinu antaa teitille tä
män kansakoulun opinahjoksi, 
että mistä kaikkinainen tieto 
ja  sivistys sais levitä tänne 
kappeliin ja  sen rajain ylikin. 
M ää tässä voisin samalla il- 
mottaa, että me olemme ai- 
konu lahjottaa täm än koulun 
Kosken kunnalle, että se vois 
entistä paremmin jalossa vi
rassaan toimia ja  kasvaa ...

LUENTA 2:
Ote kuntakokouksen pöytä

kirjasta 18 pv. toukokuuta 
1875.

Nostettiin kysymys, jos 
seurakuntalaiset tahtoisivat 
niillä ehdoilla kuin jo  tätä en
nenkin on tehty, vastaan ottaa 
sen lahjan, jonka Herrastuo

mari Israel Hemberg, Herra 
Luutnantti Claes de Pont, rus
thollarit Juho ja  Heikki Liipo- 
lat, kauppias C. G. Penttinen 
ja  talollinen Wilhelm Joonaan- 
poika Alikattelus ovat tehneet 
saadaksensa tähän kuntaan 
kansakoulu perustetuksi ja  
kannatetuksi kuntalaisten yh
teisellä kustannuksella —; mi
hinkä kysymykseen tässä hy
vin miehissä läsnä olevaiset 
kuntalaiset, ontuvat ja  kuurot, 
miehet ja  naiset — vastasivat 
ei taitavansa ottaa seurakun
taansa yhteistä kansakoulua, 
eikä sitä myös mieluisasti 
suoneet että edes yksityiset- 
kään rupeilisivat kysymykses
sä olevaa laitosta kannatta
maan; jonka jälkeen käytiin 
äänestykseen, mikä osotti, että 
ne, jotka olivat myöntyväiset, 
tahi toivoivat koulua seura
kuntansa antoivat 403 ääntä 
ja  sitä vastaan 713, josta siis 
nähtiin ettei kuntalaiset tahdo 
yhteisellä kustannuksella yllä
pitää tai kannattaa kansakou
lua.

Juho Lahtonen  
esimies

Heikki M atinpoika Yliseppälä 
(puumerkki)

M atti M atinpoika A liklem elä  
(puumerkki)

A n tti Juhanpoika Pyhkö  
(puumerkki)

KUVAELMA 4:
(Koulun perustajat.)
PEN TTIN EN : Kuis täsä 

nyt tämmöttöön käve. Hem
berg, sää sanoit, ettei nee keh
ta olla ottam atta kouluu vas
taan. Must näyttää, et nees sit
tenkin kehtas.

HEM BERG: Mun täytyy 
myöntää et mää erhettysin. 
Täm än onnettoman kunnan 
jäsentein tyhmyys näyttää ole
van paljon suurempi, kun mää 
osasin eres ajatella.

DE PONT: Eipähän tiedä, 
vaikka ihan vaan ilkeydestä ja  
meidän kiusaksi tämän järjes
tivät. M utta entäs nyt? K al
liiksi tosiaan täm ä koulu meil
le taitaa käydä, kuten jo  silloin 
ennustin...

HEM BERG: Ei kai meit 
täsä muuta voira, kun et pire- 
tään kouluu yllä ja  annetaan 
ajan kulluu. M ää uskon, et viäl 
tullee sekin aika, et se heitil 
kelpaa, ja  et hei viäl kiittävät
kin meittii.

H EIK K I LIIPOLA: Tus
kin täst kiitost tullee... Mut en 
kai mei torestaskan muuta 
voira kun pittää se koulu, taik
ka sit luapuu siit heti alkuun.

HEM BERG: Sitä meit ei 
tehrä. Periks mei ei anneta, 
kun se koulu kerran ollaan 
saatu tehtyy.

LAUSUNTA 4:
Vuodet vierivät, lapset kävi

vät koulua ja  varttuivat iässä 
ja  viisaudessa. He kertoivat 
vanhemmilleen mitä koulussa 
taas oli opetettu.

Vähitellen kuntalaiset huo
masivat koulun tarpeellisuu
den ja  muuttuivat myötämie
lisiksi sitä kohtaan. Ja  kun yli 
viisi vuotta oli kulunut koulun 
perustamisesta kokoonnuttiin 
jälleen kuntakokoukseen.

LUENTA 3:
Ote kuntakokouksen pöytä

kirjasta 31 pv. maaliskuuta 
1880:

Koska tämän Kosken kap
pelin ylhäisemmän kansakou
lun kannattajat eli osakemie- 
het ovat kokouksessa tämän 
kuun 30 päivänä päättäneet 
antaa sanotun koulun Kosken 
kappelikunnalle, huoneineen ja  
kaluineen, niin päättivät ko
koukseen lukuisasti saapuneet 
kuntalaiset aivan yksimielises
ti; että täm ä jo  viisi vuotta toi
minut, nyt lahjaksi tarjottu 
kansakoulu on kiitollisuudella 
vastaanotettava ja  ensi syyslu
kukauden alusta kunnan yh
teisenä kouluna pidettävä ja  
senkaltaisena kannatettava.

Kokouksen puolesta 
J. Lahtonen.

LAULU:
M aa oli pohjan perukoilla, ja  on vieläkin 
sen tiedot, taidot lisääntyneet on — ja  mainekin. 
Ja  joillekin jos opintie on ollut okainen 
niin lukea ja  kirjoittaa jo  osaa jokainen.
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Se oli
Taloudelliset kehitysnäky

mät vuoden 1976 alkaessa oli
vat kansainvälisestä lamasta 
johtuen myös Suomessa sel
kiintymättömät. Vientituotan- 
nolle ei löytynyt odotetussa 
määrin kysyntää ja  kilpailuky
kymme ulkomaisilla m ark
kinoilla oli heikentynyt. Lähin
nä rahapoliittisin keinoin kyet
tiin kuitenkin jossain määrin 
vaikuttamaan siihen, että ul
komaankaupan vaje ja  hinta
kehitys muodostuivat edellis
vuotista suotuisammiksi.

Bruttokansantuote kasvoi 
vuonna 1976 noin 0,5 prosent
tia. Teollisuustuotanto kasvoi 
noin 2 prosenttia edellisestä 
vuodesta ja  maataloustuotanto 
peräti lähes 5 prosenttia. Mer
kittävin tuotannon supistus ta 
pahtui talonrakennustoimin
nassa.

Taloudelliset sijoitukset su
pistuivat voimakkaasti. Yksi
tyisten investointien supistus
011 noin 15 prosenttia. Sen si
jaan julkiset investoinnit (val
tion ja  kuntien sijoitukset) 
lisääntyivät 2 prosentilla.

Työllisyystilanne heikkeni 
1976 jyrkästi huolimatta ju l
kisen talouden elvytystoimis- 
ta.

Kysynnän tiukalla hillinnäl- 
lä onnistuttiin kaventamaan 
maamme kauppataseen vajet
ta  puoleen edellisvuotisesta eli 
noin 4 miljardiin markkaan. 
Inflaation vauhti hidastui hie
man. Kun 1975 hinnat nousi
vat noin 18 prosentilla, nousi
vat ne viime vuonna runsaalla
12 prosentilla.

OSUUS-
PA N K K EIH IN
LUOTETAAN

Suomen Pankin supistaessa 
keskuspankkiluottokiintiöitä 
vaikeutui luotonsaanti aivan 
yleisesti, ja  tilanne heijastui 
yritysten lisääntyneinä rahoi
tusvaikeuksina. Suomen Pan
kin valuuttavarannon alene
minen on osaltaan myös kiris
tänyt rahamarkkinoita. Va
luuttavarantonsa tukemiseksi 
Suomen Pankki nosti 1976 
mm. Kansainväliseltä valuut
tarahastolta (IM F) 514 mil
joonan markan öljyluoton.

Välttäm ättömän luotontar- 
peen tyydyttäminen ja  talletus
ten aiempaa heikompi kasvu

kireän
johtivat useissa maamme pan
keissa siihen, että pankkien 
antolainaus (yleisölle myönne
tyt lainat) ylitti niiden otto
lainauksen (yleisöltä saadut 
talletukset) Tasapainottomuus 
näkyi selvimmin liikepankkien 
ja  Postipankin lainanannossa.

Osuuspankit sen sijaan pys-

rahan
tyivät sopeuttamaan anto
lainauksensa melko hyvin tä 
hän kireän rahan tilanteeseen 
ja  onnistuivat siten säilyttä
mään maksuvalmiutensa tyy
dyttävänä. Vasta 1976 vii
meiset kuukaudet toivat vai
keuksia myös osuuspankeille.

Osuuspankkijärjestön mää-

vuosi
rätietoinen työ asiakaskunnan 
monipuolistamiseksi sekä 
suunnitelmallinen pankkipal
velujen tarjonta ovat tuot
taneet myönteistä kehitystä. 
Rahavirtoja on entistä enem
män keskitetty osuuspankkei- 
hin ja  asiakassuhteita kiintey
tetty.

Talletukset hipovat 20 miljoonaa
Kosken Tl Osuuspankissa 

lisääntyivät talletukset vuonna 
1976 yhteensä 2,6 miljoonalla 
markalla eli 15,37 prosentilla. 
Koko maan osuuspankkien 
keskimääräinen talletuslisäys 
oli 15,04 prosenttia ja  Varsi- 
nais-Suomen Osuuspankkilii- 
ton 15,53 prosenttia.

Talletusten yhteissumma 
vuoden 1976 päättyessä oli 
tarkasti sanoen 19 899 649,57 
mk. Näille talletuksille osuus
pankki maksoi korkoa yhteen
sä hieman yli 1,1 mk.

Osuuspankin maksuval
mius oli varsinkin vuoden 
alussa ja  lopussa erittäin kireä, 
joten lainanantoa jouduttiin 
tiukentamaan. Vuoden aikana 
nostettiin erilaisia velkakirja- 
lainoja yhteensä 5,9 mmk. 
Lainojen nosto kohosi edellis
vuodesta 1,5 mmk. Takaisin 
maksettiin lainoja 2,8 mmk. 
Vekseleitä diskontattiin 10,7 
mmk arvosta.

Velkakirjalainojen kierto on 
nopeutunut. Kun se 1975 oli 
5,7 vuotta oli se 1976 vain 4,9 
vuotta. Keskim ääräistä laina- 
aikaa ovat lyhentäneet mm. 
koneluotot, jo ita on myönnet
ty enintään kolmen vuoden 
maksuajalla.

Osuuspankin notariaatti
palvelu hoiti vuoden kuluessa 
Tuomiokunnan arkistoissa 
Loimaalla ja  Forssassa 183 
lainhuutoa, kiinnitystä, testa
mentin valvontaa yms. lakiasi
aa.

Vuoden päättyessä olivat 
Kosken Tl Osuuspankin omat 
pääom at yhteensä 932 593 
mk. 35 000 mk:n vuosivoitos
ta esitetään maksettavaksi 
osuuspääomalle 8 prosentin 
korko ja  loppu siirrettäväksi 
tasan pankin vararahastoon ja  
käyttörahastoon.

Osuuspankin vakavarai- 
suusprosentti kohosi vuoden 
kuluessa lähinnä pankin omis
tamien kiinteistöjen ja  asun
to-osakkeen arvon korotusten 
ansiosta. Vuoden 1976 vuosi
kertomuksessa pankin joh to
kunta päätyy pitäm ään K os
ken Tl Osuuspankkia vakava
raisena rahalaitoksena ja  sen 
talletusten kehitystä maamme 
vaikean taloustilanteen valos
sa tyydyttävänä.

Lisää kiinnostusta
Edellisvuosia runsaslu

kuisemmin osallistuivat osuus
pankin jäsenet tavanomaisiin 
kevät- ja  syyskokouksiin. 20. 
huhtikuuta pidetyssä var
sinaisessa kevätkokouksessa 
oli mukana 68 osuuspankin jä 
sentä ja  16. m arraskuuta pide
tyssä syyskokouksessa 37. 
Pankkiasioiden ohella saatiin 
kokouksissa tietoa myös ajan
kohtaisista maatalouskysy- 
myksistä.

Osuuspankkiin liittyi 1976 
aikana 18 uutta jäsentä. Vuo
den päättyessä pankin jäsen
m äärä oli 611. Heistä 601 on 
henkilöitä ja  10 yhteisöjä.

Hallintoneuvosto kokoontui 
vuoden aikana kahdesti: 30.

tammikuuta talousarvioko
koukseen ja  8. m arraskuuta 
vaalikokoukseen. 1976 hallin
toneuvostoon kuuluivat mv. 
Orvo Puolaviita (pj), mv. Alpo 
Yli-Liipola (varapj), toim.- 
joht. Olli Urmas (siht.), emän
tä Sisko Heinonen, mv. Osmo 
Keskitalo, mv. Tauno Kivikal
lio, mv. Esko Seppälä, työn- 
joht. Aimo Syrjälä, mv. Tauno 
Tuominen, mv. Väinö Tuo
minen, mv. Olavi Alhaisi, mv. 
Kauko Ilvola, mv. Arto K atte
lus, toim.joht. Reino Raunio, 
koulunjoht. M atti Saarinen, 
mv. Jaakko Simola, mv. M art
ti Beranger, mv. Mikko Jalli,

kotit.op. Pirkko Nyhä, mv. 
Oiva Palomäki, eläinlääk. 
Jaakko Seppä, mv. Urho Tam 
minen, mv. Paavo Tuominen 
ja  mv. Esko Uotila.

Johtokunta kokoontui vuo
den aikana 26 kertaa. Puheen
johtajana toimi seminologi 
Veikko Manner, varapuheen
johtajana mv. Keijo Toivonen, 
sihteerinä toim.joht. Urpo 
Kinnala ja  jäseninä rehtori 
Seppo Pakkanen, mv. Matti 
Virtanen, mv. Aati Sintonen ja  
mv. Esko Urmas.

Varsinaisina tilintarkasta
jina toimivat kunnansiht. Ju 
hani Liski ja  taloudenhoit. 
Hugo Siikarla sekä varatilin
tarkastajina vanh.konst. Arvo 
Laine ja  kauppatekn. Hannu 
Lehtonen. Hallintoneuvoston 
valitsemina valvontatarkas- 
tjina toimivat mv. Osmo Kes
kitalo ja  mv. Jaakko Simola.

Osuuspankin henkilökun
nassa ei 1976 tapahtunut 
muutoksia.
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Kalle Mattila on poissa
Joulun jälkeen kuulimme 

Kalannista suru-uutisen: Ja t
kosodassa Kosken komppani
an pitkäaikaisena päällikkönä 
toiminut majuri Kalle Mattila 
oli kuollut.

Kalle M attila oli syntynyt 
Kiuruvedellä 1909. Hän tuli 
ylioppilaaksi Iisalmen yhteis
lyseosta 1928 ja  valmistui 
kansakoulunopettajaksi 1931. 
Hän toimi opettajana Oripääs- 
sä ja  Karijoella sekä vuodesta 
1947 Kalannissa, Männäisten 
koulussa, josta  hän siirtyi 
eläkkeelle 1970.

Sodassa M attila palveli rin
tamajoukoissa kom ppanian
päällikkönä, aluksi luutnant
tina ja  sittemmin majurina. 
Sodan aikaisista ansioista 
hänellä myönnettiin mm. VR 
2.

Siviilissä Kalle Mattila tun
nettiin luotettavana henkilönä, 
jonka kykyjä käytettiin lu
kuisissa tehtävissä. Hän toimi 
pitkään mm. Uudenkaupungin 
Seudun Osuuspankin hallin 
toneuvoston puheenjohtajana. 

*  *  *

Oli marraskuun 2. päivä 
1941. Etenimme Mundjärven 
tietä kohti Karhumäkeä lähi

Kalle Mattila

tavoitteenamme Tshopinan 
kylä. Oli ankara taistelupäivä 
ja  kaatuneita ja  haavoittuneita 
tuli runsaasti. Myös komppa
niamme päällikkö luutnantti 
Posti haavoittui ja  patal
joonasta tuli tilapäiseksi pääl
liköksi vänrikki Leppänen.

M yöhään illalla kun ko
mentoteltassa valmistauduttiin 
yölepoon, telttaan astui lumi- 
pukuinen uusi mies. Hän vai
kutti hiljaiselta ja  sulkeu
tuneelta. Sen verran sentään 
puheltiin, että saimme tietää 
hänen tulleen pataljoonaamme 
M arttilan komppaniasta ja  
että hänet nyt oli määrätty 
Kosken komppanian päälli

köksi. Mies oli luutnantti K al
le Mattila.

Viisi kuukautta nukuin tel
tassa M attilan vieressä. Kent- 
täpuhelin oli välissämme ja  
niinpä puhelimen soidessa 
sainkin heti tietää, mihin häly
tettiin. Mattila oli erittäin rau
hallinen. Kun pataljoonasta 
annettiin määräys, että K os
ken komppanian tuli olla siinä 
ja  siinä paikassa 45 minuutin 
kuluttua, niin Mattila pani 
tyynesti luurin paikoilleen ja  
oikaisi havuille niin kuin ei 
mitään. Vasta 15 minuuttia 
vaille m ääräajan hän sanoi le
vollisesti: ”OHs m äärä lähteä 
15 minuutin päästä, sanokaas 
pojat toisillekin”.

Kiertäessämme suuntaural- 
la vihollisen selustaan kulki 
Mattila aina edellä paitsi jos 
mukana oli varta vasten m ää
rätyt tunnustelijat. Yksi 
kranaatti ei häntä hätkähdyt
tänyt eikä aina useampikaan. 
Joskus pojat sanoivatkin lei
killisesti: ”Ei toi Mattila näytä 
mitään kans pelkäävän.”

Mattilalle miehistön mielia
lan pitäminen reippaana oli 
tärkeätä. Komppanian ollessa 
noin 30 km Karhumäen poh
joispuolella hän määräsi minut 
ja  kersantti Mikkolan päivit
täin vierailemaan tukikohdissa

viihdyttämässä joukkoja. Täs
sä lohduttomassa erämaa- 
maastossa aika tuli väkisinkin 
pitkäksi, sillä vihollinen häirit
si harvoin.

Miehistön turvallisuus oli 
tietysti myös tärkeä asia. Mie
leeni on jäänyt ilta, jolloin ensi 
kerran ylitimme Muurmannin 
radan. Olimme aivan loppuun 
ajettuja ja  50 asteen pakkases
sa telttoja ei hyvilläkään puilla 
saatu lämpimiksi. Mattila
määräsi pitäm ään tiukkaa 
vartiota, sillä vihollinen oli ai
van lähellä. M utta tuona pak
kasyönä komento jäi pelkäksi 
määräykseksi; me olimme lii
an uupuneita ja  kaikki nukkui
vat, niin omat kuin viholliset
kin.

Kalle M attila oli Kosken 
komppanian päällikkönä yhtä
jaksoisesti 3 1/2 vuotta. Vasta 
kesällä 1944 ennen K annak
sen suurhyökkäystä päällikök
semme tuli luutnantti Mul
tanen.

Kosken pojat pitivät Kalle 
M attilasta sekä päällikkönä 
että ihmisenä. Mattila viihtyi 
meidän parissamme ja  me 
olimme häneen tyytyväisiä. 
Mikään side ei ole yhtä luja 
kuin rintamalla saavutettu to
veruus.

YRJÖ VAINÖLÄ

K O SK E N  T L  T A R K K A IL U Y H D IS T Y K S E N  T O IM IN T A P IIR IIN R intala  Väinö 5.0 5923 275 4,6
K U U LU V IEN  K A R JO JE N  T U O T A N T O T U L O K S E T v. 1976. Salonen Raim o 5,0 6273 272 4,3

Järvinen Eero 3.9 5916 264 4,5
K ujala Väinö 6,3 5887 262 4,5

Yti 10 lehm än karjat Saari Pekka 
V älim aa Jaakko

4,6
7.3

6461
5905

261
259

4,0
4.4

karjanom istaja lehmäluku m aitoa 1. irasva kg rasva % N urm i M artti 6,3 5985 254 4,3
naum i Ilkka 12,0 7517 341 4,5 Niem inen Allan 4.1 5874 254 4,3
U usitupa M atti 10.8 6859 304 4.4 Tuom inen A arne 5,6 5578 253 4,5
Raitanen Lippo 17.1 6659 295 4.4 K ujala Arvo 6,9 5494 253 4,6
Levonen M atti 15,1 6513 293 4.5 H aapanen K aino 7,9 5762 248 4,3
A ho Sulo 10,2 6549 282 4,3 V ähätalo  Esko 9,3 5099 245 4,8
Saari Pentti i r o 6050 276 4.6 Teivonen Pentti 7,4 5310 245 4,6
Selänne Pekka 10,3 6065 276 4.6 H aavisto  K ustaa 9.8 5384 244 4,5
Vähätalo Tapio 21,4 6422 274 4.3 Ollinen Veikko 2,4 4850 244 5,0
Rahkonen M artti 35,8 6386 273 4,3 Uutela Väinö perik. 6.4 5401 243 4,5
U rm as Tuom o 11,2 6092 272 4.5 R eim a P. ja  H. 6,8 5575 243 4,4
K ulm a U nto 10,6 5929 272 4.6 A altonen Pentti 6.5 5737 242 4,2
Beranger M artti 14.3 6211 268 4.3 K ulo Toivo 3,6 5677 241 4,2
Virtanen M atti 16.8 6074 265 4.4 K ivikallio T auno 4,2 5494 241 4,4
K ujala Veikko 13,3 5974 259 4,3 Laakso Eelis 5,2 5349 241 4,5
Tuittu  Vilho 11,0 6080 259 4,3 U usitalo Arvi 6,5 5793 237 4,1
Uotila Esko 10,1 5914 257 4.3 Tuom ola Kai 9,0 5269 236 4,5
M ikkola Siiri 15.5 6021 255 4.2 V irtanen A aro 3.0 4857 235 4,8
Jalli M arkku 24,1 6346 255 4.1 Väinölä Teuvo 6.9 5745 234 4,1
Välim aa Antti 13,0 6031 255 4,2 K ulm anen Keijo 7,1 5257 233 4,4
Toivonen Keijo 11,4 5534 249 4,5 Välikangas Eino 5.8 5329 232 4,4
Saari Erkki 21,0 5155 242 4.7 N uotila U uno 8,7 4833 231 4,8
H aavisto Ilmari 10,5 5654 238 4.2 Tuom inen Väinö 5,1 5406 229 4,2
H örkkö Juhani 22,6 4508 238 4.4 Posti Tuure perik. 5.8 5042 228 4,5
Heinonen Reino 11,1 5437 237 4.4 Patjas Jaakko 6,5 5309 225 4,2
Siikarla Heikki 10,8 4841 235 4.9 Jolkki Lennart 4,0 5371 224 4,2
Laine Perttu 10,3 5321 225 4.2 Virtanen Jaakko 8,2 4799 224 4,7
H okka Heikki 20,2 4879 224 4.6 Peräsuo  Tuom o 8,7 5014 221 4,4
Välimaa Seppo 20,5 4813 221 4.6 Tam m inen Antti 6,1 5355 218 4,1
Tuom inen Toivo 12,7 4951 219 4.4 K urikka Lempi 9,7 5026 215 4,3
M utkala Eero 11,2 5017 218 4.4 Tam m inen Eino 7,2 4878 209 4,3
Puolaviita Orvo 12,5 4733 212 4.5 Heinonen Nikolai 5.7 5051 207 4.1

Luhtala  Ilkka 6,9 5259 204 3.9
Alle 10 lehm än karjat Lehtonen Keijo 4,7 4450 203 4,6

A nttila A rvo 7.0 4338 203 4,7
Kivelä Aili 3,6 6927 327 4.7 Y lösmäki K auko 5,7 4515 203 4,5
Nyholm T auno 5,5 6700 305 4.5 Saarinen Eino 5,2 4751 202 4,3
A arnio M artti 6,1 6269 285 4,5 Lehtonen Vieno 5,0 5084 201 4,0
Nikki A arne 4,1 6951 284 4,1 K ärri N ikolai perik. 5,7 4942 200 4,0
Naum i Pentti 8,1 6084 283 4.6 M äki Vieno 7,0 4700 197 4,2
N uotila Reino 8,2 5995 276 4.6 Taipale Irm a 3.9 4262 197 4,6
Palom äki O iva 9.5 6015 275 4.6 H einonen F rans perik. 4,0 4750 185 3,9
Nurmi Veikko 4.7 6764 275 4.1 N iem inen Eino 5,3 4155 173 4,2
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Vanha aitta

Kuntaan uusi sihteeri
Kunnansihteeri vaihtui Koskella maaliskuun alussa. K un

tamme paperisotaa neljä vuotta selvitellyt Juhani Liski (vas.) läh
ti kunnansihteeriksi Ristiinaan lähelle Mikkeliä. Hänen seuraa
jakseen valtuusto valitsi 17 hakijasta Osmo Korhosen, Vahdolta.

Vanha aitta murheissansa kertoo muistojaan
ois niitä varm aan paljonkin mut ikä vie jo  muistin.

Takaa vuosikymmenten muistan toki sen 
kun minut tähän tehtiin, tuotiin ruista laareihin.

Kun syksyaamun tunteina kuului pauketta 
niin puitiin silloin riihessä viljaa varstalla.

Ja päivällä mun ovestain tuotiin ruista säkeittäin 
ne laareissani säilyivät ja  myllyyn täältä lähtivät.

Joka syksy laarini mun aina täyttyivät 
vaan tyhjenivät kesällä — söi vuosi eväänsä.

Tuli joskus emäntäkin mua katsomaan 
haki täältä vakkoineen hän ruokatarpeitaan.

N yt ruohottunut vallan on jo  aittapolkukin 
mä sinne usein tähyilen katsein kaipaavin.

Huomaan että elon iltaan olen ehtinyt 
ja  nykyaika minut on niin täysin hyljännyt.

Nuo viljavuoret vaativat nyt tilat suuremmat 
ja  syrjään ovat heitetyt aitat ahtahat.

Niin paljon muuttunut tää maailman meno on 
mä siksi olen hyljätty ja  vanha, kelvoton.

IIVARI M ATTILA

Joka elämän onnea velkoo jää  
ilman onnea.

Elämän onni on aina siellä, 
missä me emme ole itse. Saa- 
vuttaessamme aseman tai teh
tävän, jossa  luulimme löytä
vämme onnen, on onni taas 
muuttanut paikkaa.

Avioliitto  ei voi olla onnel
linen, jo s  siinä kum pikin etsii 
omaa onneaan. Avioliitto  on 
onnellinen vain silloin, kun 
toisen onni on omaa onnea 
tärkeämpi.

Joka palvelee pyytäm ättä  vas
tapalvelua saavuttaa onnen.

Elämän onni

M e saamme rakkautta osak
semme niin paljon kuin me 
itse rakastamme.

Työn ilo on puhtain ilo.

Jos puhut pahaa lähimmäises- 
täsi, ilo häviää elämästäsi.

Meidän tulee palvella sillä sii
tä me saamme ilon. K aikki 
muu ilo on enemmän tai vä
hemmän keinotekoista.

H. K.

Ohi on — ja edessäpäin
”Minkä nuorena oppii se ei vanhana kelpaa,” totesivat Kosken Lukion abiturientit juhliessaan penkinpainajaisiaan 17.2. 

Nuoremmat oppilaat kerääntyivät seuraamaan abien kantoa traktorin lavalle, jolla ”Aimon annos” sitten perinteisesti ajeli ympäri 
kirkonkylää. Koskella osallistuu kevään ylioppilaskirjoituksiin 27 nuorta. Koko maassa heitä on noin 30 000.


