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Olli-Pekka Luoto sanoo käyvänsä kirjastossa melkein joka päivä koulun päätyttyä. Partelasta olivat tulleet hakemaan luettavaa 
Helmi Lehti ja  Lahja Hörkkö.

Kirjasto on kiva paikka
Kirjallisuutta, m u

siikkia, kuvataidetta, 
nukketeatteria, keskus
teluja — tätä kaikkea 
tarjoaa Kosken laajen
nettu kirjasto. Ullakolta 
alakertaan, entisiin kun
nan kokoushuoneisiin  
kirjasto levittäytyi jo  
vuodenvaihteessa mutta 
aukioloa pidennettiin 
vasta viime syksynä.

M arras- ja  joulukuun on 
kirjastossa ollut esillä kansa
laisopiston taidepiirin töitä. 
Liipolan museossa kokoontu
vaan taidepiiriin on syksyn 
mittaan osallistunut 16 harras
tajaa M artti Vainion johdolla. 
Kirjaston näyttelyssä on mu
kana 30 m aalausta ja  piirus
tusta.

Kirjastonhoitaja A i l a  
E r i k s s o n  sanoo pyrkivänsä 
siihen, että kirjastossa aina ta 
pahtuisi jotakin, mikä samalla 
edistäisi kirjastopalvelujen 
käyttöä.

— Moni tulee tänne luke
maan aikakauslehtiä tai tu tta
van seurassa ohimennen, mut

ta hän saattaa ryhtyä myös 
lainaajaksi. K irjastossa tulisi 
olla jokaiselle jotakin, Aila 
Eriksson sanoo.

Nukketeatteri on aivan uut
ta Kosken kirjastossa. Ensi-il- 
taa vietettiin 18. m arraskuuta. 
Peruskoulun ylimpien luok
kien pojat rakensivat nukkete
atterin telineen, tytöt puoles
taan valmistivat nuket. K ou
luista tulevat myös nukkenäy- 
telmien esittäjät ja  sovittajat.

Levyjä hankitaan
Äänilevyjen kuuntelu on 

uusi, laajennuksen mukanaan 
tuom a palvelumuoto. Tällä 
hetkellä levyjä on noin 40. Va
likoima ulottuu lastenlauluis
ta ja  saduista poppiin ja  klas
siseen musiikkiin. Levyjä voi 
kuunnella kirjastossa kuulok
keilla.

— Tarkoitukseni on hank
kia tänne kirjastopalvelun pe

rusvalikoima äänilevyjä, Aila 
Eriksson kertoo. Suunnitel
missa hänellä on myös aloittaa 
levykonsertit, joissa tietynlais
ta musiikkia soitettaisiin en
nalta ilmoitettuna aikana kai
kille kiinnostuneille.

Kaukolainaus Turun m aa
kuntakirjastosta tuo koskelais
ten saataville harvinaisempia
kin kirjoja ja  levyjä. Varsinkin 
tietokirjojen ja  kurssikirjojen 
kohdalla kaukolainaus on 
m erkittävä palvelu.

Toivom uksia ja  
aloitteita

Aila Eriksson sanoo toivo
vansa yleisöltä lisää vihjeitä 
kirjojen ja  levyjen hankintaan. 
Myös kaikenlaiset ideat uusien 
palvelujen ja  vaikkapa ko
koontumisten aiheeksi ovat 
tervetulleita. Teemailloista 
lienee Koskelaisen ilmesty
miseen mennessä toteutettu jo  
"nuorten jatkoaika.”

Kunnanvaltuuston pöytä
kirjat tulevat sen jälkeen kun 
ne on tarkastettu, kirjastoon 
kaikkien luettaviksi. Kansioon 
talletetut pöytäkirjat ovatkin

sivulle 2Kirjastonhoitaja Aila Eriksson esittelee nukketeatterin käsinuk-
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Kirjasto on...

olleet kasvavan kiinnostuksen 
kohteena. Pöytäkirjassa näky
vät nekin päätökset, jo tka ei
vät ylitä lehtien uutiskynnystä.

Kevätkaudella kirjasto ai
koo järjestää ainakin yhden 
kirjailijavierailun. Lukijat 
voisivat silloin tulla keskuste
lemaan kirjailijan kanssa, joka 
kertoisi kirjoistaan ja  kirjoit
tamistavoistaan. Myös tai
denäyttelyjä on tarkoitus ja t
kaa.

Kaikenikäisten 
kokouspaikka

K irjasto haluaa palvella 
myös koskelaisia yhdistyksiä 
tarjoamalla niille kokoontu
mistilaa. Säännölliseksi ko- 
koontumispaikakseen kirjas
ton ovat jo  valinneet eläke
läiset, jo tka tapaavat siellä 
pari kertaa kuukaudessa. K ah
vikupposten jälkeen keskustel
laan kulloinkin luetusta kirjas
ta ja  samalla käynnillä voi 
vaihtaa lainakirjansa.

Muita kirjastoon tutus
tuneita ryhmiä ovat olleet mm. 
martat, perhepäivähoitajat 
sekä seurakunnan kerhot. Ja 
naapurina sijaitsevan päiväko
din lapset käyvät joukolla 
lainaam assa kuvakirjoja.

Keskiviikkoisin ja  perjan
taisin kirjasto avataan jo  aa
muyhdeksältä. Tällöin sivu- 
kulmilta torille ja  muille asioil
leen tulevat voivat saman tien 
poiketa kirjastoon.

Vanhimmatkin 
kirjat esiin

Kosken kirjastossa on kaik
kiaan yli 10 000 kirjaa. N iistä

Aini Suomisen Tuoppi on eräs 
näyttelyteoksista.
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lähes 8 000 kirjaa on hyllyissä 
esillä. Vanhentunut ja  huono
kuntoinen kirjallisuus on siir
retty varastoon, josta sitä kyl
lä lainataan.

Varastossa on mm. 1800- 
luvun hengellistä kirjallisuutta, 
jolla siis alkaa olla historiallis
ta arvoa. M ukana on esimer
kiksi 1765 painettu "Lasten 
paras tavvara” . Kirjastonhoi-

Terveisiä
T aas  on  iloinen kylpylälom a tä 

m än vuoden ryhm ältä  ohi. Te siellä 
ennen käyneet sen kaikki ihanuudet 
varm aan  m uistatte , m u tta  kerro taan  
n y t jo ta in  niillekin, jo tk a  ova t jo n o 
tuslistalla.

K iitos vain Leenalle hyvästä  lähtö- 
kahv ista, jo n k a  hän  le ivonnaisten ja  
hym yn kera  meille tarjoili. Siitä se 
suuri seikkailu alkoi. L in ja-au tossa  jo  
a lettiin  tu tu s tu a  läh innä  istuviin. 
Suunnilleen kahden ja  puolen tunnin  
ku lu ttua  eteem m e avautu i " luvattu  
m aa” .

Saatuam m e huoneet käyttööm m e 
ja  m a tk a tav ara t s isään  olikin edessä 
ruokailu . K yllä oli p ö y tä  täynnä  
herkkuja , valinnan v a raa  riitti ja  hy 
vältä  m aistu i eikä  vaihteeksi ollut 
huo lta  tiskistä. Sitten alkoi paikko i
hin tu tustum inen, oli käy täv ää  ja  
ovea. Vei om an a ik an sa  ennen kuin 
oppi pääväy lä t ja  ho ito p a ik a t lö y tä 
m ään.

T untui ylelliseltä kun M aija  M ei
käläinen  istui ja lk ah o id o ssa  ja  han 
gattiin  känsiä  pois kan ta- j a  var
paanpäistä . H oita ja  s iinä kyseli, m is
sä ovat isonvarpaan  kynnet kolhiin
tuneet. V astasin e ttä  lehm illä on jo s 
kus tap an a  tehdä U -käännöksiä  lyp
säjän varpailla . H enkilökunta  an sa it
see kiitokset, se on ystävällistä  ja  
neuvoo tarv ittaessa .

Voiko päivän  ihanam m in alkaa 
kuin uim alla aam ulla  26 asteisessa 
vedessä? T untui kuin viim eiset 20 
vuo tta  o lisivat pudonneet ja  loputkin

taja Aila Eriksson toivoo, että 
kirjasto saisi rahaa hankkiak
seen lasikon, johon nämä van
himmat ja  arvokkaim m at te
okset voitaisiin panna näytteil
le. Vanhat ja  tietysti myös uu
demmat om aa kuntaa käsitte
levät kirjat voitaisiin koota 
erilliseksi kotiseutukokoel- 
maksi.

Valtakunnallisen kirjastoti-

Ikaalisista
navetan  ha ju t liuenneet veteen. Vesi- 
h ieron ta  ren tou tti ja  teki hyvää  k i
peille lihaksille.

T ietenkään  ei sovi aliarv io ida  
tanssin  tuom aa  v irk istystä . K yllä 
siinä verenkierto  elpyi kun m eitä  v an 
ho ja  vietiin! T an ssitta jaa  ta lo sta  löy 
tyi melkein öljysheikeistä asti. E räs 
kin ty ttö  sanoi, e ttä  hänen p itä isi nyt 
sä ily ttää  ju h lap u k u n sa  m useoe
sineenä pä iväm äärän  kanssa . J a  m u
k ava sitä  on  m uidenkin, sitten jo sk u s  
m yöhem m in, kertoa  lastenlapsille, 
k u inka  h au sk aa  oli siihen a ikaan  kun 
isoäiti Ikaalisissa  kävi.

T alv ipuu tarha  on upea, aivan 
a inu tlaatu inen  rehevine kasveineen. 
Se oli iltaisin  m iellyttävä k o koon tu 
m ispaikka. P idettiin  tietokilpailu , 
laulettiin  yhdessä  ja  e rään ä  iltana 
meille esiintyi T am pereen  so tainvali
dien kuoro . Se olikin vaiku ttava  ta 
pah tum a. H eidän re ippaasti laulaes- 
saan  tuli mieleen, m itä he ovatkaan  
jou tunee t kokem aan saadaksem m e 
p itää  kaiken täm än , m itä m eillä suo
m alaisilla on.

H au sk aa  meillä oli kaikilla, yhteis
henki m ainio  ja  huum ori kukki. Ikäe
ro t olivat suuret melko m u tta  hyvin 
meillä synkkasi niin tytö illä  kuin  kol
m ella pojallakin. L om a oli onn istunu t 
j a  sopivan m itta inen , ei ehd itty  m uu t
tua  siellä työ täv ieroksuv iksi ta i m uu
ten epäsosiaalisiksi . ..

M eidän kaikkien kiitokset m eijeril
le ja  erityisesti Saarim aille

Y ksi kahdestakym m enestäviideslä

laston mukaan koskelaiset 
lainaavat yhtä ahkerasti kuin 
läänimme maalaiskuntien 
asukkaat keskimäärin. Vielä 
1976 Kosken kirjastomenot 
olivat jokseenkin vaatim atto
mat, m utta tänä vuonna kunta 
on satsannut sekä taloon että 
toimintoihin.

M auno Mäntysen (vasemmalla) johdolla eläkeläiskerho keskusteli tällä kertaa Perheen ihmissuhteet -kirjasta.
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Jouluterveiset Beetlehemistä
Suomen itsenäisyyden 60- 

vuotispäivänä veisasimme 
Kosken kirkossa: ”Sä Israelin 
pienoisen teit vartijaksi totuu
den, ja  kylä halpa Juudean on 
synnyinpaikka Korkeimm an.” 
Beetlehem lienee aikoinaan ol
lut ”kylä halpa”, m utta nyt se 
on varsin soma kaupunki. Se 
sijaitsee Juudean vuoristoseu
dulla noin kahdeksan kilomet
rin päässä Jerusalemista, pää
kaupungista. On kiintoisaa, 
että nimi Beetlehem on meidän 
kielellämme ”leipähuone”, siis 
eräänlainen Jyväskylä, ja  siel
lähän syntyi hän, joka sanoo 
olevansa Elämän leipä.

Viime helmikuussa ryhmä 
koskelaisia pyhiinvaeltajia 
ihaili Beetlehemiä. Saimme 
omin silmin katsella paimen
ten ketoa, josta  oheinen kuva
kin kertoo. Yhä siellä voi näh
dä paimenia lammaslau- 
moineen. He ovat heidän työ
tovereitaan. jotka parisentu 
hatta vuotta sitten saivat olla 
todistam assa erästä maail
manhistorian käännekohtaa. 
Juuri noilla samoilla niityillä 
kuului kerran joulun ilosano
ma riem astuttavana. ”Kunnia 
olkoon Jumalalle korkeuksissa 
ja  maassa rauha ihmisten kes
ken, jo ita kohtaan hänellä on 
hyvä tahto.”

Paimenten kedon lähettyvil
lä on ikivanha luola. Sano
taan, että paimenet olisivat ol
leet siellä sadetta pitäm ässä ja  
levähtämässä työn lomassa. 
Me koskelaiset ja  meidän 
kanssamme useat muut vii
vähdimme mekin siellä 
kauniin hetken. Luola on lai
tettu kappeliksi, jossa saattoi

viettää rukoushetkiä. M eidän
kin virtemme soi tuoreella ta 
valla: ”Enkeli taivaan lausui 
n ä in ...”

Kohokohta on tutustu
minen syntymäkirkkoon. Siitä 
huolehtivat room alaiskato
liset, ortodoksit ja  armenia
lainen kirkko. Täm ä joulun ta 
pahtumien muistoksi raken
nettu kirkko on vanhin kristi
kunnan käytössä oleva. Sen on 
rakennuttanut keisari Kons- 
tantinuksen hurskas äiti He
lena 300-luvulla.

Käynti syntymäkirkkoon 
on kuvaava: täytyy astua kir
kon ovesta kumartaen. Ovi
aukko on niin pieni, ettei yl- 
peäryhtinen pääse sisälle koko 
komeudessaan. Opi kum arta

maan, kun käyt Herran Jee
suksen syntym äpaikkaan. A i
koinaan oviaukko oli ollut 
suuri, mutta jo tkut sotilaat 
törkimykset olivat ratsas
taneet sisälle kirkkoon hevo
sineen päivineen, ja  niin aukko 
oli tehty pieneksi.

Syntymäkirkon alttarin alla 
sijaitsee syntymäluola, ja  sin
ne laskeudutaan kirkon päälai
vasta kauniita, ristiretkeläisten 
ajalta peräisin olevia portaita. 
Itse syntymäluola on neljä 
metriä leveä ja  kaksitoista 
metriä pitkä huone. Siellä on 
32 lamppua valaisemassa. Alt
tarin alla lattiassa on hopea- 
tähti, jossa lukee latinaksi: 
TÄSSÄ SYNTYI JEESUS 
KRISTUS NEITSYT M A RI

ASTA. Hiukkasen alempana 
on paikka, jossa seimi lienee 
sijainnut. Nyt siinä on itä
maan tietäjien alttari. Tällä me 
matkalaiset vietimme hartaan 
hetken, ja  uskontunnustuk
semme sai uutta eloa kun lau
suimme: ” ...  syntyi Neitsyt 
M ariasta”.

R akkaat lukijat. Meille on 
syntynyt Beetlehemissä suuri 
Vapahtaja. Hänen omikseen 
meidät on kastettu kerran. Nyt 
joulun tullessa vihkiytykääm
me uudelleen hänen omikseen.

Sydämellisin
jouluterveydyksip

EINO LEHTISAARI

Suven suloisuutta

Ylistäkäämme Luojaamme kaikesta tästä 
suven sulosta kuin m yös syksyn pimeästä.
Tätä luonnon kaikkeutta ja  ihanuutta maan 
kuin vain muistaisimme kiittää kaikesta aikanaan, 
jo ta  emme huomaa me lapsoset, vaan 
luulemme sen kuuluvan meille luonnostaan.

N äm ä kukkiva t metsät ja  viljapellot 
ja  purojen laidassa karjat ja  kellot, 
liekö ansiotas tämä — luulen lahjaa vain, 

jonka  armostansa tään kaiken sain.
M yös pilviset päivät ja  sateiset säät 
ne kuuluvat osana m yös elämääs.
Niitten takana päivät taas kirkkaat viel näät, 
ehkä kaikesta tästä jo  kiittämään jäät.

A N N I  PU U K K A

The Shepherds Ffeld, Sethlebem
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Veikko Manner ei 
Koskella esittelyä kai- 
paa. Kaikki lypsykar- 
janpitäjät ainakin tunte
vat leppoisan sem inolo
gin, joka oranssinvä
risellä autollaan tuli tur
vaamaan lypsikkien jäl
kikasvun. Ja osuus- 
pankkilaiset tuntevat 
harkitsevan osuustoi- 
mintamiehen, joka on 
johtokunnan jäsenenä 
on huolehtinut osuus
pankista 21 vuotta, niis
tä viim eiset 11 vuotta 
puheenjohtajana.

Kahdestaan juovat kahvia Johanna ja  Veikko M anner Jättälän Lehtoniemessä. Perheen neljä ai
kuista lasta ovat kaikki "maailmalla”.

Navettapolulta eläkepäiville
Syksyllä 1929 Mustialan 

kaksivuotiseen karjanhoito- 
kouluun mennyt 17-vuotias 
koskelaispoika oli yksi kurssin 
11 oppilaasta. Veikko Manner 
vertaa silloista maaseudun 
työtilannetta nykyiseen. Pik
kutilan pojalle ei kotikylästä 
työtä löytynyt, oli hankittava 
ammatti. Kaupunkiin lähtö
kään ei suuremmin houkutel
lut, sillä 20-luvun teollisuus 
tarjosi niukasti työpaikkoja. 
M utta lehmät olivat tuttuja ja  
karjanhoidolla nähtiin hyvä 
tulevaisuus.

Vielä 30-luvun alussa taval
linen lehmä tuotti vain noin 95 
voirasvakiloa vuodessa. Um
messa se saattoi olla neljäkin 
kuukautta ja  vähän maidon 
aika oli pitkä. Jalostuksen 
avulla lehmät on nyttemmin 
saatu lypsämään keskimäärin 
230 voirasvakiloa, parhaat 
lypsikit heruvat liki 500 voi
rasvakiloa vuodessa.

Kooltaankin lehmät ovat 
vankistuneet. Ruokinnalla ei 
Veikko Mannerin mukaan ole 
ollut siihen ratkaisevaa vaiku
tusta, sillä 30-luvullakin käy
tettiin jo  väkirehuja ja  tuorere
hua. Tosin myös olkia syötet
tiin vahvasti.

Tuohon aikaan vain suuril
la tiloilla oli lypsykoneet. 30- 
luvun pulavuosina koneiden 
leviäminen hidastui, sillä nän-

nikumien ja  letkujen hinnalla 
jo  pystyi palkkaamaan lypsä 
jän, Veikko Manner sanoo. 
Pienemmiltä tiloilta puuttui 
usein sähkökin.

Kolme lypsykertaa
Ennen sotavuosia Veikko 

M anner ehti työskennellä kol
men suuren tilan karjanhoita- 
jana. Kemiössä. Paraisilla ja  
Vihdissä. Paraisten kalkkiyh- 
tiön navettaa hän muistelee 
ajanmukaisena ja  pitkälle 
koneistettuna. Presidenttipari 
Svinhufvudin vierailua varten 
kesällä 36 navetta pantiin mal- 
likuntoon. Presidentti itse ei 
navettaan pistäytynyt, mutta 
rouva seurasi kiinnostuneena 
koko iltalypsyn ajan.

Vielä 30-luvulla oli yleinen 
tapa lypsää lehmät kolmesti 
päivässä. Kun Vihdin Terva- 
lammilla vuosikymmenen lo
pussa siirryttiin vain aamu- ja  
iltalypsyyn, monet pelkäsivät 
m aitom äärän putoamista. 
Karjanhoitajille muutos toi 
tervetulleen työpäivän lyhen
nyksen yhdeksään tuntiin.

Tervalampi Vihdissä oli 
Helsingin kaupungin om ista
ma työlaitos, missä työt teetet
tiin työvelvollisilla. Kaupunki- 
laismiehet eivät olleet harjaan
tuneet karjanhoitoon ja  Veik
ko M anner tilan karjanhoita-

jana joutui opettam aan heille 
tehtävät alusta pitäen. Työvel
volliset olivat nopeasti vaihtu
vaa väkeä, joten opastettavia 
riitti koko ajan.

Sodan päätyttyä Veikko 
M anner ja  hänen Tervalam- 
milla tapaam ansa J o h a n n a  
K o s k i m ä k i  palasivat Vei
kon kotitilalle Koskelle.

Hevoskyydillä
Lehmien keinosiemennys 

aloitettiin Suomessa 1947. 
Kartanonom istaja T o r s t i  
N y b e r g i n  kehotuksesta 
Veikko Manner hakeutui kei- 
nosiemennyskurssille vuonna 
1952 tammikuussa. Aluksi 
hänen oli tarkoitus käydä sie
mentäm ässä lehmiä vain si
jaisena tarvittaessa, mutta 
työstä tulikin pysyvä ammatti. 
Tuskin pari kuukautta koulua 
oli kulunut, kun Veikko pyy
dettiin keinosiementäjän si
jaiseksi Somerolle. Sijaisuu
desta venyi neljän vuoden työ- 
rupeama.

50-luvun alussa ei tavallisia 
kyläteitä yksityisteistä puhu
m attakaan vielä aurattu. Lop
pum atkat taittuivat hevosen 
reessä. Päivään saattoi m ah
tua seitsemänkin hevoskyytiä. 
Kyytien järjestäminen oli jo s
kus hyvinkin vaivalloista, sillä 
viivästymisiä sattui helposti.

Auto jääty i tai juuttui kinok
seen, kahvikupposet ja  ystä
välliset isännät viivyttivät ta 
loissa.

Keinosiementäjän piti tiloil
la tehdä uutta karjanjalostus- 
menetelmää tunnetuksi ja  häl
ventää ennakkoluuloja.

— Näillä rekimatkoilla jos 
missä oppi tuntemaan paikka
kuntaa. Kun tunninkin vaap
pui vällyjen alla Kennon pap- 
pan reessä jonnekin Kultelan 
perille, siinä sai kuulla monta 
tarinaa somerolaisista, Veikko 
Manner myhäilee.

Yli pyoliyön
— Kaikkien pisin ajopäivä 

toi auton mittariin 395 kilo
metriä ja  sen lisänä taisi olla 
muutama hevoskyytikin. Tal
vella huonoilla keleillä päivät 
venyivät myöhään iltaan. 
Huomisen puolelle kuitenkin 
jouduin vain kerran, Manner 
sanoo.

Koskelaiskarjojen keino
siementäjäksi hän siirtyi 1956. 
Tarkkailuyhdistyksen joh to
kuntaan hänet valittiin jo  1948 
ja  hän olikin siellä tälle vuosi
kymmenelle asti.

— Kun meijerit ensi vuoden 
alussa alkavat hinnoitella m ai
don sen valkuaispitoisuuden 
mukaan, ollaan Koskella jo  
varauduttu tähän, Veikko
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Pekka Karpista 
tekniikan tohtori

M anner sanoo. Kosken osuus
meijerillä on jo  kymmenen 
vuotta ollut laite, jolla tark- 
kailukarjakkojen lähettäm ästä 
maidosta on saatu selville 
myös valkuaismäärä.

Tyytyväinen
Työ karjan parissa on elä

vää ja  arvaam atonta. — Ei ole 
sama sulkeeko navetan oven 
vai autotallin. Navetassa voi 
yöllä tapahtua melkein mitä 
tahansa, M anner sanoo. 
Omaan am mattiinsa hän on 
aina ollut tyytyväinen. Koske
laisia karjaisäntiä ja  -emäntiä 
hän haluaa kiittää reilusta ja  
miellyttävästä suhtautumises
ta.

— Usein sain kuulla hyvin
kin luottamuksellisia asioita ti
loilla käydessäni, m utta minä 
en niitä mukanani kantanut.

Juuri keinosiemennyksellä 
on Veikko Mannerin mielestä 
ollut ratkaiseva vaikutus leh
mien tuotosten suureen kas
vuun. Ilman parhaita sonneja 
käyttävää keinosiemennystä 
ja  Koskella jo  sangen varhain 
aloitettua karjantarkkailua 
voirasva- ja  maitomääräkilot 
eivät olisi kohonneet nykyisel
le tasolle.

Karjanhoidon tulevaisuu
teen Veikko Manner suhtau
tuu tyynesti. M aatalous tulee 
kehittymään eteenpäin ja  kar- 
janhoitajilla riittää työtä. Tie
tenkään maatalous ei enää 
työllistä yhtä paljon väkeä 
kuin ennen, m utta m aatalou
den tuotteita tarvitaan aina.

Veikko M anner rinnastaa 
mielellään 30-luvun talousla
man tähän aikaan, koska hän 
näkee niissä monta yhteistä 
piirrettä. Eräs on haluttomuus 
lähteä kaupunkiin. M aaseutua 
elämänympäristönä pidetään 
taas arvossa.

— Ei kai kukaan voi arvos
taa maanviljelyä ja  karjanhoi
toa, jos eivät viljelijät itse. Elä
mä ei missään ole helppoa. Jo 
kaisessa ammatissa on pais- 
teiset ja  pilviset päivänsä, tii
vistää Johanna M anner heidän 
yhteisen näkemyksensä.

Ihmiskehon biomagneettisia 
kenttiä on tutkinut koskelais- 
syntyinen diplomi-insinööri 
P e k k a  K a r p ,  joka syys
kuun alussa väitteli tutkimuk
sillaan tohtoriksi Teknillisessä 
korkeakoulussa. Eri elinten 
magneettikenttien tutkimuksel
la voidaan esimerkiksi auttaa 
lääketiedettä sairauksien selvil
le saamisessa ja  niiden ennalta 
ehkäisyssä.

Magneettisia ilmiöitä on ih
miskehossa vielä vaikeampi 
m itata kuin sähköisiä. Elinten 
sähkövirtojen mittareinahan 
lähes jokainen tiedämme aina
kin EKG:n eli sydänkäyrän, 
joka piirtää sydämen sykettä. 
Magneettikenttiä on aiemmin 
tutkittu Yhdysvalloissa ja  
Ranskassa, josta  Pekka K ar
pin vastaväittäjä, tohtori Ma- 
telinkin saapui. Biomagneet
tisten kenttien tutkimus on 
koko maailmassa niin uutta, 
että ensimmäiset mittaukset 
tehtiin vasta 15 vuotta sitten.

Ensimmäisenä Suomessa 
Pekka Karp alkoi 1972 raken
taa amerikkalaisesta mallista 
kehittämäänsä mittauslaitteis
toa, jonka herkkä koneisto 
pystyy seuraamaan ja  talletta
maan aivojen ja  sydämen 
magneettisten kenttien muu
toksia. Otaniemeen pieneen, 
häiriöiltä eristettyyn hirsimök
kiin rakennettua laitteistoa on 
käytetty sekä lääketieteellisiin 
että teknisiin kokeisiin. Tutki
muksia on johtanut apulais
professori Toivo Katila.

Laitteilla on tutkittu ni
menomaan sydämen magneet- 
tikentää, joka on suurin bio
sähköisen ilmiön synnyttämä 
kenttä ihmisessä. Esimerkiksi 
sikiön sydämen aiheuttama 
magneettikenttä on voitu m ita

ta äidin vatsan pinnalta. Tällä 
menetelmällä saadaan oikeam
pi tieto sikiön sydämen lyönti- 
taajuudesta kuin tavano
maisella EKG:llä, jossa äidin 
oma sydän aiheuttaa häiriöitä.

Tutkimalla silmän magneet
tikenttää voidaan päätellä 
muun muassa kuinka silmä 
mukautuu erivahvuiseen va
loon.

Väitöskirjatyössään Pekka 
Karp tutki työym päristössä 
esiintyvän rautapölyn kerty
mistä työntekijöiden keuhkoi
hin. Magneettimenetelmä pal
jasti telakkahitsareitten keuh

koista pölymääriä jo  paljon 
varhemmin kuin ne havaittiin 
röntgentutkimuksella. Pekka 
Karp tutkijatovereineen toi
vookin, että tutkimuksen edis
tyessä menetelmää voitaisiin 
käyttää sairauksin selville saa
miseen jo  hyvin varhaisessa 
vaiheessa.

Kirkkonummella asuva 
Pekka Karp työskentelee Tek
nillisessä korkeakoulussa Suo
men akatemian palveluksessa. 
28-vuotiaan tekniikan tohtorin 
tarkoituksena on kehittää 
magneettikenttätutkimusta 
edelleen.

Hyvää Joulua ja OmellistaUutta Vuotta
4>Osuuspankki
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Osuuspankkijärjestö täytti 
kuluvana vuonna 75 vuotta.
Juhlavuoden vietto keskittyi 
syksyyn: valtakunnallista juh 
laa vietettiin Helsingissä loka
kuun alussa. Maakunnallisia 
juhlia järjestivät osuuspankki- 
liitot. Paikallisissa osuuspan
keissa — näin myös Koskella 
— juhlakahvit nautittiin 20. 10.

Kosken Tl Osuuspankin 
hallintoneuvoston kokous 
1. 11. oli tavallista juhlavampi.
Siinä jaettiin OKO-75 -juhla
vuoden mitalit 20 vuotta tai 
kauemmin osuuspankkityössä 
mukana olleille hallinto- ja  toi
mihenkilöille. Mitalin saivat 
(yläkuva edestä vasemmalta 
luetellen) Orvo Puolaviita,
Kerttu Kankare, Toivo Ur
mas, Toivo Urmas, Sylvi Pos
ti, Veikko M anner (ja seiso
massa) mitalit ojentanut m ark
kinointipäällikkö Rauli Länne- 
maa, Urpo Kinnala, Alpo Yli- 
Liipola, Lauri Ahola, Antti 
Välimaa, Tauno Tuominen,
Reino Raunio, Keijo Toivonen
ja  Tuomo Honkala. I ■ 1 I  I ■

j z s ä ä : Osuuspankin juhlavuosi
vat Aati Sintonen, Matti Vir- * J
tanen, Keijo Toivonen, Veikko 
Manner (puheenjohtaja), Urpo 
Kinnala, Orvo Puolaviita Sep
po Pakkanen ja  Esko Urmas.

Hallintoneuvostoon ovat 
vuonna 1977 kuuluneet Alpo 
Yli-Liipola (varapuheenjohta
ja), Arto Kattelus, Tauno Ki
vikallio, Osmo Keskitalo, Oiva 
Palomäki, Paavo Tuominen,
Urho Tamminen, Olavi Al- 
haisi, Mikko Jalli, Tauno Tuo
minen, Olli Urmas (sihteeri),
Orvo Puolaviita (puheenjohta
ja), Esko Uotila, Reino 
Raunio, Jaakko Seppä, Esko 
Seppälä, Aimo Syrjälä, Jaak
ko Simola, Väinö Tuominen,
Pirkko Nyhä, Sisko Heinonen 
ja  Kauko Ilvola. Kuvasta 
puuttuvat M artti Beranger ja  
M atti Saarinen.
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Kyytipoikana jouluviikolla
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Joulunaluspäivillä kerran 
1930-luvulla jouduin puhemie
heksi sikaa kyytiin. Lunta oli 
tullut 20 senttiä ja  oli hyvä re
kikeli hevosella ajella. Halik- 
kolan Jaakkolassa oli karju. 
K auppa kävi hyvin eikä tullut 
hukkareissu. Ilta alkoi jo  hä
m ärtää kun tulin kotiin päin.

Poikkesin maantieltä Pietin 
talon kohdalla Julian tielle. 
Tästä kulki suora peltotie H a
sulan metsän reunaan. Julian 
riihen kohdalla sika alkoi pu
reskella edestä häkin kapulaa. 
Pelkäsin että se puree kapulan 
poikki. Menin häkin etupuolel
le seisomaan ja  potkaisin 
saappaankärjellä sikaa kär
sään.

Menimme Ojalan ahteesta 
alas. Siinä on jyrkät ahteet 
molemmilla puolilla ojaa ja  
pieni silta pohjassa. Kittilän 
puolella törm ää on pieni män- 
tysupasto vieläkin. Pidättelin 
hevosta jyrkästä ahteessa, et
tei se päässyt laukkaan. Mutta 
sikapa innostui taas pureskele 
maan kapulaa ja  rasautti sen 
poikki juuri sillalla.

Niin sujahti sika kuin liu
kas sukkula minun jalkojeni 
välistä, ensin reen pohjille ja  
saman tien maahan, porhalsi 
kovaa vauhtia ohi hevosen ah
detta ylös ja  tietä myöten 
eteenpäin. Pitkälti ei sika 
malttanut juosta tiellä vaan 
hyppäsi ojan yli Jallin pellolle 
ja  paineli saralla täyttä vauh

tia Jallin ja  Kittilän jokirantaa 
kohti.

□  □ □

Minun oli hypättävä reestä. 
Heitin ohjat sikahäkin päälle 
ja  aloin juosta possun perään. 
Päivä alkoi käydä hämäräksi. 
Ei auttanut päästää sikaa kau
as pois näköpiiristä. Oli onni 
että kuunpuolikas alkoi valais
ta sitä mukaa kun ilma pi
meni. Kovaa vauhtia siinä 
mentiin jokirantaan. Taisi 
minulle siinä lievässä myötä- 
maassa tulla sadanmetrin en
nätys.

Kun olin possun kanssa ta 
soissa ja  rupesin pääsemään 
ohi, possu kiersi ympäri ja  
pinkoi sam aa sarkaa takaisin. 
Yritin ottaa hännänkippurasta 
kiinni ja  ohjata siitä kulkua. 
Sainkin hyvän otteen, mutta 
ohjatessani sika syöksyi ihan 
toiseen suuntaan kuin mihin 
minä tarkoitin.

Jallin renkipoika Aarne Pel
tola ajoi hevosella ja  parireellä 
sontaa töykälle. Nyt hän ajeli 
tyhjänä pikkujuoksua, he
vonen lönkötteli pitkin pelto- 
tietä. Okastimet kilisivät kirk
kaasti. N äin hänet häm ärästi 
sadan metrin p ää s tä jä  huusin: 
”Soitapas puhelimella Sepälle, 
että minulta pääsi sika kar
kuun.”

□  □ □

Yritin ajaa sikaa sarkojen 
päähän tielle, m utta se oli vai
keaa. Jos sain sian menemään 
kymmenen metriä tielle päin, 
se kiersi ympäri ja  ravasi kak
sinkerroin m atkaa takaisin en
nen kuin sain sen taas pyörtä- 
mään. Olin tainnut ainakin 
kolme varttia juosta sen peräs
sä, kuutamo alkoi kirkastua, 
taisi pakkanen vähän kiristyä.

Kuulin Hasulan metsän 
reunasta: ”Tosa on pohjat ja  
sikahäkki. Missä äijä ja  he
vonen?” Täm ä oli M artin ääni 
ja  tunsin sen hyvin. Huusin

vastaan: "Täällä olen Jallin 
pellolla”. Mari ja  Martti saa
puivat siihen, missä minä ja  
sika teimme jälkiä puhtaaseen 
joulukuun lumeen. Sian vasta
hakoisuus oli kuin poispyyh- 
käisty, kun Mari sille tieltä 
huusi: ”Possu, possu” . Sika 
lähti paikalla tielle, juoksi 
ruokkijansa perässä kuin koi
ra. K ertaakaan se ei edes 
seisahtanut, vaikka m atkaa 
kotiin oli puolitoista kilomet
riä.

□  □ □

Hevonen oli tyhjän reen 
kanssa lähtenyt omia aikojaan 
kotiin. Ohjat olivat pudonneet 
häkin päältä jalasten alle ja  
pakottaneet hevosen lähelle 
ojaa. Sikahäkki ja  pohjat oli
vat pudonneet siihen. Hevonen 
oli mennyt tien reunaa myöten 
metsään ja  seisoi siinä ohjak
set vahvasti jalasten alla.

On se vaan arvaamaton 
elukka se sika. M inkä ihmeen 
pakottam ana sen piti purra 
häkin nappula väkisin poikki? 
Olisiko sittenkin auttanut van
ha hyvä konsti: Sika häkkiin 
ja  häkki takaperin rekeen ja  
komea vihta kärsän eteen. 
Siinä olisi riittänyt m utusta
mista eikä olisi tarvinnut nap
puloita katkoa.

YRJÖ VIRTANEN 
Piirros: O.L.

Sanoi
N ätti kuin sika pienenä. Iso sika ittes laskee. Porsas

* * * se kun poijes jättää.

Kansakoulussa oli Oskari- * *  *
niminen opettaja. Eläinop- 
pitunnilla hän kysyi: ”M il
lä toisella nimellä sikaa Sanovat minua Jaakolan
usein mainitaan?” A rvoa vahvaksi. M ut mää
Pikku-Kalle vastasi: "Os sanon sitä vasta vahvaksi,
kari”. kuka A rvon  voittaa.
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V anhan

Vanhemmat koskelaiset 
muistavat vielä Kosken Tl 
seurakunnan neljännen kir
kon, joka purettiin vuonna 
1937. Täm än kirkon rakenta
mista edelsi monivaiheinen ta 
pahtumaketju, jonka Aulis 
O ja Kosken Tl seurakunnan 
historiassa yksityiskohtaisesti 
kertoo. Lyhenneltynä silloin 
tapahtui mm. seuraavaa:

Kun noin kymmenen vuo
den vaiherikkaan ja  erimie
lisyyksiä sisältäneen valmiste- 
lukauden jälkeen oli saatu uu
det kirkon piirustukset ja  
kuninkaan päätös, pidettiin 
kirkonkokous 7. 12. 1804 jos
sa päätettiin, että kirkko ra
kennetaan seuraavana suvena. 
Rakennusmestariksi tarjoutui 
turkulainen Mikko Piimänen 
(Hartiin) joka jo  1777 oli ra 
kentanut kirkon kauniin kello
tapulin. Piimänen hyväksyt- 
tiinkin mestariksi, mutta 
häneltä päätettiin vaatia ta 
kaukset, joiden hankkimiseen 
annettiin aikaa kaksi viikkoa. 
Kun Piimäsestä ei määräajan 
kuluessa kuulunut mitään 
päätti kirkonkokous 4. 11. 
1804, että hänet kutsutaan 
seurakunnan kuultavaksi.

Ennen kuin Piimäselle kui
tenkaan ehdittiin antaa sanaa, 
ilmestyi hän yhtäkkiä Mylly- 
kylän Pyhkölle ja  kutsui kap
palaisen tietäm ättä kirkonko
kouksen koolle 7. 11. 1804 
erääseen kirkon lähellä ole
vaan torppaan. Sinne saapui
vatkin melkein kaikki seura
kunnan talolliset. Piimäsen ke
hotuksesta päätettiin, että 
kirkko rakennetaan vastoin 
kihlakunnan katselmusta ja  
kuninkaan päätöstä vanhan 
kirkon paikalle eikä maantien 
toiselle puolelle ja  että raken
tamiseen ryhdytään heti. P ää
töksen mukaisesti seurakunta
laiset kaivoivat Piimäsen joh
dolla kolmen seuraavan päi
vän aikana syvän kaivannon 
vanhan kirkon ympärille ja

kirkon perustukset esiin

Tapuiin nurkalta parin metrin paksuisen hiekkakerroksen aita 
paljastui ehjänä säilynyt hirsiperustus. 1804 lasketulle perustalle 
ei kirkkoa koskaan pystytetty.

hajoittivat uuden kivistä ja  
hirsistä tehdyn kirkkotarhan 
aidan ja  tekivät siitä uuden 
kirkon perustuksen.

K artanonom istaja Armfel- 
tin valituksen ja  tuom iokapitu
lin pyynnön johdosta määräsi 
m aaherra asian tutkittavaksi 
kihlakunnanoikeudessa. Ju t
tua käsiteltiin M arttilan kärä
jillä vuosina 1905 ja  1906 nel
jä  eri kertaa ja  lopuksi Pii
mänen ja  kahdeksankymmen
tä talollista tuomittiin sakkoi
hin, Piimänen 6 riikintaalaria 
32 killinkiä ja  talolliset kukin 
3 riikintaalaria 16 killinkiä. 
Lisäksi asianomaiset velvoitet
tiin asettam aan kirkkotarhan 
aita paikoilleen. Hovioikeus 
vahvisti tuomion 25. 11. 1806.

Tuomitut eivät tyytyneet 
hovioikeuden päätökseen, 
vaan valittivat asiasta kunin
kaalle. Heidän onnekseen ei 
asiaa ehditty kuitenkaan käsi
tellä ennen kuin alkoi Suomen 
sota ja  niin jäi asia lopullisesti 
ratkaisem atta, koska sodan 
jälkeinen uusi esivalta ei enää 
asiaan puuttunut.

Uusi kirkko rakennettiin 
sovinnollisemmissa merkeissä 
1817. Se tehtiin silloin vanhan 
kirkon paikalle, m utta kuiten
kin 15 kyynärää irti tapulista, 
joten aikaisemmin tehty perus
tus jäi käyttäm ättä.

Muisto näistä runsaan 170- 
vuoden takaisista tapahtum is
ta tuli esille viime kesänä kai
vettaessa hautausm aan vesi- 
johto-ojaa. Tapulin nurkalta 
tuli kahden metrin syvyydestä 
kahdesta kohdasta näkyviin 
hirsiperustus, jonka muodosti
vat viisi vankkaa veistettyä 
rinnakkain asetettua hirttä, 
joiden välit ja  pinta oli käsitel
ty savella. Hirsi oli säilynyt 
erittäin hyvin. Vain pinnassa 
oli m uutaman millimetrin tum 
ma karsta ja  sen alla kova val
koinen puu. Käyttäm ätön pe
rustus tulee säilymään vank
kana suojatussa paikassa 
ainakin toiset 170 vuotta.

auranenn


