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•  Jo nuorena tyttönä minä ha
lusin opettajaksi. Nimeno
maan pienten lasten opettajak
si. Kyllä täm ä on minun 
maailmani.
•  Vaikka mielelläni jäisin jo  
eläkkeelle 34 virkavuoden jä l
keen. Edessä ovat kuitenkin 
vielä viidet uudet ekaluokka
laiset.

Afrikkalaisen kylän ja  
pienoiskangaspuiden äärellä 
isossa luokkahuoneessa työs
kentelee K e r t t u  R a u t o m a ,  
nykyinen peruskoulun ja  en
tinen kansakoulunopettaja. 
Puhelias, avoin, iloisesti naura
va, äidillinen nainen, jo ta  oppi
laatkin kutsuvat etunimellä ja  
joka on ohjannut koskelaislap- 
sia oivaltamaan asioita jo  32 
vuotta Talolan koulussa.
•  Oppilaikseni tulee lapsia, 
joiden isää tai äitiä olen täällä 
opettanut, hän sanoo.

T äm än päivän  koulussa ei is tu ta  p eräkanaa  viivasuorissa pulpettijonoissa vaan  työskennellään leppoisasti ryhm issä. P o 
ja t  saavat ainekirjoitusohjeita.

'Tämä on minun maailmani’
Mikä sitten on parasta 

opettajan ammatissa?
— Saada nähdä lapsen val

tava kehitys. Koulutulokas on 
vielä pikkuinen, joka ei henno 
hellittää äidin kädestä. M utta 
toiselta luokalta pääsevä kou
lulainen on jo  melkoisen päte
vä ihminen. H än pärjää 
monessa omin päin ja  osaa 
paljon asioita.

Tämän päivän 
ihanat lapset

Täm än päivän lapset ovat 
ihania, Kerttu Rautom a sanoo 
ääni täynnä vilpitöntä arvos
tusta ja  hellyyttä.

— He tietävät niin valtavas
ti asioita. He ovat selvästi ke
hittyneempiä kuin ikäluokkan
sa joskus 20 vuotta sitten.

— Ja  he ovat avoimia. Heil
lä on mielipiteitä ja  he il
maisevat ne. Opettaja on tasa
vertainen kaveri heidän jou
kossaan, m utta samalla ehdo
ton auktoriteetti jo ta  totellaan. 
Opettajan sana on laki, johon

lapsi uskoo aivan ehdottom as
ti.

Järjestyshäiriöitä ei Kosken 
kouluissa tapahdu juuri ni
meksikään. Kerttu Rautom a 
opettaa ensimmäistä ja  toista 
luokkaa samassa huoneessa. 
29 oppilasta tulevat hyvin to i
meen keskenään. Myös väli
tunneilla säilyy sopu, vaikka 
samassa pihassa leikkii toista 
sataa eri ikäistä lasta.

— M aaseudun lapset ovat 
henkisestikin terveitä. Tätä 
osoittaa mm. se, ettei Koskelta 
viime vuonna tehty yhtään 
käyntiä Turun kasvatusneuvo- 
lassa, tietää Kerttu Rautoma, 
jonka yksi luottamustoimi on 
jäsenyys Turun itäisten kun
tien kasvatusneuvolan kun
tainliiton liittovaltuustossa ja  - 
hallituksessa.

Koskelaisten kouluvaikeuk
sista on selviydytty terveys
keskuspsykologin avulla.

Myös isompia lapsia Kerttu 
Rautom a kehuu. — Nuoret 
ovat jälleen tulleet kohteliaiksi.

O pettajaa ilahduttaa eri

tyisesti tupakanpolton vähene
minen. Asiallinen valistus on 
mennyt perille siinä missä 
jyrkkä kielto ei tehonnut.

Peruskoulu syrjii 
käden taitoja

Koskella siirryttiin perus
kouluun syksyllä 1976, mutta 
peruskoulun opetussuunnitel
maa noudatettiin jo  muutama 
vuosi etukäteen.

Kerttu Rautom a suree 
käsityö-askartelun suppeaa 
tuntim äärää ala-asteella:

— Peruskoulu unohti lapsil
ta  luovan toiminnan. Meillä on 
ala-asteella käsitöitä ja  askar
telua vain yksi tunti viikossa. 
Käden taitojen kovin vähäinen 
harjoitus jä ttää  jälkensä kaik
keen. Erityisesti sen huomaa 
lapsen käsialan kehityksessä.

— Minä haluaisin näistä 
lapsista käteviä tekevän ih
misen alkuja. Kyllä ihmisen 
täytyy saada aikaan käsillään 
jotain näkyvää, sillä se tuo it
sevarmuutta ja  mielihyvää.

Tavallisten koulutuntien 
lisäksi peruskoululaiset saavat 
valita ns. kerhotunteja, jotka 
on tarkoitettu vahvistamaan 
heidän taipumuksiaan ja  har
rasteitaan. Talolan koulussa 
lapset voivat valita liikunta-, 
luonto- ja  askartelukerhon vä
lillä. Kerttu Rautom a ohjaa 
luovan askartelun kerhoa, jo n 
ne varsinkin nuorimmat lapset 
mieluiten tulevat.

Opetusaineksen sisältö ei 
vuosikymmenten mittaan juu
rikaan ole muuttunut. Perus
taitojen, lukemisen, kirjoitta
misen ja  laskemisen opetus on 
siitä olennaisin osa. M utta 
opetusmenetelmät, kirjat ja  
välineet ovat muuttuneet.

U utta m atem atiikkaa K ert
tu Rautom a luonnehtii selke
äksi ja  havainnolliseksi. Lap
set oppivat sitä kiinnos
tuneina. Tätä haastattelua teh- 
täessäkin eräs toisluokka
lainen piipahti kysymään,

Sivulle 2 ...
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Sirulta 1 ...

saisiko hän tehdä jo  edeltäkä
sin matematiikan tehtävät ko
tona. kirjassa kun ei enää ollut 
kuin yksi sivu ratkaisematta.

Nykyisin opetus pyrkii ha
vainnollistamaan uudet asiat 
ja  käsitteet. Työkirjoja käyte
tään runsaasti. Talolan ala- 
asteen lasten rakentam a afrik
kalainen kylä palmumajoineen 
ja  norsuineen auttaa ym m ärtä
mään afrikkalaisten elämää, 
jo ta  on käsitelty uskontotun
neilla.

Kouluun tullaan 
kynnyksen yli

Ekaluokkalaiset tulevat 
kouluun korkean kynnyksen 
yli. Oleminen kotona ja  kou
lussa on erilaista. 45 minuutin 
oppitunti on pienelle koulutu
lokkaalle pitkä aika istua hil
jaa  paikallaan.

Kuusivuotiaiden kouluun- 
tuloa Kerttu Rautom a ei pidä 
suotavana. Maaseudulla eivät 
päivähoito-ongelmatkaan kii
rehdi kouluiän alentamista. 
Lapsen paras paikka on ko
tona äidin luona silloin kun 
siihen on mahdollisuus, hän 
sanoo.

Kuusivuotiaiden koulu on 
toistaiseksi pelkkä ajatus, kos
ka rahapula supistaa muuten
kin valtion toimia. Opettaja 
Rautoman mukaan tulisi ta r
koin harkita, kuuluuko esiluo- 
kan perustaminen koulu- vai

sosiaaliviranomaisille. Joka 
tapauksessa uusi luokka vaa
tisi lisäkoulutusta sekä 
lastentarhan- että peruskou
lunopettajille. Pienissä kou
luissa kuusivuotiaat joudut
taisiin luultavasti yhdistämään 
ala-asteen 1. ja  2. luokan yh- 
dysluokkaan, joka näin kas
vaisi hankalaksi yhden opetta
jan  käsitellä.

— Kouluun tulo on suuri 
muutos lapsen elämässä, K ert
tu Rautom a sanoo. — Van
hempien tulisi auttaa lasta 
koulun kynnyksen yli eikä 
missään nimessä pelotella 
koululla. Joskus vanhemmat 
saadakseen lapsen tottelemaan 
uhkaavat sanomalla ”Kunhan 
joudut kouluun sinun on pak
ko syödä tätä ruokaa tai pak
ko olla hiljaa” . Näin ei saa 
tehdä, hän varoittaa.

Harrasteena 
nuorisoseura

Nuorisoseuratoiminta on 
Kerttu Rautom an harrasteista 
päällimmäisin. Liikunta ja  
tanhu veivät hänen vapaa- 
aikansa jo  tyttönä Turussa ja  
ne vievät sen yhä. Hänen oh
jaam ansa Kalevan nuorten 
tanhuryhm ä on kierrellyt 
esiintymässä aina Tshekkoslo
vakiaa myöten. Parhaillaan 
tanhuajat valmistautuvat Lah
teen nuori soseural ai Sten omiin 
kesälysteihin.

Suurkisojen lakkauttam ista 
Kerttu Rautom a suree mene
tyksenä joukkoliikunnalle. 
Hän paheksuu urheiluseurojen 
suuntautumista yksinomaan 
kilpaurheiluun. Nykyisen 
hölkkä- ja  kuntoiluinnostuk-

sen hän toivoisi elvyttävän 
myös massaurheilun ja  voi
mistelun jo tka esim. Itä- 
Euroopan maissa ovat erittäin 
suosittuja ja  arvostettuja.

Kosken nuorisoseuran har- 
rastetuim pia toim intoja on jo  
pitkään ollut näytteleminen. 
Juuri Rautom an perhe on ollut 
näytelmien kantava voima. 
Tänäkin kesänä koko perhe 
äiti-Kerttua lukuunottam atta 
on mukana Tukkijoella - 
näytelmässä.

— Koskelaiset ovat tavatto
man ahkeria harrastam aan ja  
kokoontumaan. Kansalaiso
piston opiskelijamäärä on kas
vanut joka vuosi ja  opiston 
yleisötilaisuuksiin saapuu pal
jon väkeä, iloitsee Kerttu R au
toma, joka toimii myös kansa
laisopiston yhdyshenkilönä 
sekä johtokunnan jäsenenä.

Luottohakemukset ajoissa
Jo monet vuodet on ja t

kunut tilanne, jolloin osan 
vuotta osuuspankin lainanan
tomahdollisuudet ovat olleet 
luotonkysyntää vähäisemmät. 
Kun tilanne on tällainen, on 
tärkeää, että konehankintaa 
tai muuta investointia varten 
laaditaan rahoitussuunnitelma 
ja  jos lainaa tarvitaan, esite
tään luottoanomus mahdol
lisimman aikaisessa vaiheessa 
osuuspankin johtokunnan kä
siteltäväksi. Kun rahoitus on

selvä, voidaan koneostosta tai 
muusta investoinnista päättää.

Kun laina-anomukset esite
tään ajoissa, pystyy pankki 
suunnittelemaan luotonanton
sa ja  huolehtimaan siitä, että 
luottorahat tulevat käytetyiksi 
välttämättömimpään tarpee
seen varsinkin silloin, kun luo- 
tonantomahdollisuudet ovat 
niukat. Jos pankille päinvas
toin esitetään runsaasti val
miiksi päätettyjä rahoitusteh- 
täviä, voi käydä niin, että ra

hat on sidottu toisarvoisem- 
paan ja  tärkeämpi rahoitusteh- 
tävä jää  hoitamatta.

Eniten yllätyksiä viime ai
koina on aiheuttanut kone- 
kauppa. Tilanteen selkiinnyt
tämiseksi osuuspankin joh to
kunta on periaatteessa päät
tänyt, että vain poikkeusta
pauksessa otetaan käsiteltä
viksi rahoitushankkeita, jotka 
liittyvät sitoviin, jo  tehtyihin 
ostosopimuksiin tai muihin in
vestointipäätöksiin. Tällöin

luotot, mikäli ne myönnetään, 
annetaan normaalia korkeam
malla korolla.

On myönnettävä, että aina 
joskus tullaan tilanteisiin, jo is
sa asiat on ratkaistava nopeas
ti. Tällöin on kuitenkin kysy
mys yleensä lyhytaikaisen ra
hoituksen tarpeesta, ja  siihen 
osuuspankki pystyy esittä
mään ratkaisun nopeasti.

URPO KINNALA

”A la-asteen oppilaat ovat kiitollisinta oppilasainesta. H e ovat vielä niin aito ja ja  teeskentelem ättöm iä ja  he edistyvät 
valtavan nopeasti.”
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Vähän murteesta
Koskelaisessa on syntynyt 

keskustelua Kosken murtees
ta. Kun m urretta kirjoitelleena 
tunnen itseni altavastaajaksi, 
niin en m alta olematta pistää 
lusikkaani samaan soppaan. 
Ensin pari muistelmaa:

Tavatessani Yrjö Liipolan 
hän usein kertoi Unkarin 
muistojaan. Kerran oli U nka
rissa kielentutkijain kongressi. 
Siellä oli myös joukko suoma
laisia tunnetun kielimiehen
E.N. Setälän johdolla. Kun 
Liipola Suomen konsulina jou 
tui monella tavalla avusta
maan retkikuntaan ja  olemaan 
heidän joukossaan, huomasi 
Setälä Liipolan suuren kielitai
don ja  virkkoi:

— Sinä Yrjö taidat osasta 
noita vieraita kieliä melkein 
yhtä paljon kuin minäkin.

— Minä osaan yhtä kieltä 
enemmän kuin sinä.

— M ikä se sellainen kieli on, 
jo ta  sinä osaat ja  minä en?

— M ää ossaan Kosken 
murret, mut sitä et sää ossak- 
ka kun itte olet satakunta
lainen.

Kun Kosken murre oli mel
kein ainoa kieli, jo ta  minä jo 
tenkin osasin, oli luonnollista, 
että me keskustelussa käytim 
me sitä. Usein Liipola kes
keytti puheeni:

— Siin oli taas hyvä vanha 
koskelainen sana. En mää oi 
sitä pitkiin aikoihin kuulluk- 
kan.

Opettaja A. Saraja oli Talo- 
lan koulun opettajana nelisen
kymmentä vuotta. Kun hänen 
kanssaan tuli puhe Kosken 
murteesta, mainitsi hän siitä 
monien heikkouksien lisäksi 
yhden vahvankin puolen, jo ta 
on syytä tässä korostaa. 
Objektivirhe siinä on hyvin

harvinainen. Jos sellainen jos
kus löytyi, oli selityksenä se, 
että oppilaan vanhemmat oli
vat hiljattain muuttaneet muu
alta Koskelle.

Saraja oli tunnettu erittäin 
vaativana ja  ankarasti arvos
televana opettajana. Kakkoset 
päästötodistuksessa eivät ol
leet harvinaisia. Minulle hän 
kertoi, että hänellä Koskella 
oli ollut vain kaksi todella lah
jakasta  oppilasta. Toinen oli 
Yrjö Liipola ja  toinen eräs ty t
tö, jonka nimen olen unoh
tanut. Tyttö sai paremman to 
distuksen, sillä Yrjö oli vähän 
laiska. Kukahan penkoisi Ta- 
lolan koulun arkistoista tämän 
lahjakkaan tytön nimen?

Siis pännä käteen vaan, 
koskelaiset naiset ja  miehet. 
Älkää kuitenkaan luulko, että 
kohta olette mestareita. H ar
joittelua se vaatii kirjoitta

minen niin kuin kaikki muu
kin. Om ana neuvonani an
taisin seuraavat vihjeet:

Älkää yrittäkö kirjoittaa 
puhdasta murretta (jota ei ole). 
Kirjakielen sanoja sopii mur
resanojen joukkoon. Pääasia 
on käyttää vanhoja, unohtu
massa olevia murresanoja ja  
lyhyitä, nasevia lauseita ja  
sanontoja.

Kaikki vanhat ainekirjoi
tussäännöt koskevat myös 
murteen kirjoitusta.

Käytä lyhyitä lauseita ku
ten puheessakin. Vältä saman 
sanan toistoa (hokemasanat 
totanoin, simmottoon jne).

Äläkä suutu vaikka toim it
taja ammattiihmisenä kirjoi
tustasi vähän peukaloisikin.

TOIVO URMAS

Koskelaista kansanperinnettä

-JX

Hiirenloukku
Hiirten pyydystämiseen 

käytettiin hiirenloukkua, jo ta 
nimitettiin hiirenmälliksi. Viri
tetty raskas pölkkymäinen 
kansi putosi siinä syöttiä ha
kemaan menneen hiiren päälle. 
Mällillä pyydystettiin myös 
kärppiä. Silloin käytettiin 
syöttinä hiirtä.

Tällaisia mällejä oli joka ta 
lossa. N iitä pidettiin m aka
siineissa, missä hiiret ja  rotat 
kulkivat.

Loukut tehtiin taloissa itse, 
ja  niillä pyydystettiin hillereitä 
ja  kärppiä. Joskus sattui kissa
kin menemään satimeen.

Mällien ohella käytettiin 
verkosta tehtyä häkkiä, jolla 
myös otettiin piisameja. Jos 
yksi rotta meni häkkiin sinne 
tavallisesti meni perässä koko 
lauma. Joskus saattoi kahdek- 
sankin rottaa löytyä samasta 
ansasta. Ne tapettiin upotta
malla häkki vesikuoppaan.

Vihrinpuut
Kotikutoisten kankaiden 

loimien leveyden ja  pituuden 
arvioimiseksi oli tiedettävä 
tarkkaan loimivyyhtien lanka- 
luku ja  pituus. Sitä varten loi- 
milangat vyyhdittiin määrä- 
suuruisiin pasmoihin, jotka 
vyyhdessä erotettiin pasma- 
langalla. Pasman lankaluku on 
menneinä aikoina vaihdellut 
eri puolella Eurooppaa.

Koskella laskettiin loimilan- 
kavyyhdin pasmoihin 30 lan
kaa. Lankaluku oli sama eri 
kankaissa.

Viipsinpuita oli runsaasti

käytössä ja  vieläkin niitä käyt
tävät vanhat ihmiset rakenta
essaan itse kankaansa. Täällä
päin niitä sanottiin vihrinpuik- 
si. (piirros).

Kerinpuilta lanka kelattiin 
kelapuille. Keloja saattoi olla 
4—12. Kelalta lanka luotiin 
loimipuihin.

Vyyhden ympärille kierret
tiin pasmalankojen lisäksi eri
tyinen haltialanka, joka piti 
langat koossa kun niitä pestiin 
ja liotettiin.

A NJA VÄLIMÄKI
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Talkkuna on taas ajankoh
taista. Sehän on nopeate- 
koinen ja  virkistävä ruoka ke
sähelteellä. Lisäksi se on elä
vää kansanperinnettä, jo ta  so
pii tarjota vieraillekin. Tämän 
kevään tuliaisesinekilpailussa 
Kanta-Häme valitsi talkkuna- 
salkkarin, puisen kannellisen 
jauhoastian, ja  Uusimaa pii- 
mäsorsan, puisen pinnalla kel
luvan annoskauhan.

Talkkunan ainekset ovat 
piimä ja  jauho. Koskella aito 
talkkunajauho tehdään kau
rasta. Parasta piimää taas on 
pitkä piimä eli viili, juuri kella
rista kylmänä pöytään kannet
tu.

Ennen piepojauhoja tehtiin 
melkein joka talossa, mutta 
enää eivät savusaunat ryöhää 
jokirannassa. Paitsi yksi, 
E l m a  j a  M a u n o  K o s 
k i s e n  pikkuinen punainen 
sauna vanhan myllyn varjos
sa.

Yhdeksättä kesää Koskiset 
keittävät kauroja saunan pa
dassa, kuivattavat niitä no
kisella parvella ja  jauhavat 
myllyssä. Ja  kauppa käy: pie
pojauhoja viedään naapuri
kuntiin ja  aina Turkuun ja  A u
raan saakka.

Hyvää kauraa 
ja leppähalkoja

Piepokauraksi kelpaa isojy- 
väinen lajiteltu kaura. Jyvät 
kaadetaan kiehuvaan veteen, 
jossa niitä keitetään 3—4 tun
tia. Sopiva suolaus antaa kau
roille makua. Kypsät jyvät 
ovat turpeita ja  ruskeita.

K ypsyttyään kaurat kauho
taan jäähtym ään suureen kau
kaloon. Siitä ne kannetaan 
ämpäreillä saunan parvelle, 
jonne mennään nokisesta 
pienestä luukusta. Parven poh
ja  on tiheäsilmäistä metalli- 
verkkoa. Verkon läpi puhaltuu 
kuuma savu, joka kuivaa ja  
m austaa talkkunakset.

— Vain leppähalosta lähtee 
oikea pieposauhu, sanoo 
Mauno Koskinen. Leppää 
käyttävät myös lihanpalvaa- 
mot. Koskiset ovat tuoneet tä 
män kesän halot Loimaalta 
saakka.

— Kuivuminen parvella kes
tää kaksi yötä ja  yhden päi
vän, selittää Elma Koskinen ja

Savusaunan iso pa ta  vetää  350 litraa. A am ulla viritän valkean padan  alle puoli 
kuudelta, sanoo keittom estari E lm a K oskinen.

pyyhkii höyryä silmälaseis
taan. Parvelle levitetyt kuumat 
kaurat huokuvat paksua höy
ryä. Viistokattoinen matala 
parvi on m ustana noesta.

Kuivaaminen vaatii kovan 
kuumuuden, 80—90 astetta. 
K auroja käydään levittämässä 
haravalla, jo tta  ne eivät paak- 
kuunnu ja  homehdu.

M yllyssä
jauhoksi

Koskisilla piepojauhojen 
teko sujuu erinomaisesti, on
han käytössä oma mylly. K ui
vatut piepokaurat kuoritaan 
ensin. Täm än jälkeen ne voi
daan jauhaa heti ja  näin saa
daan myyntiin todella uusia 
tuoksuvia jauhoja.

Hyvät piepojauhot turpoa
vat hetkessä. Niitä ei tarvita 
lautaselle kuin ripaus.

Joillain paikkakunnilla pie- 
pojauhoon sekoitetaan ohraa 
tai hernettä. Elma Koskisen 
mielestä herne tekee jauhot 
”tym äkkääksi” . Koskelaisen 
suuhun maistuu puhdas kau
rainen piepo.

Savusaunan huikea kuu
muus merkitsee palovaaraa. 
M auno Koskinen myöntääkin

Siitä se a lkaa, polttopuiden sahaam isesta  ja  veden kannosta  pieposauhun laitto.

Leppähalon savuss
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mustuu piepojauho
monta kertaa pelänneensä, 
että sauna piepoksineen kä
rähtää taivaan tuuliin. Onnek
si on sammutusvesi likellä...

Erilaista 
talkkunaa

Talkkunaa on tiettävästi 
syöty kautta Suomen, mutta 
eri puolilla m aata sama sana 
on tarkoittanut erilaista ruo
kaa.

Länsisuomalaiset valmista
vat talkkunansa kaurajauhos
ta viiliin tai kirnupiimään.
Talkkuna on täällä aina ollut 
kesäruoka, jo ta  sopii valmis
taa vaikkapa kesken heinän- 
niiton. Hämäläiset käyttävät 
talkkunajauhoon mielellään 
myös ohraa ja  hernettä.

Itä-Suomessa perinteinen 
talkkuna tehtiin ohrajauhoista, 
joita sekoitettiin kuumaan ve
teen. Puuro nautittiin voisil- 
män kera. Talkkunaohrat oli
tapana keittää, kuivattaa lei- K ypsiksi keitetyt k au ra t levitetään haravalla  parveen, jo s sa  k ipakka lepänsavu ne kuivattaa, 
vinuunin arinalla ja  sitten jau 
haa kuorineen päivineen kar
keaksi jauhoksi.

Pitkää piim ää ja  m aukkaita  piepojauhoja.

Piepo on länsisuomalainen, 
alkuaan hieman halventava 
nimi talkkunalle. Pieposta pu
hutaan Kosken lisäksi ainakin 
Somerolla, Rengossa ja  muu
allakin Lounais-Hämeessä. 
Tiettävästi piepo-nimitys tun

netaan myös Satakunnassa 
mm. Huittisissa.

Talkkunan voi mainiosti 
maustaa sokerilla tai hillolla. 
Talkkunajauhot sopivat myös 
jogurtin kanssa.

Savussa kuivatut j a  tarko in  kuoritu t kau ra t jau h e taan  hienoksi. M auno K os
kinen on kaa tan u t m yllyn suppiloon miljoonia säkkejä. Piepoksia niistä on ollut 
kym m enissä.

Mitäs jalka surree kun toinen 
viäres o.

Tääl maatav vaa, sano Kerko- 
lan äijä kon silakkarasiaan ka
to.

Ei saa tähän aikaan ennää lai
ta peileikän, sano Jussi-faari 
kon posket ei oikein siljat ollu.
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Vanhojen pöytäkirjojen kertomaa 3.
Koonnut Matti Heinonen

Kriisi lainamakasiinissa
Pistäydypä joskus kauniina 

kesäpäivänä hautausm aan ja  
Liipola-museon tuntum assa 
olevaan museokahvilaan ju o 
maan vaikka kuppi kahvia. 
Vietät silloin hetken täm änker
taisen tarinamme pääpaikalla. 
Onhan täm ä jykevä rakennus 
entinen kunnan lainamaksiini, 
joka toim ittuaan välillä mm. 
Yrjö Liipolan veistosten säily
tyspaikkana on jokin vuosi sit
ten päätynyt Kosken Tl maa- 
talousnaisten museokahvilak
si.

Menneinä aikoina oli kai 
jokaisessa pitäjässä lainam ak
siini eli lainajyvästö, joka to i
mi vanhatestamentillisen Joo
sefin oivalluksen pohjalla: ko
kosi suojiinsa viljaa milloin 
sitä oli saatavissa ja  lainasi 
sitä jos leivänaines tai siemen
vilja oli lopussa. Siis vain 
lainasi. Saatu vilja oli m akset
tava takaisin seuraavasta sa
dosta; eihän jyvästössä muu
ten olisi viljaa riittänytkään.

Lainamakasiinia hoiti kun
nallislautakunnan valvonnassa 
kirjuri, missä virassa tähän ai
kaan oli seurakunnan lukkari 
Johan Rautell. § 5 9. kesäkuu
ta 1869 tehdystä pöytäkirjasta 
kertoo:

Lainamagasiinin Kirjuri 
J.K . Rautellin suotiin saa
van, niinkuin ennenkin on 
tapahtunut, lukea laillista 
palkkaa uudistetuista ve
loista. Magasiinin jyvästö s
sä on havaittu valinnaisuut
ta, mutta sen täyttämistä ei 
juuri kohta vielä vaadita, 
vaan odotetaan siksi että on 
syksyllä  sisään otettu kaik
k i jy vä t m itkä nyt lainassa 
ovat. Sillä välin tulee maga- 
siinissa olevat viljat kohta 
mitattavaksi mittareilta 
sekä kahdelta lautakunnan 
jäseniltä, Henrik Liipola ja  
Karl Dikert.
Nyt on otettava huomioon, 

että elettiin ns. suurten nälkä
vuosien jälkiaikoja, joten ei 
ole mikään ihme, että jyväs
tössä ilmeni vaillinaisuutta. 
Viljat mitattiin niin kuin oli 
määrätty, ja  pöytäkirja 7. ke

säkuuta 1870 toteaa, että jy 
västössä oli vajausta 25 tyn
nyriä 17 kappaa ruista. Pöytä
kirja jatkaa:

. ..  jo tka  olivat magasiiniin 
maksamattomia ja  jo ita  ei 
ole voitu ryöstämälläkään 
asianomaisilta saada, niin 
tavoin annettaisiin anteeksi, 
ettei magasiinin kirjuri tai 
hänen takauksensa tarvit
sisi niiden edestä vastata, 
vaan tulevat ne laskuista 
poiskirjoitetuiksi, kuitenkin  
ehdolla, että jo s  mainitut 
velkamiehet vielä jou tu isi
vat niin varoihin, että m ah
dollinen olisi ulos etsiä, tu
lee kirjurin se haku toim it
taa. Tämä peräänanto ka t
sottiin sitä kohtuullisem
m aksi että äkkiin tullet vii
me katovuodet olisivat ehkä  
suuremmankin vahingon 
xvoineet tuottaa magasiinil- 
le, eikä tämä summa saata 
niin erittäin suurta vahin- 
goa magasiinille, jo ta  vas
taan olisi kunnalle ikävää 
nähdä kirjurin vähästä 
omaisuudestansa menevän 
jo s  on hänen näitä lainoja 
maksaminen.
Täm ä kuntakokouksen ar

melias päätös ei kuitenkaan 
ollut kaikkien mieleen. Asiasta 
valitettiin läänin kuvernöörille. 
Pöytäkirja 3. lokakuuta 1870 
kertoo:

Luettiin Herastuomari I. 
Hembergin Kosken kappe
lista Guvernöörissä 1 p. 
heinäkuuta 1870 tehty vali- 
tuskirje kunnallishallituk
sen tässä Kosken kappelis
sa kuluneen vuoden kesä
kuun  7 p. pidetyssä kunta
kokouksessa tehdystä pää
töksestä, jo ten  lainamaga
siinin kirjuri lukkari Johan 
Rautellille on peräänannet- 
tu magasiinin varoista 25 
tynr. 17 kappaa ruista, jo s 
ta valituksesta nyt vaadit
tiin kunnan lausuntoa. Y k
simielisesti seisoi kunta 
päätöksessänsä sekä lausui 
selitykseksi, ettei ole voitu 
tilikirjoja ennen tarkastaa 
sen vuoksi, että on odotettu

selvityksiä niistä lainoista 
kun riidan alla ovat, sekä 
että koska ne tarkastettiin, 
uusi magasiinisääntö ei vie
lä ollut kenelläkään kun
nassa tuttu. Kun ei ole 
m yös havainnut kirjurin 
”ruokottomasta asiatansa 
valvoneen”, mutta muistaa 
vieläkin kovain katovuotten  
•vaikutuksia, sekä tietää 
m yös kysym yksessä  olevat 
lainat todettu olevan lainat, 
jo tka  laillisten welkakirjain 
näyttämällä woidaan toden
taa ja  jo ita  kirjuri myös 
ehkä turhaan on kokenut 
ulos etsiä. Siis saa kunta 
nöyrim mästi pyytää, että 
Herra Guvernööri wahvis- 
taisi tämän nyt valitetun 
kuntapäätöksen.
Vaikka kirjuri siis sai kun

nalta luottamuslauseen, kävi 
juttu kuitenkin niin tämän 
luonnolle, että hän oli jo  jä t
tänyt eroanomuksen toimes
taan. Makasiinille oli siten va
littava uusi kirjuri. Jatkoa
edelläolevaan pöytäkirjaan:

A voimen lainamagasiinin
kirjurin virkaan tässä seu
rakunnassa ilmoitti itsensä 
hakioina Kauppias C.G. 
Penttinen ja  Kouluttaja
F.O. Menander, jo ta  sitä 
varten jä ttivä t kelvolliset ta- 
kauskirjat. Hetken aikaa 
tästä tuumittua ja  keskus
teltua valittiin äänestämällä 
sanottuun virkaan kolme
ensiksi vuodeksi seurakun
nan lasten opettaja F.O. 
Menander.
Tästäkin päätöksestä vali

tettiin ja  valittajana oli — ku- 
kapas muu — herastuomari I. 
Hemberg. Ote pöytäkirjasta 
11. tammikuuta 1871:

Luettiin Herastuomari I. 
Hembergin Kosken kappe
lista Herra Guvernöörissä 
27 p. lokakuuta 1870 tehty 
valituskirje kunnallisko- 
kouksen tässä Kosken kap
pelissa kuluneen lokakuun  
3 p:nä pidetyssä kuntako
kouksessa tehdystä päätök
sestä, jossa  kokouksessa  
kouluttaja F.O. Menander

otettiin kappelin lainama
gasiinin kirjuriksi kolmeksi 
vuodeksi, jo sta  walituksesta 
nyt vaadittiin kunnan lau
suntoa. Yksimielisesti kat
soi kunta Hembergillä ei 
olevan syytä  muutokseen, 
erittäin kun kouluttaja F.O. 
M enander esiin toi 
kirjoitus- sekä luvunlasku- 
taidostansa kahdet todis
tukset.
Näin siis Hembergin vali

tuskirje todettiin aiheettomak
si ja  kouluttaja Menander sai 
kirjurin paikan. M utta jonkin
lainen takaisku kohtasi häntä
kin heti virka-ajan alussa. Sii
tä kertoo ote pöytäkirjasta 1. 
helmikuuta 1871:

Lainamagasiinin tilikirjat 
luettiin ja  tutkittiin sekä hy
väksyttiin niillä m uistutuk
silla, ettei kirjuri saisi pal
kaksensa lukea 1 kappa 
lainatulta tynnyriltä niin
kuin viime vuonna vahvis
tettu magasiinin sääntö 
myöntää, vaan ainoastaan 
puoli (1/2) kappa, mitenkä  
se vanha sääntö määrää, 
koska kirjuri magasiinin 
vastaankin otti, jo ka  asia 
siis pitää laskuissa oikaista- 
man.
Asiakirjat eivät kerro, mitä 

Menander tuumaili saades- 
saankin vain puolet siitä pal
kasta, mitä oli uskonut saa
vansa. M utta viran hän kui
tenkin piti, koska ei uutta kir- 
jurinvaalia aivan heti toimitet
tu. Sitten ajatkin jo  paranivat, 
pelloista saatiin parempia sa
toja, eikä lainaviljan takaisin
maksussa ilmennyt enää suu
rempia vaikeuksia. Sen todis
taa § 3 pöytäkirjasta 21. loka
kuuta 1872:

Lainamagasiinin rästiä täl
tä vuodelta ilmoitettiin ma
gasiinin kirjurilta ainoas
taan 1 velkakirja, jossa  
lainanottajana ent. soturi 
Tuimalasta Gabriel Friberg 

ja  takauksena lukkari Jo 
han Rautell, mutta kuin ta- 
kausmies, tässä saapuvilla 
lupasi velan suorittaa, tyy
ty i kunta tähän.
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Kosken Tl 
tarkkailuyhdistyksen 
tuotokset 1977

Kaksi lehmää tuottivat yli 400 kg voirasvaa vuodessa.
Näm ä ovat M atti Levosen omistam a Leikkilän Unon tytär 

Ässä, joka on lypsänyt 7989 kg maitoa, jossa 438 kg voirasvaa, 
rasva-% 5,5, valkuaista 301 kg ja  valkuais-% 3,77. Antti Väli
maan omistam a Rekordin tytär U i j a on lypsänyt 9206 kg m ai
toa, jossa 427 kg voirasvaa, rasva-% 4,6, 350 kg valkuaista ja  
valkuais-% 3,80.

Yli 10 le h m ää

om istaja lehm äluku m aitoa vo irasvaa rasva-%
Leivonen M atti 15,8 6582 315 4,8
N aum i Ilkka 12,6 6844 293 4,3
V älim aa A ntti 14,2 6592 276 4,2
U usitupa  M atti 12,4 6377 276 4,3
R ahkonen M artti 36,7 6871 275 4,0
R aitanen L ippo 19,1 6398 272 4,2
V ähäatalo  T apio 24,6 6510 270 4,2
Saari Pentti 10,4 5903 270 4,6
Selänne Pekka 11,1 6109 266 4,3
H örkkö  Juhan i 21,7 5954 264 4.4
M ikkola Siiri 15,0 6248 263 4,2
U otila  Esko 10,0 5920 263 4,4
Jalli M arkku 28,5 6569 263 4,0
K ujala  Veikko 15,3 5852 259 4,4
K ulm a U nto 10,2 5574 253 4,5
T uittu  Vilho 11,6 6011 252 4,2
H aavisto  Ilm ari 10,2 5981 247 4,1
B eranger M artti 16,5 5938 247 4,2
Saari Erkki 20.6 5490 243 4,4
Toivonen K eijo 10,8 5488 241 4,4
H aav is to  K ustaa 10,9 5125 237 4,6
V irtanen M atti 18,3 5410 227 4,2
V älim aa Seppo 21,6 5047 225 4,5
H okka  H eikki 18,8 4909 225 4,6
Laine Perttu 11,0 5019 224 4,5
T uom inen Toivo 10,1 5228 218 4,2
H einonen R eino 12,5 4943 214 4,3
M utkala  Eero 13,1 5060 214 4,2
Puolaviita  Seppo 11,8 4714 211 4,5

A lle 10 le h m ää

om ista ja lehm äluku m aitoa vo irasvaa rasva-%

N ikki A arne 4,1 6976 296 4,2
N yholm  T auno 6,6 6483 286 4,4
K ivelä Aili 4.4 6109 285 4,7
Palom äki O iva 9,3 6287 284 4,5
A arnio  M artti 5.6 6102 283 4,6
Salonen R aim o 5.8 6113 280 4,6
K ujala  V äinö 7,1 6029 280 4,6
R in ta la  V äinö 5,2 5693 278 4,9
N urm i Veikko 5,6 7289 274 3,8
V älim aa Jaak k o 7,6 6354 272 4.3
L aakso  Eelis 4,1 6128 270 4.4
J ärvinen Eero 2,9 6335 268 4.2
U rm as Tuom o 9,8 6030 264 4.4
N urm i Jaak k o 5,1 6349 263 4,1
Saari Pekka 4,9 6533 216 4,1
N uotila  R eino 9,2 5593 258 4,6
V äinölä Teuvo 6,2 6342 258 4,1
N aum i Pentti 9,0 5872 256 4.4
L ehtonen K eijo 4,0 5348 255 4,8
K ivikallio T auno 5,8 5891 253 4,3
Niem i Allan 4,9 5672 253 4,5
H aapanen  K aino 8,9 5582 245 4,4
K ujala  A rvo 7,0 5836 243 4.2
Ollinen Veikko 3.0 4591 240 5.2
V irtanen A aro 2,2 5507 239 4.3
Y lösm äki K auko 6,2 5364 238 4.4
Teivonen Pentti 8.0 5199 238 4.6
V ähätalo  Esko 7,3 5067 235 4.6
N uotila  U uno 8.2 4959 234 4.7
K ulm anen K eijo 8.4 5009 233 4.6
Peräsuo Tuom o 9,9 5233 230 4.4
T uom ola K ai 7.2 5107 230 4.5
R eim an P & H 8,4 5276 227 4.3
T am m inen E ino 6.8 5322 225 4.2
T uom inen A arne 3,2 5072 224 4.4
U usitalo  Arvi 7,9 5672 223 3,9
V älikangas E ino 7,0 5087 221 4.3
T am m inen A ntti 4,2 5508 221 4.0
A altonen Pentti 5,1 5379 220 4.1
A nttila  A rvo 5,7 4673 220 4.7
Saarinen E ino 4,3 5067 217 4.3
H einonen N ikolai 5,1 5048 214 4.3
T uom inen V äinö 6,0 5098 213 4.2
K ärri N ikolai perik. 4,8 5422 213 3.9
V irtanen Jaak k o 10.0 4531 208 4.6
R aitanen  Sylvi 2,6 4692 204 4.4
P osti T uure  perik. 6.3 4239 204 4.8
Lehtonen V ieno 4.3 5120 203 4.0
N okkala  Jouko 7,5 4785 201 4.2
U utela V äinö perik. 5,8 4772 201 4.2
P atjas Jaak k o 5,2 4554 200 4.4
L uhtala  Ilkka 4,5 5033 193 3.8
U rm as Esko 8,4 4061 185 4.6
Leino Esteri 6,5 4280 166 3.9

Maasäteily 
kiinnosti

Tuvan täydeltä kuulijoita 
sai agronomi M a u n o  P o h 
j o n e n  11.4. luennoidessaan 
kansalaiopistossa maasäteilys
tä ja  vesisuonista. Sanotaan
han ettei vesisuonen päällä 
nukkuja näe koskaan tervettä 
päivää. Osuuspankin kerho
huoneeseen saapui luentoa 
kuulemaan yli 70 koskelaista. 
Kysymyksiä sateli vielä luen
non päätyttyä.



8 K O S K E L A I N E N  N:o 2 -  Kesäkuu 1978

Löytöretki Eurooppaan
M itä esittelet Suomesta ulkomaalaiselle vieraallesi? M itä ha

luat nähdä ulkomailla? Näistä aiheista järjestivät maamme 
osuuspankit piirustuskilpailun maaliskuussa. Koskella nuorem
pien sarjan voitti Niko N orha ja  varttuneempien M aritta Koivis
to.

Neljä parasta piirustusta kummastakin sarjasta osallistui 
Varsinais-Suomen osuuspankkiliiton kilpailuun. M arjatta Vaini
on piirustus sijoittui siellä toiseksi ja  pääsi siten mukaan valta
kunnalliseen loppukilpailuun.

Kuvassa vasemmalla 6—12-vuotiaiden sarjassa palkitut Saija 
Syrjälä (2), Niko N orha (1), Päivi Eerola (3) ja  Jukka Ojanen (4) 
sekä oikeanpuoleisessa 13—18-vuotiaiden parhaat Teija Kos
kinen (4), M aritta Koivisto (1), M arjatta Vainio ja  Iiris Lappa
lainen (jaettu 2).

Kosken lukion uudet 
ylioppilaat

Kaikki Kosken lukion 20 abiturienttia menestyivät kevään yli
oppilaskirjoituksissa. Valkolakit painettiin päähän 31. 5. Uudet 
ylioppilaat ovat Anna-Liisa Aalto M arttilasta, Esko Heikkinen 
Koskelta, Riitta-M aija Jaakkola Koskelta, Ari Kallio M arttilas
ta, Teijo Kuopio M arttilasta, Altti Kuorikoski Mellilästä, Arto 
Kurkela M arttilasta, Reima Kärri Koskelta, Mervi Lehtonen 
Koskelta, Mikko Levola Koskelta, Eeva Mikkola Koskelta, Tuu
la Nuotila Koskelta, Timo Nurmi Koskelta, Mirjami Oja M artti
lasta, Sinikka Selänne Koskelta, Hemmo Sintonen Koskelta, 
Tuula Veikkolainen Mellilästä, M arkku Vesala Koskelta, Kalle 
Väänänen M arttilasta ja  Jyrki Ylenius Koskelta.

Lisäksi palkittiin nuorempien sarjassa Mika Nieminen, Merja 
Toivanen, Jaana Heikkilä, Eeva-M aria Tuhkanen, Saara Tirk
konen, Iiro Eerola, Paula Kujala, Vesa Syrjälä, Päivi Nurmi, 
Leena Takala, M arianne Eriksson, Virpi Toijala, Sanna Petri- 
mäki, M arkku Laukkanen, Heli Saari ja  Jari Eriksson sekä vart
tuneempien sarjassa Juha Vähätalo, Jorm a Toivanen, Tuula 
M äättänen, M atti Ylösmäki, Tuula Paula, Mervi Virta, Rea 
Jaakkola, Tiina Marttila, Anna-M aija Ollinen ja  Johanna 01- 
linen.

Kilpailutöiden arvostelijoina olivat kunnanjohtaja Aimo 
Suikkanen, koulutoimenjohtaja Erkki Roos, rehtori Tellervo 
Pakkanen, kuvaam ataidonopettaja Evi Koski, opettaja Aarne 
Pelto, rouva Ritva Eerola ja  osuuspankinjohtaja Urpo Kinnala.

Nuorisoseura 
Tukkijoella

Vaikka Paimionjoessa eivät tukit enää seilaakkaan, saavat 
koskelaiset kesällä nähdä elämää oikealla tukkijoella. Liki 40 
nuorisoseuralaista harjoittelee parhaillaan Teuvo Pakkalan tu t
tua Tukkijoella-näytelmää. Heitä ohjaa Turun kaupunginteatte
rin näyttelijä Usko Keskinen.

Tukkijoella-näytelmää on viime vuosina esitetty mm. Tampe
reen Työväen Teatterissa ja  Suomen kansallisteatterissa. Tampe
reella Tukkijoesta tuli todellinen yleisömenestys ja  näytelmä oli 
teatterin ohjelmistossa peräti 7 1/2 vuotta.

Koskelaistenkin esitys pohjaa tähän ohjaaja Vili Auvisen te
kemään sovitukseen Pakkalan tekstistä.

Nuorisoseuralaiset pyrkivät saamaan ensiesityksen heinäkuun 
lopulle. Esityspaikkana on Mäen talon piha Hongistolla.

auranensi


