
Ryhmä  ju l k a i s u  ^  w  **
N:o 3 —  Lokakuu 1978

KOSKELAINEN
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T o im itta ja  : R a i l a  K ä r r i  Vastaava: U r p o  K i n n a l a

Pitkäaikaiset o su u sp a n k k ila is i,  m aanviljelijä Lauri A hola , to im istopäällikkö K erttu  K ankare  ja  sahanom ista ja  
Reino R aunio  saivat juh lassa  O suuspankkijärjestön  kultaisen ansiom erkin. T ässä  m arkkinoin tipäällikkö R auli Lanne 
m aa ja  hallintoneuvoston puheen joh taja  O rvo Puolaviita  onnittelevat K erttu  K ankaretta . T akana  seisovat Veikko M an
nerin m uotokuvan kunn iavartiossa  pankkivirkailijat Leena T am m inen ja  Liisa U usitalo.

Osuuspankin merkitys tälle paikkakunnalle ja 
sen asukkaille on ollut suuri jo alusta alkaen, ja  
osuuspankin toiminnan vaikutukset ovat kuluneina 
kuutena vuosikymmenenä jatkuvasti lisääntyneet, 
sanoi hallintoneuvoston puheenjohtaja Orvo Puo
laviita tervehtiessään Nuortentuvan täyttänyttä 
yleisöä Kosken osuuspankin 60-vuotisjuhlassa 10. 
lokakuuta.

— Pankkimme perustava 
kokous pidettiin 2 1 .3 . 1917 
silloisessa Nuortentuvassa. 
Senaatin talousosasto hyväk
syi pankin säännöt samana ke
väänä. Kaupparekisteriin mer
kitseminen viivästyi kuitenkin 
epävakaisten aikojen takia 
seuraavaan kevääseen. Pankin 
toiminta aloitettiin 10. loka
kuuta 1918, jolloin maksettiin 
ensimmäiset liittymis- ja jäsen
maksut sekä tehtiin ensim
mäiset talletukset, Puolaviita 
mainitsi.

— Toiminnan aloittamises
ta vuoteen 1927 oli pääpaino 
valtiolta keskuspankin kautta 
saatujen varojen lainaamises
sa, mutta mainitusta vuodesta 
lähtien on talletusvarojen 
osuus lainanannon pohjana ol
lut merkittävämpi. Vuodesta 
1934 alkaen valtiolta saadut 
pääomat poistuivat osuuspan
kin taseista vuoteen 1944 men
nessä melkein kokonaan.

— M aankäyttölainoina 
vuodesta 1958 alkaen osuus
pankki välitti paikkakunnalle

Jo 60 vuotta on 
koskelaisia 
palvellut 
heidän oma 
osuuspankkinsa

suhteellisen runsaasti valtion 
lainoja niin, että runsaimmil
laan valtion varoista välitetty
jen lainojen osuus oli vuonna 
1975 12,4 % osuuspankin 
lainanannosta. Viime vuoden 
lopulla valtion lainojen osuus

oli enää 10,9 % ja niiden osuus 
laskee nyt jyrkästi, koska uu
sia maatilalainoja ei parin vii
me vuoden aikana ole juuri 
saatu.

sivulle 2 ...
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— Valtion liikkeet maata
louden pääomahuollossa ja 
muussakin maatalouspolitii
kassa ovat viime vuosina olleet 
lyhytjännitteisiä ja  vaihtelevia, 
maanviljelijä Puolaviita huo
mautti.

— Tälläkään hetkellä valtio 
ei ohjaa pääomatukea maan 
eteläosiin. Riittävän väestön  
pidättäminen maatalouselin
keinoon edellyttää m yös rahoi
tuksesta huolehtimista. Siinä 
on valtiovallalla oma osuuten
sa hoidettavana, mutta se an
taa myöskin osuuspankille 
oman haasteensa tulevinakin 
vuosina, hän jatkoi.

— Toiminnan alkuaikoina 
Kosken osuuspankin tehtävä 
rajoittui eläinluottojen, irtai- 
mistoluottojen, raivausluotto- 
jen ja muitten tämänkaltaisten 
suhteellisen pienten mutta sitä
kin tarpeellisempien lainojen 
myöntämiseen sekä pääomien 
hankkimiseen näihin tarkoi
tuksiin osittain valtiolta ja osit
tain talletuksina omalta paik
kakunnalta.

— Monet ovat kertoneet 
myönteisistä kokemuksistaan  
30- luvun lamavuosina, jolloin  
osuuspankki suhteellisen nuo
rena rahalaitoksena toimi niin, 
että se yhä muistetaan.

— Viime sotien jälkeen  
osuuspankki oli mukana siirto-

H allin toneuvoston juh lakokous pidettiin pankkisalissa. E turivissä nähtiin  H anna  ja  Veikko M anner, K erttu  K a n k a 
re sekä M annerin m uotokuvan  m aalannu t taiteilija Liisa Tanner.

väen asuttamisessa ja niiden 
investointien rahoituksessa, 
jotka sotavuosina olivat siir
tyneet.

— Sitten seurasi maatalou
den koneistamisen kausi, sala
ojitus, viljankuivaamoiden ra
kentaminen ja maatalouden 
konekannan uusiminen. Kai
kessa tässä toiminnassa osuus
pankki on ollut merkittävästi 
mukana, Orvo Puolaviita 
sanoi muistuttaen, että ei ole 
kovin pitkä aika siitä, kun val
taosa koskelaisista vielä toimi 
maatalouden parissa. M aata
louteen painoittui tällöin 
osuuspankinkin toiminta.

— Tänään osuuspankilla 
on huomattavasti monipuo
lisempi asiakaskunta kuin esi
merkiksi 20 vuotta sitten. 
Tänään on suuri merkitys 
maatalouden ohella palkan
saajilla, eläkkeensaajilla ja  
yrittäjillä.

— Nimeensä liittyvän 
pankki- sanan mukaisesti K os
ken Osuuspankki tarjoaa täy
dellistä pankkipalvelua yhtä 
hyvin palkansaajalle, eläke
läiselle, yrittäjälle, maanviljeli
jälle kuin kenelle tahansa, joka 
on halukas käyttämään osuus
pankin palveluja hyväkseen 
joko jäsenenä tai muutoin 
osuuspankin asiakkaana, Puo
laviita sanoi.

K ultaisen ansiom erkin väh in tään  25 vuoden osuuspankkityöstä  saivat Reino 
R aunio , K erttu  K ankare  ja  L auri A hola.
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Apulaisjohtaja Matti Paavonsalo, OKL:

Rahamarkkinoilla sarastaa
Jos punnitaan rahoitustilan

netta parantavia ja huononta
via tekijöitä, kallistuu vaaka 
lievästi myönteiseen suuntaan, 
totesi apulaisjohtaja Matti 
Paavonsalo Osuuspankkien 
Keskusliitosta puhuessaan 
Kosken Tl. Osuuspankin 60- 
vuotisjuhlassa. Taloudellisen 
tilanteen elvyttämisessä pank
kien kantti kestää, jos harkit- 
sevasti edetään, hän uskoi.

— Inflaatiovauhdin hidas
tamiseen pitäisi saada lisää 
voimaa. Erityisesti julkisen 
vallan olisi näytettävä esi
merkkiä, ja kaikista perusteet
tomista hinnankorotuksista on 
luovuttava. Kahdentoista vii
meksi kuluneen kuukauden ai
kana on kuluttajahintaindeksi

noussut vain 5.6 %. Hintake
hitys ei ole ollut näin vakaata 
viiteen vuoteen.

— Verojen ja maksujen 
nousuvauhdin hidastumisen 
myötä kääntyvät kotitalouk
sien käytettävissä olevat tulot 
nousuun. Näin paranevat 
säästämisedellytykset, vaikka 
palkankorotukset jäävätkin ni
mellisarvoltaan pienemmiksi 
kuin menneinä suruttomina 
vuosina.

— Koron alentaminen vii
me keväänä ei ole haitannut 
talletustoimintaa, koska inf
laation pysähtyminen on pa
rantanut reaalista talletuskor
koa. Pitkästä aikaa pankkien 
talletukset ovat kasvaneet inf
laatiota nopeammin. N äin on 
luotu pohjaa järkevälle luo
tonannon kasvulle, jonka suh

teen on toistaiseksi oltava hy
vin pidättyväisiä.

— Suomen Pankki pyrkii 
pitämään rahapolitiikan keve- 
änä, jotta korkeasta työttö
myydestä päästäisiin eroon. 
Valuuttojen vaihtotase on yli
jäämäinen. Yrityssektoriin 
voidaan suunnata kohta lisää 
rahaa, mikä merkitsee lisä- 
vauhtia koko tuotantoelä
mään.

— N ykyisten näkymien 
mukaan taloudellinen kasvu 
yltää tänä ja seuraavanakin 
vuotena melko vaatimattomiin 
lukuihin. Mm. tästä syystä py
syy työttöm yys hälyttävän 
suurena. Erityisesti nuorten 
työttömyyden lieventämiseksi 
olisivat nyt erityistoimet vält
tämättömiä.

— Talletuskoron nosta

miseen ei ole hallituspiirien 
näkemyksen mukaan nyt mah
dollisuuksia. Tallettajien etua 
ei kuitenkaan saa pitemmäksi 
aikaa unohtaa, Paavonsalo 
huomautti.

— Valtion menojen kat
teeksi tarvitaan ensi vuonna 
poikkeavan paljon lainaa, jota 
yritettäneen hankkia etupääs
sä kotimaisilta rahamark
kinoilta. Pankit eivät pidä oi
keana sitä, että valtio yrittää 
imeä huomattavan osan talle
tustileille muuten joutuvista 
varoista maksamalla obligaa
tioilleen ylikorkoa.

— Yhteenvetona voidaan 
sanoa, että rahamarkkinatilan
ne on täysin hallinnassa. Sekin 
on saavutus sinänsä, Paavon
salo sanoi.

Tukea Liipolan 
Museosäätiölle

Kosken Tl Osuuspankin 
hallintoneuvosto lahjoitti juh
lapäivänä 3 000 markkaa pro
fessori Yrjö Liipolan museo- 
säätiölle. Lahjoituksella osuus
pankki haluaa tukea säätiön 
ansiokasta toimintaa kotiseu
dun hyväksi.

Ansiomerkkejä 
tuli enemmänkin

Kolmen kultaisen ansio
merkin lisäksi jaettiin koske
laisille osuuspankkijärjestön 
hopeisia ansiomerkkejä. N e  
saivat Olavi Alhaisi, Tuomo 
Honkala, Viljo Karvonen, A l
lan Kattelus, O sm o Keskitalo, 
Veikko Manner, Mauno M än
tynen, T oivo Rinne, Matti 
Saarinen, Jaakko Seppä, Esko 
Seppälä, Väinö Simola, Aati 
Sintonen, Eero Tiensuu, Keijo 
Toivonen, Tauno Tuominen, 
Väinö Tuominen, Lauri Ur
mas, Toivo Urmas, Antti Väli
maa, Alpo Yli-Liipola, Ulla 
N ouko ja Urpo Kinnala.

/  ‘

Veikko Mannerin muotokuva

— Osuuspankilla olivat 
Veikko Mannerin kautta 
runsaan 20 vuoden ajan tar
kat tuntosarvet ulkona var
sinaisessa osuuspankin toi
mintakentässä, niin että joh
tokunnan päätökset voivat 
perustua käsiteltävin asioi
den hyvään tuntemiseen. 
Tämä on antanut osuuspan
kin toiminnalle määrätie
toisuutta ja  vienyt sitä pitkin 
harppauksin eteenpäin, kiitti 
hallintoneuvoston varapu
heenjohtaja A l p o  Yl i -  
L i i p o l a  osuuspankin joh
tokunnan pitkäaikaista pu
heenjohtajaa Veikko M anne
ria paljastaessaan tämän 
muotokuvan.

M uotokuvan Veikko 
Mannerista on maalannut 
turkulainen taiteilija L i i s a  
T a n n e r .

— Veikko Mannerin huo
lellista paneutumista hallin- 
tomiestehtäväänsä sekä 
hänen tarkkaa harkintaansa 
todistaa mm. hänen vajaa 
vuosi sitten osuuspankin joh
tokunnalle pitämässään pu

heessa ollut kohta, joka kuu
lui:

"Olen aina korostanut 
pankkiasioiden salassapysy- 
misen tärkeyttä. Lisään vie
lä: Kun teette päätöksiä 
osuuspankin ja sen jäsenten 
asioista, unohtakaa itsenne. 
Älköön teillä olko sukulaisia 
tai tuttavia, ei ystäviä eikä 
vihamiehiä, vain osuuspan
kin asiakkaita. Kun te tämän 
muistatte, tulette onnistu
maan ratkaisuissa.”

— Veikko Manner on
syntynyt noin kuusi vuotta
aikaisemmin kuin tämän
osuuspankin toiminta alkoi. 
Hänen isänsä Matti Manner 
oli perustamassa osuuspank
kia ja hän tuli m yös heti vali
tuksi osuuspankin hallituk
seen. Vuodet 1938—1944 
Matti Manner oli hallituksen 
puheenjohtajana.

— Veikko Manner on 
näin jo  lapsuudessaan saanut 
tutustua osuuspankin synty
vaiheisiin ja sen alkuajan to i
mintaan, Yli-Liipola mainit
si.

A
— Opiskellessaan M ustia

lan karjanhoitokoulussa ja  
toimiessaan isojen karjojen 
vastuullisena hoitajana Veik
ko Manner hankki vahvan 
ammattitaidon ja  sai tuntu
man sekä näkemystä laajem
piin asiakokonaisuuksiin.

— Palattuaan vuonna 
1946 Koskelle viljelemään 
kotitilaansa hän toimi vuo
desta 1952 alkaen 25 vuoden 
ajan karjanjalostuksen paris
sa.

— Tullessaan osuuspan
kin johtokuntaan Veikko 
Mannerilla olivat perusedel
lytykset vaativan luottamus
toimen hoitamiseen. Var
sinaisessa leipätyössään  
hänelle syntyi tarkka käsitys 
siitä, mitkä toimet ja hank
keet koskelaisten viljelijöit- 
ten ja karjaväen tiloilla olivat 
tarpeen.

— Uskon, että tämän 
muotokuvan maalauttamalla 
osuuspankki on pystynyt tal
lentamaan paitsi Veikko 
Mannerin piirteet m yös jo 
tain siitä 20 vuoden kaudes
ta, jonka Veikko Manner on 
ollut tämän pankin johtokun
nan jäsenenä ja puheenjohta
jana, sanoi Alpo Yli-Liipola 
kiittäen taiteilijaa ja mallia 
onnistuneesta toteutuksesta.
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Johtaja Matti Sipilä, EVA:

Tuottajien osuus vähentynyt yhteiskunnas!
Yhteiskunnan muuttuminen 

maatalousvoittoisesta teolli
suus- ja palveluvoittoiseksi on 
kaikkialla maailmassa vaikut
tanut perustavaa laatua oleval
la tavalla toimintojen kulkuun. 
Usein todettuja väestöraken
teen ja tätä kautta voimasuh
teiden muuttumista syväl
lisempiä ovat ne muutokset, 
joita voidaan havaita erään
laisena kasvavana asenteel
lisena pohjavirtana, sanoi joh
taja Matti Sipilä Elinkeinoelä
män Valtuuskunnasta puhees
saan osuuspankin 60- 
vuotisjuhlassa.

Sipilän mukaan olemme lä
hestymässä tilannetta, jossa  
työelämän ulkopuolella oleva 
passiiviväestö kasvaa äänestä
jinä lähes aktiiviväestön suu
ruiseksi. Aktiiviväestössä  
enemmistöksi ovat tulleet pal
kansaajat ja  heistä taas varsin 
suuri osa on virkamiehiä ja 
muissa palveluammateissa toi
mivia. N äistä syistä johtuen 
varsin harvat ovat enää om as
sa työssään tekem isissä tuo
tannollisen toiminnan kanssa.

— Etääntyminen tuotan
nollisesta työnteosta on mer
kinnyt m yös etääntymistä 
työnteon ja tuottavuuden pe
rusteista niin kauaksi, että 
työn vaalijoita ei yhteiskun
nassamme enää ole riittävästi. 
Tuottavan työn tekijöillä ei ole 
määrävähemmistösuojaa, jolla 
kyettäisiin pitämään yhteis
kunnallista koneistoa käynnis
sä, johtaja Sipilä sanoi.

— Erään selvityksen mu
kaan teollistuneen yhteiskun
nan keskimäärin 70-vuotiaak- 
si elävän ihmisen ajankäyttö 
jakautuu niin, että hän käyttää 
elämästään uneen noin 34 %, 
kasvatukseen n. 6 %, vapaa- 
aikaan n. 39 % ja työhön vain 
10 %. Luvut osoittavat ihmis
ten ajankäytön ohjautuneen 
varsin pitkälle vapaa-aikaan 
liittyvien kysym ysten suun
taan. Voidaankin sanoa, että 
yhteiskunnallisessa toim innas
sa valtaan on päässyt vapaa- 
aikapuolue ja todella työtäte
kevien puolue on jääm ässä 
alakynteen.

— Kansainvälisen kilpailu
kykymme kehittäminen edel

Elinkeinoeläm än ja  yhte iskunnan suhteita tarkasteli iltajuhlassa puhunut jo h ta ja  M atti Sipilä Elinkeinoeläm än vai- 
tuuskunnasta .

lyttää kuitenkin tuotantotoi
minnan ymmärtämistä ja te
hostamista. Vaikeuksiemme 
voittamiseksi olisi käynnistet
tävä keskustelu ja toimenpitei
den sarja tuottavan toiminnan 
edistämiseksi yksityisissä ta
louksissa, julkisella sektorilla 
ja elinkeinoelämässä. Vain si
ten että kaikki yhteiskunnan 
osapuolet saadaan ymmärtä
mään tarverakenteisen ja tuot
tavan toiminnan merkitys, on 
tulevien vuosien taloudellisen 
kasvun edellytykset turvattu.

— Kun poliittikkojen mie
lenkiinto kohdistuu enenevästi 
eläkeläisiin, opiskelijoihin, ku
luttajiin jne., tulee elinkeinoe- 
läm äle vaikeammaksi saada 
taloudellisen toiminnan peru
sedellytykset — tuottavuus, te
hokkuus ja kannattavuus — 
otetuiksi huomioon poliittises
sa päätöksenteossa. Ihmiset ja  
ryhmät liikkuvat halukkaasti 
erilaisten elämän todellisuuk
sia väistelevien oppien ja 
suuntauksien perässä. Talous
järjestelmänkin sosiaalisuudel
la on merkitystä vasta kun se 
kykenee ylläpitämään riittä
vää tehokkuutta, joka tuottaa 
jaettavaa.

Kansallinen itsekkyys 
rakentamisen p o ja k si

Taloudellisesti vaikeina ai
koina on helppo havaita puut
teita siinä yhteiskuntajärjes
telmässä, jossa  elämme. 
EVA:n tutkimuksen mukaan 
laaja kansalaismielipide tukee 
kuitenkin nykyisen markkina
talouteen perustuvan yhteis
kuntajärjestelmän säilyttämis
tä Suomessa. Tältä pohjalta 
olisi Sipilän mukaan vahvistet
tava uskoa omiin mahdol
lisuuksiimme ja rakennettava 
tulevaisuuttamme terveen kan
sallisen itsekkyyden pohjalta.

— Ymmärrämme jo  raken
nuskulttuurimme perinteiset 
saavutukset ja vastustamme 
vanhan repimistä. Itse asiassa 
vain lähivuosilta löytyy tyylit- 
tömiä luomuksia ja vanhan 
kylkeen uudelleen piirrettyjä 
”ajan henkeen” sopivia raken
nelmia. Samalla tavoin meidän 
olisi syytä lopettaa kansakun
tamme historian ja  sen vai
keissa oloissa tehdyn julkisi
vun repiminen, hän huomautti.

Sipilä kannatti yhteiskun
nan pyrkimystä rakentaa suo
javerkkoa, joka tasoittaa

markkinatalouden luomia epä
tasaisuuksia ja  auttaa heikko
ja  selviytymään. Tällä yh
teisesti hyväksytyllä toimin
nalla ei saisi kuitenkaan hä- 
märryttää käsitystä yhteiskun
nan eri toimialojen terveestä 
rakenteesta.

— N ykyisessä tilanteessa 
olisi toivottavaa, että meidän 
tuotantomme voisi suuntautua 
uusiin, ehkä enemmän jo  kore
ata elintasoa kuvastaviin tuot
teisiin. Tällöin kehitysmaiden 
matalamman palkkatason tuo
tannolle jäisi roolia perinteel
lisillä massatuotannon aloilla, 
joilla ne ovatkin kuristaneet 
teollisuusmaat ylipääsemättö
mään kustannuskriisiin. On
kin tärkeää, että luovilla ja 
yritteliäillä yksilöillä ja  yrityk
sillä on tarvittava liikkumatila 
kehittääkseen näitä yhteiskun
tamme kannalta välttämättö
miä tuotteita ja tuotannon alo
ja.

— Maamme hyvinvoinnin 
mahdollistanut tuotantoraken
ne ei ole syntynyt keskitetyn 
suunnittelun ja byrokratian tu
loksena vaan lukuisten aloit
teellisten ja yrittävien ihmisten 
ponnistuksilla maataloudessa,
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teollisuudessa ja muissa elin
keinoissa. Mitä enemmän sää
tely yhteiskunnassa kasvaa 
sitä vaikeammaksi käy pien
ten ja vasta toimintansa aloit
taneiden yritysten ja samalla 
myös luovien ja  aloitekykyis
ten henkilöiden toiminta.

— Saattaa olla niin, että 
suuryritykset puolestaan ha
vaitsevat, että viranomaisten 
kanssa käydyt neuvottelut tu
kipalkkioista ja säätelystä an
tavat melkoisesti suuremman 
tuoton kuin normaali tuotanto 
ja markkinointi. Tällöin jää 
yrityksille pohdittavaksi, kan
nattaako lainkaan harjoittaa 
vähätuottoista tuotantoa ja  
markkinointia vai keskittyä 
pelkästään yhteiskuntasuhtei
den hoitoon. Laman voitta
miseen ei kuitenkaan riitä 
pelkkä suhteiden hoito, johtaja 
Sipilä sanoi.

Yhteiskunnan valikoivia tu
kitoimenpiteitä elinkeinoelä
mälle harkittaessa on Sipilän 
mukaan syytä todeta, ettei ole 
olemassa mitään yhteisen hy
vän varastoa, josta voitaisiin  
jakaa ehtymättömästi muille. 
Ei ole olem assa tuntematonta 
veronmaksajaa, jolle laskut 
voisi osoittaa. N e on jonkun —

siis meidän kaikkien — mak
settava. Toisille annettu on 
toisilta pois joten sairaan yri
tyksen tuki on terveeltä pois.

Verensiirron ongelma ei ole 
vain potilaan vaan myös luo
vuttajan. Sitä ei voi harrastaa 
loputtomiin heikentämättä

kohtalokkaasti luovuttajaa, 
vaikka vastaanottaja saisikin 
kaiken avun kulumaan, hän 
puhui.

Taiteellista antia  60-vuotisjuhlaan  toivat K osken m ieslaulajat, T urun  varuskun taso ittokun ta  sekä lausuntataiteilija  
Y rjö Jyrinkoski.

N uorten tuvassa  vietetty iltajuhla keräsi yleisöä salin täpö  täyteen . M uutam a 
jou tu i tyy tym ään  ovensuunäkym iin. E turivissä seurasivat ohjelm aa hallin
toneuvoston puheen joh taja  O rvo Puolaviita, jo h ta ja  M atti Sipilä, p iiritarkasta ja

Ilm ari Juva, sahanom ista ja  Toivo U rm as, apu la ista rkasta ja  T im o Salminen ja  
to im itusjoh taja  U rpo  K innala.
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Karjamatkalla Itä-Suomessa
Cl

K un ei kerran  valokuva onnistunut, kelvannee piirros oso ittam aan  K erim äen puukirkon kom eutta . P iirros on la inattu  
Savonlinnan oopperajuhlien esitteestä.

Kesän ensimmäinen maata
lousnäyttely pidettiin Lap
peenrannassa ja Varsinais- 
Suomen kotieläinkerho teki 
sinne retken. Teimme perheen- 
pään kanssa radikaalin rat
kaisun: nuorempi lapsista lä
hetettiin sukulaisiin ja van
hemmalle opetettiin kaikki pa
kolliset karjanhoitokuviot. 
Lisäksi saimme ex-asistentin 
johtotehtäviin.

Voimme siis luottavaisin 
mielin nousta Turusta läh
teneeseen linja-autoon. K oske
laisten osaksi lankesivat luon
nostaan takapyörien päällä 
olevat paikat, mutta samaan 
suuntaan auton etupään kans
sa sitä sentään matkattiin. Au- 
toemäntänä toimi konsulentti 
Koivukoski.

Osanottajien ikä oli se mikä 
lypsykarjaa pitävillä yleensä 
on: keski-ikäisiä suurin osa.

Ensiksi pysähdyttiin Luu- 
mäen motelliin runsaan ruoka
pöydän ääreen. Täältä matka 
jatkui Kouvolan kautta Lap
peenrantaan. M aatalousnäyt
tely oli sijoitettu raviradalle 
santamonttuun.

Uudet lämpöpannut olivat 
suurimman mielenkiinnon 
kohteena. Eläinparaati oli 
hauska ohjelmanumero. Ylei
sön ehdoton suosikki oli ar
vokkaasti asteleva emakko 
pikkuporsaineen.

Korkeatuottoisia lehmiä 
tuli sääli vetoisen katoksen 
vuoksi. Omaankin mieleen 
muistui kaiken katsomisen 
keskellä se kaikkein lämpimin 
villapaita, joka jäi kotiin.

K äsityöosastolta jäivät 
mieleen harvinaisen kauniit 
räsymatot. Katsom ista olisi 
riittänyt mutta kiiruhdimme 
Kesälahdelle Mäntyniemen 
kartanoon, jossa  juuri lopetel
tiin iltalypsyä. Emäntä esitteli 
meille karjaa ja  navettaa, joka  
oli kuin tehdas. Lehmiä oli 
127 ja  lisäksi vasikat, jotka pi
detään kotitilalla kaksi kuu
kautta ja kasvatetaan sitten 
muualla. Hiehot ostetaan ta
kaisin kaksi kuukautta ennen 
poikimista. Lehmiä tuli lypsy- 
paikalle aina 16 kerrallaan, 
neljän minuutin lypsy ja  vaih
to. Tuli siinä mieleen, että 
omasta navetasta löytyisi va
jaa annos 4 minuutin lypsyyn.

Isäntäväellä oli tilaisuus ky
sellä kaikkea navetoista ja leh
mistä. He olivat m yös tyyty
väisiä Varsinais-Suomesta 
tuotuun karja-ainekseen.

□  □ □

Sitten pakkauduimme au
toon ja  suuntasimme Kerimä
elle kohti maailman suurinta 
puukirkkoa. Esittely oli lop
punut kello 19 ja  me saatoim
me vain olla iloisia, ettemme 
myöhästyneet kuin puoli tun
tia. Kirkkoa kannatti silti tulla 
katsomaan vain ulkoakin. Is
tumapaikkoja siellä on 3 500. 
Kerrotaan kirkon suuruuden 
olevan inhimillisen erehdyksen 
tulos: Rakentamisvaiheessa
olivat kyynärämitat muut
tuneet metreiksi. Naapuri täh- 
täsi kirkkoa kamerallaan, mut
ta eihän moinen suuruus ka
meraan mahtunut!

Jatkoimme Punkaharjulle. 
Miksi kukaan ei ole lausunut: 
Nähdä Punkaharju ja kuolla?

Kauniimmaksi ei maisema voi 
tulla. Täältä sitten ajaa koro
timme Savonlinnaan. Paljon 
oli matkan varrella vesistöjä ja  
mikä ihmeellistä, kesämökkejä 
ei juuri näkynyt. Metsää oli 
paljon ja sitä riittääkin, kiitos 
idänkauppojen. Pellot näytti
vät kivisiltä ja  viljankuivaa
mot puuttuivat näistä m aise
mista.

Savonlinnaan ehdittyämme 
olikin illallisen aika. Yritimme 
näyttää pirteiltä. Liekö syy  
vuosissa vai auton mittariin 
kertyneissä 700 kilometrissä, 
kun parhaimmalta sittenkin 
tuntui mennä nukkumaan eikä 
tanssiparketille.

□  □ □

Aamulla ajoimme Säämin- 
kiin Kokkolanlahden kar
tanoon aamulypsylle. Isäntä 
esitteli lähes satapäisen lypsy
karjan sekä lukuisan nuoren 
karjan. Hän kertoi tehneensä 
useita matkoja ulkomaille, en

nen kuin päätyi tähän navet
taan. Lehmät tulivat lypsypai- 
kalle. Nuori karja oli omassa 
osassaan irrallaan ja se sai va
paasti käydä pöydässä syö
mässä. Isäntä huomautti leik
kiä laskien, ettei tällaista na
vettaa kannata tehdä ellei tu
kena ole rikas appiukko tai 
paljon metsää. Meilläpäin hoi
detaan näitä pieniä karjoja 
päinvastaisesta syystä. Täällä
kin keskusteltiin ja isäntä kiit
teli Varsinais-Suomesta han
kittua karjakantaa.

Molempien tilojen isäntävä
ki painotti, kuinka tärkeää on 
ammattitaitoinen, innostunut 
työvoim a tiloilla, jo issa  om is
tajien työpanos ei riitä.

Ajoim me takaisin Savonlin
naan ja  Olavinlinnaan. Tämä

sivulle 7 ...
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...sivulta  6 Sanoi

yli 500 vuotta linna on kyllä 
näkemisen arvoinen ja asian
tuntevan oppaan avulla se 
avaa ovet menneiden vuosisa
tojen tapahtumiin. Linnakier- 
ros kerran päivässä olisi teho
kas kuntolenkki!

Mikkelissä poikkesimme 
vanhassa Tertin kartanossa 
kahvilla. Paikka oli kahdessa 
sodassa Marskin päämaja. 
Heinolan kautta jatkoimme 
Lahteen, missä tutustuimme 
Salpakankaan keinosiemenny- 
sasemaan. Asem a on uusi ja 
tilava. Täällä suurin osa tyyty
väisistä asukkaista oli iltaunil- 
la. N e loikoivat kytkyessään  
kuin jättiläishylkeet kalliolla.

Sitten olikin enää edessä 
ajo Hämeenlinnan kautta ko
tiin. Matkalla laulettiin paljon 
noita kouluajoilta tutuksi tul
leita yhteislauluja. Autoamme 
kuljetti Kekkonen, joka kesti 
tyynesti kaikki nimeensä liit
tyvät kaskut. Hauskasti tait
tuivat kilometrit ja  sanotaan
han, että samanlaiset lapset 
leikkivät yhdessä parhaiten. 
Meitä kaikkia yhdisti navetan 
haju.

Vähässä ajassa näimme 
paljon, josta riittää sulatelta
vaa kotona kaikessa rauhassa. 
Poissaollessam m e oli halla 
vieraillut perunamaalla, mutta 
sen käyntiä ei kotona olomme- 
kaan olisi estänyt.

SISKO H E IN O N E N

OTTOLAINAUKSEN KASVU
OSUUSPANKKI LIITOITTA! N V.1977; K

—  Sama se on mitä tänne 
jää, rahaa vai tappurei, sanoi 
Tapatan Keskitalo, kun uuden 
tappurin osti vaikka vanhakin 
vielä ihan kunnossa oli.

— Ei tavarall mittään niin 
suurta erroo oi. Se riippuu siit 
juur kum m ottoon sen tarjoo, 
sanoi N ikkilän Eemeli.

— Siisti silli, sanoi Kopu  
silakkaa.

Oskari K opu m yi silakoita 
mainostaen niitä Rym ättylän  
silakoiksi. Eräs asiakas ku i
tenkin huomasi nelikon kyljes
sä tekstin Uudenkaupungin si
lakkaa. — N o, ne on uinu sin
ne, selitti Kopu.

Asiakas valitti Kopulle, 
että hänen ostamassaan neli
kossa on vain huonoja kaloja. 
M itä syvemmälle nelikko ku 
luu, sitä huonompaa kalaa tu

lee esille. —  O li s tarvinnu 
kääntää neliko toistappäin 
niin olis tullu aina vaan pa 
rempia ja  parempia, neuvoi 
Kopu häntä.

— Niin se tekkee kun hia- 
rojakin: toissii paikoi hiaroo 
oikein kunnolla ja  toissii vaan 
vähän reistaa, tuumiskeli
hieroja-A rtturi, kun tuttavan 
pojan avioliittokuulutuksesta 
kuuli.

Yksitoista kertaaKYLLÄ
on laajennettu <£ 

palkansaajan 
OP-sopimus

Voitko itse m äärätä tavoitteesi
luottoa varten?

M onipuolisin pankkisopim us 
takaa sinulle häm m ästy ttävän  
hyviä etuja. Yksitoista kertaa 
KYLLÄ:

<t>iA - Saatko luotollisen  
shekkitilin  palk- 
kaasi vastaan?
Kyllä. Uusi etu,

O P-tili on kuukauden 
nettopalkkasi suuruinen 
luotollinen shekktili.

2. Saatko varm asti asuntolainaa?
Kyllä. Säästöosuutesi on kiinteä: 

kun alunperin sovittu sum m a asun
non kiinteästä hinnasta on koossa, 
lainaa osuuspankki varm asti loput. 
Säästöajan m ääräät itse, takaisin
m aksu sen m ukaan, jopa 10 vuotta. 
Takaisinm aksu kuukausittain  tasa- 
sum m ina, jotka sisältävät koron ja 
lyhennyksen. Ja  ensim m äinen vuosi 
vapaa lyhennyksistä.

Saatko luottoa vaikkapa auton  
ostoon?

Kyllä. Uusi m ittatilausluotto
antaa siihen mahdollisuuden. T oteu

tum isesta keskustelem m e yhdessä.

Entisiä etuja 
parannettu:

5. Kyllä. Palkan- 
keskeytym isluottoa
nettopalkkasi suuruinen 
sum m a.

6. Kyllä. K äteisalen- 
nusluottoa kestokulutus- 
tavaroiden ostoon.

7. Kyllä. K ahden  
laina, suuruudeltaan jopa 
10.000 mk, vastavihityille

A kodinperustam iseen.
8. Kyllä. Vauvalainaa aina 3.000 

m k:aan asti.
9. Kyllä. M asin laina varusm ies

palvelustaan suorittavalle.
10. Kyllä. M uuttoluottoa voit 

saada jopa 5 000 mk.
11. Kyllä. Täysi palvelu osu u s

pankista: kaikki pankkipalvelut, 
mm. rahoitus- ja  lainopillinen pankki- 
palveluneuvonta, maksupalvelu, 
OK-ostokortti.

L aajennettu  palkansaajan 
OP-sopimus paran taa palkansaajan

Kyllä. S ääste ttyäsi ensin 50% asem aa.
tavoitteestasi saa t tavoiteluottoa
to iset 50%. r,, , . i i ,lu le  vain osuuspankkiin!

4> O SU U SP A N K K I -K YLLÄ



Hirvijahti Hevonlinnalla

Lokakuun viimeisellä vii
kolla 1942 satoi pyhäiltapäi- 
vällä kymmenen senttiä lunta. 
Oli hirvenkaatoaika. Kalle ja  
Martti suunnittelivat: M en
nään huomenaamuna aikaisin 
Hevonlinnan maastoon, siellä 
varmasti on hirviä. Kosken  
hirvimiehillä oli useita kaato- 
lupia jäljellä, mutta miehistä 
useimmat olivat sotahom m is
sa.

Aamuhämärissä Martti ja  
Kalle saapuivat Hevonlinnan 
järvelle. Tarhamaalta he löysi
vät kahdet hirven jäljet ja  läh
tivät seuraamaan. Jäljet meni
vät Rahkion suuntaan ja niitä 
oli uudessa lumessa helppo 
seurata.

Jäljet johtivat Koivukylän 
Haukan koivuvatajaan. Siinä 
kasvoi vahvasti taajaa, pientä 
koivua, ei yhtään mäntyä eikä

kuusta. Kankaan reunassa 
koivikon kohdalla oli suuri 
vahvaoksainen kuusi. Kalle 
kiipesi puuhun. Täältä ylhääl
tä hän näki koko koivumetsän  
— ja  hirven jäljet.

Martti kiipesi m yös kuu
seen ja otti sieltä tarkan kom- 
panssilinjan paikallaan seiso
viin hirviin. N äm ä olivat kes
kellä koivikkoa, noin 250 met
riä etelään.

Tulivat molemmat alas 
puusta ja lähtivät hiljaa kivää
rit valmiina kohti hirviä. Poi
kien käveltyä parisataa metriä 
alkoi kuulua lentokoneen ään
tä. Kone tuli Kerkolan suun
nasta ja lensi hyvin matalalla, 
vain vähän puiden latvojen 
yläpuolella ja  suoraan poikia 
kohti. He harmittelivat hirvi- 
jahtinsa häiritsemistä.

Juuri kun kone oli vain noin

200 metrin päässä ja tuli ihan 
kohti, pojat näkivät koivikos
sa noin 30 metrin päässä hir
ven. Yhtäaikaa pojat nostivat 
kiväärin piiput ja sekuntia 
myöhemmin kajahti melkein 
yhteislaukaus. Kalle latasi uu
destaan.

Hirvi pinkaisi täyttä lauk
kaa oikealle kuono kurkottaen 
mahdollisimman kauas eteen. 
Kalle ojensi kiväärin kiitävää 
eläintä kohti.

Lentokone lensi juuri poi
kien pään yli vain muutaman 
kymmenen metrin korkeudel
ta. Kiväärin laukaus hukkui 
rytinään. Hirven etupää putosi 
kuin ukkosen lyöm änä maa
han. Takajaloissa oli vielä 
ponnistusvoimaa ja hirvi teki 
komean kuperkeikan.

Hirvi makasi selällään 
maassa takasorkat kauimpana

menosuunnassa. Kuula oli sat
tunut kaulaan juuri korvien 
taakse ja katkaissut selkäran
gan.

Ensimmäinen yhteislau- 
kaushirvi oli pudonnut seiso
mapaikalleen. Kuula oli sujah
tanut läpi sydämen. Hirvet oli
vat maanneet koivikossa, ja  
lentokone pelotti ne liikkeelle. 
Kaatumispaikkojen väliin jäi 
tuskin 30 metriä.

Martti muisteli vielä vuosia  
jälkeenpäin parhaana hirvi- 
muistonaan sitä lämmintä, 
hartaudella lausuttua kiitosta, 
jonka hän sai kun vei hirvi- 
lämpimäisiä Haukan la p s e k 
kaaseen perheeseen Väinö- 
isännälle.

YRJÖ V IR TA N EN  
Piirros. O.L.

auranena


