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KOSKELAINEN
J U L K A I S I J A :  K O S K E N  T.L. O S U U S P A N K K I  

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

Jo k a  keskiviikkoaam u kier
tävät taksit kahdeksan kulma- 
kuntaa kuljettaen p itkäm at
kaisia koskelaisia k irkonky
lään asioille. T aksit ovat 
ajaneet kunnankyytiä  nyt ta 
san kaksi vuotta.

Perillä on kyytiläisillä 2,5 
tun tia  aikaa hoidella asioitaan 
pankeissa, postissa, kaupois
sa, v irastoissa, k irjastossa — 
ja  tietysti torilla, jo ssa  kauppa 
käykin vain keskiviikkoisin. 
K otim atkalle lähdetään taksi- 
asem alta kello 11 :n tienoissa.

E destakainen m atka kylältä 
kirkolle m aksaa 6 m arkkaa, 
taksilla voi a jaa  m yös vain yh
teen suuntaan.

K un ta  on täm än vuoden ta 
lousarvioonsa varannu t tori- 
takseille 25 000 m arkkaa. 
Sum m asta noin 60 %  saadaan  
takaisin  kyytiläisten m ak
suina.

Ilm an kunnankyytiä  syrjä- 
kulm ilta olisi lähes m ahdoton 
tehdä lyhyitä asiam atko ja  k ir
konkylään. L inja-autovuorot 
ovat vuosi vuodelta harven
neet eikä jokaisella ole varaa 
eikä haluakaan  hankkia  om aa 
autoa.Toritaksit suosiossa

Selänkulm altakaan ei ilman näitä  toritakseja  kiekolle pääsisi, lin ja-autoja sieltä ei tule, kertoivat 
em ännät R itva R onkanen (vas.), Aili N okkala  ja  A ino K ujanpää  noustessaan taksista  muiden m u
kana. M atkaa em äntien ko toa kertyy  liki 10 kilometriä. Pekka H akam äen  au tossa tuli T uim alaan 
m yös pieni M arjo R onkanen.

Tässä numerossa
□  Talletukset Kosken osuuspankissa lisään
tyivät kuluneen vuoden aikana 3,9 miljoonalla 
markalla eli 17 prosentilla. Markkamääräises
ti lisäys oli jälleen suurempi kuin koskaan ai
kaisemmin. Vakaampi hintataso antoi talle- 
tustoiminnalle uutta vauhtia. Pankkiasioista 
puhutaan sivulla 3.

□  Kunnalliskodissa saa kesällä tehdyn laajen
nuksen jälkeen hoitoa nyt 40 koskelaisvan- 
husta. Hoitopaikoista puolet on sairasosastol
la ja puolet yleisellä osastolla. Sairaiden van
husten hoitoa helpottaa lisäksi terveyskeskuk
sen uusi vuodenosasto Liedossa. Myös van
husten hoito kotona sujuu Koskella parem
min kuin monessa muussa kunnassa. Vanhus
ten asioista kerrotaan sivuilla 4 ja 5.

□  Tuomola oli merkkihenkilö Mellilän ase
malla vuosikymmentä sitten. Riskistä asema- 
miehestä tuli Suomen toiseksi suurin viljanos- 
taja, jonka kautta lukemattomat junanvaunul- 
liset täyttyivät saviseudun rukiista ja ohrasta. 
Voimamies-Tuomolaa muistelee Yrjö Väinölä 
sivulla 7.

□  Runo on eräs keino purkaa asiat sydämel
tä, tallettaa muistoja ja herkkiä tunnelmia. 
Tällä kerralla luemme kolmen koskelaisen 
runoja. Kaksi niistä johdattaa ajatukset H y
vään Paimeneen, yksi käsittelee metsätyön hi
kistä arkea ennen ja koneiden tuomaa helpo
tusta’ nyt. Sivut 6, 7 ja 8.

□  Ensimmäiset asiakirjatiedot Kosken kylistä 
ja isännistä ovat vuodelta 1540. Arkistojen 
aina mielenkiintoisia tietoja esittelee Matin- 
poika Urho Kärppä sivulla 2.
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73 taloa Ylistaron pyölissä
Melkoisen taipaleen taaksepäin voi harpata tutkiessaan K os

ken historiaa vanhoista asiakirjoista. Ensimmäinen täydellinen 
luettelo Kosken kylistä ja niissä asuvista isäntämiehistä on vuo
delta 1540. Sen teki kuningas Kustaa Vaasan käskystä vapaa- 
mies Lasse Broke. Titteli vapaamies tarkoitti, että hän oli saanut 
kuninkaalta aatelisarvon ja siihen kuuluvan verovapauden.

Lasse Broke ei kerro , m istä 
hän on saanut ta rk a t tiedot 
K osken isännistä. H yvin luul
tavaa  on, e ttä  hän  on liikkunut 
K oskella. Talojen nim iä hän ei 
m ainitse, luettelee vain isän
tien nim et kustakin  kylästä.

K atsellaanpa m itä  vapaa
mies Lasse Broke tekstasi sel
vällä käsialalla. Sivun 308 ylä
laitaan  on hän  tekstannu t suu
rin kirjaim in sanat Sancte 
M orte Soken. Eli suom eksi 
käännettynä Pyhän  M artin  pi
täjä. Sitten hän sanoo, e ttä  pi
tä jä  jak au tu u  kahteen pyöliin 
(ruotsiksi bool), jo is ta  ensim 
m äinen on Y listaron pyöli.

Sen jälkeen hän tekstasi si
vun laitaan  V ärm älä ta rk o itta 
en V ärm älän kylää. V apaa
mies Broke tietää, e ttä  V ärm ä
län kylässä on yksi ainoa talo 
ja  sen isän tänä Eerikki Eski- 
linpoika. Eerikki om isti siis 
koko kylän.

Sitten seuraa Sorvasto, joka  
ta rko ittaa  m yöhem m in Isosor- 
vastoksi sanottua kylää. Seit
sem än isän tää  tie tää  vapaa
mies Broke olevan siinä kyläs
sä. Eri kylä oli V ähäsorvasto , 
siellä oli viisi isän tää. Voimm e 
arvata  että  jokaisen  isännän 
talossa oli väkeä ainakin 
10—15 ihm istä. Perheenjäsen
ten lisäksi oli talo issa siihen 
aikaan isäntäväen sukulaisia 
ja  jo ssak in  isossa ta lossa oli 
palvelusväkeäkin.

V ähäsorvaston jälkeen tulee 
kylä nim eltä K oski. M uistam 
me että alussa puhuttiin  Ylis
tarosta , jo lla  tarko itettiin  koko 
nykyistä K osken p itäjää. K os
ki oli siis vain yhden kylän ni
mi, 1540 kylässä oli kolme 
isäntää.

T uim alassa oli viisi isän tää 
ja  Patakoskella sam oin viisi. 
T apalassa oli kolm e isäntää. 
Sitten tulee kylä nim eltä H on- 
gas. N ykyinen kylännim i 
H ongisto an taa  sen kuvan, 
että nimi joh tu isi honkapuus
ta. N iin ei m ielestäni asia ole, 
vaan H ongas oli m etsän halti
ja , yliluonnollinen olento, jo k a  
joskus näy ttäy ty i ihmisille. 
H ongas-nim isessä kylässä oli 
viisi isän tää  ja  kun neljällä 
näistä  oli sam a isännim i Jo o 
sepinpoika, voim m e päätellä 
että neljän veljeksen isä, Jo o 
seppi, on om istanut suuren ta 
lon. Viides isän tä  oli M artin-

poika, hän  voi olla Joosepin 
vävym ies tai kenties Joosepin 
veli.

T aloilan ky lässä oli neljä 
isäntää. H uom aam m e että ky
län nimi k irjo itettiin  Taloila, 
siis i keskellä. L iipola on yh
den isännän kylä. L iipolan 
isän tänä oli L asse Pietarinpoi- 
ka. Sitten seuraa kylä nim eltä 
H alickolais, siellä on viisi 
isän tää ja  kuudes talo kuuluu 
leskinainen M argitille. N ainen 
m ainitaan  k irjo issa  vain silloin 
kun hän hallitsee ta loa  mie
hensä kuoltua. Sitten seuraa 
Böle-niminen yhden isännän 
uudisasutuskylä. Sitten Jä ttä - 
lä, jo ssa  on kuusi isän tää. S it
ten Tausala , jo ssa  on kaksi 
isäntää. K un näillä m olem m il
la on sam a isännim i, Kleme- 
tinpoika, heitäkin voi epäillä 
sam an isän lapsiksi. 
K attelusböle-nim isessä ky läs
sä oli kaksi isän tää  ja  kolm as 
talo  leskinaisen hallussa.

Sitten seuraa kylä nim eltä 
P artia la , jo k a  tietenkin ta r 
ko ittaa  m yöhem pää Partelaa. 
K ylän nim i on lyhentynyt 
kansan puheessa ja  k irju rit 
ovat sittem m in noudattaneet 
kansan puhetta. P artia lassa  oli 
neljä isän tää  ja  lisäksi yksi 
m aankappale ulkokyläläisen 
hallussa. Sitten seuraa kylä ni
meltä K oijffukylä. Tunnem m e 
nim en helposti K oivukyläksi. 
N eljä isän tää  ja  täälläkin  eräs 
m aankappale ulkokyläläisen 
hallussa. Ei sano ta  m issä vie
raassa  kylässä sen sam oin 
kuin Partia lan  m aankappaleen 
om istaja asui, m utta  epäilen 
L iipolan isän tää  om istajaksi. 
L iipolan isännillä oli m yöhem 
m inkin m aata  vieraissa kylis
sä.

Sitten seuraa H auckaböle, 
jo k a  ta rk o ittaa  m yöhem pää 
H arm aankylää. Siellä asui 
kaksi isäntää. Sitten seuraa 
M yllykylä. K ylän nim i on k ir
jo ite ttu  aivan niinkuin nytkin 
kirjoitetaan. M yllykylässä oli 
kolme isäntää. T ähän  loppuu 
Y listaron eli nykyisen K osken 
kylien ja  isäntien luettelointi.

Seuraavana kylänä luettelossa 
on Siurtila, jo k a  kuuluu ny
kyiseen M arttilaan .

ALUKSI TALO 
TEKI KYLÄN

N ykyisen K osken kylistä 
o livat siis 1540 V ärm älä ja  
L iipola yhden isännän om ista
mia. N iin on alkuaan ollut jo 
kaisen kylän om istus. R aivaa- 
jaesiisä  valtasi kylän ja  hänen 
eläessään kylä ja  talo  oli sam a 
asia. N iin  saatto i olla vielä 
m yöhem m inkin, m utta  usein 
om istaja antoi m aapa lan  use
amm alle pojalleen ja  joskus 
m yös vävymiehelle ja  niin syn
tyi kylään useita taloja. T alo
jen  välillä oli p itkään  hyvin 
kiinteä yhteisto im inta, koska 
kaikissa kylän ta lossa  oli sa
m aa sukua. Se asia tiedettiin 
vielä senkin jälkeen kun viides 
tai kahdeksas sukupolvi oli 
isännöim ässä. K aikk i kylän 
asukkaat eivät olleet peltomie- 
hiä, sillä tarv ittiin  suutareita, 
räätäleitä , seppiä. M utta  hekin 
olivat sukulaisia, vaikka he 
asuivat m ökeissään.

E n tä  pääsem m ekö taakse
päin vuodesta 1540? Suo
ranaisia  luetteloita ta lo ista  ja  
isännistä ei ole keskiajalta, 
m utta jo ta in  voim m e päätellä. 
K ylien ja  talojen nim et esim er
kiksi an tava t viitteitä. Uskela- 
Perttelissä on useita sam anni
m isiä talo ja kuin K oskella ja  
se sanoo, e ttä  K oskella on ol
lut U skela-Perttelin talojen 
kaukom aaom istuksia. H yvin 
kaukaisina aikoina oli vanhal
la kylällä usein kaukom aao- 
m istusta. K eväällä osa kan ta 
talon m iesväestä painui kau 
kom aalle kalastelem aan lohia 
ja  viljelemään kaskim aata . 
Vähitellen asukkaita  jä i kau 
kom aalle talveksikin ja  niin 
syntyi uudisasutus. M uuten oli 
m iehen kunniaksi läh teä kau- 
kom aaretkelle hyvin nuorena 
ja  hyvin iäkkäänä ja  niin läh ti
jö issä  saatto i olla yhdeksän 
vanha ja  yhdeksänkym m enen 
ikäinen. N aisväki ei yleensä

lähtenyt kaukom aille, sillä hei
dän piti ho itaa  kotikarjaa.

HALIKKO OLI 
SUURPITÄJÄ

Vuoteen 1693 saakka K os
ki sam oin kuin M arttila  — 
Tarvasjoki — K arinainen kuu
lui H alikon tuom iokuntaan  ja  
H alikon kih lakuntaan. T äm ä
kin an taa  vihjettä siihen m issä 
olivat kaukom aiden k an ta ta 
lot. M utta  sanoisin  e ttä  M art
tila ja  K oski eivät ole kuu
luneet nykyiseen melko vä
häiseen H alikon p itäjään, 
vaan siihen suureen H alik
koon, jo k a  käsitti koko Salon 
seudun. K un k irkkoherrakun
tia  ryhdyttiin  perustam aan, 
H alikon m uinaisp itä jästä  teh
tiin H alikon, U skelan ja  Pern i
ön k irkkoherrakunnat j a  sa
m oihin aikoihin M arttilan 
k irkkoherrakunta , johon  Ylis
taro  eli K oski kuului. M utta 
silloin kun ei vielä tiedetty  m i
tään  k irkkoherro ista  eikä kris
tinuskostakaan  oli H alikon 
kihlakunta, jo n k a  päällikön- 
kartano  saatto i olla U skelan 
M oisio ja  pyhä lehto eli Hiisi 
oli siellä m issä nyt ovat Pertte- 
lin N okkahiiden, H ärkähiiden 
ja  V ähänhiiden kylät. 
M uinaissuom alaisilla ei ollut 
jum al anpalvelushuoneita, 
vaan m enot suoritettiin  lehti
puita kasvavassa m etsässä. 
H iiteen tuli kerran  vuodessa 
k ansaa  läheltä j a  kaukaa.

E läm ä ei m uinoin ollut niin 
ankeaa kuin saattaisim m e 
luulla. K askiviljelys tuotti 
ruista, ohraa, kau raa  ja  naurii
ta. L ohikaloja oli Paim ionjo- 
essa niin kuin m uissakin jo is 
sa.

Jo tku t ovat kertoilleet kan
san m uistitietoa, e ttä  K osken 
vanhin kylä olisi H ongas eli 
H ongisto. Sopii hyvin kuvaan, 
sillä se tulee ensim m äisenä 
vastaan  tu ltaessa U skelasta 
päin. H evonlinna on ollut ken
ties valtion perustam a tuk i
kohta, johon  on päässy t yöksi 
virallisen tai yksityisen asian 
vuoksi korpim ailla liikkuva. 
H evonlinnasta ei ole m itään 
asiakirjoja, m utta  selvänä täy 
tyy p itää  e ttä  se on ollut ole
m assa. Paljon on siitä  kerro t
tu.

M A T IN P O IK A
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Talletukset kasvussa

TALLETUS K EH \T y  s  KosKFhJ

o s u u s p a n k i s s a  (‘n o - m s

Talletukset K osken Tl 
osuuspankissa lisääntyivät tili
vuoden 1978 aikana noin 3,9 
miljoonalla m arkalla. T äm ä 
merkitsee 17 % :n lisäystä. 
M arkkam ääräisesti talletusten 
kasvu oli jälleen suurem pi kuin 
koskaan aiemmin.

Suhteellisesti eniten talletuk
set lisääntyivät shekkitileillä, 
kahden vuoden ja  vuoden ti
leillä. K eskim ääräistä heikom 
paa  kehitys oli säästötileillä, 
käyttötileillä ja  36 kuukauden 
tileillä.

Yleisön talletusten ko
konaism äärä vuoden päättyes
sä oli 26,8 m iljoonaa m arkkaa 
(edellisvuonna 22,9 mmk).

Pankki m aksoi talletuksista 
korkoja yhteensä hiem an yli 1 
m iljoonaa m arkkaa.

O suuspankin taseen loppu
sum m a oli 33,6 m iljoonaa 
m arkkaa. Tilivuoden voitoksi 
m uodostui 67 000 m arkkaa, 
jo sta  m aksettiin 8 % :n korko 
osuuspääom alle. Loput siirret
tiin pankin vararahastoon  ja  
hallinnon käyttö rahastoon .

Pankin vakavaraisuuspro- 
sentti oli 4,74. Tulevaisuutta 
ajatellen osuuspankin  toim in
taedellytykset ovat vahvis
tuneet.

Lainojen kysyntä 
laimeaa

K ulunut vuosi alkoi vaikean

m aksuvalm iustilanteen m er
keissä koko osuuspankkijär
jestössä. Vuoden alun vai
keuksien lauettua päästiin  p a 
laam aan tavanom aisiin
lainanantom ahdollisuuksiin.

Syyskesän sadonm enetys- 
ten osoittauduttua ilmeisiksi 
m aanviljelijäin sijoitushaluk- 
kuus väheni ja  lainojen kysyn
tä  hiljeni vuoden loppua kohti. 
K oko vuoden osalta osuus
pankki pystyi tyydy ttäm ään  
lainojen kysynnän ennakoitua 
parem m in.

Lainojen nettonosto t olivat 
vuoden päättyessä yhteensä 
7,6 m iljoonaa ja  takaisinm ak
sut 4,3 m iljoonaa m arkkaa. 
Vekseleitä diskontattiin  kaikki
aan noin 8,4 m iljoonan arvos
ta.

V altion m aankäyttö - ja  
m aatilalainojen m äärä  on edel
leen supistunut. Viime vuonna 
niitä saatiin enää 194 200 
m arkkaa.

Juhlavuosi

10. lokakuuta 1978 K osken 
Tl osuuspankki vietti perusta
m isensa 60-vuotisjuhlaa. H al
lintoneuvoston juh lakokouk
sessa paljastettiin  joh tokunnan  
entisen puheenjohtajan  Veikko 
M annerin m uotokuva, jaettiin  
lukuisia osuuspankkijärjestön 
ansiom erkkejä sekä lahjoitet
tiin 3 000 m arkkaa professori

Y rjö Liipolan museosäätiölle. 
Yleisöjuhlaa vietettiin sam ana 
iltana N uortentuvalla.

O suuskuntakokouksia pi
dettiin sään töm ääräiset kevät- 
ja  syyskokoukset.

H allintoneuvosto kokoontui

vuoden kuluessa kolme kertaa.
Joh tokunta kokoontui sään 

nöllisesti jo k a  toinen tiistai.
O suupankkiin liittyi vuoden 

kuluessa yhdeksän uu tta  jä 
sentä. Jäseniä oli vuoden p ää t
tyessä 635.

Toriaamun
vilskettä
Napsalan
kaupungissa

Melkoinen säpinä käy K os
ken keskustassa to riaam uina, 
jolloin au to ja  on pysäköity  
pääraitin  m olemm in puolin. 
K yllä siinä kävelijä, kelkkailija 
ja  pyöräilijä toivoisi hartaasti 
jalkakäytäv iä . Jalkakäytäv istä  
on puhuttu  vuosikaudet vaan 
eipä ole rakennettu .

K un tie on kapea ja  liikenne 
vilkas, on jokaisen  syy tä  kul
kea varovasti; jalankulk ija t ja  
pyöräilijät tien reunassa, au 
toilijat ja  trak torit turvallisen 
hiljaa keskem m ällä.
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K unnalliskoti on p itkä keltainen puutalo  m etsikön rinteessä. K odin rakennusaineina vuonna 1938 käytettiin  mm. vanhan  kirkon 
hirsiä. T aloa on sittem m in laajennettu  vuosina 1961 ja  1978.

Kosken kunnalliskodissa on kesällä valmistuneen 
laajennuksen jälkeen 40 hoitopaikkaa vanhuksille. 
Puolet paikoista on yleisellä ja puolet sairasosas
tolla. Lisää paikkoja rakennettiin juuri sairasosas
tolle, mihin tulijoita on eniten. Sairaiden vanhusten 
hoitoa helpottaa nyt tuntuvasti myös Lietoon val
mistunut terveyskeskuksen vuodeosasto.

M inä ja a n  täällä postin joka  aam u ja  liikun m uutenkin paljon, 
sanoo Eino Leppänen, jo k a  on kunnalliskodin virkeim piä asuk
kaita.

— K aikki hoitopaikkam m e 
ovat ja tkuvasti täynnä ja  tuli
jo ita  riittää. Sosiaalilautakun
ta  pää ttää , kenellä vanhuksista 
on kiireellisin tarve päästä  
kunnalliskotiin, sanoo kodin- 
jo h ta ja  H i l k k a  V ä i n ö l ä .

V anhukset asuvat 1—3 hen
gen huoneissa. H uoneet on 
m aalattu  ja  sisustettu  viih
tyisiksi. V anhukset saavat tuo
da m ukanaan  m yös om ia 
huonekaluja kuten keinutuo
lin.

— U usissa vanhainkodeis
sa on enem m än yhden hengen 
huoneita, m utta tällaisissa 
vanhoissa la itoksissa on sijoi
tettava kaksi tai kolm ekin asu
kasta  yhteen. Pyrim m e aina 
löytäm ään m ahdollisim m an 
sopuisat asuintoverukset. T äs
sä au ttaa  se, e ttä  moni vanhus 
haluaa seuraa ja  m ielellään ja 
kaa huoneensa toisen kanssa, 
H ilkka V äinölä kertoo.

Sauna pahassa 
paikassa

A htaus ha ittaa  palvelua 
vuonna 1938 valm istuneen 
kunnalliskodin keittiössä ja

kylpytiloissa. H ankalin ta  on 
vanhusten auttam inen kellari
kerroksessa olevaan saunaan, 
mihin pääsee vain po rta ita  p it
kin.

Sairasosastolle kesän kor
jau s toi invalidivessan, mihin 
ho ita ja  m ahtuu  avustam aan 
esim. pyörätuolilla liikkuvaa 
vanhusta.

V anhusten oleskelutilana on 
avara ja  valoisa päiväsali ta 
lon keskellä. H uoneessa voi 
katsella väritelevisiota, lues
kella lehtiä ja  ju tella  toistensa 
kanssa. T iistaisin  täällä soi 
m usiikki, kun kuntohoita ja  pi
tä ä  asukkaille voim istelutun- 
tia.

R uokailuhuoneen pöytien 
ääreen kokoonnutaan  paitsi 
ruokailem aan m yös seuraa
m aan  ohjelmia. V irkistystä 
vanhuksille ovat käyneet tuo
m assa mm. m aatalousnaiset, 
eläkeläisyhdistys ja  päiväker- 
holapset. Syksyllä vieraillutta 
nukketeatteria vanhukset 
m uistavat vieläkin hym yssä 
suin.

U lkoilem aan vanhuksista 
jak saa  lähteä vain osa. N äin 
talvella heillä on tapana  potku- 
kelkkailla pihalla. Talon "pos
tim ies” E ino L eppänen ke-
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Kunnalliskoti
■ ■ ■ ■■ ■■ a m ■sai Iisaa tilaa

K un sairauden tak ia  ei ko tona enää pärjänny t, piti tulla tänne 
asum aan. M ukavaa meillä täällä  on, vakuuttivat naisvaltaisen ta 
lon "m am m at” N aim i Saarinen (edessä), M ari M yllyoja, A nna 
M äkilä ja  E lina Ilonen. H eidän kanssaan  ovat pysähtyneet ju tte 
lem aan jo h ta ja  H ilkka V äinölä (takana oikealla) ja  osastoapu
lainen Pirjo Savikko.

haisee keikkailevansa k irkon
kylässäkin jo k a  päivä. H än  
onkin asukkaista  vahvakun- 
toisim pia.

Lomalle kotiin
O m aisten ja  ystävien vierai

lut tuovat kunnalliskotiin  ilois
ta  vaihtelua. Innolla odotettu ja 
ovat m yös lom at sukulaisten 
luona.

— Toivoisim m e om aisten 
useam m in hakevan vanhuksia 
vaikka vain päivänkin  lomalle 
kotiin, H ilkka V äinölä sanoo. 
— Lyhytkin lom a an taa  van 
hukselle paljon iloa. K o tona 
yhdessäolo on hauskem paa ja  
luotevam paa kuin om aisten 
pikainen pistäytym inen täällä 
vanhusta katsom assa.

Yleisen osaston vanhuksia 
v ieraat voivat tav a ta  päivällä 
milloin tahansa. Sairasosasto l
la v ierailuaika on klo 
12 .30-14 .30 .

Lisää henkilökuntaa 
toivotaan

— Tarvitsisim m e välttä 
m ättä  toisen yövalvojan huo
lehtim aan näin suuren taion 
turvallisuudesta öisin, jo h ta ja  
V äinölä sanoo. K unnallisko-

Sairasosastolle saadut seitse
m än lisäpaikkaa tulivat kipe
ään  tarpeeseen, kertoo K un
nalliskodin jo h ta jan  vastuul
lisessa virassa ny t viisi vuotta 
toim inut H ilkka Väinölä.

din paloturvallisuudesta on 
V irtain  suuronnettom uuden 
jälkeen K oskellakin keskustel
tu  vakavasti palov iranom ais
ten kanssa. K un talo  on puus
ta rakennettu  ja  valtaosa sen 
asukkaista  käy tännössä  lii
kuntakyvyttöm iä, huolestu
minen ei ole aiheetonta.

Toinen kipeästi odotettu 
hoitaja olisi kylvettäjä. Tällä 
hetkellä kunnalliskodin ho ito 
tehtävissä työskentelevät yksi 
sairaanhoita ja , viisi apuhoita
ja a  j a  kuusi osastoapulaista. 
Työ on luonnollisesti vuoro
työtä.

Viime vuonna kotiin  saatiin 
pyykkäri. K eittiössä on kolme 
työntekijää.

H oitajien lisäksi vanhusten 
terveydenhoidosta huolehtii 
lääkäri, jo k a  tekee säännöl
lisen tarkastusk ierron  jo k a  
toinen viikko. Jalkojenhoitaja 
ja  kam paaja  ku tsu taan  useita 
kerto ja vuodessa.

Palvelutaloja ei 
— vielä

— K osken kunta  suhtautuu 
vanhuksiin erinom aisesti — 
kiittää sosiaalisihteeri P i r k  
k o  P u t k o n e n .  40- 
paikkainen kunnalliskoti on 
asukaslukuun verra ttuna  suuri 
laitos. V altuusto on m yön
täny t rahaa  m yös avohoidon 
kehittäm iseen palkkaam alla 
kodinhoitajia ja  kotiavustajia.

K un ta  on m yös rakennu t
tanut vanhuksille ta rko ite ttu ja  
asuintaloja. Pappilantien  var
ressa tällaisessa vanhusten ta
lossa on 12 asuntoa. T änä 
vuonna rakennetaan  vuokrari- 
vitalo, johon  tulee kahdeksan 
huoneistoa vanhuksille.

V anhustentalo t eivät kui
tenkaan ole palvelutaloja. 
N iissä ei siis tarjoilla ruokaa, 
siivota ta i pestä pyykkiä, vaan 
vanhusten on selvittävä asiois
taan  itse.

Sosiaalisihteeri Putkosen 
m ukaan tarvetta  palvelujen 
aloittam iseen ei vielä ole ollut, 
vaan tarv ittaessa  ko tiavusta
jan  käynti on riittänyt.

K unnassa  työskentelee kol
me kodinhoitajaa  ja  yksi ko ti

avustaja. V aralla on neljä ko ti
avustajaa. T arv ittaessa voi
daan  jä rje stää  viikonloppupäi
vystys, sanoo sosiaalisihteeri. 
Sairastuneen vanhuksen ho ito 
paikan p ää ttää  lääkäri lähettä
m ällä potilaan  joko  L oim aan 
aluesairaalaan, L iedon ter
veyskeskukseen tai om aan 
kunnalliskotiin.

K unnalliskodista katsoen 
yksinäisten vanhusten viikon
loput näy ttävät huolestuttavil
ta.

— K unnalliskotiin  pyyde
tään  silloin tällöin o ttam aan  ti- 
lapäishoitoon vanhuksia, jo is 
ta  kukaan ei huolehdi v iikon
loppuisin. K otiavustajien  ja  
hoitajien työaikahan  rajo ittuu  
arkipäiviin. V iikonloppuisin

tarv itaan  om aisia tai naapu
reita au ttam aan  vanhusta, 
jo k a  ei tule om in voim in to i
meen.

— M eillä on m enty liian 
pitkälle siinä, e ttä  vanhusten 
hoito olisi vain viranom aisten 
ja  laitosten tehtävä. K yllä 
om aisten edelleen pitäisi 
enem m än huolehtia vanhuk
sista ja  siirtää heidän hoitonsa 
yhteiskunnalle vasta  sitten kun 
se ko tona käy todella liian ra s 
kaaksi, H ilkka V äinölä huo
m auttaa.

— Eikä vastuu vanhuksesta 
pääty  siihen kun hänet tuo 
daan  kunnalliskotiin. V anhus 
ikävöi läheisiään ja  odo ttaa  
heitä käym ään. V anhusta  ei 
saa jä t tä ä  yksin.
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f Tukki savotta
K aksi vanhaa tukkijätkää, toisel ikää paljon, istuu illan hämärässä.
Mietteissään takkatulen hehkuun tuijottaa. A atos menneisyyteen entää:
Nuoria olimme silloin tukkisouviin kun suksittiin.
Justeerilla me suuret kuuset, petäjätkin kaadettiin.
Pakkasessa kinoksessa nälkäviulua soitettiin, tukit puhtaiksi parkattiin.
— Per, korpi vastaa, -kele, jäiseen parkkiin kun tökkää petkele.
Puun runkojen välistä katsoo kuu. M ustat varjot lumessa liikkuu.
Ajomiehen hevonen korskuu, reki rutisee, jalakset naukuu.
Lumituiskussa kuormat uitolle tietä aukoo.
Tervaskannossa tuli. Repussa orressa kuivunut leipä, 
laukussa kypsynyt läskinpala, piipunnysässä kessu.
N y t nuoret kouluja käyneet metsurit moottorisahoilla, traktoreilla 
metsät tyystin paljaiksi hakkaa.
Ei jä tetä  linnunistuttavaa, ei oravan pesäpuuta.
Koululaiset taimia istuttaa. Hirvet kohta plantut haukkaa.
Ennen sentään metsiä hoidettiin,
isot puut pois kaadettiin et pienet pääsis kasvamaan.
Pienet puut oli pojan puita, ei niitä saanut hakata.
Ei ennen kouluja, kursseja käyty, töihin heti puolikasvuisena.
”K y l tyä tekjäs opettaa ja  reki varsan taltuttaa."
Vain paremmat ihmiset lapsens koulutti. Köyhän kakarat kiertokouluun 
et oppivat lukemaan, kirjoittamaan, 
ettei puum erkkiä tehneet vikapaikkaan.
Rippikoulu käytiin, et pääsi naimisiin.
Piippu, kello ja  vaimo  —  siin oli souvarin huushollin alku.

*  *  *

N oit konnei mää vaan ihmettelen, kon niil tehrään kaikki työt.
Sanotaan, konneet säästää ihmistyävoimaa. Juu mut tyättöm yyt ne lissää.
K y l se nährään. Talois ei oi enää piikoi, ei renkei
eikä kartanois moonamiehii, palkollissii, ei jyvärenkei hevosii kauroi syömäs
Siit vissiin viljavuoret nousee ja  voivuoret
kun työttämät mennee Ruattiin syämään ja  tyätätekemään.
A ns olla kun tullee ne seittemän laihaa lehmää 
ja  sattaa taivaan täyrelt yä tä  päivää  
ky l viljavuoret laskee
ja  noi suuret konneet painuu maanuumeniin tuol pelloil.
Siin ollaan kon Ellun kana. Sanotaan "se on lam a”.

*  *  *

M ää juttelen viäl ton Nummenpään Raitasen Eemelin souvireisun:
Silloin oli pula-aika. Puut huminoi mettäs, isännät ei m yyny.
Ei siit siilon souvarin kouraan raha kahissut.
Tual Pohjan pitäjäs oli suuret mettänkaarot.
Raitasen Eemeli meni Kellun, hevosen kans tukinajoon.
Oli siäl rospuuttoon asti niin kauvan kon keli piisas.
”Tultessain poikkesin yhteen tolloon.
Siäl piika parkuu loilotti kun emäntä sitä pauhaa protkotti.
Mää sanoin piikal, mitäs sää tääl noitten talollisten piinattavana olet?
Tul kerrankin oikein souvarin rekkeen.
Likka ilostus. M ää sahasin rankakasast kiirikät.
Tein pyärät parirekkein alle.
Nostin plikan parseeliarkun takarekkeen.
Likka istus arkun kannel ja  laulaa luritteli "Sinä olet nätti poika, sinusta m ä tykkään". 
Vaan Talvisillan ahtees mää meinasin, et mitäs mää talollisten piikoi perässäin verään. 
Mää hellitin akastamen keltinkin.
Sinne se piika jä i parkuu loilottamaan.
Aurinko lämmitti mukavasti. Keltu käveli lonsutteli.
Vissiin mää torkatin. Joku pahahenki kuiskas korvaan:
"Eemeli, Eemeli, oliks se suit kauniist tehty?”
Aurinko paistoi taivaan täyrelt. Ruaho viheriöit ti kun mää kerkesin kot ti.
Isä oli toisen hevosen kans kauramaata ransimas.
Mää vein Keltun isän hevosen pariks äkkeen etteen.
Menin rantatöyrääl mansikoi syömää.
Sit huomasin, kettu juoksi jokijääl.
Mää otin haulikon tuvan seinält, ampusin ketun sinne jä ä !"
Ei tää oi mittään ämmäin ju ttuu , Eemelivainaa itte tätä jutteli.

K A L L E  A L L E N

Sanoi
K ätteli niin kuin väärän  rahan  
tekijää, sanoi H einonen kun il
tam ista  tullessaan piikoista 
puhui.

T oiset k äy ttää  yhtä, toiset 
kah ta  äm m ää, sanoi opettaja 
K ulkkila kielioppitunnilla.

Se on kaikki syntiä, sanoi 
N urm inen kun anatom iaa  lu
ettiin.

K eskipakoisvoim an avulla, 
sanoi A uranen kun kysyttiin , 
m itenkä karjan  tuotteet saa
daan  jalostetuiksi.

OSUUSPANKKI
-KYLLÄ
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Viljanostaja Tuomola
K un hyvin pienenä po ikana 

pääsin ensi kerran  isän m u
kana Mellilän asemalle, kiintyi 
huom ioni asem alla vekslaa
vaan tavara junaan  ja  eri
koisesti sen veturiin. Se oli 
m ielestäni m aailm an ihm eel
lisin laite, kun se siinä puhisi 
ja  ähisi edestakaisin  kooten 
vaunuja peräänsä.

Mellilän asem anseutu oli 
siihen aikaan m elkoinen liike
keskus, paljon suurem pi kuin 
nykyään. E ihän sieltä enää 
m ontakaan  ju n a a  päiv ittäin  
kulje. T avara tk in  m enevät 
suurim m aksi osaksi autoilla. 
M utta  yli 65 vuotta  takaperin  
oli M ellilässä varsinkin ta l
visin m elkoinen vilske, kun vil
jak au p p a  oli kiihkeim m illään.

Mellilä oli toiseksi suurin 
viljanostopaikka Suom essa. 
V iljaa tuotiin  hevosilla Som e
rolta ja  kaik ista lähipitäjistä. 
A ina ei ollut paikkaa , mihin 
asem alla olisi hevosen kiinn it
tänyt, niin olivat puom it täy n 
nä.

K un saim m e isän kanssa 
viljat m yytyä ja  m enim m e ase
malle, kiintyi huom ioni ase
m am akasiinin edessä h ä ä rä ä 
vään isoon ja  vahvan n ä 
köiseen mieheen, jo k a  nosteli 
raskaita  tavarakolleja kuin 
tyh jää vain. M ies punoitti ja  
h ik ip isarat tippuivat kasvoilta; 
ju n as ta  puretu t tav ara t oli saa
tava nopeasti m akasiiniin.

Mies oli M ellilän asem am ie- 
hiä. V irkapukukin hänellä oli, 
varm aan  tavallista suurem paa 
num eroa. T uom ola oli miehen 
sukunim i, ristim änim eä en 
koskaan kuullutkaan. T uom o
la tuli aluksi asem am ieheksi ja  
oli siinä hom m assa useita vuo
sia. Voim am ies T uom olan hy
väntah to ista  apua tarv ittiin  
a ina raskaam m an  tavaran  
nostam isessa. T uom ola hy
myili aina, suuttuneena en 
hän tä  koskaan  nähnyt.

M utta sitten T uom ola otti 
eron asem am iehen tö istä  ja  
ryhtyi viljanostajaksi asem al
le. Tuom olalla oli asunto  ase
m an lähellä sekä v iljam aka
siini. N iinpä hänestä  kehittyi 
koko Suom en toiseksi suurin 
viljanostaja. T uom ola oli re
hellinen mies ja  m aanviljelijät 
luottivat häneen. M inkä T uo
m ola sanoi se piti.

R u ista  ja  oh raa  T uom ola 
osti riihikuivana, m utta  kau 
raa  ei siihen aikaan kuivattu, 
koska käytettiin  seiväskui- 
vausta. K au raa  T uom ola lä
hetti mm. Suojärven suurille 
tukkityöm aille hevosten re
huksi ja  ru ista  suurmyllyille.

T uom ola tiesi tarkkaan , 
paljonko m istäkin ta losta  liik
kui viljaa m yytäväksi. K aikki 
oli m yytävä Tuom olalle, m uu
toin hän pudotti hintaa.

□  □ □

K erran  olin viem ässä ru ista 
Tuom olaan. R uis oli riih ikui
vaa ja  puhdasta. En kysynyt
kään  sen h in taa vaan aloin 
kan taa  säkkejä vaakaan . K un 
ruis oli punnittu , Tuom ola 
vain vähän vilkaisi sitä  ja  käs
ki pu rkaa  läheiseen salvoon. 
Tuli siihen sitten M ellilästä 
K etosoinan T arm o, jo lla  m yös 
oli riih ikuivaa ruista. M utta 
T arm o ei m alttanu tkaan  olla 
kysym ättä  h intaa. T uom ola 
sanoi, että  siinä se on sen ja  
ton vaiheilla, ei sitä  ta rkkaan  
tiedä. T arm o kantoi säkkinsä 
vaa’alle ja  purki sam aan  sal
voon kuin m inä hetkeä ai
kaisemm in.

M olem m at m enim m e tilille 
"T uom olan to im istoon” . K un 
sitten otin hevostani käsipuus-

ta  tuli T arm o tuohtuneena k y 
sym ään, m itä  olin saanut kilo
hinnaksi. K atsoim m e paperis
ta. ” Sinä olet saanut pennin 
enem m än ja  varm asti minulla 
oli yh tä  hyviä ruk iita” , T arm o 
huom asi. "M itäs m enit kysy
m ään h in taa” , m inä sanoin.

T uom olalta ei koskaan 
saanut kysyä h intaa. H än  otti 
sen loukkaukseksi, oli kuin 
hänen rehellisyyttään olisi 
epäilty.

K erran  vein Tuom olalle 
kuorm an kauroja, m utta
hänellä ei sillä kertaa  ollut ra 
haa m aksaa. H än  kysyi, jo s 
odotan ensi viikkoon niin sit
ten taas m aksetaan . M itään 
paperia en saanut kuorm ani 
painosta  enkä h innasta, m utta 
kun seuraavalla viikolla taas 
vein kaurakuorm aa, Tuom ola 
m uisti to im istossa: ”Jaa , se 
viim eviikkoinen kuorm a 
painoi m uistaakseni niin ja  
niin paljon. N y t on h in ta pen
nin noussut, m utta  pannaan  
m olem m at kuorm at ylem pään 
hin taan” .

A ina kerran  viikossa T uo
m olasta lasta ttiin  viljaa 
junaan . Satuin juu ri sellaisena 
päivänä ja  k iirestä huolim atta 
sain viedä kuorm an suoraan 
junaan . V iljaa säkittäm ään 
sattui silloin muiden lisäksi

eräs mies, jo k a  oli saanut kä- 
räjätuom ion näpistelystä. K a i
ken kiireen keskelle tuli Melli
län poliisi ja  sanoi Tuomolalle, 
että  hän vie sen miehen, se 
jou tuu  vankilaan. T uom ola ei 
olisi tä tä  päästäny t, koska hän 
oli hyvä työm ies, vaan sanoi 
poliisille m enevänsä takuuseen 
miehen pysym isestä asemalla.

□  □ □
Joskus kaikkein kiireisim- 

p inä lastauspäivinä, kun käy 
tössä oli m onta vaakaa, pun
nukset kävivät vähiin  ja  oli 
käytettävä tilapäisiä punnuk
sia. Sellaisiksi otettiin  kiviä, 
jo tk a  oli ta rkkaan  punnittu. 
K aikki eivät kivien painoon 
luottaneet.

T oin taas kerran  v iljakuor
m an T uom olaan ja  puntit oli
vat vähissä. K un tiesin ostajan  
rehellisyyden panim m e niitä 
kiviä virallisten punttien lisäk
si. H yvä h in ta siitä  kuorm asta 
tuli, vaikka isä sanoikin kotiin 
tullessani, ettei kiviä sentään 
olisi saanut käy ttää . M utta 
kun kerroin m itä kuorm asta  
saim m e rah aa  ja  ku inka m on
ta  säkkiä siinä oli ollut, meni 
isän suu hym yyn.

K un V äinölässä valettiin 
uusi kellari, tarv ittiin  siihen 
runsaasti sem enttiä. Sementti 
viihtyi siihen aikaan 175 kilon 
tynnyreissä, jo ita  varsinkin 
kesäkelillä oli vaikea kuljettaa. 
Kolm ella hevosella menimm e 
M ellilään sem enttiä hake
m aan. K aikilla oli ns. plank- 
kuaisat, jo ih in  pyöriä  sai m uu
tella mielin m äärin  riippuen 
kuorm an pituudesta.

K un saavuim m e asemalle 
meille ilm oitettiin, e ttä  sem ent
ti on rau tatievaunussa ja  täy 
tyy o ttaa  sieltä. Meille tuli pul
m a eteen, sillä vaunun lattia 
oli lähes m etrin  korkeam m alla 
kuin p lankkuaisat. V aan kun 
hätä  on suuri on apukin lähel
lä. T uom ola saatu i paikalle ja  
lupasi tulla apuun. ”Se p itää 
nostaa eikä k iirittää” , hän 
sanoi, otti m olem m ista päistä 
kiinni ja  nosti 175 kilon tyn 
nyrin kärryille kuin leikiten.

K aksi tynnyriä  nostettiin 
kuorm aan. M eiltä olisivat tyn 
nyrit pysyneet vaunuissa il
m an Tuom olaa.

Y RJÖ  V Ä IN Ö L Ä

Talven tiellä
O n talvi ollut lum inen ja  kylm änpuoleinen 
ja  kyllä m eistä jokainen  on huom annutkin  sen.
V aan koh ta  jälleen voitettu  jo  talven valta  on, 
kun aikaa sitten katkennut selkä siltä on.
Ja  sanotaan  et kynttelistä alkaa kevätsää.
Sen jälkeen p itäis päivällä jo  vähän läm m ittää. 
Tule hyvä Paim enem m e siunaam aan  taas  meitä. 
A nna uu tta  uskoa kun oom m e väsyneitä.
O hjaa kulkuam m e niin ettem m e jou tu is eksyksiin 
pois lam m aslaum astasi.
K un päättyy  m ainen m atkam m e ja  tulee lähtöhetki 
suo lähtö silloin autuas ja  koti uusi ta ivaassas.
Vie joukkoon siihen valtavaan halleluja laulam aan. 
Siellä vasta  alkavat kiitoslaulut ihanat.

IIV A R I M A T TILA
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Rakkaus
Tää on kertomus erään ihmisen 

jonka  kohtasin päivänä talvisen.
Hän mulle kertoi tään tarinan 

jonka  toisillekin nyt talletan:
Kerran nuoruudessain kulkemaan 
läksin rakkautta m ä hakemaan.
M inä pisntä polkua ruohoista 
kuljin kylän pienen laidasta.
Se polku vei tielle metsäiselle 
ja  kulkijaa oli monta sille.
— Nuo kulkijat varmaan tietänevät 
rakkaudesta josta  tiedä en mä,
ja  niinpä itseni rohkaisin 
ja  kohtaamiltani kyselin.
Tuli vastaan vanhus harmaapää 
hän nähnyt on paljon elämää.
M itä rakkaus on, sen tiedätte varmaan, 

jo s  voisitte minulle kertoa 
mä miten voisin sen kohdata?
—  M itä sellaisesta kertomaan 
m itä maailmassa ei olekaan.
Se oli vastaus vanhuksen 
tuon elämänkoulua käynehen.
Minä ja tkoin  jälleen matkaani 
mukana uteliaisuuteni.
Oli seuraava vastaantulija 
ty ttö  vaaleatukka, yksin  kulkija.
M itä tiedät rakkaudesta, nyt utelias olen mä.
—  M ä siitä paljonko tietäisin 
kovin sitä itsekin kaipaisin.
Olen avioerolapsena yksin  jäänyt, 
isä Ruotsiin varmaan on lähtenyt.
Ja äiti missä, en tiedä nyt.
Häntä jo ku  mies kai rakastaa, 
hän vannaan osaisi opastaa.
— Ei, ei, en häneltä vastausta saa 
ei tuokaan rakkaus oikeaa.
Taas matkaa ja tko in  ja  vastaani 
tuli mustapukuinen pastori.
M itä rakkaus on, sen tietänette 
ja  minulle varmaan kertonette?
—  Jos hyvin elää ja  ahkeroitsee 
itsensä unohtaen kulkee, 
maailman himoilta silmänsä sulkee 
ja  roponsa kaikki uhraa ja  antaa, 
niin hyvän ihmisen nimeä kantaa.
Se rakkautta on oikeaa. Sitä tietä opetan kulkemaan.
—  Hänen sanojaan jäin miettimään 
noinko oppisin oikein elämään.
Tää läksy on liian vaikea. Eikö helpompaa voi kertoa?
Kävin nurmikolle mä istumaan
näin vierelläin kasvin niin arvokkaan.
Oli kielo kauniissa kukassaan.
Se sanattomalla kielellään 
heti alkoi mulle selittämään:
On Jumalan rakkaus suurinta 
Hän huolehtii kaikista luodoista.
Se rakkaus yksin  on oikea 
siitä kaikille pitäisi kertoa.
Ja silloin huomasin, löysin sen 
mitä etsien kulkien, kysellen.

K R IIV A R I

Laajennettu maanviljelijän OP-sopimus on maatilan pankki
palvelujen kokonaisratkaisu. Sen avulla parannat tilasi toiminta
edellytyksiä ja luot turvallisuutta perheesi raha-asioihin. Sinä puo
lestasi keskität kaikki maatalousyrityksesi ja perheesi raha-asiat 
osuuspankkiin.

Laajennettu maanviljelijän OP-sopim us o ikeu ttaa sinut 
m uun muassa seuraaviin uusiin etu ih in :
O P-tili

on luotollinen shekkitili. Tililläsi on luottoa 5 —107° tilasi 
säännöllisistä vuosituloista, vaikka sillä ei tilapäisesti olisikaan 
rahaa.
Sukupolven vaihdoksen tuk iluo tto

on apuna silloin, kun sukupolvi vaihtuu tilalla.
E m ännän luo tto

on tarkoitettu kodinkoneiden ja kaluston hankintaan. 
N uoren  viljelijän kou lu tusluo tto

tulee avuksi, kun on hankittava lisää ammattitaitoa tilan hoi
toon.

Apunasi on myös monta muuta hyvää luottoetua ja osuuspan
kin maatalouden asiantuntijoiden apu.

Useimpien lainojen takaisinmaksu tapahtuu tasam aksujär- 
jestelm än mukaisesti. Maksat lainaa takaisin joka kerta yhtä suu
ren summan, joka sisältää lyhennyksen ja korot. Näin lainan rasitus 
jakaantuu tasaisesti koko takaisinmaksukaudelle, eikä muodostu 
ylivoimaiseksi alkuaikoina.
Kysy osuuspankista. m a  A
■ irtUU

C p  OSUUSPANKKI

auranani


