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Hyvältä maistuvat Pirkko Vienosen tarjoilemat makaronilaatikko ja salaatti tässä päiväkodin 
isommille lapsille, joista edessä kurkistaa Heli ja hänestä kellotaulun suuntaan lukien Timo, Johan
na, Jari, Jenni ja Veli-Pekka.

Päivähoito turvattu 
koskelaislapsille

□  Koskelaisäidit ovat onnel
lisia. Heidän ei tarvitse mureh
tia, minne laittaa lapsensa sillä 
välin kun he itse ovat työssä. 
Täällä ei unisia pienokaisia 
tarvitse riepottaa ruuhkabus
seissa hoitopaikkaan.
□  Koskelaisäideistä valtaosa 
hoitaa pienokaisensa itse. Ko
din ulkopuolella työssä käyvät 
saavat lapsensa kunnalliseen 
päivähoitoon, joko päiväko
tiin tai ohjattuun perhepäivä
hoitoon. Perhepäivähoitajia 
on jopa enemmän kuin hoidet
tavia.

Koskelle syntyy vuosittain 
parisen tusinaa lasta. Ensi 
vuosikymmenellä vauvojen 
määrän ennustetaan hiukan 
lisääntyvän. Siihen on varau
duttu kunnan päivähoito- 
suunnitelmassa.

Vauvoja syntyy tietysti 
vain, jos nuorille perheille on 
Koskella toimeentulo turvattu. 
Tärkeätä on siis lisätä työ
paikkoja ja asuntoja ja turvata 
nykyisten työpaikkojen jatku
vuus.

Alle kouluikäisiä lapsia 
Koskella on noin 160. Päivä
hoidossa heistä on alle 40. En
tisessä kunnantoimistossa si
jaitseva päiväkoti hoitaa tällä 
hetkellä 1 1  lasta, joista nuo

rimmat ovat kolmevuotiaita.
Perhepäivähoidossa olisi ti

laa 30:lle. Osa hoitajista on 
vapaana, sillä kunnan ohjaa
massa perhepäivähoidossa on 
nyt noin 25 lasta.

Kunnan päivähoitosuunni- 
telmassa vuosille 1980—84 en
nakoidaan pienten lasten mää
rän hieman kasvavan. Vuonna 
1984 arvioidaan alle koului
käisiä olevan noin 185.

— Kunnallinen perhepäivä

hoito tulee vanhemmille edul
liseksi. Kokopäivähoito mak
saa vanhempien nettotuloista 
riippuen 90—360 markkaa 
kuukaudessa ja osapäivä 
30—120 markkaa, kertoo sosi
aalisihteeri P i r k k o  P u t 
k one n.  Maksut päiväkodissa 

ja perhepäivähoidossa ovat ai
van samat.
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Ennen päivällistä pestään kädet ja päivällisen jälkeen hampaat, neuvoo päiväkodin johtaja Ma
rianna Lehtonen-Mamia. Päiväkodin käytössä on neljä huonetta, toimisto, keittiö, pesuhuone ja 
mukava piha.

Sivulta 1

Iltahoitoon ei Koskella ole 
ollut tarvetta. Äkillisissä lap- 
senhoitovaikeuksissa voidaan 
avuksi pyytää kunnan kodin
hoitajaa.

Esikoululle 
olisi tilat

Sosiaalihallitus suosittelee 
esikoulua kuusivuotiaille. Tä
hän ohjaa osaltaan myös päi
vähoidon hinnoittelu, jossa 
6—7-vuotiaiden maksut ovat 
alhaisemmat kuin nuoremmil
la.

Koskella esikoulu olisi sosi
aalisihteeri Putkosen mukaan 
sikäli helppo käynnistää, että 
päiväkodissa olisi sille valmis 
tila. Päiväkoti on rakennettu 
20-paikkaiseksi, mutta sinne 
on vahvistettu vain 13 paik
kaa.

— Tällainen kouluun tule
vien viriketoiminta olisi eri
tyisesti paikallaan maaseudul
la, siis täällä Koskellakin, mis
sä kotona kasvavan lapsen 
seura ja virkistys rajoittuu 
vanhempiin, televisioon ja 
mahdollisiin sisaruksiin, Pirk
ko Putkonen huolehtii. Hän 
kuitenkin epäilee koskelaisten 
valmiutta esikoulun aloitta
miseen.

— Päiväkodissa me teemme 
kuusivuotiaiden kanssa esi- 
koulutehtäviä jo nyt, kertoo 
päiväkodin johtaja, lastentar
hanopettaja M a r i a n n a  
L e h t o n e n - M a m i a .  Päivä
kodissa on kuitenkin vain 
muutama kuusivuotias. Esi
koulun tavoite on saada koko 
kuusivuotiaiden ikäluokka 
opettelemaan koulunkäyntiä, 
keskittymistä tehtäviin ja ryh
mässä käyttäytymistä.

— Ala-astetta jo käyvät 
koululaiset tarvitsevat hekin 
päivähoitoa iltapäivisin, jotta 
he eivät joutuisi menemään 
tyhjään kotiin.

— Pienempien lasten puoli- 
päivähoitoon täällä sen sijaan 
ei ole tarvetta. Siitä huolehti
vat seurakunnan päiväkerhot, 
joihin vanhemmat mielellään 
näyttävät kuljettavan lapsia, 
Pirkko Putkonen sanoo.

Yhdentoista 
toinen koti

Päiväkodissa temmeltää 
tällä hetkellä 11 tenavaa. Nuo
rimmat heistä ovat kolme- ja 
vanhimmat kuusivuotiaita. 
Kymmenen lapsen koti on kir
konkylässä, vain yksi tuodaan 
kauempaa.

— Päiväkoti aloittaa jousta
vasti niin varhain, kun van
hempien työhönmeno vaatii. 
Tänä syksynä olemme avan
neet ovet kello seitsemän, mut
ta aikaisemminkin on aloitet
tu. Viimeinen lapsi noudetaan 
kello 16,30, Marianna Lehto
nen-Mamia kertoo kodin aika
taulusta.

— Pienessä päiväkodissa 
kaikki lapset tuntevat toisensa 
ja viihtyvät. Kun heidät ope
tuksen tai päiväunien takia on 
pitää jakaa pienempiin ryh
miin, se käy helposti. Minä 
voin ottaa toisen ryhmän ja 
lastenhoitajamme toisen, päi
väkodin johtaja juttelee.

Heidän ja ruoanlaitosta 
huolehtiva laitosapulaisen 
lisäksi päiväkodissa työsken

telee puolipäiväinen harjoitte
lija.

Lasten päivä täyttyy 
monenlaisista leikeistä, askar
telusta, piirtämisestä, ulkoilus
ta ja muusta. Ruokapöytien 
ääreen he kerääntyvät kolme 
kertaa päivässä. Joka viikko 
pääsee kaksi lasta kerrallaan 
auttamaan ruoanlaitossa, mis
tä lapset näyttävät kovasti 
tykkäävän.

Ulkoleikkejä varten päivä
kodilla on tilava ja viihtyisän 
tuntuinen piha suurine kuu
sineen. Pihaa ympäröi vankka 
lauta-aita, jotta tenavat eivät 
ryntää maantielle eivätkä lii
oin viereisen paloaseman pi
halle, vaikka punainen paloau
to kuinka houkuttelisi.

— Naapuritalon kirjastossa

lapset käyvät joka viikko. 
Äskettäin me kävimme tutus
tumassa hammaslääkärin vas
taanottoon. Viime jouluna lap
set esiintyivät vanhainkodin 
joulujuhlassa ja siellä ilo oli 
molemminpuolinen, Marianna 
Lehtonen-Mamia kertoo.

Kosken päiväkodissa mel
kein sen alusta asti 4yesken- 
nelleellä Mariannalla on ko
tonaan Marttilassa neljä omaa 
lasta, joista nuorin aivan vau
va vielä.

Ensi syksynä päiväkodin 
lapsista moni aloittaa koulun
käynnin. Silloin on taas uusilla 
koskelaislapsilla mahdollisuus 
mennä ammattitaitoisten hoi
tajien ja toisten lasten seuraan 
leikkimään, oppimaan ja kas
vamaan.

Osuuskunta kokoontui
Kosken Tl Osuuspankin osuuskuntakokouksessa 14. 11. va

littiin pankin hallintoneuvostoon vuosiksi 1980—1982 Martti Be- 
ranger, Mikko Jalli, Oiva Palomäki, Maija Petrimäki, Jaakko 
Seppä, Urho Tamminen, Paavo Tuominen ja Esko Uotila.

Eroamisikään tulleen Orvo Puolaviidan jäljellä olevaksi toimi- 
ajaksi vuosiksi 1980 ja 1981 valittiin osuuspankin hallintoneu
vostoon Perttu Laine.

Osuuspankin tilintarkastajiksi vuoden 1980 tilejä ja hallintoa 
tarkastamaan valittiin Hugo Siikarla ja Juhani Hörkkö sekä hei
dän varamiehikseen Osmo Korhonen ja Lasse Mattila.

Osuuspankin kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjoh
taja Orvo Puolaviita ja kokouksen puheenjohtajana toimi Juhani 
Hörkkö.

Kokouksessa oli läsnä noin 40 osuuskunnan jäsentä.
Maatalouden heikon sadon ja runsaan rakennustoiminnan 

johdosta osuuspankin talletuskertymä alkuvuodesta on ollut 
edellisiä vuosia jonkin verran heikompaa. Talletukset olivat ko
kousta edeltäneen päivän jälkeen 28,8 mmk, missä lisäystä on 
vuoden alusta lähtien 1,9 mmk eli 7 %.
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Ei se niin helppoa ollut
nimittäin maamiesseuran toiminnan käynnistäminen täällä Kos
kella vuosisadan alussa. Melkoisen uupuneelta ja pettyneeltä vai
kuttaa ainakin seuran kirjuri, opettaja A. V. Blom (paremmin 
tunnettu nimellä Anton Saraja), joka vuonna 1907 kirjoitti kos
kelaisten vaikeuksista Lounais-Suomen maanviljelysseuran toi
mintakertomukseen näin:

II. Paikallisyhdistysten kertomuksia.
I. K ertom us Kosken T. I. m aam iesseuran  toim innasta k olm ivuotis

kautena 1904— 1906.

Vaiherikas ajanjakso. Synkkiä ja pimeitä hetkiä, 
kirkkaita, valoisia aikoja, paljon tapahtumia, monellaista 
kiirettä. Paljon hyödyllistä työtä, paljon turhaa työtä. 
Vähän toistensa ymmärtämistä, paljon väärinkäsityksiä. 
Luottamusta ja rakkautta vähän, epäluuloa ja vihaa 
paljon.

Tämä tapausten ja harrastusten moninaisuus lienee 
vaikuttanut, että maamiesseuran osaksi kuluneena kolmi
vuotiskautena on verraten vähän huolta ja huomiota 
suotu. Kokpus on silloin tällöin pidetty, kun jokin tär
keä —  tavallisesti ulkoapäin tullut — asia sitä on vaa
tinut, mutta omaa elämäänsä ei seura ole joutunut pal
joa ajattelemaan.

Jäseniä on seuralla ollut milloin perin vähän, milloin 
ei ollenkaan. Vuosikokousta ei ole pidetty koko aikana, 
eikä johtokuntaa sääntöjen mukaan uudistettu, joten ei 
seuralla ole ollut „laillisia“ virkamiehiäkään.

Näin raihnaiselta olennolta ei tietysti saata suuria 
odottaa. Kuitenkin on seura tällä ajalla pystynyt syn 
nyttämään jo kauan odotetun pehku-osuuskunnan. Lo
kakuun 3 1  p. 1904 valittiin valiokunta — ties kuinka 
mones — laatimaan suunnitelmaa ja kustannusarviota 
pehkutehdasta varten. Samalla aljettiin myös osuuksien 
merkitseminen. Talvella hankittiin rakennustarpeita ja 
seuraavana keväänä aljettiin rakentaa, sekä nostaa peh- 
kua. Suo pysyi kuitenkin jäässä juhannukseen asti ja 
loppukesä oli sateinen, joten vaan vähän saatiin kuivaa 
pehkua. Mutta syksyllä aljettiin nostaa ja keväällä 1906 
jatkettiin, joten nyt, kun vihdoinkin koneet ovat val
mistuneet, saatetaan navetat kuivata oman osuuskunnan 
kuivikkeilla.

Jotain enemmänkin olisi seura raihnaisuudestaan huo
limatta saattanut toimia, kun sillä olisi ollut varoja. 
Mutta se ei ole ollut ainoastaan kipeä; se on ollut myös 
köyhä. Talousseura ei näet uskonut varoja suorastaan 
pienille maanviljelysseuroille, vaan oli mieluummin teke
misissä suurten kanssa. Siitä syystä syntyi Marttilan 
maamiesseurojen keskusyhdistys, jonka toimesta v. 1905 
— 1906 kiertävä karjakko piti karjanhoidon opetuskurs- 
seja pitkin yhdistyksen piiriä.

Kun vihdoin perustettiin Lounais-Suomen Maanviljelys
seura, Talousseuran piiri pienennettiin ja Marttilan maa
miesseurojen keskusyhdistys hoidon puutteessa kuoli, 
päätti maamiesseura syksyllä 1905 liittyä jäseneksi 
Lounais-Suomen Maanviljelysseuraan.

Pääseuralta on maamiesseura v. 1906 saanut 50 mk. 
puutarhanhoidon edistämiseksi ja 225 mk. maanviljelyk
sen edistämiseksi.

Ensinmainittu summa on päätetty jakaa kansakoulu- 
johtokunnille puutarhanhoidon edistämiseksi kouluoppi- 
lasten keskuudessa. Viimemainitusta summasta on käy
tetty 150  mk. pikkuviljelvksien palkitsemiseksi, 60 mk. 
palkinnoiksi juurikasviviljelyksistä ja 15  mk. juurikasvi- 
viljelysten palkitsemislautakunnan palkkioksi.

Palkintoja pikkuviljelyksistä ovat saaneet: taloll. F. 
Mäki Talolasta 50 mk., torppari J. Mäkelä Talolasta 40 
mk., torpp. K. Digert Tuimalasta 30 mk. ja ylimääräi
siä kehoituspalkintoja taloll. O. Väinölä Halikkolasta 20 
mk. ja kelloseppä V. Koskinen 10  mk.

Juu rikas viviljelyspalkintoja saivat opettaja A. Blom 20 
mk., K. Digert 15  mk., taloll. O. Puras 12  mk., pastor 
L. Närvi 8 mk. ja taloll. E. Vilenius 5 mk.

Lounais-Suomen Maanviljelysseuran toimikunnan jäse
nenä v. 1905 on ollut maanviljelijä J. Nyberg, varajäse
nenä maanvilj. K. Virtanen-Seppä, v. 1906 oli K. Virta
nen vakinaisena ja J. Nyberg varajäsenenä.

Sen jälkeen kun osuusliike Hankkija perustettiin, ovat 
yhteisostot maamiesseuralta siirtyneet meijeriosuuskun- 
nan yhteyteen, missä niillä onkin paljon suurempi m e
nestyksen mahdollisuus.

Seuran kokouksia on pidetty v. 1904 4, 1905 3  ja 
1906 3 . Näissä kokouksissa ovat pitäneet esitelmiä 
maanvilj. K. Virtanen terveydenhoidosta ja agronoomi
S. Liipola sian hoidosta, sekä perunain viljelyksestä ja 
säilyttämisestä.

Sitäpaitsi on kokouksissa keskusteltu m. m. puinei
den ja pyhäpäivien vietosta, joutoväestä, lammashoidosta, 
lypsykarjan kesäruokinnasta, kananhoidosta y. m.

Johtokunnan kokouksia on kaikkiaan ollut 2 , nim. 
1904 ja 1906 .

Kun seuran johtokuntaa, kuten jo on mainittu^ ei 
oltu vuosiin uusittu, valittiin kesällä 1906 johtokunta 
kerrassaan uudestaan. Esimieheksi tuli maanvilj. E. 
Kesälä, johtokunnan vakinaisiksi jäseniksi maanviljelijät 
J. Nyberg, O. Puras ja opett. A. Blom, sekä varajäse
niksi maanviljelijät I. Posti, M. Grönfors ja K. Virtanen. 
Näistä valittiin O. Puras rahastonhoitajaksi ja A. Blom 
kirjuriksi.

Syksyllä v. 1906 päätti seura liittyä Suomen metsän- 
hoidonystävien yhdistyksen Tapion jäseneksi.

Koskella T. 1. helmik. 12  p. 1907 .

A . I~. B lo n j.



4
'VL

K O S K E L A I N E N N:o 4 —  Joulukuu 1979

Apostoli Paavalin joulusanoma
Onpa kuvassa uljas kirkko. 

Se sijaitsee eteläisessä Roo
massa Ostian tien varrella ja 
on monien pyhiinvaellusmat
kojen kohde. Vanha kertomus 
tietää, että juuri tuolla paikalla 
Pyhä Paavali oli haudattuna 
mestaamisensa jälkeen. Aluksi 
siinä oli muistosija ja 300-lu- 
vulta lähtien kirkko. Monien 
vaiheiden jälkeen — tulipalo
kin roihusi 1800-luvulla — sii
tä tuli nykyisen näköinen.

Näemme osan valtaisaa esi
pihaa: pylväshallissa on peräti 
146 pylvästä. Keskellä esipi
haa on apostoli Paavalin pat
sas miekkoineen. Jalustassa 
ovat sanat: "Totuuden julista
jalle, pakanakansojen opetta
jalle”. Kirkon päätykolmiossa 
on siunaava Vapahtaja ja 
mainekkaat apostolit Pietari ja 
Paavali. Alapuolella heti on 
Jumalan Karitsa vuorella, jol
ta kumpuaa neljä virtaa ravit
semaan kristittyjen laumaa. 
Lisäksi näkyvät tärkeät kau
pungit Jerusalem ja Beetle
hem. Myös on kuvattuna neljä 
profeettaa.

Pyhä Paavali ansaitsee täl
laisen temppelin. Hänkin on 
osaltaan ollut Jumalan armos
ta luomassa maailmaa, jossa 
joulun ihanalla sanomalla on 
osansa.

V A R A R IK K O IST E N  
TOIVO

Itse asiassa Paavali on niin 
ristin ja ylösnousemisen pääsi
äisen valtaama mies, että 
hänen kirjeissään joulun ku
vauksilla on vain niukka sija. 
Tässä suhteessa tunnetuin on 
kertomus siitä mitä tapahtui, 
”kun aika oli täytetty”. Ajan 
täyttyminen merkitsee ennen 
muuta sitä, että ihmiskunta oli 
kokenut hengellisen vararikko- 
tilan. Uskonnot toisena jäl
keen eivät voineet rakentaa 
kuljettavaa siltaa Jumalan 
luokse. Nyt kirjoittaa Herran 
apostoli: ”Mutta kun aika oli 
täytetty, lähetti Jumala Poi
kansa, vaimosta syntyneen, 
lain alaiseksi syntyneen, lunas
tamaan lain alaiset, että me 
pääsisimme lapsen asemaan.” 
Gal. 4: 4,5.

Siinä oli Pyhän Paavalin 
tuore jouluviesti! Kun me ih- 
misraukat olimme sidotuin kä
sin, Jumala itse ryhtyi toimeen 
ja lähetti Poikansa. Beetlehe
min paimenet ja itämaan tietä
jät ihmissuvun edustajina rie
muitsivat.

Jumalan lähettämä Poika 
on "vaimosta syntynyt”. Ju
malan Pojalle me osoitamme 
rukouksemme maailmankuu
lussa virressä Te Deum lauda- 
mus ja sanomme sydän kiitos
ta tulvillaan: ”Sinä Kristus, 
kunnian kuningas. Sinä olet 
Isän iankaikkinen Poika. Sinä 
et vieronut neitsyen kohtua, 
vaan otit ihmismuodon vapah- 
taaksesi ihmissuvun. Sinä ku
kistit kuoleman ja avasit tai
vaan uskovaisille.” Siinä on 
vararikkoisen maailman toivo.

M E ID Ä N  
K A LTAISEM M E

Pyhä Paavali, ystävämme, 
kuuluttaa joulua myös filippi- 
läiskirjeessään. Luvun 2 ja
keissa 5—11 on ns. kenosis-

hymni, joka kertoo Jumalan 
nöyrtymisen maailman alim
piin paikkoihin asti ja sen jäl
keen hänen riemullisen ylös
nousemisensa ja taivaaseen- 
astumisensa. On käyvä niin, 
että "jokaisen kielen pitää tun
nustaman Isän Jumalan kun
niaksi, että Jeesus Kristus on 
Herra”.

Joulun sävelkulku soi tässä: 
"Vaikka hänellä olikin Juma
lan muoto, hän ei katsonut 
saaliiksensa olla Jumalan kal
tainen, vaan tyhjensi itsensä ja 
otti orjan muodon, tuli ihmis
ten kaltaiseksi, ja hänet ha
vaittiin olennoltaan sellaiseksi 
kuin ihminen” (2: 6,7). Joulu 
merkitsee sitä, että aivan ta
vallinen ihmissuvun jäsen on 
Jeesuksessa Kristuksessa 
saanut veljen itselleen. Lapsu
kaisen iho tuoksui Pyhän Äi
din sieraimissa juuri sellaiselta 
kuin lapsen iho tuoksuu. Hän, 
pikku lapsi, oli todellakin ih
misen taimi, joskin sikiäminen 
oli ollut poikkeuksinen.

Hyvä jouluviettäjä! Suurin 
lahjasi on, että sait Kristukses
sa veljen, joka seisoo rinnallasi

ja auttaa Sinua. Häntä saat 
kumartaa ja kiittää joka sun
nuntai yhteisessä jumalanpal
veluksessa.

PY H Ä N  PA A V A L IN  
M IEK K A

Huomasimme, että kuvam
me kirkon patsaassa Pyhä 
Paavali kantaa miekkaa. Sa
moin on asia Kosken Tl. kir
kon saarnatuolia somistavassa 
kuvassa. Se kertoo: Paavali 
sai surmansa miekasta. Mutta 
se tietää muutakin: "Hengen 
miekka on Jumalan Sana.”

Joulurauhaa ja -iloa 
jokaiseen kotiin toivottaen

EINO LEHTISAARI
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Osuuspankki 
oivallinen Turun MessuKun sä hyvä kuulijani 
kuljeskelet Napsalassa, 
santasarkaa tallustelet 
säästörahat plakkarissa 
lompsatasku pullollansa, 
Avaa silloin kassan ovi 
tempaise lasiveräjä, 
sinne jä tä  setelisi 
pahain päivien varalle 
kotiseutusi hyväksi.

Taikka jo s  on taskussasi 
pienen pieniä rahoja, 
jä tä  nekin kassan huomaan 
siellä korkoa kasvamahan 
lisääntymähän lujasti. 
Pennissä on markan alku 
satasessa tuhannen.
Vallan p ikku  pisaroista 
koottuna ovat meretkin. 
Taikka jo s  sä kuljeskelet 
huoli mieltä painamassa: 
mistäpä saisi rahoja 
lohkaistua penninkejä  
miehelle rahattomalle 
yrityksensä hyväksi.
Sil ei auta y r i yksin  
eikä vahvat kämmenetkään  
ellei ole kourissasi 
kaiken kultaista kalua 
välinettä monenmoista, 

joilla työtänsä tekevi 
hyvin hoitaa askareensa. 
Avaa silloin kassa ovi 
raota lasiveräjä.
Esität kun asiasi 
saanetpa m yöskin apua.

(Katkelma Toivo Urmaan juh
larunosta Osuuspankin uuden 
toimitalon avajaisissa helmi
kuussa 1965.)

Sanoi
Jouluus saakka piika ja  

nauris hyvin pyssyy .
Syäkä  leipää vaan, ky l sär

vint jääräkki saa, sanos emän
tä eloväel.

Loppus se viim inenki lysti, 
sano trenkipoika ko syämäst 
pääsi.

M iksis mää siit tule et ve- 
rän toisen saran toisem pääl, 
sano Ylijoki-vainaa kun saven 
ajoon neuvottiin.

Olem mää kauneempi sinuu 
enempi kun sää sikkaa.

M itäs ja lka  surree ko toinen 
liki on.

M itäs askelten nätteyrest 
kun tuls munta vaan.

K ansallism useossa  
H elsingissä on lasikaa
pissa kirja, kaapin pääl
lä tekstatut sanat: Mart
tilan messukirja. Sen 
kirjan on Marttilan seu
rakunta Kansallism u
seolle lahjoittanut viime 
vuosisadalla. Se on kos- 
kelaistenkin kirja, sillä 
siihen maailman ai
kaan, jolloin se kirja oli 
käytössä, ei Koskella 
vielä ollut kirkkoa eikä 
pappia.

Kirjan nimi on Missale 
Aboense eli suomeksi sanot
tuna Turun Messu. Sen kirjan 
painattivat Lyypekissä vuon
na 1485 Turun piispa Konrad 
Bitz ja tuomiorovasti, sittem
min piispa, Maunu Särkilahti. 
Muutamaa vuosikymmentä ai
kaisemmin Saksanmaalla oli 
herra Gutenberg keksinyt kir
japainotaidon ja saman herra 
Gutenbergin oppilas oli se 
mestari, joka Lyypekissä 
painoi messukirjan suomalais
ten tilauksesta.

Kun esivanhempamme kas
tettiin, vihittiin avioliittoon, 
siunattiin viimeiseen lepoon, 
se kirja oli papilla edessään. 
Siitä kirjasta pappi kirkossa 
luki epistolat ja evankeliumit 
sekä rukoukset, jotka olivat 
erilaisia eri sunnuntai- ja py
häpäivinä niinkuin ovat nyt
kin.

Kirja on latinaa, sillä kielel
lä messu luettiin. Mutta saarna 
pidettiin kansankielellä, mikä 
Pyhän Martin pitäjässä tar
koitti suomenkieltä.

Missale Aboensea on ny
kyisin jäljellä vain kymmenen 
kappaletta. Siis yhdeksän 
muuta Marttilan kirjan lisäksi. 
Muutama vuosi sitten tehtiin 
Missale Aboensen uusinta
painos valokuvaamalla alku
peräiskappaleen sivut. Väriku
vatkin on saatu mukaan uu
sintapainokseen. Uusinta
painos on minullakin. Sekin 
alkaa olla nykyisin saavutta
mattomissa sille, joka tahtoisi 
sen ostaa. Uusintapainoksen 
kappalemäärä ei ole kovin 
suuri.

Suomen roomalaiskatolisis
sa kirkoissa nykyisin käytettä
vä messukaava on jonkin ver
ran erilainen kuin keskiajalla 
käytetty. Mutta muutaman 
kerran vuodessa Helsingin 
Kaivopuiston kirkossa pide
tään Turun Messu. Silloin pa
pilla on edessään Missale 
Aboensen uusintapainos. Olen 
kovasti esittänyt että Turun 
Messu lähetettäisiin televisios
sa, jotta marttilalaiset ja kos
kelaiset saisivat nähdä ja kuul
la esivanhempiensa kirkon
menot. Luulen että televisioin
nista tulee tosi. Ollessani Tu
run Messussa unohdin olevani 
helsinkiläinen. Olin koske
lainen isäntä vuodelta 1500.

□  □  □

Lapsen kastaminen oli kes
kiajalla mutkikkaampi toimi
tus kuin nykyisin luterinus- 
koisilla. Tapahtui näin: Kum
mit vievät lasta kasteelle, pap
pi tulee heitä vastaan kirkon 
eteisessä: Pappi kysyy: Mitä 
tahdot kirkolta? Kummit vas- 
tavat lapsen puolesta: Tahdon 
uskoa. Pappi kysyy: Mitä 
usko sinua hyödyttää? Kum
mit vastaavat: Usko antaa 
iankaikkisen elämän. Nyt pap
pi sanoo: Käyttäen sitä valtaa 
mikä minulle on annettu, minä 
määrään ettei paholaisella ole 
lupaa koskea tähän lapseen, ei 
nyt eikä koskaan hänen elä
mänsä aikana.

Tämän jälkeen mennään 
alttarin eteen. Pappi kysyy 
mikä pannaan lapsen nimeksi. 
Jos kummit sanovat nimeksi 
Heikki, pappi rukoilee: Pyhä 
Henrikki, kirkkomme ja kan
samme suojelupyhä, ota tämä 
kaimaksesi kastettava lapsi 
suojelukseesi hänen koko elä
mänsä ajaksi. Jos kummit 
sanovat nimeksi Antti, pappi 
rukoilee apostoli Andreasta 
ottamaan lapsen suojelukseen
sa. Jos nimeksi sanotaan 
Martti, niin oman pitäjän suo
jelupyhä ottaa lapsen suoje
lukseensa vielä suuremmassa 
määrässä kuin muut suojelupi- 
täjän asukkaat. Jos lapsi on 
tyttö ja siitä tahdotaan tehdä 
Maija tai Maria suojelusta 
pyydetään Pyhältä Marialta, 
Kristuksen äidiltä.

Lapsen päälle kaadetaan 
vettä aivan kuin luterilaisissa- 
kin kirkoissa. Mutta lisäksi 
pannaan lapsen suuhun suo
laa. Se merkitsee, että lapsesta 
tulee rehellinen ihminen. Sitten 
lapsen käteen pannaan palava 
kynttilä. Se tarkoittaa että lap
seta tulee viisas ja tiedonha
luinen. Kun nämät kohdat on 
päästy lävitse, pappi sanoo 
vielä kerran kovat sanat paho
laiselle, ettei hän saa viekotella 
kristityksi kastettua lasta pois 
kristillisen elämän polulta.

□  □  □

Kun uskonpuhdistus mur
tautui läpi 1500-luvun alku
puolella, uskonpuhdistajat 
sanoivat että suola, palava 
kynttilä ja paholaisen manaus 
on taikauskoa ja luopuivat 
näiden käytöstä. Suomen kan
sa huusi yhteen ääneen että on 
kauhea asia kun lapsia ei 
enään kasteta oikealla tavalla, 
paholainen tekee niistä rikol
lisia ja tomppeleita. Vanhanai
kaisen kastekaavan kannatta
jat saivat osan vanhempaa pa
pistoa puolelleen. Kuningas 
Juhana III alkoi miettiä kumpi 
kastekaava on oikea. Hän kal
listui vanhan kannalle ja kir
joitutti Punaisen Kirjan nimel
lä tunnetun messukirjan, jossa 
palattiin vanhaan aikaan.

Näin kului parikymmentä 
vuonna kunnes kuningas 
Kaarle yhdeksäs vuonna 1593 
Uppsalan kokouksessa taas 
palasi uskonpuhdistajien käyt
töön ottamaan kaavaan. Tu
run piispa Eerikki Sorolainen 
ei tahtonut kaikessa totella ja 
niin hänet pariin otteeseen 
eroitettiin virastaan. Kaikkea 
tätä sanottiin liturgiseksi rii
daksi, joka oli hyvin kiihkeä. 
Varmasti se riita on tunnettu 
Koskellakin. Kun tiedämme 
että Pyhän Martin pitäjiä 
yleensä oli paljon vanhoil
lisempaa seutua kuin Turun 
läheiset merenrantapitäjät, 
voimme olla varmoja siitä että 
keskiaikaisen kastekaavan 
kannattajia oli Koskella pit
kälti luterilaisen uskon läpi
murron jälkeen.

MATINPOIKA
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Sananlaskut kansissa

Koskelta tallennettuja 
sananlaskuja on mukana äs
kettäin ilmestyneessä kirjassa 
Maassa maan tavalla. 2 000 
suomalaista kansanviisautta. 
Kirjan on kustantanut WSOY 
ja toimittanut professori Toivo 
Vuorela.

Kaikki sananlaskut siinä on 
sanottu yleiskielellä eikä mur
teella. Tällä ratkaisulla on py
ritty sananlaskujen todellinen 
anti esittämään muodossa, 
jonka kaikki nykyajan lukijat 
ymmärtävät.

Kirjan esipuhe kertaa mää
ritelmän sananparresta ja 
sananlaskusta. Sananparsi on 
erilaisten kansankielisten 
sanontojen yleisnimitys.
Sananlasku tarkoittaa it
senäisen ajatuskokonaisuuden 
kiinteässä, mieleenpainuvassa 
muodossa esittävää sanan
partta.

Tässä muutamia poimintoja 
yli 400-sivuisesta kirjasta. 
Koskelaiset sanonnat ovat täs
sä kaikki, naapurikunnista 
vain joitakuita:

Kun tyynen istuu, niin tuulen 
soutaa. (Somero)

Kyllä minä viimeisen sanan 
sanon, vaikka hiljaa. (Loimaa)

Tyvestä puuhun, latvasta len
toon. (Koski Tl)

Ei suulla vallan syödä, sillä 
puhutaan myös. (Koski Tl)

Sen virttä kenen reessä. (So
mero)

Minkä kaksi tietää se on sa
laisuus, minkä kolme sen koko 
maailma. (Koijärvi)

Kun on aina korea, ei ole kos
kaan korea. (Somero)

Kyllä räätäli miehestä pian 
herran tekee. (Somero)

Hyvä hevonen näkyy huonon
kin loimen alta. (Somerniemi)

Ystävyys ei yksin puolin pysy. 
(Marttila)

Parempi hyvä ystävä kuin 
huono suku. (Somerniemi)

Ei susi koiran kuolemaan itke. 
(Koski Tl)

Lahja kysyy lahjaa. (Koski Tl)

Naamasta sen näkee kenessä 
vika. (Koski Tl)

Isoisen kipu ja köyhän kuole
ma ovat samasta arvosta. 
(Marttila)

masu
I M U N im iU

■n •

Kirjan on kuvittanut taiteilija 
Seppo Polameri.

Ennen kapan kirppuja pai
mentaa kuin yhden tyttölap
sen. (Marttila)

Kuka tahtoo itseään kiitettä
vän, niin vartokoon kuolemaa, 
kuka moitittavan niin men
köön naimisiin. (Vihti)

Rakkaus vetää enemmän kuin 
viisi paria härkiä. (Marttila)

Kaukaa naida pitää, hevonen 
ostaa läheltä. (Koski Tl)

Ei ainoasta pojasta ole kos
kaan kunnon miestä tullut. 
(Somero)

Ei perintö pesää tee, jollei sitä 
pitää osaa. (Somero)

Ei köyhän laina kauas jouda: 
kun tuvassa antaa niin porstu
assa ottaa. (Koski Tl)

Ei raha ole minulle mitään su
kua, hyvin huono tuttavakin. 
(Aura)

Harmittaa kun haukutaan, 
mutta hyvä että mainitaankin. 
(Uskela)

Vie sika Saksaan, tuo sika 
Saksasta, aina sika sikana on. 
(Koski Tl)

Ei kissaa sovi panna makka
ran vahtiin. (Marttila)

Ei ole muuta sivistystä saanut 
kuin rokotuksen. (Mellilä)

Ei pukin tie kaalimaan kautta 
mutkaa tee. (Koski Tl)

Työläs on paljaspäätä tukis
taa. (Koski Tl)

Viäl kerkiit 
jos kiirutta pirät

K oskelaisen kirjoituskilpailuun.
Kirjoitusten vastaanotto päättyy 15. joulukuu

ta. Tuolloin postiin pannut kirjoitukset ehtivät vie
lä mukaan.

Kirjoituksia on tähän mennessä tullut melko vä
hän, niin että Sinulla on vielä erinomaiset mahdol
lisuudet päästä palkinnoille.

Kerrataanpa vielä kilpailumme säännöt:

Koskelaisen
KIRJOITUSKILPAILU

Koskelainen-lehti kutsuu kaikkia nykyisiä ja entisiä koskelaisia 
kirjoituskilpailuun.
Kilpailussa on kaksi sarjaa: 1) suoranaiset kertomukset, muistel
mat ja pakinat sekä 2) runot ja runoelmat.
Kirjoittaa saa sekä yleiskielellä että murteella.
Kirjoitusten pituus saa olla enintään 4 konekirjoitusliuskaa. Kir
joittakaa vain yhdelle puolelle paperia.
Kilpailuaika kestää 15. 12. 1979 saakka. Kirjoitukset lähetetään 
Kosken Tl osuuspankkiin osoite 31500 Koski Tl. Kuoreen mer
kintä Kirjoituskilpailu.
Kirjoittaja voi osallistua korkeintaan kahdella kirjoituksella. Ni
mimerkillä varustettuihin kirjoituksiin on liitettävä kirjekuori, 
jossa on nimimerkin oikea nimi ja osoite.
Kilpailun arvostelulautakunnan muodostavat lehtori Kaija Par
ko, seminologi Veikko Manner, toimittaja Raila Kärri ja toimi
tusjohtaja Urpo Kinnala.
Kirjoituskilpailun tulokset julistetaan vuoden 1980 ensimmäises
sä Koskelaisessa. Palkintoina kummassakin sarjassa jaetaan 500 
markkaa. Molempien sarjojen viisi parasta kirjoitusta palkitaan. 
Koskelainen-lehti varaa oikeuden kirjoitusten julkaisemiseen. 
Kilpailun aiheet ovat:
1. Koskelaisen muotokuva
2. Kylän ensimmäinen auto/traktori/leikkuupuimuri/sähkö

lamppu/ puhelin/radio/televisio
3. Tarvitaanko meillä kylätoimikuntia?
4. Kun koulu loppui, kauppa kuoli ja nuoriso lähti kaupunkiin
5. Koski nuoren näkökulmasta
6. Näin minä Koskea kehittäisin

Tilaa Koskelainen
Koskelainen-lehti on täältä muualle muuttaneel

le koskelaiselle kuin kirje kotoa.
Koskelainen haluaa tulla m yös entisten koske

laisten luo. Ilmoita siis uusi osoitteesi osuuspank
kiin, jotta voimme lähettää lehden Sinulle. K oske
lainen tulee ihan ilmaiseksi.

Ja sukulaiset, tilatkaapa Koskelainen pois kau
punkiin lähteneille lapsillenne tai ystävillenne. K os
kelainen kertoo heille, että vielä sitä Koskellakin 
eletään ja voidaan hyvin.
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urheilutilojaMaata, asuntoja,
Tontteja asuntotuotantoon, palvelutalo vanhuk

sille, urheilukenttä ja jääkiekkokenttä nuorille, pa
rempi puhdistamo jätevesille — siinä Kosken kun
nan suurimpia lähivuosien hankkeita. Vuosille 
1980—84 hyväksytty kuntasuunnitelma rakentuu 
nykyiselle veroäyrin hinnalle 15,5—16 pennille.

— Moni hyvä hanke saattaa 
kuitenkin viivästyä siksi, että 
emme saa sille valtionapua. 
Näin on käynyt mm. urheilu
kentälle. Valtionosuudet ovat 
niin merkittäviä, että niitä 
kannattaa odottaa, huomaut
taa kunnansihteeri O s m o  
K o r h o n e n .

Sosiaalilautakunta on eh
dottanut Koskelle rakennetta
vaksi palvelutalon, johon tulisi 
kahdeksan huoneistoa. Val
tuuston hyväksymässä kunta
suunnitelmassa palvelutaloa 
luvataan harkita haettaessa 
lainaa seuraavalle vanhusten
talolle. Palvelutaloa varten 
suunnitelmassa on ajateltu tar
vittavan 450 000 markkaa 
vuoden 1982 budjettiin. Ta
loon saataisiin tavanomaiset 
asuntolainat, jotka peittäisivät 
kustannuksista noin 60 %.

Kunnalliskodin katto on 
tarkoitus korjata parin vuoden 
kuluttua. Johtokunta esittää 
kotiin myös uutta hoitajan vir
kaa.

Maatalouslomittajaksi ote
taan kaksi kuukausipalkkais
ta henkilöä, mikäli lomitus 
voidaan jakaa niin, että heille 
riittää lomalain mukaista työ
tä kautta vuoden.

Terveydenhuollon palvelui
hin tai kustannuksiin ei lähi
vuosina odoteta muutoksia.

Remontteja 
kouluihin

Koski pyrkii yhdessä Mart
tilan ja Mellilän kanssa perus
tamaan luokkamuotoisen apu
koulun. Tähän tarvittaan kou
luhallituksen lupa. Kiertävä 
erityisopetus olisi järjestettävä 
joka tapauksessa, vaikka apu
koulu saataisiinkin.

Koulurakennukset pyritään 
suunnitelman mukaan pitä
mään kunnossa. Koululauta
kunta esittää remonttia mm. 
Sorvaston ja Talolan ala- 
asteelle. Oppilasvessat tulisi

rakentaa Kankaan, Harmaan 
ja Sorvaston kouluihin. Talo
lan koulu kaipaisi sadekatosta 
ja yläaste palloiluhallia.

Urheilukenttä on tarkoitus 
rakentaa vuoteen 1982 men
nessä. — Kentälle oli rahaa jo 
tämän vuoden budjetissa, mut
ta emme saaneet sille valtiona
pua. Rakentamisen aloitus 
riippuu jatkossakin valtiosta, 
sanoo kunnansihteeri Osmo 
Korhonen.

Urheilukentän paikaksi 
kunta osti viime vuonna maa
ta Arkkilan tilasta yhteiskou
lun takaa. Erikseen rakennet
tava jääkiekkokenttä tulee 
suunnitelmien mukaan ny

kyisen kiekkokaukalon paikal
le. Kesäisin kentällä voisi pela
ta tennistä.

Tontteja, teitä, 
vedenpuhdistamo

— Tonttimaan hankinta on 
tärkeää, sillä kunnalla on enää 
muutamia rakentamattomia 
asuntotontteja, kunnansihteeri 
sanoo. Maiden hankintaan on 
vuosille 1982—84 merkitty yh
teensä 500 000 markkaa.

Kirkonseudun kaava- 
alueella on rakentamatta nyt 
kaikkiaan noin sata omakoti-, 
12 rivitalo- ja 7 kerrostalo

tonttia. Kaava-aluetta tullaan 
laajentamaan länteen ja ete
lään.

Asuntojen tuotantoon kun
tasuunnitelmassa esitetään yh
teensä 1,3 miljoonaa markkaa.

Vuosina 1980—81 keskus
taan rakennetaan jalankulku
ja pyöräteitä.

Vesipiiri vaatii jäteveden
puhdistamon parantamista. 
Nykyisen lammikkopuhdista
mon tehoa olisi tuntuvasti 
lisättävä tai vaihtoehtona ra
kennettava uusi puhdistamo.

Viemäröintiin on laskettu 
tarvittavan noin 240 000 
markkaa siinä vaiheessa, kun 
uusia asuntoalueita otetaan 
käyttöön.

Vesiosakeyhtiö siirret
täneen kunnalle, jolla nyt on 
yhtiössä osake-enemmistö, 
Runkolinjaverkosto on lähes
tulkoon valmis. Vesiasiat siir
tyvät kunnan teknilliselle toi
mistolle jo ensi vuoden alusta.

Sivutoiminen palopäällikön 
virka pyritään toteuttamaan 
Marttilan kanssa yhteisesti. 
Sama mies hoitaisi väestön- 
suojelupäällikön tehtävät.

Äyrihinta 
ei karkaa

Kunnansihteeri Korhonen 
tähdentää suunnitelman ra
kentuvan noin nykyiselle äyrin 
hinnalle. Kuluvan vuoden lo
pullinen äyrinhinta oli 15,5 
penniä. Ensi vuoden ennak- 
koksi on päätetty 16 penniä.

Veroäyrin hinta kohosi jyr- 
kimmin vuosina 1975—77, jol
loin se kipusi pennin vuosi
vauhtia 13:sta 15:een. Viime 
vuonna äyri oli tasan 15 pen
niä.

Verotulojen reaalimäärä 
kohoaa 200 000 markalla vuo
dessa äyrin hinnan ollessa 
15,5 penniä. Verotuksella kun
nan tulee ensi vuonna koota 
noin 6,7 miljoonaa markkaa ja 
suunnitelmakauden lopussa 
1984 noin 7,4 miljoonaa.

Viideksi vuodeksi tehtävää 
kuntasuunnitelmaa tarkiste
taan joka vuosi. Pitävästi 
hankkeet määrätään kunnan 
tulo- ja menoarviossa kullekin 
vuodelle erikseen. Ensi vuoden 
arviosta kunnanvaltuusto 
päättää nyt joulukuussa.

Joulun kellot

Soikaa juhlaisasti joulunkellot kaikkialla 
missä kansat on joulujuhlaa vailla.
Sodat, hävitykset, kauhut jättää saa 
hartain mielin muistain Vapahtajaa.

Kumahdelkaa joulunkellot syvin soinnuin, 
että ihmissydämet täyttyis hyvin mielin.
Että joulunsoinnut kaikuis sydänpohjaan asti.
Kodin lämmön toisi, mielen hartahaksi.

Syttykää jouluvalot jaloon loimuun 
Ja virrensävel yhtyis joulun sointuun.
Herkisty, oi sydän, joulun tullen.
Elon huolet vähene ei surren.

Loista kirkas tähti kaikkiin maailman kolkkiin. 
Valaise oi joulun kirkkaus sydämien soppiin, 
että rauhan ilon viesti vyörys kaikkiin kyliin 
että murheen häivä sammuis joulutuliin.

Tyynny sydän juhlamielin joulun viettoon. 
Seimenlapsi yksin täyttää rauhan kaipuun.
Riennä kansa seimen luokse:
ihmiseksi Jeesus syntyi autuutemme vuoksi

KALLE ALLEN
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„ Metsänomistaja. 
Älä sahaa oksaa, jolla 

istut.
M etsärahat*ovat työsi palkka. Sinä 

määräät, m ihin  pankkiin  ne menevät.
Se on sinun oikeutesi.

O hjaam alla metsärahasi om an paikka
kuntasi osuuspankkiin  varmistat tilasi 
rahoituksen ja turvaat työsi jatkuvuuden.

Tuki maataloudelle
O suuspankki toimii paikallisesti. 

O suuspankkiin  tallettamasi m etsäm arkat 
jäävät tukem aan paikkakunnan hankkeita 
ja turvaam aan to im eentulon yhä useam 
malle m aaseudun asukkaalle. Siksi ei ole 
syytä unohtaa pienenkään panoksen m er
kitystä -  om an paikkakuntasi osuuspan
kissa sillä saadaan suuria aikaan.

Osuuspankissa tunnetaan 
metsäasiat

O ikea tieto turvaa metsärahojesi kas
vun sinun hyödyksesi. K äytä asiantunti- 
joidem m e apua. O suuspankin  asiakkaana 
se on sinulle ilmaista.
★ Myös M TK :n ja Teollisuuden Puu- 

yhdistyksen solmimassa hintasuosituksessa 
on sovittu, että metsänmyyjällä on oikeus 
vapaasti valita pankki, johon metsärahat 
maksetaan.

Metsäasioissa

OSUUSPANKKI-KYLLÄ

Uudet korot
Pankkitalletusten tuotto on jälleen koron 

korottamisen jälkeen kohtuullinen.
1. 11. 1979 lähtien maksamme talletuksille 

korkoa seuraavasti:
36 kk:n verohuojennustili, kokonaistuotto ve-
rohuojennusetu huomioiden 11 ,67%
36 kk:n palkkiotalletustili, tuotto 10,25 %
osallistuu m yös 200—100.000 markan suu
ruisten palkintojen arvontaan 
24 kk:n talletus 8,25 %
12 kk:n talletus 7 ,00%
6 kk:n talletus 5,50 %
Säästötili, käyttötili ja karttuva 
talletustili 4,25 %

Talletukset ja  niiden tuotot ovat verovapai
ta.

Kun talletat osuuspankkiin jollekin edellä 
mainitulle tilille, jäävät rahasi hyödyttämään  
om aa kotipaikkakuntaasi. Esimerkiksi obli
gaatioihin sijoitetut rahat menevät muualle.

Kosken Tl Osuuspankki

Kosken Tl Osuuspankki 
toivottaa kaikille 
asiakkailleen ja  
Koskelaisen lukijoille 
Hyvää Joulua ja  
Onnekasta Uutta Vuotta!

auranenn


