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Karjatalous kannattaa
Sähkökatkoja me eniten pe

lätään. Jos sähkötuuletus kat
keaa, poikasilta loppuu happi. 
Silloin on kiire juosta aukaise
maan ovet, että ilma pääsee 
sisälle.

15 000 broilerikananpoikaa 
ovat O s m o  j a  H e l e n a  
K e s k i t a l o n  yritys Tuima- 
lassa, kasvavan omakotialu
een takana Alitalontietä ajet
taessa. Matalan männikön lai
dassa uuden asuintalon vieres
sä seisoo vihreä tuotantora
kennus.

— Ensimmäiset poikaset 
tuotiin marraskuussa 1971, 
muistaa Helena Keskitalo. 
Tuohon aikaan ei broilerin- 
kasvatuksesta kovinkaan hel
posti saanut tietoa: koko ala 
oli uusi ja  taidot piti hankkia 
kiertämällä kasvattamoissa.

v_

— Omaa yritystä teki kum
minkin mieli ja  kahden vuoden 
tuumailun jälkeen panimme 
toimeksi, aikaisemmin LSO:n 
ostoasiamiehenä työskennellyt 
Osmo Keskitalo kertoo.

Untuvikkoina haudotta- 
mosta saapuvat broilerit liho
vat Keskitalon kanalassa 
41—45 vuorokautta. Aluksi 
niitä ruokitaan runsaasti val
kuaista sisältävällä poikasre- 
hulia. Kaikki rehut ovat val
mista täysrehua, joka on tar
kassa valvonnassa. Automaat
ti huolehtii rehun annostelusta.

— Eniten puuhaa teettää 
vesiastioiden pesu, joka täytyy 
suorittaa joka päivä. Muuten 
ei poikasia juuri häiritäkään. 
Eteisen ikkunoista voi katsoa, 
onko kanalan puolella kaikki 
kunnossa, Helena Keskitalo 
juttelee.

Untuvikot vaativat aluksi 
33 asteen lämmön, mutta kuu
kauden ikäisille riittää 25 as
tetta. Yhden poikaserän kas
vatus kuluttaa noin 5 000 lit
raa lämmitysöljyä. — Aluksi 
öljyä tuppasi menemään 
enemmänkin, mutta nyt olem
me oppineet säätelemään tuu
letuksen paremmin, Keskitalot 
kertovat.

Vaihto kova urakka
Broilerierän vaihto teettää 

ympärivuorokautista työtä, 
sillä eläimet lastataan kahtena 
yönä autokuljetuksiin Tur
kuun. Tällöin tarvitaan avuksi 
vierasta työvoimaa, muutoin 
kanala hoidetaan isäntäparis- 
kunnan voimin.

Vaihdon yhteydessä koko

kanala puhdistetaan ja  desinfi
oidaan huolellisesti. Sitten tuo
daan uusille sahanpuruille taas 
toiset 15 000 piipittäjää.

Keskitalot ovat tyytyväisiä 
broilerien tuottavuuteen. Pe
rusturvan luo varhaisessa vai
heessa rakennettu halli. Sen 
rakennuskustannukset tänään 
olisivat jo  kolminkertaiset 
vuosikymmenen alkuun ver
rattuna.

Entä syödäänkö Keskita
lossa usein broileria?

— Kuka sitä nyt kaverei
taan ilkeäisi paistaa, Helena 
Keskitalo kauhistelee, lisää 
kuitenkin, että aluksi mehevät 
broilerit hyvinkin maistuivat. 
Nyt niitä kannetaan pöytään 
lähinnä vain lastenlasten käy
dessä.

sivulle 2

Broilerit asuvat yhdessä suuressa tilassa. Hallin 82 vesiastiaa on pestävä päivittäin. Tavallisesti puhdistuksen hoitaa Helena, 
tässä kuitenkin Osmo Keskitalo.
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Millä se aika sitten kuluisi?
Jos tässä vain viljelisi vil

jaa, niin millä sitä oikein ai
kansa kuluttaisi? ihmettelee 
H a n n u  T i e n s u u  sika- 
latyömaallaan ja  lapioi soraa 
sementtiin. Kivijalan päälle 
nousee uusi sikala 60 röhkijää 
varten.

Nyt Tiensuun vanhassa si
kalassa viihtyy 35 em akkoa 
porsaineen. Porsaita kasvate
taan 10 viikkoa. Sitten ajaa 
eläinvälityksen kuorma-auto 
pihaan ja  vie ne lihotussika- 
loihin. Kun uusi sikala val
mistuu, ryhtyvät Hannu ja  
A n j a  T i e n s u u  kasvat
tamaan itsekin lihasikoja.

Välillä emakkojen porsimi
nen ruuhkaantuu. Näin kävi 
heinäkuussa, jolloin syntyi 10 
pahnuetta. Synnyttävää 
em akkoa ei tarvitse kätilönä 
vahtia, vaan isäntäperhe val
voo tapahtum aa keittiön tele
visioruudusta.

Oman pellon rehut
Tiensuun 25 peltohehtaa

rista suuri osa tuottaa kauraa 
ja  ohraa emakoiden rehuksi. 
Pikkuporsaat sen sijaan vart
tuvat ostorehulla.

Uusi tuotantorakennus 
maksaa noin puoli miljoonaa 
markkaa. Uskoa yrittämiseen 
siis tarvitaan. Rahoitusta tu
kee osuuspankin laina.

Uuteen sikalaan asenne
taan automaattiset ruokinta- 
laitteet. Täm ä sekä helpottaa 
työtä että torjuu melua. Kym
menien emakkojen rynnistys 
ruokintakaukalolle on mel
koista konserttia, elleivät 
kaikki saa annostaan yhtäai
kaa.

Omien em akkojen  
porsaat

Tiensuussa ei em akkoja os
teta, vaan ne kasvatetaan 
omien kantaemakkojen jälke
läisistä. Oma karju huolehtii 
siitä, että jälkeläisiä karttuu. 
Jonkin verran käytetään 
myös keinosiemennystä. 
Emakko tuottaa vuodessa 
keskimäärin 18 porsasta. Sa
maan pahnueeseen syntyy ta 
vallisesti kymmenkunta vaa
leanpunaista kärsää.

20-kiloisen porsaan hinta 
on noin 300 markkaa. Kym- 
menviikkoinen myyntikuntoi- 
nen porsas painaa noin 27 ki

V asta pu in tik iire itten  p ääty ttyä  päästiin  tosito im in  rak en tam aan . L ap ion  varressa H an n u  T iensuu ja  edessä V eikko, 
O lavi ja  J o u k o  H angas.

loa ja  maksaa vähän alle 350 
markkaa.

Uuteen sikalaan Hannu 
Tiensuu kuitenkin kaavailee 
ostettavaksi alun toistakym
mentä kantaemakkoa.

Lannanlevitys  
valvonnassa

Vaikka ajanmukainen tuu
letettu sikala ei haise, haisee 
pellolle ajettava lietelanta si
täkin kitkerämmin. Käykö le
mu naapurien sieraimiin?

— No, ei ole kuulunut vali
tuksia. Sitä paitsi useat naa
purit ovat kesämökkejä ja  me 
levitämme lantaa talvella lu
men päälle. Paras olisi tietysti 
multausvaunu, joka peittäisi 
sängelle ajettavan lietteen he
ti, H annu Tiensuu sanoo.

Lietteen ajoon tarvitaan ve
sipiirin lupa ja  sellainen Tien
suussa on.

Syksyllä Tiensuun emakot 
muuttavat uuteen sikalaan, 
jo ta  kirvesmiehet O l a v i ,  
V e i k k o  j a J o u k o  
H a n g a s  ovat rakentamas
sa. Yrityksen laajentamis
hankkeissaan A nja ja  Hannu 
Tiensuu katsovat perheen 15- 
vuotiaaseen poikaan Juhaan, 
jolla tuntuu olevan kiinnos
tusta ainakin maatalouden 
koneisiin.

80 vuotta 
maamiesten 
seurassa

K osken Tl M aam iesseura vietti 26— 27. heinäkuu
ta 80-vuotisjuhlaansa. Sen yhteydessä  tehtiin retki 
viidelle karjatilalle. R etkeen  o tti osaa y li 50 karjan
hoidosta  kiinnostunutta .

Tutustum isen kohteina  olivat Kaisa ja  Jaakko  Vä
limaan em akkosikala , A ili ja  M ikko  Raitasen navet
ta, Eero ja  E rkk i N yhän m allip ihatto , Eero Katte- 
luksen sikala sekä Sisko  ja  Jaakko  Virtasen navetta.

Tiloilla oli pa ljon  opiksi ja  esim erkiksi otettavaa. 
Ennen m uuta  se ta rm o kku u s ja  yrittä jyys, jo k a  on 
ko h o tta n u t karjanhoidon tilan m enestyväksi pää- 
tuo tantosuunnaksi.
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Vahva karjatalous 
koskelaisen 
maatalouden perusta

Kosken Tl kunnan elinvoimaisuus vahvana maatalouspi- 
tä jänä perustuu suurelta osalta karjatalouteen.

Öljyn huomattavat hinnankorotukset 1970-luvun puoli
välissä ja  nyt uudelleen vuosikymmenten vaihteessa ovat 
vieneet kannattavuutta  nimenomaan peltoviljelyltä. Öljyn 
hinnankorotukset ovat polttoaineitten, väkilannoitteitten ja 
konekustannusten muodossa siirtyneet välittömästi rasitta
maan viljelyn kannattavuutta . Karjaan perustuva m aata
lous ei ole yhtä herkkää, vaan kustannusten siirtyminen kar
jatalouden rasitteeksi tulee jonkinlaisella viiveellä.

M aataloutta huomattavassa määrin rahoittavana pankki
na Kosken Tl Osuuspankki on jo  pitkään antanut suuren a r
von karjatalouden voimistamista tarkoittaville pyrkimyksil
le. Vuosittain on pyritty rahoittamaan m uutam a (2— 3) kar- 
jatalousinvestointi . Edellytyksenä on pidetty yrittäjän ter
vettä ta loutta, ammattitaitoa, tiettyä omarahoitusosuutta 
sekä vakiintunutta pankkisuhdetta osuuspankkiin.

Kun vuodessa pystytään rahoittamaan m uutam a hanke, 
kymmenessä vuodessa niitä kertyy jo  useita kymmeniä.

Huomattavien karjatalousinvestointien ollessa kysymyk
sessä on suunnitteluun varattava riittävästi aikaa. Rahoitus
suunnittelu on syytä käynnistää samanaikaisesti muun 
suunnittelun kanssa, jo t ta  osuuspankki voi riittävän aikai
sessa vaiheessa varautua hoitamaan oman tehtävänsä.

Maatalouden kustannukset ovat viime vuosina kehitty
neet siten, että karjan merkitys kannattavan maatalousyri
tyksen perustana on lisääntynyt.

Karjatalous on täällä ollut merkittävänä tukena myös 
kolmen edellisen vuoden kato-olosuhteissa. Karjaan perus
tuva maatalous on monipuolisempaa; sille ei katokaan pys
ty aiheuttamaan täydellistä menetystä.

P entti H aapasaloa  ja  Olli M äkita loa  kiinnosti Eero K atteluksen (kesk) val
m istam a lie te lannan lev ittä jä .

Monessa yhteydessä täällä Koskellakin on tullut esille 
karjavaltaisen maatalouden työllistävä vaikutus. Paitsi että 
karja varmistaa maatalouden tuloksen, se antaa myös työtä 
useammalle ja  sehän on tärkeä näkökohta  maatalouspitäjän 
pyrkiessä säilyttämään elinvoimansa itsenäisenä yksikkönä.

Itse 80-vuo tisjuh la  p idettiin  H onkam äessä . P iha lla  ovat ju h la p u h u ja n , 
V arsinais-Suom en m aatalouskeskusken  jo h ta ja n  P ekka  H arism aan  (oik) j u t 
tusille pysähtyneet piiriagrologi Keijo K otita lo , m aanv ilje lijä t M atti V irtanen 
ja  A lpo Y li-L iipola, k u n n a n jo h ta ja  A im o Suikkanen  ja  m aanvilje lijä t Pentti 
T eivonen sekä Ja a k k o  V älim aa.

V_____________________________________________________

Osuuspankissa olemme vakuuttuneita siitä, että on hyö
dyllisempää " laskea”  lehmiä, sonneja, sikoja ja  m uuta kar
jaa  kuin hehtaareita. Karja nostaa sekä viljelijän että mei
dän muitten hyvinvointia, hehtaarit ovat täällä aina viljeltä
vänämme, jos ei omina niin ainakin vuokralla. — U.K.

J u h an i H ö rk k ö  (oik) ja  T erttu  Saari k iittivät m aam iesseuran  hallituksen 
puolesta  Kaisa ja  Jaa k k o  V älim aata  tilansa  esittelystä.
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Kunnanvaltuusto aloitti 1913
Kun kunnall isva ltuusto  

Koskella  v u o n n a  1913 aloitti  
to im in ta nsa ,  valittiin va ltuus
miehet ku nta k o k o u k sessa .  
Yksi k o lm a so sa  valtuutetuista  
vaihtui jo k a  vuos i.  Vaihtuvat  
jäsenet  määrättiin  arpom alla .  
V altuu ston  to im ikausi  kesti 
k o lm e  vuotta .

Näin  kunnall isvaalien  alla 
kurk istam m e ensim m äisen  
valtuuston k o k o u k sen  p ö y tä 
kirjaan:

VVuonna 1913 toukokuun 8 
p:nä alkaen k:lo 5 i.p. pidet
tiin kunnantuvassa Ikkar- 
mäen tilalla Kosken (T.l.) 
kunnan valtuusmiesten (en
simmäinen) kokous. Kokouk
sessa olivat Johannes Nyberg, 
Juho  Ylisarja, Kalle Ali- 
Isotalo, Kustaa VVirtanen- 
Seppä, A.V. Saraja, Albert 
Talonen, F .H . Kaisla, Juho 
Ruokonen, Juho Saari, Oskar 
Tiensuu, Eelis Kesälä, Oskar 
Mäki, August Mälläri, Oskari 
VVäinölä, Kustaa Kivikallio ja  
Magnus Grönfors.  Poissa oli
vat Oskar Puras, joka sairau
den tähden oli estetty, ja  
Heikki Ketonen, joka paikka
kunnalta poismuuttavana ei 
ollut saanut tietoa kokoukses
ta.

Sittenkuin valtuusmies M. 
Grönfors oli ilmoittanut, että 
hän vanhimpana oli ollut vel
vollinen kokoonkutsum aan 
valtuusmiehet, m utta tätä ko
koonkutsumista viivyttänyt 
syystä, ettei kiirellisiä asioita 
ollut ennemmin esitettävänä, 
kehoitti hän kokousta valitse
maan valtuusmiesten puheen
joh ta jaa  ja  varapuheenjohta
jaa. Kun sitten puheenjohta
jaksi oli valittu kar tanono
mistaja Johannes Nyberg ja 
varapuheenjohtajaksi tilano
mistaja Magnus Grönfors,  jo 
ka myös otti kokousten pöy
täkirjat ja  muut sihteerin toi
met vuoden aikana tehtäväk
sensä, ryhdyttiin esityslistalla 
olevia seuraavia asioita käsit
telemään.

1 §
Otettiin keskustelun alai

seksi kysymys: millä tavalla 
valtuusmiehet on kutsuttava 
kokoon vastedes pidettäviin 
kokouksiinsa ja  päätettiin, et

V ____________________________________

tä valtuusmiehille kullekin 
erikseen on annettava tieto 
kokouksen paikasta ja  ajasta 
painetulla kortilla, m utta että 
kunnan ilmoituskaapissa on 
kuulutuksella ilmoitettava 
myöskin asiat, mitkä kokouk
sessa käsitellään. Kutsumus 
kokoukseen on sihteerin lähe
tettävä viikkoa ennen sitä val
tuusmiehille ja  kiireellisissä 
tapauksissa vähintään 3 päi
vää ennen kokousta.

Siitä, onko valtuusmiehillä 
oikeus käsitellä ja  päättää 
myöskin sellaisia asioita, joita 
ei ole esityslistalla ilmoitettu, 
ei päätöstä tehty, vaikka 
useimmat niistä, jo tka  asiasta 
mielipiteensä lausuivat, kat
soivat tällaisen oikeuden ehkä 
monesti tarpeen vaatimaksi.

2 §
Kunnallislautakunnan esi

mies, joka myös oli kokouk
sessa, julkiluki laatimansa 
kertomuksen viime vuoden 
kunnallisesta hallinnosta ja 
toiminnasta, josta asiallisesta 
ja  valaisevasta kertomuksesta 
puheenjohtaja lausui lauta
kunnan esimiehelle kiitokset 
valtuusmiesten puolesta.

3 §
Viime vuoden kunnallisesta 

tilien tarkastuksesta esitettiin 
seuraava til intarkastajien ker
tomus:

Tarkastaessamme Kosken 
T.l. kunnan kunnallisten ra 
hastojen ja  viljavarastojen 
viime vuoden tilejä olemme 
havainneet,  että tilit yleensä 
ovat oikein ja  selvästi tehdyt, 
erät vahvikkeiden mukaan 
kirjoihin viedyt, velkakirjat 
lainvoimaiset ja  takaukset 
vastuukykyiset. Seuraavat 
pienet muistutukset tilien suh
teen kuitenkin muistutetta
koon

1) Koontiluettelossa m aan
teiden talvikunnossapitora- 
haston tileissä tulee tilinteki
jän  hyväksi S. mk. 1:10.

2) Waivaisrahaston tileissä, 
vahvike 25, on vahvikkeessa 
S. mk. 87:— m utta tileissä 
S. mk 130:— joten tilinteki
jän  vahingoksi tulee S. mk 
43:— ja  saman rahaston vah
vikkeessa 54 tulee tilintekijän 
hyväksi 50 pn.

3) Sorvaston koulun tilien

tekijä on omaksi vahingok- 
seen tehnyt 10 pn laskuvir
heen.

4) Sorvaston koulun rahas
tonhoitaja  on kunnan m ää
räämän palkkansa lisäksi las
kenut tilien teosta 2 mk, vaik
ka tilien teko tietenkin kuuluu 
juuri sillä määrätyllä palkalla 
tehtäviin töihin.

Mitä muuten kunnan varo
jen käyttöön yleensä tulee 
emme siinä ole erityistä muis
tuttamisen syytä havainneet. 
Sen nojalla mitä edellä on 
mainittu ehdotamme tiliva- 
pautta kunnallisten rahasto
jen, tilattomain lainakassan 
ja  kirjastojen tilien tekijöille, 
sekä koulujen talouden hoita
jille ehdolla, että edellä olevat 
huomautukset otetaan huo
mioon seuraavissa tileissä.

Koskella T.l. huhtik. 24 
p:nä 1913

Ludv. Närvi
Magnus Grönfors
A.V. Saraja
Muistutusten johdosta il

moitti kunnallislautakunnan 
esimies, että mikäli ne hänen 
laatimiansa tilejä koskevat, 
on hän jo  tehnyt kassakirjas- 
saan oikaisut tämän vuoden 
tilejä varten.

Kysymys tilivapauden 
myöntämisestä päätettiin rat
kaista vasta seuraavassa val
tuusmiesten kokouksessa, sit
tenkuin tilit ovat olleet kun
nallislautakunnan esimiehen 
maisteri J .E . Nurmen luona 
kuntalaisten nähtävissä 14 
päivän aikana siitä päivästä 
lukien, jolloin tämä pöytäkir
ja  julkaistaan seurakunnan 
kirkossa.
4 §

Kun kunnall.  lautakunnan 
esimies pyysi valtuusmiesten 
selitystä siitä, miten kuntako
kouksen hyväksymää ja  Kih
lakunnan oikeuden vahvista
m aa taksaa on vuokralauta
kuntain jäsenille kunnan kas
sasta suoritettaviin palkkioi
hin nähden seurattava, päätti
vät valtuusmiehet vain huo 
m auttaa, että kunnan kassas
ta on vuokralautakuntain j ä 
senille maksettava palkkio ai
noastaan niistä kokouksista 
eli toimituksista, kun voimas
sa oleva maanvuokra-asetus 
siitä maksettavaksi m äärää ei

kä suinkaan kaikista toimi
tuksista, kuten lautakunnan 
esimies ilmoitti tähän asti ta
pahtuneen.

Mitä tulee erittäin vuokra
lautakuntain puheenjohtajien 
palkkoihin pantiin kysymys 
siitä pöydälle seuraavaan ko
koukseen.

5 §
Yliurmaan talon hoitokun

nan puheenjohtaja M. G rön
fors esitti valtuusmiesten har
kittavaksi, mitä on tehtävä ta 
lon vuotavien ja  rikkinäisten 
asfalttihuopakattojen kor jaa
miseksi. Kokous ei siihen kui
tenkaan mitään toiminta
ohjetta antanut,  vaan jätti 
kattojen korjauksen hoito
kunnan oman parhaan ym
märryksen varaan.

6 §
Kunnall. lautakunnan esi

mies esitti kokoukselle Loi
maan, Alastaron ja  Metsä
maan kuntien yhteisen tiente- 
kolohkon puolesta läänin Ku
vernöörille annetun lausun
non Kosken kunnan tekemäs
tä hakemuksesta saada Kos
kelta Mellilän rautatieasemal
le vievä tie yleiseksi maantiek
si, jonka  hakemusta vastusta
van lausunnon johdosta  kun
nall. lautakunnan esimies tie
dusteli valtuusmiesten mieli
pidettä asiassa.

Kokous päätti, että vaadi
tussa selityksessä on to r ju tta 
va lausunnonantajain väitteet 
sekä pyydettävä, että haki
joille annettaisiin tilaisuus 
kihlakunnan oikeudessa Loi
m aan y.m. kuntain käräjillä 
saada todistaa kysymyksessä 
olevan maantien välttämätön 
tarpeellisuus ja  suuri merkitys 
liiketienä rautatielle, joksi se 
huonosta tilastaan huolimatta 
jo  on tullutkin ei ainoastaan 
Kosken kunnan vaan paljon 
laajemmankin m aakunnan 
asukkaille.

7 §
Kun Marttilan kunta on yh

teisen kunnanlääkäripiirin ai
kaansaamiseksi Kosken ja  
Tarvasjoen kuntain kanssa 
päättänyt kuntain suoritetta
vasta lääkärinpalkasta päältä- 
jaon  maksaa 300 mk eikä 500 
mk kuten Kosken kunta m.m. 
on asettanut ehdoksi maini-
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un kunnanlääkäripiirin m uo
dostamista varten, otettiin 
> > symys keskustelun alaiseksi 
mutta ei antanut aihetta mi
hinkään toimenpiteeseen ko
kouksen puolelta.

8 §
Päätettiin hyväksyä kun

nan oppilaskirjastojen joh to 
kunnan tekemä ehdotus, että 
kirjastojen sääntöihin niiden 
7 §:ään tehdään sellainen 
muutos, että kirjastojen tili
vuosi on kalenterivuosi ja  
vuosikokous pidetään tammi- 
tai helmikuussa.

9 §
Hyväksymällä niinikään 

oppilaskirjastojen joh tokun 
nan ehdotuksen päätettiin, et
tä se 20 markan vuotuisen 
apuraha, mikä tähän asti on 
kullekin oppilaskirjastolle 
kunnan varoista annettu, ensi 
vuoden alusta lukien korote
taan 25 mk:aan uusien kirjo
jen ostamista varten, minkä 
lisäksi sitomis- ja  korjauskus
tannukset suoritetaan lasku
jen mukaan.

10 §
Talolan kansakoulun opet

taja, valtuusmies A.V. Saraja 
pyysi, että kunta toimittaisi 
hänelle Israel Hemberg vaina
jan testamentin määräyksen 
mukaan tulevan laitumen 2 
lehmälle Knaapin pientilojen 
mailla taikka, ellei sitä siellä 
voi saada, kunnan omista
massa Ikkarmäen haassa kos
ka hän nim. viime vuosina ei 
ole saanut mainittua palkkae
tua  nauttia, m utta on kuiten
kin sen tarpeessa kesällä jo n 
kun viikon aikana.

Kokous valtuutti kunnallis
lautakunnan luovuttamaan 
Ikkarmäen talon haan laitu- 
meksi opettaja Sarajan leh
mille sekä jätti Talolan kansa
koulun joh tokunnan  huoleksi 
yhteistoimin Knaapin pienti
lojen omistajain kanssa toi
mia niin, että kysymyksessä 
oleva hakam aa tulee mainit
tua tarkoitusta varten aida
tuksi.

11 §
Pöytäkirjan tarkastajiksi 

valittiin paitsi puheenjohtajaa 
opettaja A.V. Saraja ja  
maanviljelijä Kustaa Wirta- 
nen.

Joka  ei tyydy edellä tehdyi- 
hin kuntaa koskeviin pää tök
siin saapi nistä tehdä kirjalli
sen valituksen, joka  ynnä va
lituksen alainen päätös on an
nettava kuvernööriin 30 päi
vän kuluessa luettuna siitä 
päivästä, jolloin tämä pöytä

kirja julkaistaan Kosken seu
rakunnan kirkossa.
Kokouksen puolesta 
Johannes Nyberg

Magnus Grönfors

Tarkastettu ja  hyväksytty 
Koskella T.l. toukok. 16 p:nä 
1913

Kustaa Wirtanen 
A.V. Saraja

Julkaistu Kosken kirkossa 
18/5 1913 Ludv. Närvi

Sanoi
— Ei ennää pääse ku kirk

koon ja  pikkukamariin, jollei 
täält kautta tul, sanoi Sunin 
Kustaa kun kansanhuoltoon 
meni.

— Jaa vieläks ne sit enem
män ruppee? kummasteli 
Syrjälän pappa, kun naapuri 
pojanpojan iän kuullessaan 
lohdutti: Ei se sit viäl kovin

paljon pahhaa pääse teke
mään.

— Velor ja  potkahe, neuvoi 
Urmaan Esko pienenä, kun 
velipoika Jaakko kipristynei
tä nahkasaappaita jalkaan 
yritti.

— Ei se siin näy, ku mää 
oikeen heilun, sanoi Hellqvis- 
tin Marja-Leena pikkulikka
na, kun hameenhelmaan pal
keenkieli tuli.

Metsän-
hoito-
kurssi
vuonna
1927

M arraskuussa  1927 p idettiin  K oskella kaksipäiväiset m e tsänho itoku rss it. A luksi ko k o o n n u ttiin  N uorten tuva lle  kuu le
m aan m etsän h o ita ja  A arne V askelan esitystä. K äy tännön  o p etusta  annettiin  H alikko lan  Ja llin . T a lo lan  Sepän ja  Tolvin 
sekä T u im alan  Jallin  m etsissä.

E turiv issä  vasem m alta  A ugust K naap i. Y rjö  Ja lli, Kalle N ikkilä, m e tsän h o ita ja  V askela, U uno  T am m inen , Eemil 
N ikkilä ja  A arne  V irtanen . Keskirivissä M artti V ähä-K okki, Ju u so  P o sti, Y rjö  V irtanen , E rkk i T am m inen . Seelim  V ir
tanen , T uure  P osti, Ja lm ari Iso-K okki ja  H eikki V ilhonen. T ak an a  V iljo K ittilä , A rvo H elenius-V ilppu ja  H uugo  P ie ti
lä. K uvan o tti 11. 11. 1927 E ino U rm as ja  Koskelaiselle lähe tti Y rjö  V irtanen.

 J

S O T A IN V A L ID IE N  V E L JE S L IIT T O  vietti 18. e lo k u u ta  40-vuo tispäiväänsä. L iiton paikalliset jä senyhdistykset ja  
niiden no in  43 000 jä se n tä  hiljen ty ivät klo 12 kau tta  m aan  k u n n io ittam aan  kaa tu n e itten  aseveljiensä m uistoa. M yös 
K osken so tavam m aisia  ja  heidän om aisiaan  k o k o o n tu i san k arih au d a lle , jo lle  seppeleen laskivat O lavi A lhaisi ja  Olavi 
A ura .
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Tauselan Kärpän suvun vaiheita

Koskelaiseen p a ik kaku n
nan historiasta kirjoitellut  
U rho  Kärppä selvitte lee  tällä  
kertaa taustaa n im im erkil leen  
M a tin po ika .  K aukaa isovihan  
jä lke is is tä  asiakirjoista  hän  
on löytänyt renki Matti An-  
t inpojan  (1705— 1775), jo s ta  
alkaa ketju s it tem m in  T a u se 
lan Kärpän talon asukkais iin .  
K irjo ittajam m e U rh o  Kärppä  
viettää nykyään e läkevuosi-  
aan Helsingissä .

Kirkonkirjoissa ja  muissa 
asiakirjoissa on isonvihan 
vuosina 1713— 21 aukko. So
dan melskeissä ei tietoja pys
tytty kirjoihin viemään. M ut
ta kun asiakirjat sodan loput
tua jälleen alkavat,  esiintyy 
niissä drängen Matts Anders
son, bräckelig eli suomeksi 
renki Matti Antinpoika, vam 
mautunut.  Mikä vam ma ja  
mistä aiheutunut, en tiedä.

Vuonna 1705 syntynyt 
Matti on 1724 renkinä nykyi
sen Tarvasjoen Tuorilan Iso- 
talossa ja  seuraavana vuonna 
Karhulan kylässä talossa, 
jonka  isäntänä on pitäjänrää- 
täli Henrik Henriksson. Oliko 
räätäli sukua Matille, en tie
dä, mutta  Isontalon isäntä sa
noi erään ju tun yhteydessä, 
ettei hän ole sukua Matille ei
kä Matin vaimolle eikä vai
mon ensimmäiselle miehelle. 
Täm ä lausunto on hyvä, sillä 
se sulkee pois joukon ihmisiä 
sukulaisiksi epäiltyjen listal
ta.

Kaksi vuotta renkinä pal
veltuaan Matti saa valtion vi
ran. Hänet m äärätään hevos- 
laitumen vahdiksi Tarvasjoen 
Kolliin. Vahdin tuli suojata 
valtion hevoset susilta ja  kar
huilta sekä kaksijalkaisilta 
anastajilta. Ihmetyttää että 
vammautunut poika saa näin 
vaativan viran.

Matti nai Britan sen jälkeen 
kun käräjillä on pariltakym- 
meneltä todistajalta tiukattu, 
onko Brita leski vaiko ei. Ku
kaan ei tiedä m uuta kuin sen, 
että Britan edellinen mies,

V _____________________________________

ratsusotamies Eerikki, on hä
vinnyt.

Britalla on kaksi tytärtä. 
Matin toimesta syntyy kolmas 
tytär. N äm ä kolme tytärtä 
muuten tulivat kaikki Koskel
le. Ensimmäinen Koivukylän 
Haukan emännäksi, toinen 
sotamies Tam men vaimoksi, 
kolmas Halikkolan Joikin 
emännäksi.

Vuonna 1730 Kollissa syn
tyy Matti Matinpoika. Kum
meina ovat nimismies Brungi 
ja  hänen rouvansa, iäkäs ra t
susotamies Brungilta ja  85 
ikäinen täti Kristiina Brungil
ta. Matti on vain neljä tai viisi 
vuotta hevoslaitumen vahti
na. Sitten hän muuttaa per
heineen Koskelle.

□  □ □

Vuonna 1728 Liipolan isän
tä, ratsuväen luutnantti Carl 
Gustaf  Björkquist kirjoitti 
valituksen, ettei hän pysty vil
jelemään suuria tiluksiaan 
varsinkin kun miestyöväkeä 
ei saa mistään. Luutnantti sa
noo että hänelle kuuluu koko 
Liipolan kylä, Liipolanpyöli, 
koko Tauselan kylä, sekä Pie
tilän talo Halikkolassa.

Tauselasta hän kirjoittaa: 
Kylän ainoa asukas, sotamies 
Lars Foorm an, viljelee pientä 
peltotilkkuaan, muuten kylä 
on autio, pellot kasvavat kuu- 
sentaimia, rakennukset ha
joamassa. Siihen aikaan oli 
taloja kärkkyviä nuoriapareja 
vaikka kuinka paljon. Vam
mautunut Matti ja  lapsia taa
jaan synnyttävä Brita eivät ol
leet mikään ronski nuoripari.  
Mutta niin vain Matille annet
tiin Tauselan Kärppä eli puo
let kylää.

Vuoden 1731 henkikirja sa
noo että Kärppää viljelee 
oman tilansa ohella Liipolan 
luutnantti Björkquist.  Vuosil
ta 1732 ja  1733 ei ole henki
kirjaa. Vuoden 1734 henki
kirjan mukaan Kärpän isän
tänä on Matts Andersson. 
1730 siis syntyi Kollissa Matti 
Matinpoika, seuraava poika 
syntyi Koskella 1734. Kummit

eivät nyt enään ole Brungilta, 
vaan kummeina ovat Liipolan 
isäntäväki, Jä ttälän Pertunta- 
lon ratsutilan isäntäväki, kak
si ratsusotamiestä vaimoineen 
sekä Tauselan ruotusotamies 
Foorman vaimonsa kanssa. 
Pappi tuli Matin kotiin Tau- 
selaan. Brungi tulee kuvaan 
vieläkin. Brungilan kylän pai
men laskutti karjanomistajia 
eläinluvun m ukaan ja  luette
lon lopussa on maininta: Ta
lollisen Matti Kärpän Tause
lasta lypsämättömät mullikat. 
Eikö mullien a jom atka Tau
selasta Brungilaan ollut mel
ko pitkä?

Liipolan ja  Kärpän väki oli 
tullut Koskelle jäädäkseen. 
Luutnantti Björkquist on 
kaikkien nykyisten Liipolain 
esi-isä. Hänen kuoltuaan hä
nen leskensä Maria Eerikinty- 
tär tosin meni uusiin naimi
siin ja  yksi tytärlapsi syntyi 
uudesta avioliitosta, mutta 
Liipola jäi luutnantti Carl 
Gustaf Björkquistin lapsille.

Liipolan ja  Kärpän välillä 
jatkui hyvä yhteistoiminta 
kaksisataa vuotta. Kummeja 
tai todistajia kun tarvittiin, 
talot ovat yhteistoiminnassa. 
Aikaa myöten tuli Tauselaan 
muitakin asukkaita ja  niiden 
muiden asukkaiden oikeusju
tuissa Liipolan ja  Kärpän vä
ki on samaa puolta, uudet 
asukkaat toista puolta. Niin
pä Tauselan Heikkilän isän
tää kiellettiin sulkemasta tie
tä, joka joen eteläpuolitse 
johti Kärpältä Liipolaan ja  si
tä kautta joen ylittävälle sil
lalle.

Kun eräs maanmittari pyysi 
saada kalastella Liipolanjär- 
vessä, Liipolan isäntä antoi 
luvan, jonka  lautamies Kärp
pä vahvisti puumerkillään. 
Matista oli tällä välin tullut 
lautamies, kirkon kuudennus- 
mies, vähän niin kuin eturivin 
isäntä. Sana vammautunut 
häviää kirjoista.

Vuonna 1755 Matti Antin
poika jätti tämän maailman. 
Seuraava isäntä oli Matti M a
tinpoika, joka  syntyi Kollissa

1730 ja  kuoli Koskella 1807. 
Matti Matinpojalla oli kaksi 
vaimoa, molemmat talontyt- 
täriä Marttilasta. Kolmannen 
polven isäntä oli Jaakoppi 
M atinpoika, joka  eli vuosina 
1758— 1842, vaimo Mellilän 
Isosoinan tytär.

□  □ □

Olen tiukannut asiantunti
joilta, miksei löydy mitään 
paperia, jolla luutnantti 
Björkquist olisi luovuttanut 
Kärpän maat Matille. Asian
tuntijat tuumivat että luut
nantin sana on riittänyt. 
Luutnantti on sanonut: Ota 
tuosta maata , mulla on sitä 
liikaa. Henkikirjan tekemi
sessä avusti nimismies Brungi 
ja  hän on pyyhkinyt Kärpän 
kohdalta pois Björkquistin 
nimen ja  kirjoittanut Matin 
nimen tilalle. M uuta ei tarvit
tu.

Arvoitus on vielä se, miksi 
sekä Brungilla että Liipolassa 
oltiin ontuvaa Matti-poikaa 
kohtaan kovin myötämielisiä.

Matin isä kaiken todennä
köisyyden mukaan oli Antti 
Olavinpoika, joka  eli vuosina 
1650— 1729. H än toimi vuosi
kymmeniä ratsusotamiehenä 
ja  sitten isäntänä Uskelassa. 
Matin isoisä ja  siis Antin isä 
kaiken todennäköisyyden 
m ukaan oli Olavi Simonpoi- 
ka, syntynyt vuoden 1620 tie
noilla, kuoli 1692, vuosikym
meniä ratsusotamies. Mistä 
jälkimmäinen oli kotoisin, en 
tiedä, m utta epäilen että hän 
oli Brungilta.

Edelläsanotusta huomaa 
että kuninkaallinen ratsuväki 
laukkaa. Vuosikymmeniä 
Keski-Euroopassa heiluneet 
ratsusotamiehet ryhtyivät 
vanhoilla päivillään maanvil
jelijöiksi, mutta  eivät he ke
huttavia maanviljelijöitä ol
leet. V am m autunutta  Mattia 
tuskin voi epäillä ratsusota- 
mieheksi, sillä 1721 Uuden
kaupungin rauhan solmimi
sen vuotena hän oli vasta 16 
ikäinen.
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Kun koulu loppui, kauppa kuoli ja 
nuoriso lähti kaupunkiin

Koskelle T.l. perustettiin 
ensimmäinen kansakoulu 
vuonna 1875 ja  Somerolle 
1882. Syrjäkylä Palojoki sai 
oman koulunsa 1926. Näin 
kertoo asiakirja: "L okakuun  
16. p:nä 1922 tehdyn piirija
kosuunnitelman m ukaan oli 
Vilukselan Palojoen kulmalle 
rakennettava supistettu koulu 
1929 yhdessä Kosken (T.l.) 
kunnan kanssa. M utta  kun 
koulun tarve oli suuri, päätet
tiin helmikuun 6 p:nä 1925, 
että Palojoen koulu rakenne
taan vesikattoon jo  samana 
vuonna ja  valmistetaan seu- 
raavaan syksyyn. Koulura
kennuksia varten ostettiin en
tisen Moision torpan huoneet 
Ypäjältä ja  ne kuljetettiin tal- 
koolla koulun tontille, jonka  
olivat lahjoittaneet E v e r t  
j a R a u h a  P a l o j o k i .  
Koulu valmistui suunnitel-

I man mukaan ja  vihittiin ta r 
koitukseensa syyskuun 19 
p:nä 1926.

Koulun opettajana toimi 
1926— 1930 opettajatar T o i 
n i  I l m a  E l i s a b e t  
P a h 1 a m a (ent. Frang). 
Sen jälkeen valittiin virkaan 
opettajatar A l l i  S i i r i  
P i e t i l ä  Ypäjältä .”

Näin alkoi kahden kunnan 
yhteisesti omistama Palojoen 
koulu toimia, ja  oppilaita oli 
yli 40. Koulu tuli toimimaan 
1— 2 -opettajaisena. Heistä 
pidettiin alusta lähtien hyvää 
huolta. Puut,  perunat ym. 
tarpeellinen vietiin koululle, 
ja  kun opettajat eivät enää 
myöhemmin pitäneet lehmiä, 
löytyi maitotinkipaikka lähi- 
naapuristosta.

Koulusta tuli kyläläisten 
kulttuuritoimintojen keskus 
ja  opettajista harrastustoi
minnan vetäjiä. Monen m o
net joulu- ja  äitienpäiväjuhlat 
järjestettiin koulun tiloissa. 
Opiskeltiin opintokerhoissa, 
harrastettiin innokkaasti sekä 
kuorolaulua että -lausuntaa 
ja  järjestettiin ohjelmallisia il
tamia. Näytelmät, runot ja  
laulut esitettiin oman kylän 
väelle ja  kauempaakin tulleil
le.

Uusi maantie valmistui 
vuonna 1938, alettiin suunni
tella kauppaa Palojoenkul-

V ____________________________________

Palojoen kansakoulu  1933: edestä vas. A une Lehti, Helvi V aha, Sylvi M äntynen, A une R an tala , Veera L ehtisaari, 
E ira Seppälä, A une Suom inen. Toinen rivi: Eeva Seppälä, Jenny H onkasalo , M aire L ehtisaari, Taim i Suom inen, Salli 
A hola, Fanni Tulonen. K olm as rivi: L auri Tam m inen, O lavi H onkasalo , A ntti Tulonen, K aino  K ärri, Viljo Lehti, K aino 
Tiensuu. Seisom assa: Sirkka Juuri, Esteri K ulo, Jenny V ainio, Toivo K ärri, Ilm ari M äkiseppälä, Heikki T iensuu, Kalevi 
K ärri, A rvo  Tam m inen, ope tta ja  Siiri Pietilä, Veera A lander ja  Jenny Vainio.

Palojoen alakoulu syksyllä 1961, jolloin ensim mäiselle luokalle ei tullut yh tään  oppilasta. E turivissä edestä Seppo 
L intuvuori, R itva Jokela, T a rja  H uttunen, R aino  M u rto ja  A nssi Lehtisaari. Toisessa rivissä R isto  L aurila, Eila Seppälä, 
E sko K attelus, Jukka K ärkäs, Raila K ärri j a  H enry  T ikka. T akana  opetta ja  Teesi Järvinen. Luokkia IV —V II opetti A a r
ne Pelto toisessa luokkahuoneessa.
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Kun koulu.

malle. Kaupan mahdollisuuk
sia kokeiltiin ensin, ja  Mus
tanojan  salissa V a a 1 a s- 
v u o r e n  E i l a  myi suo
laa, sokeria, hiivaa, hevosen
kenkiä ja  m uuta tarpeellista 
elokuusta 1939 lähtien. Hevo
silla tuotiin tavaraa, ja  puhe
linkin hankittiin yhteydenpi
toa varten.

Koulun lähistölle naapuri
tontille päätettiin perustaa 
Osuusliike Mellilän— Kosken 
Palojoen myymälä. Omaa 
toimitaloa alettiin rakentaa, 
ja  ammattimiehiä tuli N aan
talista ja  Turusta asti.

Elettiin sota-aikaa, mutta 
kauppa ja  kaupanhoitajan 
asunto valmistuivat vuonna 
1942. Vako oli valmis palvele
maan niissä puitteissa, mitkä 
olosuhteet sallivat. Monet ky
läläisistä ovat muistelleet 
O s t e n i n  S y l v i n  ai
kaa. Vaikeuksia silti riitti, 
kun autoja ei ollut aina saata
villa tavaroiden kuljetukseen, 
ja  niin sai naapurin Jeppe- 
hevonen tehdä m onta reissua 
Tuimalaan.

Sotavuodet päättyivät,  rau
ha palasi myös syrjäkylään ja  
metsäkulmalle. Toiminta el
pyi kylällä, siirtoväki toi 
oman lisänsä. Yksityiskaup- 
pakin aloitti toimintansa.

Mutta 1960-luku käänsi 
suunnan niin Palojoenkul- 
malla kuin muuallakin m aa
seutukylissä. Elinkeinoraken
teen suuri murros m aatalous
valtaisesta yhteiskunnasta 
teollisuus- ja  palveluelinkei- 
novaltaiseksi muutti myös 
Palojoen kyläkuvaa. Alkoi 
m aaltamuutto, osittain myös 
m aastamuutto. Osa nuorista 
suuntasi kaupunkiin opintiel

le, osa työnhakuun. Yksityis- 
kauppa sulki ovensa. Sitten 
toukokuussa 1966 lopetti Va- 
kon osuuskauppa. Kaupan
hoitaja muutti pois. Talo tyh
jeni. Sorvaston kyläkauppaa 
suositeltiin palojoenkulmalai- 
sille, m utta moni heistä osti 
auton ja  ajaa hurautti ” Nap- 
salan kaupunkiin”  asti ostok
sille. Myös Sorvaston kylä
kauppa tuli kuolemaan aika
naan.

Toukokuussa 1966 saapui 
kansakoulujentarkastaja P a 
lojoen koululle A a r n e  
P e l l o n  j a T e e s i  J ä r 
v i s e n  koulupitoa seuraa
maan. Koulussa oli aherta
massa 24 oppilasta, ja  asetuk
sen mukaan olisi tarvittu 25 
oppilasta, jo t ta  koulunpitoa 
olisi voitu ja tkaa .  Kuitenkin 
kolme vuotta olisi vielä voitu 
koulua ylläpitää, jos ns. hy
vää tahtoa olisi ollut pää tök
siä tekevillä. Someron Viluk- 
selan ja  Isoniityn kouluille tu 
li sama kohtalo. Palojoen 
koulusta somerolaiset lapset 
päätettiin siirtää Pitkäniityn 
kouluun ja  koskelaiset lapset 
Sorvaston kouluun.

Vuosi 1966 hiljensi kaupan 
ja  koulun. Tänä päivänä rik
kinäiset ikkunaruudut kerto
vat omalla tavallaan suuresta 
muutoksesta, jonka  kokivat 
palojoenkulmalaiset,  kuten 
monet muut maaseutupaikka- 
kuntien syrjäkulmilla asuvat. 
Vastakunnostetut ja  -laajen
netut,  m utta m uutam an vuo
den käytön jälkeen tyhjille 
jääneet rakennukset kielivät 
siitä lyhytjänteisyydestä, mil
lä päätöksentekijät suh tau tu
vat kyläläisten toivomuksiin 
sekä henkisen että taloudelli
sen vireyden ylläpitämiseksi.

HELY NURM INEN 
(s. Mattila)

Kun kiitit kumminkin
K orpelan  M atti R uonasta  meni 

K osken kartan o n  kon tto riin  j a  kysyi 
k artanon  herra  Johannes N ybergil- 
tä:

— Saisinks m ää  te itilt kuorm an  
pahnoi?

— Kyl sää  niit vaan saat. M ää  tu 
len itte an tam aan .

M entiin tappurim akasiin iin  ja  
M atti teki kuorm an. K un  se oli saatu 
valmiiksi ja  ulos m akasiin ista , kiipesi 
M atti kuorm an päälle, nosti karvala- 
k in reuhkaansa  ja  sanoi:

— H yväst nyt sit vaan  ja  paljon 
kiitoksii pahnoist.

— M aksa j a  ennenkos menet.

— En m ää  n iit o s taa  pyytänyk- 
kän. M ää kysyin, saisinks m ää teitilt 
pahnoi j a  tei lupasitte.

— N o  niin. M en nyt sit -kele, kun 
k iitit kum m inkin.

K un N yberg m yöhem m in kertoi 
tap au sta  muille, hän lisäsi:

— Se p iru  teki viäl niin suuren 
kuorm ankin , et meitil kolmel, M atin 
hevosluuskal, M atil j a  m inul, oli kova 
työ  ennen kun mei saatiin  se kuorm a 
k iskottuu  siält tappurim akasiin ist 
pois. M ääk in  lykkäsin  sitä  kuorm aa 
niin helvetin taval, e t silm ät m einas 
pullistuu päästä .

T O IV O -T A P A N I

Kyllä.
Tottahan toki 

meillä on 
;ortti!
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