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Toim ittaja : Ra i l a  K a r r i  Vastaava: U r p o  K i n n a l a

Liparimajan veranta odottaa uutta leirikesää.Kerhoissa ja pyhäkoulussa seurakunta tarjoaa toimintaa ihan 
nuorillekin jäsenilleen.

Seurakuntatalossa tapahtuu

Seurakuntatalo on ahkeras
sa käytössä kautta vuoden. 
Kiireisimmät ajat ovat vahti
mestari Laila Virrasojan mu
kaan kevät ja  syksy. Vuonna 
1979 pidettiin seurakuntata
lossa kaikkiaan 213 erilaista 
tilaisuutta. Lisäksi talon ovet 
ovat avoinna aina jum alan
palveluksen aikana, jolloin 
mm. yleisöpuhelin ja  wc:t ovat 
kirkossa kävijöiden käytössä.

Seurakuntatalon monet ti
laisuudet koostuvat tällaisista 
toimintamuodoista: 

lauluharjoitukset:
kirkkokuoro 34

V

mieskuoro 29
lapsikuoro 

— Siionin kanteleen laulu-
15

hetki 7
— syntymäpäivät 10
— hautajaiset 15
— vanhusten tilaisuudet 10
— nuorten tilaisuudet 5
— lasten tilaisuudet 7
— lähetystyö 8
— diakoniatyö 5
— kirkkokahvit ym. kahvi

tukset 
— erilaiset nimikko-

13

tapahtum at 6
— kokoukset 38

Liparimaja
Vuonna 1979 valmistui seu

rakunnalle uusi hirsinen leiri- 
rakennus Liipolanjärven ran
taan. Rakennuskustannukset 
olivat vuoden vaihteessa 
145 000 mk. Rakennuksen 
piirsi M atti Mikkola. Siihen 
kuuluu tupa, keittiö, toimisto

huone, saunatilat ja  terassi, 
kerrosalaa on yhteensä 91 m 2 
ja  tilavuutta 290 m3 .

Lääninrovasti Mikko Pauk
ku vihki leirirakennuksen 
käyttöön 14. 10. 79 ja  samalla 
julkistettiin nimikilpailun tu
loksena rakennukselle Raili 
Savelan keksimä nimi Lipari
maja. Nimi muodostuu 
sanoista: "Laupias Isä Pelas
taja, Anna Rauha Ihmisille.”

SEURAKUNTA
ESITTÄYTYY

sivuilla 1—6
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Kirkko
neuvostolla 
on monta 
tehtävää
Kirkkoneuvoston tehtävät
•  olla seurakunnan hengel

lisen työn ja  muun toimin
nan yleisessä johdossa sekä 
muutoin edistää seurakun
nan tarkoituksen toteutu
mista,

•  päättää kirkolliskokouk
sen hyväksymien kirkollis
ten kirjojen käyttöön otta
misesta,

•  tehdä kirkkovaltuustolle 
seurakuntaelämän edistä
miseksi tarpeellisiksi katso
miaan esityksiä

•  huolehtia seurakunnan 
yleisestä hallinnosta sekä 
hoitaa seurakunnan talout
ta  ja  omaisuutta,

•  edustaa seurakuntaa ja  
käyttää sen puhevaltaa tuo
mioistuimissa ja  viran
omaisissa sekä tehdä sen 
puolesta sopimukset ja  
muut oikeustoimet,

•  valmistella kirkonkokouk
sessa ja  kirkkovaltuustos
sa esille tulevat asiat

•  panna täytäntöön kirkko
valtuuston päätökset,

•  valvoa jaostojensa ja  alais
tensa lauta- ja  johtokun
tien sekä asettamiensa toi
mikuntien toimintaa,

•  toim ittaa kirkkoneuvostol
le kuuluvat vaalit ja

Kirkkoneuvosto. Edessä vasemmalta Kaarina Vapaavuori, Irja Uusitalo, Riitta A. L äh tijä  Elvi 
Heikkilä. Takana Oiva Petrimäki, M arkku Jalli (kirkkovaltuuston puheenjohtaja), Seppo Pak
kanen (varapuheenjohtaja), Esko Uotila, Hannu Tiensuu ja  kirkkoherra Eino Lehtisaari (puheen
johtaja).

•  suorittaa ne muut tehtävät, 
jo tka sille Kirkkolaissa ja  
ohjesäännössä uskotaan. 
Edellämainitut lukuisat teh

tävät ovat kirkkolain jäsentä- 
mät ja  edellyttämät. Tehtäviä 
voidaan katsoa myös lähem
pää seurakuntalaista — luot- 
tamusmiessektorilta. K irkko
neuvoston jäsen toimii eri- 
koispaikalla, hän on itse seu
rakuntalainen, päättäjä ja  to
teuttaja. Seurakuntalaiset aset
tavat tietysti henkilökohtaiset

edellytykset luottamusmiehil- 
leen — kristillisen elämänase- 
teen ja  myöteisen suhtautu
misen seurakuntatyöhön.

Kirkkoneuvoston jäsen on 
välittäjä: Seurakuntalaiset voi
vat hänen kauttaan vaikuttaa 
ja  tuoda esille asioitaan ja  
mielipiteitään seurakunta
työstä suoraan päättäville eli
mille. Toteuttaja hän on omal
la esimerkillään ja  kristillisel

lä harrastuksellaan. K irkko
neuvoston jäsenille on uskottu 
tärkeä tehtävä seurakunnan 
hengellisen elämän johdossa, 
sen ylläpitämiseksi ja  kehittä
miseksi. "Totuuden Henki 
johda sinä meitä etsiessämme 
valkeuden teitä, työtämme oh
jaa, meitä älä heitä, tietomme 
siunaa” .

RIITTA A. LAHTI

Hautausmaa laajenee

Seurakunnan taloudesta
Seurakunnan varojen käyt

töä varten kirkkovaltuusto hy
väksyy vuosittain talousarvi
on. Vuoden 1980 talousarvion 
loppusumma on 683 000 mk.

Hautainhoitorahaston ta
lousarvion loppusumma on 
32 000 mk. Veroilla kerättävä 
määrä on 525 000 mk. Vero
äyrin hinta on 1,5 penniä.

Viimeiset tilinpäätöstiedot 
ovat vuodelta 1979, jonka lo
pussa varoja oli eri pankkiti
leillä 251 668 mk, hautainhoi
torahaston varoja 35 310 mk, 
sankarihautainhoitorahaston 
varoja 4 824 ja  kolehtirahas- 
tojen varoja 21 955 mk.

Seurakunta omistaa kirkon, 
seurakuntatalon, vanhan seu

rakuntakodin, pappilan, van
han kanttorilan, hautausm aan 
tapuleineen, leirirannan raken
nuksineen, metsää 8,9 ha, vil
jelysm aata n. 4 ha ja  erilaista 
irtaimistoa. Hautainhoitora- 
hasto omistaa huoneiston As. 
Oy. Kirkkopuistosta.

Seurakunnan tulot muodos
tuvat pääosaltaan vuosittain 
kannettavasta kirkollisverosta 
(v. 1979 576 200 mk) ja  
pieneltä osaltaan seurakunnan 
perimistä maksuista esim. seu
rakuntatalon ja  leirimajan 
vuokrista, haudankaivuumak- 
suista, asuntojen vuokrista ja 
korkotuloista.

RIITTA A. LAHTI

Hautausmaalla on menossa 
laajennus. Tämän vuoden ai
kana on salaojitettu uutta alu
etta, johon tulee noin 640 hau
tapaikkaa. Kaiken kaikkiaan 
hautausmaalle saadaan lähi
vuosina noin 1 050 uutta hau- 
tasijaa.

Kosken hautausmaa maini
taan asiakirjoissa ensi kerran 
vuonna 1647, jolloin Kosken 
kappeli kuului Marttilan emä- 
seurakuntaan. Ensimmäinen 
hautaus on kirkon tilikirjojen 
mukaan tehty 16. toukokuuta 
1847. Luultavaa on, ettei sil
loin ollut tapana tehdä hauta
paikoista tarkkoja merkintöjä 
kirjoihin, joten tämän kum
mempaa arkistoa niistä tuskin 
on olemassa.

Vanhimmat hautausmaalla 
nyt nähtävät muistomerkit 
ovat 1800-luvun loppupuolel

ta kuten Israel Hembergin 
muistomerkki vuodelta 1877 
sekä eräät muut rautaristit. 
Hautausmaata on vuosien 
saatossa jouduttu laajenta
maan useitakin kertoja. Vii
meisin laajennus suoritettiin 
1947—48, jolloin hautasijojen 
määräksi tuli kaikkiaan 2 518. 
Tämä käsittää uuden ja  van
han hautausmaan osan sekä 
110 sankarihautaa.

Lopuksi haluaisin antaa kii
toksen kaikille koskelaisille 
siitä, että he muistavat rakkai
ta omaisiaan vaalimalla malli
kelpoisesti heidän viimeistä le
posijaansa. Tämä edesmen
neisiin kohdistuva lämpö hui- [ 
pentuu jouluaattona, jolloin 
hautausmaa on omaisten ja 
seurakunnan kynttilöillä va- i 
laistu laidasta laitaan.

TOUKO RAU H ALA  | 
_____________________
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kaapu, ja kädessään hän piti piispansauvaa. Sauvan koukku- 
päässä olin näkevinäni pieniä lehdensilmuja. Ehkä ne muis
tu ttava t siinä Aaronin viheriöivästä sauvasta ja siitä että Jee
suksessa Kristuksessa on kevään lupaus. Piispansauva on 
Jumalan kansalle rakasta esineistöä.

Oheisessa kuvassa on piispansauvan koukkupää, ei tosin 
Koskella nähty. Tämä on ranskalainen ja niinkin vanha kuin 
1200-luvulta. Meitä kiinnostaa tällä kerralla erityisesti siinä 
esiintyvä aihe. Tarkkasilmäinen lukija havaitsee sauvassa va
semmalla neitsyt Marian ja oikealla puolen enkelihahmon. 
Aivan oikein! Siinä valm istellaan joulujuhlan saapumista ih
miskunnalle. Piispansauvan kuva-aihe on kirjoitettuna Raa
matussa tällä tavoin:

"Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jum ala lä
h e tti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka n im i 
on Nasaret, neitsyen tykö, joka  o li k ih la ttu  Joosef n i
m iselle miehelle Daavidin suvusta; ja  neitsyen n im i 
o li Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli 
sanoi: 'Terve, arm oitettu: Herra olkoon sinun kanssa
si. ' M u tta  hän häm m ästyi suuresti s iitä puheesta ja  
m ietti, m itä  tämä tervehdys m ahto i tarkoittaa. N iin  
enkeli sanoi hänelle: 'Älä pelkää, M aria; sillä sinä 
olet saanut armon Jum alan edessä. Ja katso, sinä 
tu le t raskaaksi ja  synnytät pojan, ja  sinun on annet
tava hänelle n im i JEESUS.'"

Suomen piispallinen kirkko valm istautuu jälleen jouluun. 
Moniin sydämiin puhkeaa juhla. Jumala koskettaa kotejam
me rakkaasti paimensauvan välityksellä. Murheittenkin kes
kellä saa tuntea iloa, jota Jumala kansalleen jakaa. Jouluvirsi 
soi kiitollisissa mielissä:

JOULUA KOHTI
Lokakuun 22. päivänä Jumalan kansa Koskella sai piispal

lisen siunauksen. Sen antoi kirkon alttarilla seissyt arkkipiis
pamme Mikko Juva. Kuinka arvokas hetki, iäisyyden koske
tus ajan lapsiin. Esipaimenella oli päällään kaunis asu: kuori-

"Kaikki kansat riemuitkaa, Lapsosesta laulakaa, 
jou luv irttä  veisatkaa!
On Jeesus-lapsi helmassa Marian.
Gabrielin ennustus on täytetty.
Eijaa, e ijaa! Herra m eitä armahti, 
taivas meille aukeni. Halle lu ja!
Tyydy p ilttiin  pienoisehen, Jeesuksehen, yksin vaan. 
Toista turvaa et sä löydä milloinkaan.
Vaimon siemen siunattu, Immanuel, 
synty i n iinkuin ilm o itt i jo  Gabriel."

RIEMULLISTA JOULUA! 

EINO LEHTISAARI

Seurakuntakodissa kokoon
tuvat erilaiset piirit laulamaan, 
keskustelemaan ja hiljenty
mään Sanan ääressä.
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Kosken seurakunnan dia
koniatyöllä on vuosikymme
nien perinteet. Perinteisiin pi
täytyminen ei aina ole paikal
laan. Turvallisuutta ne olemas
saolollaan kuitenkin luovat.

Puhuttaessa diakoniatyön 
perinteistä on siinä tietty kah
tiajakoisuus: Työn tulisi men
nä eteenpäin, edistyä. Perintei
siin pitäytyminen on usein 
taantuneisuutta. M utta niin 
kuin Varsinais-Suomen pellot 
ovat viljavia, on varsinaissuo
malainen henkiseltä olemuk
seltaan hedelmällisesti diako- 
niamielinen. Tuon diakonia- 
mielisyyden ei suinkaan aina 
tarvitse olla mittavia tekoja, 
vaan ystävältä ystävälle, vie
raalta vieraalle välittyvää sy
dämen diakoniaa. Se voi nä
kyä vain pieninä tekoina, mut
ta sitä enemmän se tuo turvat
tomuuteen elämisen iloa ja  
mielekkyyttä. Lämmin sana, 
jossa on mukana sydämen vä
littömyyttä, on enemmän kuin 
juhlapuheet ja  on näin oikeata 
diakoniamielisyyttä.

Tällaisessa diakoniamieli- 
sessä auttavaisessa yhteisössä 
on hyvä olla diakoniatyönte
kijänä. Seurakunnan diakonia
työhön kuuluvat oleellisesti 
erilaiset piirit kuten diakonia-, 
raamattu- ja  vanhustenpiirit.

KULTAISEN  
IÄN KERHO

Koskella kultaisen iän ker
ho on säännöllisesti kokoontu
va piiri, joka monikymmenlu- 
kuisena kokoontuu seurakun
tatalossa. Kerho on läheinen 
yhteisö sen jäsenille. Sinne tul
laan tapaam aan toisiaan, vir
kistymään toinen toistensa 
seurasta ja  mikä tärkeintä, 
saamaan voimaa sanan ja  sä
velten kautta arkielämän kil
voitukseen.

Kerhossa vierailee vuosit
tain useita eri alan edustajia. 
Lisäksi saa kerho naapuriseu- 
rakunnista kerhoja vieraak
seen ja  itse myös vierailemme 
ja  käymme retkillä eri kohteis
sa.

DIAKONIATYÖ ON 
LÄHELLÄ IHMISTÄ

RAAMATTUPIIRI
Raam attupiiri pyrkii myös 

olemaan yksinäisen kilvoitteli
jan ja  uskon asioita kyselevän 
kokoontumispaikka. Sanaa 
yhteisesti tutkimalla sydämen
sä köyhyydessä, oman osaa
m attomuutensa tunnossa huo
kaava ihminen saa kokea het
kittäin Taivaan Isän mittaa-

Kultaisen iän kerho kutsuu päivätyönsä jo  tehneitä koskelaisia lepäämään ja  virkistymään yh
dessä.

m atonta rakkautta. Tästä 
myös itseäni hoitavasta raa- 
m attupiiristä olen erityiseti 
iloinnut täällä Koskella.

Pyhäkoulutyö on myös sy
däntäni lähellä. Työskentele
minen toisten pyhäkoulun
opettajien kanssa lasten paris
sa on antoisaa ja  avartavaa.

Työni muissa kuin mainit
semissani piireissä on paljolti 
vain mukana olemista. Var
sinaisesti koen työni ensisi
jaisesti henkilökohtaisina kon
takteina. Tunnen olevan niitä 
niin sanottuja vanhan polven 
sisaria. Nykyajan vaativassa 
ja  joka taholta haasteita tuo
vassa yhteiskunnassa tunnen 
kipeästi oman rajallisuuteni. 
M utta samalla myös koen 
minua armollisesti kohtaavan 
Jumalan. Hän, joka ei kutsu
mustansa ja  armolahjojansa 
kadu, osoittaa tilaisuuden, jos
sa voi kohdata lähimmäisen

Nuoret harrastavat kirkkomusiikkia sekä kuo
rossa että nokkahuiluorkesterissa. Kumpaakin oh
jaa  kanttoriurkuri Kalevi Lahti (selin pianon ää
ressä).

lähimmäisenä. Ja  tästä iloitsen 
tänä päivänä työssäni täällä 
Koskella.

Jokaisen meistä tulisi pyr
kiä olemaan todistuksena Jee
suksen rakkaudesta. Siltä poh
jalta me olemme kaikki yhdes
sä rakentamassa diakoniamie-

listä seurakuntaa, jossa pääsee 
toteutumaan Jeesuksen sana: 
”Siitä kaikki tuntevat teidät 
minun opetuslapsikseni, että 
teillä on keskinäinen rak
kaus.”

HELVI HARM AA
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Jumalanpalvelusmusiikki 
— julistusta, ylitystä, luomistyötä

Kirkko- tai hengellistä mu
siikkia saamme kuulla erittäin 
monenlaisissa tilanteissa ja  ti
laisuuksissa. Sitä välittävät ra
dio, televisio, levyt ja  kasetit. 
Seurakuntien hartaustilai
suuksissa, seuroissa ja  ko
kouksissa sekä jumalanpalve
luksissa saamme siihen itsekin 
osallistua, samoin kirkollisissa 
toimituksissa, häissä, hauta
jaisissa ja  kastejuhlissa. Hen
gellinen musiikki ei ole har
vinaista myöskään kodeissa 
syntymä- ja  nimipäivää vietet
täessä. Myös hengellisen mu
siikin konserttitilaisuudet 
näyttävät saavan yhä kasva
van kuuntelijajoukon.

Jumalanpalvelus on tärkein 
seurakunnan kokoontumis- 
muodoista. Siihen liittyy lä
hinnä neljän laatuista musiik
kia: virsilaulua, liturgista lau
lua, kuorolaulua (silloin kun 
kuoro on paikalla) ja  urkumu
siikkia.

VIRSI ON  
SUOSIOSSA

Jumalanpalveluksessa käy
tettävästä musiikista haluan 
ottaa esille ehkä kaikkein tär
keimmän, virsilaulun. Suoma
lainen virsitutkija Aarni Voi
pio on määritellyt virren seu
raavasti: ”Virsi on uskonnol
linen laulu, jo ta  kristityt laula
vat jumalanpalveluksissaan ja

muissa hartaustilaisuuksis
saan sekä pyhissä toim ituk
sissaan ja  myös yksinään hen
gelliseksi rakennuksekseen” .

Yllättävää tai ei, virren
veisuu on Suomen kesäjuhlien 
suosituin ohjelmanumero. Vir
si on tutkijain mielestä yksi in
himillisen kulttuurin ylittä
mättömiä huippusaavutuksia. 
Samalla se on kirkon työn kes
keinen väline. Virsikirja on ol
lut Suomen ahkerimmin käy
tetty kirja. Veisuutaito ei siis 
ole toissijainen kansallisen 
kulttuurin kannaltakaan.

Nuorten keskuudessa vir
siin suhtaudutaan usein mel
ko penseästi. M utta nuorten 
hengellisen musiikin pioneerei- 
hin kuulunut pastori, kantto
ri-urkuri Matti Kolehmainen 
sanoo, että nuorten mielen
kiinto on kääntym ässä klassil
liseen hengelliseen musiikkiin. 
Ihmiset alkavat pitää virsistä 
sitä enemmän, mitä enemmän 
he niitä veisaavat.

En malta olla mainitsemat
ta  tässä erästä pientä seikkaa 
virrestä, jonka on lausunut 
piispa Paavo Kortekangas 
eräässä puheessaan. Hän 
sanoo näin: ”Virsi ei koskaan 
saisi olla jonkinlainen välipala, 
joka otetaan puheiden keskelle 
piristykseksi. Muistan, miten 
kerran olin tilaisuudessa, jossa 
kansa viipyi pitkään kahvi

tarjoilun ääressä eikä sitä tah
dottu saada kolle varsinaista 
tilaisuutta alkamaan. Silloin 
muuan meistä paikalla olleista 
papeista ehdotti: ”Jospa vei- 
saisimme virren; ehkäpä ih
miset sen aikana kokoontu
vat.” Siihen kuului kuitenkin 
maallikon jyrisevä vastalause: 
”Ei virsi ole mikään hälise
vien ihmisten kokoaja. Aivan 
yhtä hyvin voisi joku teistä 
papeista mennä puhumaan; 
jospa ihmiset sen puheen ai
kana vähitellen kokoontuisi
vat, että voitaisiin aloittaa 
veisuu” . Se oli terveellinen 
muistutus siitä, m itä virsi on 
ja  mitä se ei ole. Tähän elellä- 
mainittuun tilanteeseen me 
kirkkomuusikot törmäämme 
hyvin useasti.

Liturginen laulu on papin ja  
seurakunnan vuorolaulua. Li
turgia =  jumalanpalvelus ja  li
turgi =  jumalanpalveluksen 
johtaja. Liturgisessa laulussa 
käytetään nykyään kahta eri
laista messusävelmistöä: I ja  
II messusävelmistöä. Messu
jen käytöstä on Kirkon mu- 
siikkitoimikunnan messujaos- 
to antanut suositteen, jonka 
mukaan niiden valinta tapah
tukoon kirkkovuoden aikojen 
mukaisesti niin, että II messua 
käytetään juhlamessuna (jou
lu- ja  pääsiäisaikana ja  niinä 
muina juhlapyhinä, jolloin li

turgisena värinä on joko val
koinen tai punainen), muulloin 
I messua.

KIRKKOKUOROSSA  
RUNSAASTI 
LAULAJIA

Jos määrittelemme kuoro
laulun moniääniseksi lauluksi, 
jossa kutakin ääntä esittää 
usean laulaja muodostama 
ryhmä, sen iäksi on arvioitava 
vain noin 500-vuotta. Kuoro
lauluksi voidaan kutsua myös 
yksiäänistä joukkolaulua. 
Näin ymmärrettynä kuorolau
lun ikä on useita vuosituhan
sia. Kirkkokuoron tärkeimmät 
tehtävät liittyvät jum alanpal
velukseen.

Jumalanpalveluksessa kuo
ron tehtävät ovat: 1) seura- 
kuntaveisuun tukeminen virsiä 
ja  messusävelmiä laulettaessa, 
2) introituksen tai johdanto- 
vuorolaulun laulaminen, 3) 
graduaalivirren laulaminen vu- 
rotellen seurakunnan kanssa, 
4) tekstimotetin laulaminen. 
(Tekstimotetilla tarkoitetaan 
kuorosävellystä, jonka sanoi
na on jompi kumpi alttaritek- 
sti tai sen osa. Tekstimotettia 
laulaessaan kuoro toimii siis 
tekstin "lukijana” .) ja  5) it
senäisen kuorolaulun, hymnin, 
laulaminen saarnan jälkeen, 
kuolleitten ilmoittamisen jäi-
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Musiikki...

keen tai ehtoollisen vieton ai
kana.

Koskella kuorotoiminta 
menee mielestäni oikein muka
vasti. K irkkokuorossa olemme 
voineet harjoitella melko vai
keitakin lauluja viime aikoina. 
Viikottain kokoontuu laulun 
pariin kolmessa kuorossa yh
teensä lähes 80 laulajaa. On 
erinomaista, että täällä on sel
laisia ihmisiä, jo tka katsovat 
laulun kuuluvan yhdeksi mie- 
luisimmista harrastuksistaan. 
Uudet laulajat ovat aina terve
tulleita kuoroihin. Kuorojen 
jäsenm äärän ylärajaa ei ole. 
Nuorten kuorossa olemme 
myös noin puolen vuoden ajan 
harrastaneet nuottien tunte
musta ja  nokkahuilun soittoa.

Jumal anpalveluksiamme 
ajatellen urkujen tärkeimpiä 
tehtäviä ovat virsien alkusoi
tot, virsien säestykset, äänen- 
anto litugille ja  messusävel
mien säestykset, soitto vaina
jien ilmoittamisen jälkeen ja  
jumalanpalveluksen päätös- 
soitto. Urkumusiikin suosio 
maassamme on tuntuvasti 
noussut, etenkin kaupungeis
sa. Tästä lankeaa suuri ansio 
hyville urkureille ja  hyville 
uruille.

Olkoon musiiki minkälaista 
hyvänsä, niin kirkon palveluk
sessa musiikin tehtävänä on 
kolme toim intatapaa: julistus, 
ylistys ja  Jumalan luomistyön 
jatkam inen esteettisenä luo
misena nykyajassa. Musiikki 
on aina ollut kirkossa julistuk
sen apuna ja  kiitoksen ja  ylis
tyksen kohottamiskeinona. 
Taustaksi tarkoitetulla musii
killa ei ole edellytyksiä toimia 
julistavana eikä ylistävänä. 
Musiikki on aina parhaimmil
laan toimivana ja  vain sel
laisena se täyttää tehtävänsä 
kirkon palveluksessa. ”Vain 
kyllin hyvä on parasta Jum a
lalle” .

KALEVI LAHTI

Kerhoissa opitaan yhteistyötä

Lapsille ja  nuorille seura
kunta tarjoaa monenlaista toi
mintaa. Kaikkein nuorimmille 
tarkoitettuja päiväkerhoja toi
mii neljä. Niihin pääsevät mu
kaan jo  kolmevuotiaat, mikä 
on aika harvinaista. Näille 
pienimmille toiminta on lähin
nä totuttelemista ryhmässä 
olemiseen. Parilla kolmella en
simmäisellä kerralla voivat äi
dit olla kerhossa mukana, 
m utta sen jälkeen pitäisi lap
sen uskaltaa jäädä yksin tois
ten lasten ja  kerhonohjaajan 
kanssa.

Kaikki päiväkerhoryhmät 
pyrimme muodostamaan iän 
mukaan. Kuljetusvaikeuksien 
takia tietysti pääsee eri-ikäisiä 
lapsia samaan ryhmään, joka 
tällöin valitaan nuorimman 
mukaan.

Kuusivuotiaiden pitäisi 
päästä käymään oman ikäryh
mänsä kerhossa, missä toimin
ta on jo  vaativampaa ja  vastaa 
osittain esikouluopetusta. Va
litettavasti voimme pitää kuu
sivuotiaille vain kaksituntisen 
kerhon kerran viikossa. Pa
rempi vaihtoehto olisi pari 
kertaa viikossa ja  silloinkin 
useampia tunteja, jolloin pi
dettäisiin oikea välitunti. Näin 
lapset oppisivat välitunneilla 
tarvittavan pukeutumisen, 
riisuutumisen ja  vaatteiden 
paikoilleen laittamisen. Vali
tettavasti nuorisonohjaajan 
työpäivät ovat niin täydet, et
tei kerhojen pidentämiseen ole 
mahdollisuutta.

Varhaisnuorten 
kyläkerhot

7— 13-vuotiaille varhais

nuorille pidämme kerhoja eri 
puolilla kuntaa, Kankaan, 
Sorvaston ja  Harm aan kou
luissa sekä vanhassa seura
kuntakodissa. Näissä on joka 
viikko ns. ohjelmallinen kerho, 
missä ensiksi tutustutaan jo 
honkin Raam atun kertomuk
seen tai keskustellaan seura
kunnan jostain toim intamuo
dosta. Loppuaika on vaihtele
vasti vapaam paa toimintaa 
kuten askartelua, laulua, leik
kejä, tietokilpailuja tms.

N äitä kerhoja ohjaavat 
koulutetut apuohjaajat, joille 
nuorisonohjaaja laatii kerho- 
ohjelman. Ne käsitellään pää
piirteittäin vielä yhteisissä pa
lavereissa.

Kotitalous 
kiinnostaa

Varhaisnuorten kotitalous- 
kerho on osanottajamäärällä 
mitattuna erittäin onnistunut 
seurakuntamme työmuoto. 
Siinä on mukana 40 lasta kol
meen ryhmään jaettuna. 
Yleensä kerhossa valmistetaan 
yksi ruokalaji tai leivon
nainen, joka sitten yhdessä 
nautitaan. Toisinaan lapset 
tuovat kotoaan tarvittavat 
aineet saam aansa ohjeen mu
kaisesti ja  vievät sitten tuli- 
aisensa kotiin.

Joku ehkä ihmettelee, kuin
ka kotitalous sopii seurakun
nalliseen toimintaan. Eiköhän 
kuitenkin keittiössä, missä 
häärii 16 lasta yhtä aikaa, opi
ta ottamaan lähimmäinen huo
mioon ja  opetella lähimmäisen 
rakkautta oikein käytännössä. 
Valmistettavat ruoat liittyvät

usein lähestyvään juhlaan ja 
samalla voidaan selostaa juh
lapäivän kristillistä merkitys
tä.

Nuorille, yli 13-vuotiaille, 
pidämme myös kotitaloutta 
mutta kurssimaisesti. Esimer
kiksi tänä syksynä järjestettiin 
kolmen illan kurssi Piiraat ja 
piirakat. Lentopalloilusta kiin
nostuneet nuoret voivat käydä 
yläasteen voimistelusalissa pe
laamassa keskiviikkoiltaisin. 
Joka toinen maanantai-ilta 
taas kokoonnumme vanhassa 
seurakuntakodissa keskustele
maan ja  toimimaan jonkin tee
man ympärillä. Äskettäin mm. 
suunnittelimme nukketeatteri- 
esitystä.

Ohjaajia 
koulutetaan

Nuorille järjestetään myös 
kerhonohjaajakoulutusta, sillä 
varhaisnuorten kerhojen oh
jaajista on pulaa "vanhojen” 
apuohjaajien siirtyessä am
mattikouluun tai lukioon, mis
sä aikaa eikä enää oikein kiin
nostustakaan tahdo riittää täl
laiseen toimintaan.

Kaikkiin lasten ja  nuorten 
kerhoihin otamme jatkuvasti 
uusia kerholaisia. Jos sinä, 
Kosken nuori seurakunta
lainen, et vielä ole missään 
mukana, lähdepä tutustumaan 
kerhoihimme. Varmasti löydät 
itsellesi paikan. Kerhojen ko- 
koontumisajat löydät seura
kunnan ilmoituksista tai voit 
soittaa nuorisonohjaajalle.

MAILA ANTTILA

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

\
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Leipä 
se on 
pää
elinkeino

Täällä Koskella leipä on pe
rinteisesti käsitetty rukiiseksi 
reikäleiväksi. Hiivaleipäjau- 
hoista tehty leipä oli nisukak- 
kua tai vain kakkua. Lisäksi 
tehtiin eri jauhoista peruna-, 
piimä- ym. limppuja. M utta 
kun puhutaan leivästä, tarkoi
tetaan aina rukiista reikälei
pää. Siitä olkoon esimerkkinä 
sota-aika kun leipä laitettiin 
kortille. Äiti kertoi minun ih
metelleen, mitä siitä leivän 
kortille panosta niin touhu
taan, syötäisi kakkua sitten 
vain.

Perinteisesti leipää on lei
vottu kaksi kertaa vuodessa ja  
leivät kuivatettu tuvan orsilla. 
Syysleipominen tapahtui ulko
töiden päätyttyä ja  kevätlei- 
pomus taas ennen kuin ne al
koivat.

Meillä kotona leivottiin ta
vallisesti kolme päivää kerral
laan. Taikina tehtiin useimmi
ten lauantaina ja  m aanantaina 
aloitettiin leipominen. Tai- 
kinatiinut tuotiin tupaan ja  
toiseen tiinuun tehtiin taikinan 
juuri happanemaan. Sitten 
tuotiin myös leipalaudat läm 
piämään ja  kärppäimet, joiden 
varaan laudat asetetiin. K ärp
päimet olivat yhdestä puusta,, 
noin 1,5 metriä korkeat ja  
niissä oli kolmihaaraiset jalat. 
Runkoon oli porattu reikiä ja  
niihin laitettu puupalikat, jo i
den varaan leipälaudat asetet
tiin.

Pirkko Tamminen (oik) ja  
Laina Koivunen leipoivat 
kaikkiaan yhdeksän vartaallis- 
ta tuoksuvia leipiä Pirkon syn
tymäkodin Sorvaston Urmaan 
kattoon kuivumaan.

Leipälaudat olivat niin pit
kiä, että 20 leipää mahtui lau
dalle. Sisään tuotiin vielä lei- 
vinpöytä. Se oli suuri pöytäle- 
vy, joka laitettiin toisen pöy
dän päälle. Tuvassa leivottiin 
ja  laudat kannettiin kyökkiin 
sitten vasta kun leivät laitettiin 
uuniin. Laudat mahtuivat juu
ri ja  juuri kyökin puolelle. 
Uuniin mahtui kaksi laudallis- 
ta eli noin 40 leipää kerral
laan. Yhdestä taikinasta tuli 
6—7 uunillista.

□  □  □

Äiti tavallisesti otti taikinaa 
pöydälle ja  teki siitä vanutuk- 
sen, mistä hän otti sopivia pa
loja, jotka pyöritti vahauksek- 
si. Vahaus täytyy olla sileä.

Jos siinä on "suutarinsuita”, ei 
siitä saa kaunista leipää. 
Toiset sitten taputtelivat va- 
haukset leiviksi ja  kantoivat 
laudoille nousemaan. Tämä 
olikin vaikein vaihe, koska lei
vistä tehtiin ohuita ja  ne hel
polla menivät rikki.

Meillä on ollut tapana lait
taa alustettaessa myös vähän 
kaurajauhoja niin että leivät 
olivat tavallistakin happa
mampia. Jos leipään reikää 
tehtäessä sarviainen putosi lei
vän päälle oikein päin, se jos
kus jätettiin siihen ja  toivottiin 
jotakin. Jos sarviainen kyp
sennettäessä tarttui leipään 
kiinni, täm ä toive toteutui.

Tämä oli yksi niistä tai
kuuksista mitä leipomiseen

liittyi. Ennen sotia oli vielä sel
lainen tapa, että illalla alustet
tiin eli sotkettiin ensimmäinen 
taikina. Se leivottiin aamuyöl
lä ennen navettaan menoa ja  
kypsennettiin lypsyltä tultua. 
Päivällä leivottiin sitten vielä 
kaksi taikinaa.

Taikinan hapanta juurta 
otettiin aina sopiva määrä 
toiseen tiinuun, jossa sotket
tiin. Meillä oli kaksi yhtä suur
ta  tiinua. Joissakin taioissa 
toisena oli kaukalo, jossa tai
kina sotkettiin. Toiseen 
tiinuun lisättiin uutta juurta, 
joka lämpimässä alkoi äkkiä 
kohista. Tätä kun jatkettiin 
kolme päivää niin tuvan katto 
oli leipävartaita täynnä ja  lei
pä puoleksi vuodeksi turvattu.
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Osuuspankin hallintoneuvosto tutustui uusiin tietokonepäätteisiin syyskokouksensa yhteydessä 
26. 9. Laitteita esitteli konttoripäällikkö Timo Määttänen.

OSUUSPANKKI 
•  •  •  •

ELAA
TIETOKONEAIKAA
Tietojen käsittely edistyy 

osuuspankissa pitkin harp
pauksin. Kehityksen kulku on 
niin nopeaa, että joskus tuntuu 
siltä kuin vähempikin kiire 
riittäisi ja  tulisi sensijaan hyö
dyntää valmiiksi saatuja jä r
jestelmiä pidemmän aikaa.

Kokemus on osoittanut, 
että uudet tietojenkäsittely- 
systeemit on Osuuspankkien 
Keskuspankki niin huolelli
sesti valmistellut ja  testannut, 
että niiden tullessa kentälle 
käyttöön järjestelmistä saa
daan alkutotuttelun jälkeen 
heti täysi hyöty.

ATK:n hyväksikäyttö pan
kissamme aloitettiin 17. 9. 
1973 siirtämällä OKO:n tieto
koneitten hoidettavaksi laina- 
tilien kirjanpito, koronlasku ja  
erääntymisilmoitusten kirjoit
taminen. Päivälleen seitsemän 
vuoden kuluttua eli 17.9. 
1980 pankkimme asennettiin 
kolme pankkipäätettä, jo tka 
edustavat pankkitekniikan 
uutta tietokonesukupolvea. 
M ainittujen päivämäärien vä
liin jääneiden seitsemän vuo
den aikana pankkimme koko 
kirjanpito siirrettiin OKO:n 
tietokoneiden hoidettavaksi.

Pankkimme johtokunnan 
tehdessä vuoden 1979 syksyllä 
päätöksen tietokonepäättei
den hankkimisesta perusteltiin 
päätöstä erityisesti sillä, että

työn kulkua näin voitaisiin 
muuttaa joustavammaksi ja  
vähemmän rutiinitöitä ja  tar
kastuksia vaativaksi. Tarpeen 
työrutiinien yksinkertaistami
seen ja  työmäärien järkeistä
miseen aiheutti pankin liike
toiminnan tasainen jatkuva 
kasvu.

Päätös laitteiden hankin
nasta käynnisti pankissa run
saan puoli vuotta kestäneen 
koulutusvaiheen, jolloin toi
mihenkilöistämme viisi sai 
Osuuspankkiopistolla ja  
Osuuspankkikeskuksessa kou
lutuksen uusien laitteiden 
käyttöön. Päätteitä asennetta
essa pankkitiskiin jouduttiin 
suorittamaan huomattavia 
kaapeli- ja  sähköasennuksia 
sekä lisäksi pankkitiskin sivu- 
tiloja jouduttiin lisäämään ja  
muuttamaan.

Pankkiimme asennetun lait
teiston omistaa Osuuspankki
en Keskuspankki Oy, joka 
vuokraa laitteet pankillemme.

Laitteiston on toimittanut 
Oy Nokia, se myös vastaa 
huollosta.

Pankkipäätteiden käyttö 
yksinkertaistaa pankkirutii- 
neja. Tavanomaiset pankkiasi
at voidaan hoitaa saman vir
kailijan kanssa samassa kas- 
sapaikassa tositteiden kirjau
tuessa kuittauksien yhteydessä 
saman tien tietokoneen edel

leen käsiteltäviksi. Tällä ta 
voin tositteiden käsittelystä 
poistuvat aiempien systeemien 
vaatimat päällekkäiset käsitte
lyt. Parhaassa tapauksessa sel
vitään yhdellä käsittelykerral
la, kun aiemmin pankissa käy
tössä ollut järjestelmä 
huonoimmassa tapauksessa 
vaati seitsemän — kahdeksan 
käsittelykertaa.

Pankkipäätteiden myötä 
olemme lisänneet rahakasso- 
jen m äärää kahdella, eli jo 
kaisella päätteellä työskente
levällä virkailijalla on myös 
rahakassa.

Pankkiimme asennetut tie
tokonepäätteet antavat val
miuden myöhemmin siirtyä 
ns. ajantasajärjestelmään. Sil
loin kaikki pankista tulevat ta
pahtumat siirtyvät välittömäs
ti päätekäsittelystä yksityistä 
puhelinnlinjaa pitkin Helsin
gissä olevalle keskustietoko
neelle jatkokäsittelyä varten. 
Tämä tarkoittaa, että tapahtu
ma kirjautuu välittömästi asi
akkaan tilille, joten tilien tie
dot ovat kaiken aikaa ajanta
salla.

Pankimme johtokunta on 
keväällä 1980 tehnyt päätök
sen ajantasajärjestelmään liit
tymisestä heti, kun se vain on 
mahdollista.

TIM O M ÄÄTTÄNEN

   ^Leipä...

Siihen aikaan oli vielä paljon 
hevosia ja  nehän kuluttivat 
ison osan leivistä.

Sota-aikana leipää tehtiin 
useammin, kun leivottiin soti
laille. Näm ä leivät tehtiin 
muotilla neliskulmaisiksi.

Viikon verran leivät kuivui
vat katossa. Sitten ne sai viedä 
säilytyspaikkaan. Meillä se oli 
”lihapuari” , jossa oli lihatiinut 
ja  suuri piisarkku leipiä var
ten. Sieltä tarvittaessa tuotiin 
leipää kyökin pöytälooraan.

Muistan kuinka pöytälaati
kossa aina oli leipää ja  toises
sa laatikossa voitassi. Kun 
lapsena tultiin nälissään sisäl
le, niin siitä vaan näpsäytettiin 
leivästä sopiva pala polvea 
vasten, jos sormet eivät vielä 
kyenneet taittamaan. Sitten le
vitettiin peukalolla voita päälle 
ja  terveellinen välipala oli val
mis, vaikkei siihen aikaan vä
lipaloista mitään ollut kuultu
kaan.

Nykyisin leipomisen puit
teet ovat aikalailla pienemmät. 
Uuni ei ole puoliakaan entises
tä ja  niin mahdumme kyökissä 
leipomaankin. Laudat on kat
kaistu ja  yhdistetty rinnakkain 
eikä kärppäimiä enää tarvita. 
M utta vähentynyt on  leivän- 
kulutuskin. Ihmisiä on vähem
män ja  hevoset ovat kokonaan 
laskuista poissa. Sama leivän 
siemen on sentään jäljellä, kun 
samassa tiinussa edelleen ha
patetaan. Alustustiinu vain on 
pienempi. Kolme päivää kun 
jälleen leivomme, riittää ruista 
ranteessa pitkän aikaa.

PIR KK O  TAM M INEN

Sanoi
Yks likka koitti summam- 

mutikas laskee, kui pal häne 
ostamises mahtais maksaa, 
mut täräytti lopultas kauppi
a a t Em mää ossa laskee.

Kauppias ihmettelemää: 
Misäs sää olit siilo ku koulus 
laskentoo opetettiin ?

— Siäl ku sää olit siilo ku 
kaunokirjotust opetettiin, lik
ka vastas vähä äkkii.

*

Ostaja pyysi kilon sillii. 
Tuli kuis sit taas vähän yli.

— Ota päät pois, neuvos toi 
nuorta kauppiaan alkuu.

auranenn


