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TÄSSÄ NUMEROSSA
■ Kosken lukio on kouluttanut nuorista yliop
pilaita reilut 20 vuotta. Kuinka kestää Kosken 
lukio keskiasteen koulunuudistuksessa? Lue 
sivulta 3.

■ Salaojitus helpottaa työskentelyä pellolla, 
lisää viidenneksellä viljelypinta-alaa ja nostaa 
maan myyntiarvoa. M iksi neljännes Kosken 
pelloista on yhä salaojittamatta? Rahasta tuskin 
on pula, sillä osuuspankista saa edullista salao- 
jituslainaa, neuvom m e sivulla 2.

■ Kuka pesi Suolakan ontossa koivussa ja mitä 
ihmettä teki isä apilankukkapiipulla ja vihdalla 
juhannuksena puutarhassa, sitä muistelee Anja  
Välimäki keskiaukeamalla.

■ Mukavia muistoja kouluista ja karjanparan- 
tajista luemme lisää sivuilta 6, 7 ja 8.

Osuuspankkimme 
kasvaa ja voimistuu

Talletukset  Kosken Tl osuuspankissa 
lisääntyivät vuoden 1980 kuluessa 4,9 
mil joonal la  markalla  eli 16,12 %:lla.  
Yleisön ta lletusten yhteissumma vuo
den lopussa oli kom ea t  35,3 mil joonaa 
m arkkaa .

Kaikista talletuksista osuuspankki  
maksoi  korkoa  yhteensä runsaat  1,8 
m il joonaa  m arkkaa .

Ta lle tuskorot  kohosivat  helmikuussa  
1980 keskimäärin 0,75 %:lla.

V u o d en  a ikana osuuspankkiin  liittyi 
20 uut ta  jäsentä .  Kosken Tl osuuspan
killa on tä tänykyä 688 jäsentä ,  joista 12 
on yhteisöjä ja suuri enemmistö  meitä 
tavallisia koskelaisia.



2 K O S K E L A I N E N N:o 1 — Huhtikuu 1981

Ajanm ukaisilla koneilla salaojitus käy nopeasti eikä vaadi paljon ihm istyövoim aa.

Salaojitus tuottaa 
hintansa kahteen kertaan

Kosken viljelysm aista noin 
23 % on edelleen avo-ojassa. 
Salaojituksen vuosivauhti on 
hidastunut noin 2,5 %:iin pel
topinta-alasta. Huippu saavu
tettiin 1974, jolloin Kosken 
pelloista 5,8 %  salaojitettiin.

—  Salaojitus kyllä kannat
taa. Se tu o ttaa  ojitukseen si
jo ite tun  pääom an takaisin 
kahteen kertaan : pinta-alan 
lisäyksenä heti ja  viljelyssä 
viiden vuoden sisällä uudes
taan , vakuuttaa salaojitustek- 
nikko Jukka  Vilhonen.

Salaojitus m aksaa tätäny- 
kyä reilut 5 000 m arkkaa 
heh taari. H inta ei kuitenkaan 
tunnu  korkealta kun m uistaa 
salaojien toim ivan 100 vuot
ta. E nnen o jina ja  p ien tarei
na huilannut m aa-ala tuo sa
laojituksen jälkeen 20 %  li
sää peltoa viljelyyn.

Salaojasuunnitelm a tulisi 
tilata hyvissä ajo in , mielel
lään edellisenä syksynä. Kos
kella on valm iina to teu tta- 
m attom iakin suunnitelm ia, 
sillä tavallisesti suunnitelm a 
tehdään  tilan koko peltoalal
le yhdellä kertaa , m utta  se 
to teu te taan  useissa erissä.

—  Suunnitelm an pohjalta 
urakoinnin voi tee ttää  valmii
na pakettina ilman e ttä  vilje
lijän om aa työpanosta tarvi
taan  juuri la inkaan. Salaoji- 
tusryhm ässä on korkeintaan 
viisi m iestä eikä ryhm ä enää 
m ajoitu  taloon. M eillä Lou- 
nais-Suom essa on vanhat 
työnsä taitavat urakoitsijat 
niin e ttä  ojitus käy hyvin ja 
nopeasti, Jukka V ilhonen 
sanoo.

K oskellakin on yleistynyt 
pellon vuokraam inen salaoji
tusta vastaan. V ilhosen m u
kaan täällä tiedoste taan  myös 
salaojituksen arvo pellon 
myyntiä ajatellen.

V erotuksessa salaojitusin- 
vestoinnista saa 10 % :n pois
ton. T ätä viljelijät toivoisivat 
nostettavaksi samalle tasolle 
kuin koneiden poisto-oikeus 
eli 30 % :iin. Poistoprosentin

Pankkim m e on päättänyt 
lähteä vauhdittam aan salaoji
tusta Koskella. Täällä pellois
ta on yli 75 % salaojitettuna 
jo ittenk in  V arsinais-Suom en 
pitäjien yltäessä n. 90 % sa- 
laojitusasteeseen. K am panja- 
nom aisesti salaojitusta no
peuttam alla täällä on m ah
dollisuus seuraavan viiden 
vuoden aikana saavuttaa 
90 % :n  taso. T äm ä edellyttää 
vuosittain 250— 300 h eh taa
rin ojittam ista .

O suuspankin joh tokun ta  
on varannut asiakkailleen 
1 000 000 m arkkaa ensi ke
sän o jitusten  rahoittam iseen. 
Lainat m yönnetään osittain 
korkotukilainoina ja  osittain 
norm aalikorkoisina lainoina. 
V altion varoista lainoja sa
laojitukseen ei E telä-Suo
m essa ainakaan toistaiseksi 
m yönnetä.

Jos salaojitus on tilalla osit

korotusesitystä odotellaan 
mm. m aatalousverokom iteal- 
ta , jonka pitäisi saada työnsä 
valmiiksi huhtikuun loppuun 
m ennessä.

tain  tai kokonaan suoritta
m atta , on ojitus tuo ttavuu
deltaan  kannattavim pia in
vesto in te ja  ja  sen to teu tusta 
on turha pitk ittää. Salaojitus 
on usein mm. lisämaan ostoa 
edullisem pi investointi. Sen 
kustannukset saa verotukses
sa vähentää 10 % poistoin 
m enojäännöksestä. Salaojit- 
tam iseen o te ttu jen  lainojen 
lyhyennykset voi tä ten  hel
posti rahoittaa. Poistopro
senttia pyritään myös jä ljem 
pänä esitettävällä tavalla ko
ro ttam aan.

Viime vuoden alussa ju l
kistettiin m aanviljelysneuvos 
K auko Salovaaran johdolla 
laadittu  SARA-2000 ohjel
ma. Siinä tode taan , että Suo
men peltoalasta on viime 
vuosisadalta tähän m ennessä 
o jite ttu  noin kolm annes. O h
jelm an m ukaan pyritään vuo
teen  2000 m ennessä noin

Osuuspankki 
on varannut 
MILJOONAN 
salaojalainoiksi



N:o 1 —  Huhtikuu 1981 K O S K E L A I N E N 3

Kosken lukiossa 
runsas ainevalikoima

70 %  o jitusasteeseen. Loput 
30 %  pelloista eivät ole eh 
dottom asti salaojituksen ta r
peessa tai ojituksen to teu tta 
minen niillä kohtuullisin kus
tannuksin ei ole m ahdollista.

SARA-2000 ohjelm assa 
käydään kohta kohdalta läpi 
niitä to im enpiteitä, joilla sa
laojitusta voidaan nopeuttaa. 
O hjelm assa todetaan  m m , e t
tä salaojituksen po istopro
sentti olisi koro tettava 10 
% :sta 30 % :iin. T untuu  m ah
dolliselta, e ttä  poliittista tah 
toa löytyisi poisto-prosentin  
korottam iseen ainakin 20 
% :iin saakka.

Peruskuivatuksen to teu tta 
mista tulisi edistää, sillä m o
nasti salaojituksen to te u tta 
minen on juuri tästä kiinni. 
Suunnittelukustannukset tuli
si valtion avustusten turvin 
pitää kohtuullisina.

K aikkein tärkein  salaoji
tuksen edellytys on kuitenkin 
SARA-2000 ohjelm ankin 
m ukaan rahoituksen jä rjestä
m inen. SARA-2000 toim i
kunta on esittänyt erityisen 
vetoom uksen sekä valtioval
lalle e ttä  m aatalou tta  rahoit
taville pankeille sellaisten 
luo tto jen  järjestäm iseksi, 
m itkä eivät rasita koh tuu tto 
masti viljelijöitä ennen o ji
tuksen tarjoam an taloudelli
sen lisähyödyn saavuttam ista.

K oskella on m aatalouden 
koneistuksen ja viljankuivaa- 
m oitten rahoitustarpeen  vä
hentyessä m ahdollista oh ja ta  
aikaisem paa runsaam m in ra 
hoitusta salaojitukseen. Kos
ken Tl O suuspankin vastat
tua SARA-2000 ohjelm an ra- 
hoitushaasteeseen "kyllä” ja 
jos viljelijäasiakkaam m e o jit
tavat ahkerasti pelto jaan  vii
den seuraavan vuoden aika
na, voidaan vuoden 1985 lo
pussa todeta Kosken kuulu
van niitten m aatalouspitäjien 
joukkoon, jo itten  salaojitu- 
saste ylittää 90 % :a.

K um pi parem pi
K onttoripäällikkö jo h ta 

jalle:
—  M itä m ieltä o le tte , jo h 

ta ja , soitam m eko paikalle 
konsultin vai sotkem m eko 
asian itse?

Ihanaa!
Puhelias B erta on ollut ul

kom ailla. V ieras kieli ei oi
kein su junut, m utta hän tuli 
kum m inkin toim een. Kotiin 
tu ltuaan  hän huokaisee tyyty
väisenä:

—  Ihanaa saada taas pu 
hua ajattelem atta!

Kosken lukiossa opiskelee 
tänä kevätlukukautena 109 
nuorta. Heistä noin puolet on 
koskelaisia ja  muut enim m äk
seen M arttilasta ja  M ellilästä. 
Lukio toimii vajaa kaksisar- 
ja isena. mikä tarkoittaa, että 
melkein kaikilla luokka- 
asteilla on kaksi rinnakkaista 
luokkaa.

Lukion toim inta Koskella 
on tu rvattu . K eskiasteen 
koulunuudistuksen tavoite on 
säilyttää nykyinen lukioverk- 
ko. V aikka oppilaiden m äärä 
K oskellakin 1990-Iuvulle tu l
taessa vähenee, lukio ja tkaa 
toim intaansa.

Peruskoulun päättävistä 
nuorista noin 40 %  siirtyy 
lukioon. Täm ä tie tää  lukio
laisten vähenem istä samalla 
kun ikäluokat kapenevat. 
V uonna 1991 Kosken lukios
sa arvellaan olevan noin 80 
oppilasta , mikäli lukiopiiri 
säilyy K osken, M arttilan ja 
M ellilän yhteisenä.

K osken lukio on osa kun 
nan koululaitosta. Täm än 
vuoden alusta lähtien kunta 
on m yöntänyt lukiolaisillekin 
ilm aiset koulukuljetukset ja 
-ateriat. Lukukausim aksut 
ovat alhaiset. V altionapu- 
säännökset kuitenkin edellyt
tävät lukukausim aksun peri
m istä.

Yhteiset tilat 
ja  opettajat

Lukio ja  yläaste toim ivat 
sam oissa tiloissa ja  käyttävät 
paljon yhteisiä opettajia . 
O petta jan  viroista vain kaksi 
on yksinom aan lukion vir
koja.

—  Lukion säilyminen ta 
kaa myös yläasteelle pätevät 
ja  korkeatasoiset opettajat. 
T äm änkin takia kunta tekee 
parhaansa, jo tta  lukio täällä 
säilyisi, sanoo koulu to im en
joh ta ja  E rkk i Roos.

Lukion toim intaa johtaa 
K osken, M arttilan ja  M elli
län kunnanvaltuusto jen  valit
sem a joh tokun ta . Sen toim i
kausi on neljä vuotta. Koski 
valitsee joh tokun taan  kolme 
ja  M arttila ja Mellilä kum pi
kin yhden jäsenen.

Y läasteen ja  lukion to im iti
lat ovat nykyiselle oppilas
m äärälle ah taat. O ppitun te ja  
joudu taan  pitäm ään opetta 
ja inhuoneessa ja  opetuskeit
tiössäkin. O ppilasm äärän vä
henem inen tulee kuitenkin 
lähivuosina helpo ttam aan  ti
lannetta. A inoa uusi lisätila 
kouluille on luvassa kunnan 
palloiluhallista, joka suunni
telm ien m ukaan on tarkoitus 
rakentaa vuonna 1984.

Jaksoittaisluku  
tulossa

Lukio on siirtym ässä taval
lisesta lukujärjestyksestä jak- 
sottaislukuun, m ikä ta rko it
taa  aineiden opiskelua perä
jä lkeen  6— 7 viikon jaksoina. 
N äin oppilas voi keskittyä 
m uutam aan aineeseen kerra l
laan.

K osken lukiossa on useita 
valinnaisaineita. Parin vuo
den ku luttua niitä saataneen 
lisää ns. koulukohtaisina 
kursseina, joille oppilaita voi
daan o ttaa  kaikilta luokka- 
asteilta. V uorovuosina oppi
laat voisivat valita lisäaineik- 
seen ko titalouden, tekstiili
työn, teknisen työn tai ke
m ian työkurssin. Joka vuosi 
valittavana olisivat lisäksi 
musiikki tai ilm aisutaito sekä 
m atem atiikan ja  atk:n eri
koiskurssit.

R ehtori Seppo Pakkanen  
k ertoo  Kosken lukion olevan 
yksi viidestä T urun ja  Porin 
läänin lukiosta, jo tka jo 1983 
aloittavat jaksottaislukujär- 
jestyksen. Läänim m e m uut 
49 lukiota uskaltautuvat m u
kaan vasta kun se lain m u
kaan on pakollista.

Täm än kevään ylioppilas
kokeisiin Koskella osallistui 
28 nuorta.

I1PII
Hil l
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ANJA VALIM A K I

Mehiläisten hoitoa entisaikaan
Ensim m äiset m ehiläiset 

Koskella olivat T apalan Suo- 
lakan kolm essa ontossa koi
vussa. Parvet m enivät talon 
savupiippuihin ja umpiräys- 
täisiin. Isäntä oli niiden kans
sa ihm eissään. H unajaa hän 
ei saanut.

Ensim m äisiä m ehiläisten 
ho itajia olivat opetta ja t ja 
paikkakunnan eräs m uurari. 
Kotiini ope tta ja  Otto Rusto  
toim itti m ehiläisyhteiskuntia.

M ehiläispesät teim m e itse 
pitkistä kim ppuoljista. R an
teen paksuinen olkinippu ta i
vutettiin renkaaksi, läpim itta 
noin 10 sen ttiä , joka neu lo t
tiin kiinni pitkällä om ateko i
sella neulalla ja  rohdinlangal- 
la. Työ aloitettiin  pesän ylä
päästä . Sinne jäi pyöreä auk
ko, josta  m ehiläiset pääsivät 
nousem aan m yöhem m in ase
te ttavaan  hunajalaatikkoon. 
Kun laatikko ei ollut paikal
la, reikä tutkittiin  puupöl- 
kyllä.

Kun oljet oli neu lo ttu , ase
tettiin  pesän yläosaan noin 
kolm en sentin levyisiä listoja. 
Niihin läm pim ällä raudalla 
hitsattiin vahapalasia. Ne oli
vat alkuna oh jaam aan  m ehi
läisten kennojen  rakentelua. 
Kun pesässä oli vahaa, jäi 
parvi parem m in aloilleen. A i
van vahaohjain ten  alapuolel
le asetettiin  ristikkäin keppe
jä  pesän reunalta toiselle. Ne 
kannattivat raskaat, hunajaa 
täynnä olevat vahakakut.

Pesiä tehtiin  myös pontti- 
laudasta. Se oli eräs välivaihe 
ns. kehäpesän eli nykyisen 
irtokehäpesän  välillä.

L entoaukko  tehtiin olkiin 
veitsellä.

Apilapiippu  
houkuttim ena

M ehiläisparvi o tettiin  kiin
ni eri keinoilla paikasta riip
puen. M ehiläishoitajan va
rusteet olivat suojanaam ari, 
piippu ja  suojakäsineet. Piip
pu oli om atekoinen ja siinä 
poltettiin  apilaheinän teriä. 
T upakansavua ja  villakäsinei
tä  m ehiläiset vihasivat.

M ehiläisen pistoilla katsot
tiin olevan paran tava vaiku
tus. 20 pistosta oli sie toraja .

jonka  hoitaja halusi saada. 
Silloin paranivat reum a ja 
yskä. U skottiin  e ttä  m ehiläi
set eivät enää pistä, kun on 
saanut 20 pistosta.

K erran  sattui m ehiläinen 
pistäm ään naapurin poikaa 
silm äkulm aan. Silmä um peu
tui eikä lääkärikään osannut 
au ttaa . Helm ivuoren Jaakko  
teki seoksen tervankusesta, 
syljestä ja  tapetun  kuhnurin 
takapäästä  puriste tusta  nes
teestä. Se auttoi tu rvo tuk
seen.

K erran  juoksin parven pe
rässä kaksi kilom etriä. Parvi 
lensi N iinim äkeen onttoon 
koivuun. Kun se noin parissa 
vuorokaudessa oli rauho ittu 
nu t, katkaisim m e koivun ja 
otim m e pölkkynä parven 
asuttam an osan. Hyvä yhteis
kunta siitä saatiinkin. Seuraa- 
vana kesänä se tuo tti meille 
20 kiloa hunajaa  ja  parvia tuli 
kolm e. Niillä oli kyllä ta ipu
mus m ennä aivan m ahdo tto 
miin paikkoihin. Yksi meni 
riihen pesään eikä lähtenyt 
tulellakaan pois vaan paloi.

Parven kiinniotossa käy tet
tiin aina löysäksi tehtyä olkis
ta kiinniottopesää. Kun parvi 
oli pyydystetty, se vietiin pe
sineen kellariin hiukan jääh 
tym ään. K iinniotossa käytet
tiin myös vihtaa, jolla pirsko
tettiin  vettä valkoiseen laka
naan, joka suojasi auringolta. 
Peltilevyjä hakattiin  kiveen. 
Sen piti kuulostaa ukkosil- 
man tu lo lta, m ikä rauhoitti 
m ehiläisiä.

K uningatar tyyttäsi 
kilpailijan pois

K uningatar lensi parven 
keskellä ja  asettui ensim m äi
senä puun oksaan. Illalla 
kuunneltiin  parven tuloa, mi
kä tavallisesti sattui juhan 
nuksen aikaan. Kovalla tyyt- 
täyksellä ajoi vanha kuninga
ta r  pois nuorem paa.

Sulkuristikolla, jossa oli 
noin 4 mm aukkoja, estettiin 
parveilu. R istikko pantiin pe
sän suulle. K uningattaret ei
vät m ahtuneet ristikosta ulos 
ja  työm ehiläiset tappoivat 
tällöin nuorem m an ulos pyr
kivän. Oli tärkeää estää liika

parveilu , sillä se pienensi hu- 
najasatoa.

M ehiläisten hoidossa ta r
vittiin m onia vain tähän ta r
ko ite ttu ja  välineitä. Eräs 
näistä oli linko. Se tehtiin  
puusaavista, johon rakennet
tiin m etalliverkosta kolmio 
puurakennelm ien varaan. 
Täm ä pyöri saavin sisällä ja 
keskipakoisperiaatteella hu
naja irtosi kennoista. Pyörit
täjäksi asetettiin  vanhat vis
kurin ra ttaa t tai yksinkertai
sesti välityksellä toim iva 
köysi.

Laudasta tehty m ehiläispesä.

H unaja lingottiin illalla, e t
teivät m ehiläiset häirinneet. 
H unajalaatikon  kennoista 
poistettiin  ennen  linkousta 
peitekannet kylm ään veteen 
kastetulla veitsellä.

K orjuum enetelm änä käy
tettiin  myös hunajan  purista
mista käsin kakuista, m utta 
se oli tuhruista hom m aa. H u
naja  siivilöitiin havujen tai 
harsokankaan  läpi. Käymisen 
estäm iseksi laitettiin joskus 
sekaan veitsenkärjellinen 
hienoa suolaa litraa kohti.

Kun ensim m äinen hunaja- 
sato  lingottiin, oli äidilläni 
tapana uuden hunajan  mais- 
tiaisissa lukea seuraava loru: 
” Tee terveeks, riitä tarpeeks, 
kiitos kaiken an ta ja lle .”

M ehiläisvahaa sulatettiin 
sisäänläm piävän saunan kiu
kaalla peltisen alustan päällä. 
Juoksevana vaha kaadettiin 
tuohiropposeen , josta  se oli 
helppo irro ittaa.

O lkipesä oli 
viihtyisä

O lkipesässä m ehiläiset 
viihtyivät parhaiten  ja  parvei
livat eniten. Talveksi pesät 
vietiin varastosuojaan pak
kasta piiloon. O lkipesän vit
saus olivat vahakoin eli gam-

m ayökön toukat. Jos niitä 
pääsi pesään, ne tuhosivat 
vaharakennelm at.

M uurahaisilta pesä suojat
tiin niin, e ttä  pesää kanna tta
va jalusta asetettiin  vesikup- 
peihin tai puiset ja lat te rva t
tiin.

M ehiläispesiä ei paljon 
ku lje te ttu . Niille haettiin  heti 
suo ja inen , lämmin rinne. 
K uljetus tapahtui niin, että 
olkipesän alle laitettiin verk
ko ja  pesä siirrettiin uuteen 
paikkaan heiluttelua varoen.

Puhdistuslentoa varten 
edusta puhdistettiin  lum esta 
ja  tilalle levitettiin olkia. 
L ennon jä lkeen  oljet koottiin 
ja  poltettiin .

Talveksi rakennettiin  olki-
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pesän ym pärille puinen kuori 
ja katto . Välys täytettiin  ru u 
menilla. Kylmillä ilmoilla 
lentoaukko osaksi suljettiin. 
Kevätauringon pääsy pesään 
estettiin laittam alla lentolau- 
dalle viisto laudanpätkä va
lon pääsyä estäm ään.

Lapset apuna  
hoitam isessa

M ehiläiset hoiti äiti tai isä, 
jo tka  opettivat lapsille hoito
taidon. Kesällä 1941 meille 
kertyi 40 mehiläisyhteis- 
kuntaa.

Lasten velvollisuus oli ke
sällä pitää huolta , milloin 
parvi lähti sekä juosta sen 
perässä laskeutum ispaik
kaan. Usein täm ä apu oli 
erinom aiseen tarpeeseen , 
kun parvi lähti lennolleen 
parhaaseen työaikaan m ui
den ollessa pellolla. Lapset 
avustivat myös hunajan  lin- 
kouksessa pesem ällä purkke
ja  ja  veitsiä.

Sodan aikana kotonani oli 
hunajaa m onta m aitotonkal- 
lista. Kun tieto  tästä levisi, 
hakivat poliisi, pappi, lääkäri 
ja  m onet m uut hunajaa, kun 
sokeria ei saanut. H unajaa ei 
tarvinnut luovuttaa.

Sodan jälkeen hoitajien 
m äärä lisääntyi. M ehiläishoi
tajille annettiin  sokeria m ehi
läisten ruokintaan. Mehiiäis- 
yhteiskuntia tosin oli vaikea 
saada, kun kylm ät talvet ja  
m iesten rintam allaolo olivat 
m elkein lopettaneet koko 
harrastuksen.

Valkoapilasta  
paras hunaja

H unajan laatu vaihteli hie
m an. Parasta oli valkoapila- 
hunaja heinäkuussa. E lo
kuussa lingottu syyshunaja 
oli m auttom am paa ja ru
m em m an väristä. Nykyisin 
rypsihunaja on hyvän m a
kuista ja  kauniin väristä.

Italialaisrotuisia mehiläisiä 
toi Koskelle m uurari Frans 
H einonen  vuonna 1938.

Y hteistoim intaa mehiläis
hoitajilla oli vain naapurien 
kesken kuten meillä ja  H ovil
la. Sodan jä lkeen  perustettiin  
yhdistyskin, m utta sen to i
m innasta en m uista juuri m i
tään.

M ehiläishoidolle ei annettu  
suurta arvoa. Sen osoittavat 
Suolakan Jussin sanat: ”Joka 
mehiläisitä rikastuu, ei ik- 
kään köyhry .” □

Santion sahan uusi rakennus näkyy vaaleana ja  laatikkom aisena keskellä.

Santion uusi 
sahaushalli valmiina

Vuosien varrelta
Vuosi 1938.
Sinut, lapseni rakkaani,
unehen tuudin
ja rukoilen isältä Ylhäiseltä
että Hän, kaitsija suurten ja pienten,
turvam m e oisi pimeässä,
suojaisi kodin, sen asujat myös.
Isänmaa kallis, turvattu olkoon.
K aikkem m e uhraam m e puolesta sen, 
kotim m e suuren ja  kaunoisen.
Uinuos rauhassa lapsonen,
unten saarille liidä,
aamun koittaissa takaisin kiidä.

N uo  unten pilvilinnat, lempeät, läm pimät 
ei kauan kestäneet, sen ka ikk i tietävät.
... ”Niin syttyi sota, ka ikk i ties, m it’ 
vaati kunnia ja kotilies’ . . . ”
Jäi äidit kyyneleitään peittämään  
kun  m iehet velvollisuutensa riensi täyttämään. 
Vaan koska tuska kansalle oi' yhteinen  
m e saim m e voiman ihmeellisen, taivaisen.

Jäi isänmaa, kallis, kärsinyt, pettynyt, 
kuitenkin, päivästä päivään, 
vuodesta vuoteen, 
on sama Ylhäinen Isä 
m aatam m e varjellut.
K un vielä usko ja  rukous säilyä saisi, 
se kansam m e paljosta pelastaisi.
O i äidit, rukoilkaa lakkaamatta, 
ei Herra jätä vastaamatta, 
vain Hän tietää oikean ajan.
K iitos ja  kunnia Vapahtajan.

S A IM A  N U R M I

Santion sahalla päästään 
uuden sahaushallin koneita 
kokeilem aan aivan lähipäivi
nä. Tukit on tarkoitus ajaa 
uusille sahauslinjoille pääsiäi
sen alusviikolla.

U uteen  halliin on asennet
tu  kolm e kehäsahaa sekä uu
denaikainen särm äysauto- 
m aatti.

Työt käynnistetään yhdellä 
työvuorolla. Uusiin laitteisiin 
perehtym inen vie om an ai
kansa, jo ten  tuo tannon  arvel
laan aluksi säilyvän entisen 
suuruisena 25 000—30 000 
kuutiona vuoroa kohti.

U usi saharakennus on teh 
ty paloturvallisista elem en
teistä. V anha sahahan tuhou
tui tulipalossa viime kesä
kuussa.

Palon takia Santiolla ei 
joudu ttu  työvoim an lom au
tuksiin. K esälom ien jälkeen 
sahausta jatkettiin  R aunion 
sahalla sekä Santion ostam al
la R ounan sahalla M arttilas
sa. R auniolla Santion puu ta
varaa sahattiin  m aaliskuun 
loppuun asti.

Santion saha työllistää 
Koskella lähes 70 henkilöä.
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YRJÖ VIRTANEN:

Muistoja
1  » t  •  • #  1 1  • •  •elainvalskan 

Kaarlo 
Forsströmistä

M aaliskuun lopulla vuonna 
1937 H asulan ensikertainen 
sika poiki 14 porsasta. V iik
koa m yöhem m in porsaat tu li
vat yhtäkkiä vatturille. A arne 
lähti suksilla poikki hankien 
kysym ään neuvoa karjakko 
K aarlo Forsström iltä Pata- 
koskelta.

Puoli viideltä oli A arne 
Forsström in tuvassa ja  puhui 
heti asiansa: T akapäästä tu 
lee kuin keppiä vaan. T ahri
vat karsinan seinätkin.

—  Jaa, sanoi Forsström , se 
on em äsiassa vika eikä po r
saissa. Em akko on saanut jo 
tain sopim atonta ruokaa, mi
tä  sille tavallisesti ei anneta. 
Sen m aito on hörköttynyt.

—  Kyllä se siitä paranee ja  
porsaa t myös. M enet nyt 
vaan kem ikaliokaupasta osta
m aan asperiinia, kiinanpulve- 
ria ja tam m enkuorijauhoa. 
N äitä saa joka lajia antaa 
sialle lusikallisen, vaikka eri

ajalla, ei niitä sekoittaa ta r
vitse.

—  En minä viitti sinulle 
m itään reseptiä k irjo ittaa , 
kyllä sinä ne m uistat m uuten
kin. M inä olen vähän kipjän- 
könö ja  sinä olet jo  23:s 
ihm inen kun tänään  on 
käynyt.

A arne rupesi kopeloim aan 
kukkaroa taskustaan.

—  Ei se m itään m aksa kun 
et m itään saanutkaan , sanoi 
Forsström . —  L ähdet nyt 
vaan jou tu in  e tte t myöhästy. 
K auppa pannaan puolen tun
nin ku lu ttua kiinni, m utta nyt 
on hyvä hiihtokeli ja  tosta 
suoraan kaksi kilom etriä 
m atkaa.

K em ikaliokauppa oli Tui- 
m alassa Koskisella juuri siinä 
koh taa, missä nyt on osuus
pankki. A speriinia ja  tam 
m enkuorijauhoa A arne sai, 
m utta  kiinanpulveria ei ollut.

K otona annettiin heti emä-

sialle lääkkeet. Possut eivät 
vaan näistä paran tuneet. Seu- 
raavana päivänä A arne jo u 
tui m enem ään M arttilan  ap 
teekkiin  ja  pyytäm ään 100 
gram m aa kiinanpulveria.

—  T äm ä m aksaa 500 
m arkkaa, sanoi apteekkari.

—  Vai niin paljon. En mi
nä sitä sitten o takaan , antaa 
porsaitten  kuolla vaan.

—  K iinanpulveria saa 
myös pulvereina. Ne m aksa
vat viisi m arkkaa pulveri.

—  N o, niitä m inä kyllä 
otan  kym m enen kappaletta.

Em akko sai kaikkia Kaarlo 
Forsström in m äärääm iä lääk
keitä ja  porsaat paranivat 
hyvin.

Em äsian outo  ruoka oli 
kahvikupillinen hienoa soke
ria, m ikä oli hörköttänyt sen 
m aidon. L ahja hyvää hyvyyt
tään  oli an tanu t sialle soke
ria, kun sillä oli peräti 14 
porsasta im etettävänään.

* * *

V uosisadan alussa nuorena 
m iehenä Forsström  oli kar
jakkona Loim aalla H aarois- 
ten kartanossa. Lehm iä siellä 
oli to ista sataa. K arjakon 
apuna tarvittiin kuusi piikaa.

K artanossa asui viinaan 
m enevä eläkkeellä oleva 
eläinlääkäri. K un eläim et sai
rastelivat, vanha eläinlääkäri 
m eni kyllä navettaan , m utta 
karjakko  jou tu i huolehti
m aan hoidosta ja  lääkitykses
tä. N eljä vuotta Forsström  sai 
tällä tavalla lääkintäoppia.

* * *

Längsjön kartanossa So
m erolla toim i vuosisadan 
vaihteessa karjanhoitokoulu .

Siellä p idettiin  joskus eläin- 
lääkärikokelaille käytännön 
kursseja. K arjakko  Kaarlo 
Forsström  oli hänkin m ukana 
kurssilla ja  opetta ja t antoivat 
hänelle tunnustusta. Tenteis
sä ja käytännön harjoituksis
sa osuivat Forsström in vas
taukset aina oikeaan.

* * *

K erran  30-luvulla sattui 
R autelan  K naapilla, e ttä  aa
mulypsylle m entäessä m akasi 
viisi lehm ää pitkänään talon 
30-päisestä karjasta . Isäntä 
soitti eläinlääkärille, m utta 
selvää ei saatu, m ikä lehmiä 
vaivasi. Joku  myrkytys se jo 
ka tapauksessa oli. Jo  Ypä- 
jänk in  eläinlääkäri tuli leh
m iä katsom aan.

A utokuski sanoi isännälle, 
e ttä  m inä haen K oskelta k a r
jakko  Forsström in, kyllä sit
ten  selviää. Isäntä antoi luvan 
ja  niin tuotiin K aarlo Fors
ström  katsom aan yhä p itkä
nään m akaavia lehm iä. Kaksi 
niistä oli jo  kuollut.

—  Missä lehm ien juotto- 
paikka on? Forsström  kysyi.

M iehet näyttivät laitum en 
takalaidalla olevan suuren 
kuopan , missä oli pohjalla 
vähän vettä  ja  päällä keltai
nen ruohokasvullisuus.

Forsström  kirjoitti resep
tin, antoi autokuskille ja  sa
noi: —  Nyt m enet sam aa 
vauhtia apteekkiin  kuin mi
nuakin hakem assa ajoit ja  
tuo t sieltä heti lääkettä .

Kolm e vielä hengissä ollut
ta  lehm ää saivat lääkettä ja 
paranivat. Lehm ät olivat saa
neet vesim yrkytyksen.

* * *

K aarlo Forsström in eläin
ten lääkitsem inen päättyi 28. 
lokakuuta 1939. Edellisenä 
päivänä hän oli käynyt m o
nessa navetassa lehm iä p a
rantam assa kyytim iehenään 
Bruuno H eikkilä.

Taaskin aam ulla tuli M art
tilasta puhelinsoitto  H eikki
lään. Joku em äntä soitti, että 
meillä on lehm ä kipeänä. 
Tarttis nopeasti tuoda Kaarlo 
Forsström  katsom aan
lehm ää.

B ruuno H eikkilä vastasi, 
ettei Forsström  tule enää mi
hinkään. H än on kuollut.

E m äntä  vaan kovalla tou 
hulla puhuu puhelim een: 
Kyllä kai autoilija nyt pian 
tuo sen Forsström in.

H eikkilä sai uudestaan va
k uu ttaa , ettei Forsström iä 
nyt enää tuoda. H än on tänä 
aam una kuollut.

E m äntä puhelim essa huo
kasi vaikeasti. □
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Satopään koulu
Kävin p ikkupo ikana  
kovin vähän koulua, 
runsaan puoli vuotta vain 
koulun penkillä  istua sain.

Salomaan poikien  tuvassa 
kävim m e kiertokoulua.
Savikynällä kivitaluun  
numerot, kirjaimet piirrettiin , 
välillä kangastyynyllä  
siitä ne pois pyyhittiin.

Nämä opin alkeet vain 
evääksi m atkalleni sain, 
niillä olen mä pärjännyt 
ja iltapäivään ehtinyt.

Tuli kyllä m yöhem m in  
kylään kansakoulukin.
Olin sotaväessä jo  
kun vihittiin opinahjo.

Paljon hyvää aikanaan 
toi se kou lu  tullessaan.
Oli siellä kotiopinnot 
ja m yös lainakirjastot, 
pallopelit iltaisin 
ja monenlaista m uutakin.

M onet hengelliset puhujat 
ja apulantojen neuvojat 
jakoivat siellä tietojaan 
ja ilm itoivat oppejaan.

Ja jo ka  kevät aina niin 
äitienpäivää vietettiin.
Talven tullen tietenkin  
pidettiin kuusijuhlatkin.

Ei viittäkym m entä vuottakaan 
jakanut koulu  oppiaan.
Kun lapset kävi vähiin niin 
koulu kuivuriksi muutettiin.

Oli piirtäjä jo  tiennyt sen 
et koulu  on lyhytaikainen.
Kun se kuivuriksi muutettiin 
niin korkeutta  tarvittiin.

N yt siellä po ja t M ikkolan  
kuivailevat viljojaan 
ja sitä aikaa muistavat 
kun pulpetissa istuivat.

I IV A R I  M A T T IL A

k  Ä itienpäivän  viettoa Satopään  koulussa toukokuussa 1929. 
K uva L au ri M attila .

Sanoi
Oli mul kerran  m orsenkin ja  
säästin jo  rahaakin  sormuksii 
varten , m ut sit se kual. —  
M itäs ei kukkaan koko ikkä- 
täs elä, sano M etsolan Vilho.

Kyl nee p ikkupojat on sit 
vähä merkillissii pahoi teke
m ään, tohusi H akavirran täti.

—  Nyt nee on taas rikkoneet 
H akalan  postilaatikon ja  pu- 
ro ttannee Kytölän M antan 
kans puust ales. (M antan 
postilaatikko oli puun kyljes
sä kiinni.)

O let sää sit vasta m erkillinen 
äm m ä, kun sää ain pauhaat 
jos m ää syän taikka mak- 
kaan , sano T uom inen mui- 
jaatas.

Siirrytkö
lähivuosina
eläkkeelle?

CD OSUUSPANKKI -KYLLÄ

O ta yhteys osuuspankin OP-eläkeneuvojaan. Hän on 
eläkeasioitten asiantuntija, jolta saat tietoja eläketurvasta, 
om aisuuden turvasta, luottoturvasta, korkeakorkoisista ti
leistä ja OP-tilistä.

K aikki nämä edut liittyvät uuteen ESOP-sopimukseen, 
joka on kehitetty juuri eläkkeelle siirtyvän ihmisen rahan
tarpeita ajatellen.

ESOP-sopimus on eläkkeelle siirtyvän raha-asioitten koko 
naisratkaisu! Kysy osuuspankista kaikesta, mikä liittyy raha- 
asioihisi nyt ja tulevina vuosina!

K u n  ajattelet eläkeaikaasi, tule 
osuuspankkiin, sillä osuus
pankki vastaa sinulle -  kyllä.
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Kihlausilmoitus
M ää olin täyttäny viis vuot

ta  kun menin toisten  kans 
k iertokouluun enkä m uista, 
et m ittään vaikeuksii ols ollu. 
Ei siilon koululaisil ollu m it
tään  laukui eikä repui niin
kon nyt on jokasel muatin 
m ukkaan ja  viimist huutoo .

Siilon levitettiin äitin nes- 
tuuki pöyräl ja  sihen larottiin 
ensin k irja t ja  sit voileivät ja 
solm ettiin  kulm at yhteen ja 
nyyti oli valmis. Sitä oli m u
kava ro iko ttaa, kun sai sor
m et sinne solm uin alla. Puo- 
lentuopin po ttuun  tällettiin 
pualiks eh jää m aitoo ja  puo- 
liks joppii. Iivari kan to  taval- 
lisest sitä nyytii ja  m ää kan
noin kainalosain sitä po ttuu . 
Sen kaula sopes m ukavast 
kyynärtaipeeseen ja  pohjan 
syvennys sorm ein kannatetta- 
vaks.

M ää olin jo  kahreksan van
ha kun Iivarin kans mentiin 
o ikeen kouluun. Sihen ai
kaan oli viäl sim m attet kivi
taulut ja  kivikynät, millä tau 
luun k irjo itettiin  ja  vesipottu 
ja  sim m anen tyyny, kun kas
tettiin  sihen po ttuun  ja  pyhit- 
tiin kaikki pois ja  pian sai 
taas k irjo ittaa uurestas.

* * *

M eijän pappa oli ollu kaks 
kertaa naimisis ja  sen ensim 
m äisen m uijan kans se oli 
saanu kokkoon kolm e poi
kaa. Niit sanottiin  m eilä van- 
hoiks pojiks. N uorem pi van- 
hoist pojist oli löytänyt Raat- 
lan Iloniem est ittelles miälen- 
peräisen likan ja  ne oli tällän
nee T urun  Sanom aan ilmo- 
tuksen et: "Kihloissa. Eem eli 
Mattila ja  Hilma L eh tinen .” 
M ää olin sen kans lukenu, 
vaikken m ää sitä sen parem 
min ym m ärtäny mitä se tar- 
kotti m ut sen verran kum 
m inkin. et toinen oli poika ja 
toinen likka.

Koulus oli kans yks kuuren 
vanha likka ja  sei oli korja

p u n a n e n  h a m e  ja  kau las  Val
k o n e n  p its ikrai.  K um  m ää  
sitä k ä tte l in ,  niim m un  sil
m äin  iski jollain taval sihen 
k o r ja a n  h a m m e e se e n  ja  Val
k o seen  kra ih in . E m m ä ä  sen 
n a a m a a n  niim m it tään  huo- 
m ioo  k i inn it tänny  m iltä  se 
näytti.

Nyt m ää rupesin sitä Eem - 
liikin vähän ym m ärtäm ään, 
et sen oli kans varm aan käy- 
ny niinkom  mun nyt. Sit k er
ran laskutunnil kun tehtävä 
oli valmis, m ää käänsin sen 
kivitaulun toisinpäin ja  kun 
se likka sen nätin ham m ees 
kans istu siäl etupenkis ja 
mun silmäin taas osu sihen, 
niim m iäleeni muistus se E e
melin kihlausilm otus. M ää 
kirjoitin sinne taulun taka- 
puolel et "Kihloissa. Lauri 
Mattila ja  H ilm a Koivula. ” 
(salanim i) ja  käänsin taulun 
oikeinpäin.

Kum m ää menin opettajal 
näyttäm ään niit laskui, niin 
em m ää yhtään m uistanu, et 
siäl takapual oli se kihlausil
m otus. Kun opetta ja  sai ne 
laskut ka to ttuu , se käänsi 
tau lun  ja  siilon m ää muistin, 
m itä siäl takan luki. M ää 
m einasin saara sokin, m ut 
kun ei sim m ast sannaa siilon 
viäl tunnettu , niin em m ää 
sentään saanukkan. M ut kyl 
mää luulen, et mun likasen 
harm aat posket rupes tavalli- 
sest punottam m aan, kun se 
vietävän opetta ja  sit luki sen 
ilm oituksen kaikkein m uku- 
lain kuulles.

M un rupes pöksyt tu tisem 
inaan ja m ää olin kun tules ja 
valkjas. Sit se tälläs mun viäl 
an teeks pyytäm ään silt likalt 
enkä m ää m ittään tietänyt 
koko anteekspyytäm isest ja 
luulen, ettei se pieni mors- 
seinkaan ym m ärtäny sen pa
rem m in. O petta ja  tälläs mul 
sanat suuhun ja kai mää sit 
jollain taval jo ttain  mön- 
kelsin.

O petta ja  m ääräs mun tun-

niks laiskal ta ikka jälki- 
istuntoon niinkun sanotaan. 
M ää istuu törö tin  sen tunnin 
penkis eikä o p etta ja  tullu 
kuurtam aan  eikä kaartam aan 
ennenkun tunnin päästä sa
nom aan, et saat lähtee kotti.

M ää vähä pelkäsin sitä 
ko ttim ennoo, kun Iivari oli 
menny erel ja  äiti varm aan 
kysy, m ihen m ää oli jääny ja  
se p ruukas an taa aika satiku- 
tin, jos oli jääny laiskal. Iivari 
oliki varm aan sanonu, mikä 
oli asja, m ut äiti oli paljon 
viisaampi kun opetta ja  eikä 
puhunu m ittään koko laiskal- 
jääm isest.

Sen opetuksen m ää täst 
kum m inkin sain, e tten  jä l
keenpäinkään koskaan kih- 
lausilm oitust m ihenkään kir- 
jo ttan u , vaikka m orseem ii tu 
li m unkin ihailtavaks. Mää 
osasin olla hiljaa eikä asjano- 
m aset ittekään  saanee m it
tään  tietää.

M ut niin siin lopultas kum 
minkin kävi, et äijäm iäs must 
tuli eikä m itään harm ittele- 
mist asjas oi ollu.

LAURI M ATTILA

H ukkareissu
O tto  heräsi keskellä yötä 

siihen, e ttä  talossa kolisteli 
m urtovaras.

—  M itäs te täällä teette? 
hän huusi.

—  Etsin rahaa, kuului vas
taus.

—  H erättäkää ihmeessä 
jos jo tain  löytyy. O tto  m u
rahti ja  käänsi kylkeään.
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