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Joko Sinulla on se?
Se pankkikortti nimittäin. Osuuspankista. Pankkikor
teista saatu käyttökokemus kertoo niiden olevan mai
nio maksuväline. Pankkiasiaa lisää sivulla 8.

Oloneuvokset onnikassa
Linja-auto on ahkerassa käytössä Eläkeliiton Kosken 
yhdistyksessä. Vilkkaasti toim ivat eläkeläiset ovat 
innokkaita matkailem aan, harrastam aan teatteria ja 
opiskelem aan. Kuvassa koskelaisia oloneuvoksia Kil
pisjärvellä kesällä 1980. Matkalla oli viitisenkym m entä  
osanottajaa, joista vanhin reilusti 80-vuotias. Eläke
läisten puuhista puhumme keskiaukeamalla.

Aloite Kosken 
pitäjänhistorian 
kirjoittamisesta
Kotiseututyö on paikallisen kulttuurin ja historian aktii
vista vaalim ista. Osa siitä on kirjoitettu pitäjänhistoria, 
joka Koskelta puuttuu. -  Käännä sivua, lue aloite om ak
sesi ja vaikuta.
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Pitäjänhistoria 
olisi paikallaan
M onet kunnat ovat ju lka isseet oman a lueensa 
asutuksen ja  e linkeino jen kehitystä va lottavan 
p itä jänhistorian. Teokset ovat m ie lenkiin to ista 
luettavaa, joskin keskenään hyvin eritasoisia. 
M issä yksi tyytyy kunnan pöytäkirjo ista  saatu i
hin nim i- ja  tilasto luette lo ih in , siinä to inen kuva i
lee värikkäästi p itäjän m erkkihenkilö itä  ja  ta 
pahtum ia.

Kosken seurakunnan historian vuoteen 1947 
koonnut kotiseutututkija , edesm ennyt tohtori 
Aulis O ja toim itti p itä jäh istoria t mm. M arttilasta 
(1959), Kuusjoelta  (1961) sekä Tarvasjoelta  
(1966 ja  II osa 1971). Läh ikunn istam m e ovat 
oman h istoriansa kansien väliin saattaneet 
m yös mm, Loimaa, Lieto, Halikko, Salo ja  
Som ero.

N aapurikunn istam m e tuorein p itä jänhistoria  
on Ypäjällä, jonka  historia ilm estyi painettuna 
vuonna 1978. Noin 400-sivu isen kuvitetun teok
sen laati fil. lis. Taina  Huuhtanen Tam pereen 
yliop istosta. Kustannuksiin  osallis tu ivat sekä 
kunta että seurakunta.

Koski ei itsenä isenä kuntana ole vanha, mutta 
e letty tää llä  on vuosisatoja. Asutuksen m uut
tuessa Paim ionjoen ja  Härkätien varren perin 
te is istä  m aala iskylistä  kunnan keskukseen ryh
m ittyväksi ja  e linkeinoe läm än m onipuolistuessa 
olisi tie to paikkakunnan ja  sen asukkaiden 
e ilispä ivästä  te rve tu llu tta  luettavaa sekä tänne 
tu lle ille  uusille asukka ille  että poism uuttaneille  
entis ille  koskelaisille . A ivan varm asti s iitä  olisi 
iloa ja  hyötyä niille sadoille  koskelaisperheille , 
jo iden juu re t sukupolvien ajan ovat rikastuneet 
täkä lä isessä  m aaperässä.

Kotiseutu lehtenä Koskela inen esittää kun
nan, seurakunnan ja  m uiden yhteisö jen pää ttä 
jille  Kosken p itä jänhistorian kirjo ittam ista  ja  ju l
kaisem ista.

cJd o s u u s p a n k k i

TALKOOVOIMIN siivottiin syksyn lehdet hautausm aal
ta ja kirkon ympäriltä seurakunnan talkoissa lokakuun 
puolivälissä. Raikkaassa syyssäässä ahkeroi yli 60 
haravoijaa ja roskien kärrääjää. Puhdasta tuli nopeas
ti. Talkooväellä oli työstä ja ulkoilmasta hyvä mieli, 
kertoo haravan kameraan vaihtanut Martti Mikkola.
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Pyhä Martti opettaa
Entisen Suur-Marttilan seurakuntina me Martti
lassa, Tarvasjoella, Karinaisissa ja täällä Koskel
la olemme Pyhän Martin lapsia. Mainittu Juma
lan ihminen, Martti eli Martinus, on ollut aikanaan 
suuresti rakastettu, ja rakkautemme hän ansait
see edelleenkin. Hän opettaa joulumieltä tässä 
viluisessa maailmassa.

Pyhä Martti kuoli vuonna 397 -  aikaa on siis 
vierinyt runsaasti. Hän oli roomalaisen upseerin 
poika ja palveli itsekin Rooman legioonissa. 
Ranskassa Amiensin kaupunginportin luona sat
tui tapahtuma, josta meille kertoo oheinen kuva. 
Hän leikkasi viitastaan toisen puolen ja antoi sen 
kerjäläiselle, joka paleli vilusta. Tarina kertoo, 
miten asia tuli Martin unimaailmaan heti seuraa- 
vana yönä: hän näki Jeesuksen Kristuksen, jolla 
oli päällään hänen viitanpuolikkaansa. Näin to
teutui sana, jonka suuri Tuomari on kerran 
sanova oikealla puolellaan oleville: "Totisesti 
minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet 
yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen 
te olette tehneet m inulle.” (Matt. 25: 40). Joka 
tekee toiselle hyvää ja palvelee häntä kristillises
ti, asettuu hänen rinnalleen. Kerjäläiseen tai 
muuhun elämän varjopuolen ihmiseen ei silloin 
suhtauduta alentuvasti vaan lämpimän ystävälli
sesti. Se on oikeata joulumieltä.

Kuka on maalannut oheisen kuvan? Maail
mankuulu taiteilija El Greco (kuoli vuonna 1614), 
alkuaan kreetalainen, sittemmin Espanjaan Tole- 
don kaupunkiin siirtynyt. Häntä on sanottu ”es- 
panjalaisimmaksi kaikista espanjalaisista maala
reista” , Elinaikanaan hän oli hyvin suosittu, taulut 
tekivät mainiosti kauppansa. Miltei kaikki taide
teokset olivat aiheeltaan uskonnollisia: niiden 
ilmapiiri ja henki on syvästi Kristukseen, kirkkoon 
ja  pyhiin ihmisiin uppoutuvaa. El Greco unohtui 
sittemmin kolmeksisadaksi vuodeksi, kunnes hä
net jälleen löydettiin ja kohotettiin ihmiskunnan 
hienoimpien taiteentekijöiden joukkoon. Katso
kaa, miten hän "venyttää” ihmisen vartalon 
pitkäksi, niin Martin kuin kerjäläisenkin! Näin hän 
luo ihan omalaatuisen tunnelman, josta hänen 
maalauksensa on helppo tunnistaa.

Antautumalla toisen, ihmisveljen, hyväksi Py
hä Martti liittyy Jeesuksen Kristuksen sanaan, 
jonka meille tallettaa Apostolien teot (20:35): 
"Autuaampi on antaa kuin ottaa.” Martti, josta 
sittemmin tuli Toursin piispa, opettaa havainnolli
sesti kristillistä mielenlaatua. Kalsea maailma 
olisi paljon lämpöisempi ja inhimillisempi, jos 
pyhän Martin henki saisi hiukkasenkin sijaa 
ihmisten keskuudessa. Hän opastelee meitä 
itsensä Herran Jeesuksen askeliin, hänen joka 
” ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan” .

Lämpöä ja jouluriemua kaikkiin koteihin 
toivottaen

EINO LEHTISAARI

joulumieltä
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Eläkeläiset ovat aina menossa
Kyllä eläkkeellä ollessa sitten voi harrastaa, 
lohduttautuu moni työpaineiden stressaama 
keski-ikäinen. Ainakin koskelainen voi har
rastaa melkein mitä vain mieli tekee. Eläke- 
liiton Kosken yhdistyksen puheenjohtajalla 
Mauno M äntysellä eivät sormet riitä hänen 
luetellessaan yhdistyksensä toimintoja.

Halutuinta virkistystä ovat 
retket ja  teatterikäynnit. Heti 
kun retki-ilmoitus paikallis
lehdessä on luettavissa, alkaa 
Mäntysellä puhelin piristä 
hellittämättä. Viimeisille 
soittajille on pakko vastata 
ei-oota.

Joka  toinen perjantai ko
koontuu eläkeläisten opinto
kerho vuoroin kirjastossa ja 
vuoroin vanhustentalossa. 
Piirissä luetaan kirjoja elä
män eri alueilta ja  keskustel
laan niiden herättämistä a ja
tuksista. Opintokerhosta on 
jo monen vuoden kokemus.

U udempia kerhoja ovat 
vanhojen tanssien piiri Nuor- 
tentuvalla sekä näytelmäpiiri. 
Niistä saadaan mukavaa oh 
je lmaa esim. naapuriyhdis- 
tyksiin tehtäville vierailuille.

Jäseniä m elkein  
kolm esataa
Kosken eläkeläisten oma yh
distys perustettiin helmikuus
sa 1974. Jäsenm äärä on kas
vussa kaiken aikaa niin kuin 
puheenjohta ja  M auno M än
tynen  sen ilmaisee:- Ei mei- 
tin ole tarvinnu jäseniä por- 
vata. Niitä on tulossa koko 
ajan. Eikä tartte olla eläkei
käinen, retkille pääsee nuo
remmatkin, jos vain autossa 
istumapaikkoja piisaa.

Tänä vuonna yhdistykseen 
on liittynyt yli 30 uutta jäsen
tä. Yhteismäärä kohoaa 
270:een.

Naisilla on vahva enemmis
tö. Yhdistyksen aktiivinen jä 
sen M artti M ikkola  laskee, 
että  opintokerhossa käy ta 
vallisesti noin 20 naista ja 
viisi miestä.

Yhdistyksen johtokunnas
sa naisilla ei ole tä tä  enem- 
mistöään vastaavaa osuutta: 
on kai niin to tu ttu  siihen, että

Polkupyörällä tulevat pitkäm atkaiset jäsenet opintokerhoon, jos ei linja-auton kyydillä pääse, 
kertoo Helmi M äntynen ja tarjoaa eläm änkum ppanilleen kunnon kahvit.

miehethän asioista päättävät, 
ollaan sitten kunnanvaltuus
tossa tai maan hallituksessa.

Kosken yhdistyksen ensim
mäinen puheenjohta ja  kui
tenkin oli nainen, sosiaali
neuvos H ilda Kattelus. Hän 
on edelleen koskelaisten suo
ra yhteys Eläkeliiton Varsi- 
nais-Suomen piiriin, jonka 
hallitukseen hän kuuluu.

Kaikki keskittyy 
kirkonkylään
Eläkeliiton niin kuin muiden
kin harrastuksia ja virkistystä 
tarjoavien yhteisöjen toimin
not keskittyvät pääasiassa 
kirkonkylään. Sinne tosin 
näyttävät pikkuhiljaa keskit
tyvän asukkaatkin.

Harrastukset pitävät virkeänä ja  hyväntuulisena, sanovat 
eläkeläisten puuham iehet M artti M ikkola (silm älasit) ja  M au
no M äntynen.

-  Melkein kaikki eläkeläiset 
muuttavat Tuimalaan, kun 
ovat jä ttänee t tilansa nuo
rempien käsiin, sanoo itsekin 
näin tehnyt Martti Mikkola. 
Pari vuotta sitten hän muutti 
Satopäästä Pappilantien ker
rostaloon.

Maalaistalon avaran piha
piirin vaihtaminen rivitalo- 
kaksioon ei H elm i M äntysen- 
kään  mielestä ollut erityisen 
vaikeaa:-  Seittemän lehmää 
meiltä pantiin autoon niin et 
sorkat kopisi, eikä mun yh

tään niit parku tullu. hän 
muistelee sitä helpotuksen 
hetkeä, kun navetta tyhjen
nettiin.
-  Palvelut ovat kaikki täällä 
keskustassa. Ei syrjäkulmille 
enää kulje edes maito, kun 
kyläkaupat ja myymäläautot 
on hävinneet, Mäntyset sano
vat ja toteavat siinä ehkä 
painavimman syyn eläkeläis
ten kirkonkylään muutolle.

Rahat hankitaan itse
Eläkeliiton Kosken yhdistys
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Tuimalan kosken myllyalueen kulttuurihistoriallinen arvo on kiistaton. Ajan ham m as on 
kuitenkin jauhanut rakennuksissa pahaa jälkeä. Korjaustöihin ollaan ryhtym ässä todella  
U :nnellä  hetkellä. -  Näkym ä Hämeentien sillalta.

Tuimalan myllykoskista tehdään selvitys

rahoittaa toimintansa pääa
siassa omin voimin. Kunnalta 
saadaan vuosittain 500 m ar
kan avustus. Jäsenmaksu on 
kuitenkin onnistuttu pitä
mään vain 5 markkana.

Varoja toimintaan kerä
tään mm. iltamilla, arpajaisil- 
la ja  kahvilippujen myyn
nillä.

Eläkeliitto on Keskusta
puolueen tukema valtakun
nallinen järjestö. Kosken yh
distyksen puheenjohtaja  
Mauno Mäntynen vähättelee 
kuitenkin puolueen osuutta 
paikallisessa toiminnassa. 
Hän haluaa pitää yhdistyksen 
avoinna kaikille kiinnostu
neille ja sanoo jäseniä olevan 
tasa-arvoisesti poliittisten 
mielipiteiden laidasta laitaan.

Retkiä tehdään  
ensi vuonnakin

Eläkeläisten ensi vuoden 
toimintasuunnitelmaa ei tätä 
haastattelua tehdessä vielä 
ollut käsillä, mutta  varmaa 
on että  ainakin retkiä teh
dään runsaasti. Mielenkiin
toa olisi sekä Lappiin että 
Gotlantiin. Viimekesäinen 
Päijänteen laivamatka antoi 
intoa Runoilijan tien ristei
lyyn. Bom ban talo olisi haus
ka nähdä, Kuusamo on m o
nelta kokem atta  ja ...

Liikettä riittää, selvä se.

Omassa 
osuus
pankissa

K un astut O suuspankkikin  
on silmäs m ennä ristihin 
E t millään tahdo uskoa, 
onkohan  tämä tottakaan: 
samassa tuossa rivissä 
noin paljon nättejä tyttöjä.

Tuimalan kosken myllyalu- 
een kunnostamisesta laaditta
neen selvitys 1982 kuluessa. 
Kulttuurilautakunta on esit
tänyt selvitystyötä varten 
m äärärahaa kunnan ensi vuo
den talousarvioon.

Museovirasto on todennut 
koskialueen vanhoine mylly
jä  saharakennuksineen kult
tuurihistorialliselta arvoltaan 
erityisen huomattavaksi. Se 
pitää aluetta ainutlaatuisena 
nähtävyytenä historiallisen 
Häm een Härkätien  varrella.

Tuimalan koskialue maini
taan myös sisäasiainministe
riön 1980 laatimassa luette
lossa valtakunnallisesta m er
kittävistä kulttuurihistorialli-

On Ulla, Liisa, Kirsti, 
Lennä, M erja ja  A njakin . 
M yöskään ei sovi unohtaa  
m eidän kylän Kaarinaa.
Ja sitten vielä tytöt nää 
kas, en nyt m uista nimeään.

K un tulee sinun vuorosi, 
sä unohtaa voit huolesi. 
K aikk i m enee m ukavasti, 
nokkelaan  ja joutuisasti. 
Panot, oto t vikkelään  
pankkikirjaas merkitään.

Samalla he selvittää 
m ik  on sum m a tää ja  tää. 
K uulet m yösk in  m inkälainen  
olis tili sulle sopivainen, 
eli sen et ku in ka  saa 
Suom en m arkan po ikim aan.

sista ympäristöistä. Niin Kos
ken kartano, kappeliseura
kunta kuin sittemmin kunta
kin ovat saaneet nimensä täs
tä Paimionjoen koskesta.

Museoviraston edustajat 
kävivät alueella viime kevää
nä. Tarkastuslausunnossaan 
museovirasto pitää tärkeänä 
vesimyllyjen, sahojen ja myl
lytupien vielä tiedossa olevan 
historian tallentamista sekä 
rakennusten nykytilan ta rk
kaa dokumentointia ja valo
kuvaamista.

Myllyalue vaatii siistimistä, 
entistämistä ja säilytettävien 
rakennusten perustusten ja 
kattojen kiireellistä korjaa
mista.

Jos sä satut olem aan  
p o ika  mallia vanhem paa  
etkä m illään uskoa  
saata naisten puheita, 
sun parasta silloin kysyä  
on konttoripäällikkö  Määttästä.

N y t on tietokoneaika, 
koneet käydä  raksuttaa.
H e tk i vain -  kas ja  ku m m a  
selvillä on  loppusum m a.
Sulia vain on huolena, 
ettei se näyttäis pakkasta .

Jos taas sinun mielestäs, 
on asias y len  tärkeä, 
on silloin paras tarttua 
härkää suoraan sarvista, 
ja  pyytää  saada haastattaa 
johtaja Urpo Kinnalaa.

Museovirasto toivoo, että 
Koskella yhdistetään kaikki 
käytettävissä olevat voimat 
koskialuuen vielä korjauskel- 
poisten rakennusten säilyttä
miseksi. Toimenpiteet ovat 
sitä suuruusluokkaa, että ne 
on voitava suorittaa kiireelli
syysjärjestyksessä sekä par
haiten kunnan toimesta. R a
kennusten omistajille museo
virasto voi hakemuksesta 
myöntää entistämisavustusta.

Alueen säilyttämisestä p a 
risen vuotta sitten aloitteen 
tehnyt Kosken Lions-klubi 
on luvannut kunnalle ta lou
dellista tukea myllymiljöön 
korjausselvityksen laatimi
seen.

H än sulle kyllä  selvittää, 
niin että alat ym m ärtää  
nuo  raham aailman koukero t 
ja  m onenlaiset karikot.
K oht on asiasi tuttu, 
sinä sanot: Selvä juttu.

Mielessäs jo s  tuum it sä, 
että "tarttis”  pykä tä  
ihan uutta taloa, 
vaan kun  ei ole rahoja.
Jos et tavoiteeseen itse yllä, 
muista:
O suuspankki sanoo kyllä.

P E K K A  H O L K E R I
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Vanhat valokuvat
Koivukylän 
alinen 
mylly
Kuva Koivukylän alisen 
myllyn luota on otettu ehkä 
1920-luvun lopussa. Myllyn 
omistajaksi tuli vuonna 
1923 Kallen Lindsten ja 
myllärinä toimi hänen vel
jensä Mauno.

Kosken myllyistä on kir
joittanut Yrjö Virtanen Kos
kelaisessa nro 2/1980.

Kuvan Koskelaiselle toi 
Erkki Nyhä.

Eloväkeä 
Myllykylän 
Nyhällä
Kuvassa Myllykylän Nyhän 
eloväkeä vuodelta 1936. 
Henkilöt: vasem m alta toi
nen on Janne Vähätalo  
(niittäm ässä), neljäs Aino 
Nyhä, kuudes Vilma (Vähä- 
talo?), yhdeksäs Yrjö Uusi
tupa, kymmenes Helvi Kos
kinen, lyhde kainalossa 
seisoo Lauri Tuomola. Hä
nen takanaan näkyy Kus
taa Keskinen, jonka jälkeen 
Eino Uusitupa. Istumassa 
ovat Väinö Nyhä sylissään  
Eero Nyhä ja takana Iida 
Nyhä. Kolmesta pikkuty
töstä etumainen on Lea Yli- 
Liipola.

Tämänkin kuvan toi Erk
ki Nyhä.

Hurtti-ukko

1920-luvulla kierteli forssalai- 
nen mies hevosellaan monen 
pitäjän alueella myymässä 
Forssan tehtaitten kankaita. 
Oli hänellä vähän muutakin 
tavaraa mutta  paloina ja pak
koina myytävät kankaat oli
vat pääartikkeli.

Mies oli nimeltään Hurtti. 
Ristimänimeä koskaan tullut 
tietämään. H äntä  kutsuttiin 
Hurtti-ukoksi. Ukko lienee 
ollut jotain 60-70 ikävuoden 
väliltä, mutta hän näytti nuo

remmalta. H än nimittäin hy
myili aina, niin ainakin mi
nusta tuntui kun katselin hä
nen eloisaa liikkumistaan 
kangaskuorman ympärillä.

Hurtti höysti juttujaan 
huumorilla enkä tiedä, oliko 
mies ollenkaan hämäläinen. 
Hänen silmänsä säteilivät si
säistä onnea, mikä myös nä
kyi hänen koko olemukses
taan. Syy onneen selvisi meil
le heti ensi kerran tavates
samme. Onnellisen näköise

nä Hurtti selitti, kuinka hän 
oli ollut Jumalan pilkkaaja,

mutta  sitten Jumala oli hänet 
pysäyttänyt ja  hänestä oli tul-

J§|
M |
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julkkisparaati tai vaikkapa
. . .  . . . . . .  eri maiden ystävyyskaupun-

Kotiseututyö turvaa omaleimaisuuden keia »hdis,ävä '"k»;1111™-J  tus, niin sen sievempaa. Jaa-

"Valtavat kaupalliset,  poliit
tiset ja  viestinnälliset organi
saatiot painostavat tätä nykyä 
Suomeakin yksiin kaavoihin. 
Pelkosenniemeläistä nuori
soa vaaditaan omaksumaan 
samat vaatteet ja samat aa t
teet kuin kaikki muut. Sitä 
tä rkeäm pää on, että jokin 
pelkosenniemeläisyvdessä pi
tää puolensa, jokin kielen ja 
mielen ja huumorin erikois- 
sävy, jokin mikä piilee maise
massa ja rakennuksissa ja ih
missuhteissa.

Samoin kuin Suomea pui- 
tävät koossa yhteiset perin
teet ja  symbolit: yhteinen lip
pu, yhteinen itsenäisyyspäi
vä, kova sisu, Sibelius ja pal
jon muuta, samoin asuinpaik
kakunnalla joka tahtoo olla 
kotiseutu pitää olla paljon 
yhdistäviä elementte jä ,  eri
laisia elämänlähteitä jotka 
kotiseutuväki pitää puhtaina.

Yksi tärkeimpiä on elävä 
paikallislehti. Paikkakunta 
on mykkä ja  kuuro ilman 
omaa paikallislehteä. Mieles
täni paikallislehtiä pitäisi ja t 
kuvasti arvostella siinä missä 
taidenäyttelyitä ja runoko
koelmia. O lemme menossa 
informaatioyhteiskuntaan, 
sanoo Max Jakobson; kunta 
voi pysyä hengissä ilman ui
mahallia ja pankin haara
konttoria, m utta ei ilman 
om aa viestintäkanavaa. Koti- 
seutuväen kuuluu pitää raja 
selvänä paikallislehtien ja il-

maisjakelulehiten välillä ja 
estää paikallislehtien trustiu- 
tuminen: paikallislehtien
massatuotanto on yhtä sairas 
ilmiö kuin olisi pitäjänjuhlien 
keskittäminen jonkin helsin
kiläisen ohjelmatoimiston 
hoitoon. Paikallislehti, jonka 
asioista pääte tään jossakin 
kaukana, on vammautuneen 
kotiseudun merkki. Kotiseu
tuväki voi olla lullukkaväkeä 
muissa suhteissa, mutta  elä
vää paikallislehteä pitää var
jella kuin silmäterää, parhai
ta paikallislehtiä olisi palkit
tava ja tuettava.

Kotiseudun omaleimaisuus 
näkyy myös paikalliskirjalli- 
suudessa. Se näkyy kuoroissa 
ja  orkestereissa, kuvataide- 
kerhoissa, teollisuuskylissä, 
omaperäisissä museoissa.

Leikkim ieltä  
kuntaurheiluun

Tuntuu siltä, että paikallis
ta  omaleimaisuutta pitäisi 
rohkeammin kokeilla myös 
urheilun alalla. Suomen vii
sain urheiluhullu Tahko Pih
kala kiirehti Suomea ajoissa 
irroittautumaan kangistuvan 
maailmanurheilun s tandar
deista. Ei ole jä rkeä siinä, 
että  valmentajat haravoivat 
lapsista tulevia hormoni- 
invalideja kansainvälisen ur- 
heilubisneksen palvelukseen 
ja  Suomi o ttaa aina vain ras

kaammin turpiinsa ammatti- 
gorillain yhteenotoissa.

Vaihtoehto tiukasti stan
dardoidulle maailmanurhei- 
lulle on jo syntynyt Suomes
sa, ja  se on syntynyt kotiseu- 
tupohjalta. A jate lkaapa vaik
ka Suikavan soutua: Välinei
nä tavalliset savolaisveneet,  
areenana Partalansaarta ym
päröivä järvi, voittajina ta
valliset sulkavalaiset ja  sään
nötkin voimassa vain Sulka
valla.

Yhtä omaperäisiä kansan- 
urheilutapahtumia syntyy jo 
ka puolella Suomea: tukki- 
laiskisoja, pilkkikisoja, ky
lien välistä kövdenvetoa ke
säjuhlissa. Miksi ei jokaisella 
Suomen pitäjällä voisi olla 
nimikkourheiiunsa, jokin ni
men omaan tietyssä ympäris
tössä mahdollinen ja kansaan 
menevä liikunnan laji. Kuka 
sen on määrännyt, e ttä  maail
massa voi viskata vain kuu
laa, kiekkoa, keihästä ja 
moukaria? Kuka estää kala- 
jokilaisia haastamasta muuta 
Suomea kilpaan 50 metrin 
hiekkasärkkäjuoksussa ja 
suomussalmelaisia jä rjes tä
mästä murtomaatenniksen 
maailmanmestaruuskisoja? 
Aivan tosissani olen sitä miel
tä, että urheiluun on saatava 
takaisin leikin fiilis, ja  se 
tulee takaisin villin kotiseutu- 
urheilun myötä. Jos paikalli
sesta kuntoilutapahtumasta 
kehittyy valtakunnallinen

köön huippu-urheilulle oma 
elintilansa, niin kuin sirkuk
selle ja missikisoille, mutta  
siirtyköön painopiste myös 
lehtien urheilusivuilla kan- 
sanurheiluun ja kotiseutu- 
urheiluun.

Suom alaisuuden  
juurihoitoa

A attee t syntyvät puutteis
ta. Kotiseutuaatteen kääntö
puolena on nyky-eurooppa- 
lainen vieraantuneisuus, 
suurkaupunki-ihmisen pelko 
olla erilainen kuin muut ja 
toisaalta epämääräinen tun
ne, että om a tyyssija ja koti
seutu kuuluu hyvinvoinnin 
perustekijöihin.

Kotiseutuyhdistykset ovat 
Suomen sisäisen erilaisuuden 
puolustusjärjestöjä. Samaa 
taistelua käyvät luonnonsuo
jelijat omalla tahollaan, sitä 
käyvät kirjailijat ja yritysjoh
ta jat, ajattelijat ja arkkiteh
dit, kasvattajat ja tiedottajat. 
Mutta viime kädessä suom a
laisuuden juurihoito on koti- 
seutuväen varassa. Yksikin 
tuore ihminen tai tuoreiden 
ihmisten yhdistys voi luoda 
asuinseudulleen uudet kas
vot. Jokainen Suomen kunta 
ja  lähiö on perinteineen ja 
puitteineen ainutkertainen 
mahdollisuus, voittoarpa jota 
ei pidä heittää hukkaan .”

Katkelma professori Matti Kuusen 
juhlapuheesta viime kesän valta
kunnallisilla kotiseutupäivillä 
Tuusulassa.

lut uskovainen. Hänen elä
mänsä meno oli muuttunut 
kokonaan. Samaan aikaan 
hän oli löytänyt elämän
kumppaninsa, joka myös oli 
tullut uskoon.

Tästä  onnesta Hurtti puhui 
kaikille, jo tka tapasi.

★ ★ ★

Kun Hurtti Forssan teh 
taalla sai kuormansa täyteen 
tavaraa, yli 3 metriä pitkän ja 
1,5 metriä leveän kolan, hän 
suuntasi maakuntaan. Reisu 
kesti kunnes kankaat kuor
masta loppuivat.  Hurtti kier
teli kuormineen H äm että  ja 
Varsinais-Suomea aina T u r
kua myöten ja  kauppa kävi 
hyvin. Kun Hijrtti lähti T u r
kua kohden, hän aina poik
kesi Väinölässä ja  oli meillä 
yötä.

Hänellä oli oikein kiltti 
tamma. Hurtti päästi sen ai
soista, otti siiat ja  riimunkin 
päästä ja laski hevosen syö
mään ruohoa. Syötyään h e
vonen tuli kärryjen luo ja 
vartosi, e ttä  se vietäisiin tal
liin. Kun Hurtti päästi hevo
sen irti, isä huomautti e ttä  se 
voisi lähteä karkuun. Tähän 
Hurtti sanoi rauhallisesti, e t 
tei se ole vielä koskaan niin 
tehnyt.

Isällä ja  Hurtilla oli aina 
paljon puhumista niistä us
konasioista ja siinä vierähti 
ilta joskus myöhäiseksi ja vä
lillä laulettiin. Hurtti sepitti 
itsekin uusia lauluja. Yksi 
niistä alkoi "K uulepa nuori 
H erran  armolapsi” .

★ ★ ★

Niin jatkuivat Hurtin 
kauppareisut vuodesta vuo

teen. Kerran 1920-luvun lo
pussa hän jälleen ilmestyi 
kuormineen Väinölään ja  oli 
oudon murheellisen näköi
nen. Isä kyseli syytä veljen 
murtuneeseen näköön. H u r t 
ti alkoi selittää, että hänen 
vaimonsa kuoli neljä viikkoa 
takaperin. H änen  olisi p itä
nyt iloita, kun vaimo kuoli 
uskossa V apahtajaan  ja pääsi 
taivaan iloon, mutta  hän oli 
kuunnellut liikaa naapurien 
arvosteluja ja  tullut murheel
liseksi.

Asia oli näin: Hurtti oli 
mennyt ilmoittamaan vaimon 
kuolemasta Forssan rovastil
le. Hurtti esitti rovastille, jo 
ka ennestään oli hänen hyvä 
ystävänsä, e ttä  hän panee 
kuolinilmoituksen Forssan 
Lehteen ja  kirjoittaa siihen: 
” Ilolla ilmoitan että rakas 
vaimoni on päässyt taivaan

iloon.” Rovasti tuli mietteli
ääksi; eihän kukaan ollut a ja
tellut kirjoittaa kuolinilmoi
tukseen "ilolla ilmoitan” . T a
vallisesti niihin pannaan että 
murhemielin ilmoitan tai sii
hen tapaan. Rovasti, joka 
itsekin oli herännyt pappi, 
sanoi ettei hänestä ole väärin 
näin ilmoittaa vaan hän hy
väksyy tämän.

Hurtti pani ilmoituksen 
lehteen ja  se herätti tavatonta 
huomiota Forssassa ja laajalti 
ympäristöpitäjissäkin. Vai
mon hautajaisissa saattajia 
oli paljon, m utta lehti- 
ilmoituksesta riitti juttua 
vuosia jä lkeenpäin.

Hurtti-ukko eli vain vuo
den vaimonsa kuoleman jäl
keen.

Y R JÖ  V Ä IN Ö L Ä
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Pankkikortti tuli 
jäädäkseen
Pankkikortti on käytössä 
osoittautunut näppäräksi vä
lineeksi hoitaa maksuja. 
Pankkikortin edullisuus on 
saanut sangen monet koske- 
laisetkin sujauttam aan tämän  
''kuvakortin” plakkariinsa. 
Syksyisellä osuuspankkivii- 
kolla kortti varsinkin teki 
kauppansa.

Pankkikortti edellyttää 
käyttötiliä. Osuuspankki on 
kirjeellä tarjonnut pankki
korttia lukuisille käyttötiliasi- 
akkailleen, joille olemme 
katsoneet kortista olevan eri
tyistä etua. Haluamme nyt 
tarjota  pankkikorttia myös 
niille kymmenille säästötili- 
asiakkaille, joille käyttötili 
pankkikortin kanssa mieles
tämme olisi säästötiliä ja -kir
jaa toimivampi yhdistelmä.

M itä ne edut ovat?
Käyttötilin ja  pankkikortin 
etu ja  ovat mm:
1. Pankkikortti vastaa käteis
tä rahaa vieraissa liikkeissä 
500 markkaan saakka ja  tu 
tuissa ilman ylärajaa.
2. Pankkikortti vapauttaa kä
teisen rahan kantamisesta.
3. Pankkikortti tekee riippu
mattomaksi pankin aukiolo
ajoista.
4. Käyttötili antaa shekkejä. 
Niitä voit käyttää silloin kun 
pankkikortti ei sovi.
5. Käyttötilistä saat tiliotteen 
suoraan kotiin kerran kuu
kaudessa tai useamminkin, 
kun niin sovitaan.
6. Maksupalvelu käyttötililtä 
on ilmainen.
7. Käyttötili ltä maksetaan sa
ma korko kuin säästötililtä 
kuukauden alinta saldoa vas
taavalle määrälle. Korko on 
nyt 5%.

K äypiä ja  käteviä
Pankit ja kaupan järjestöt 
ovat sopineet, että liikkeissä 
käytettävät lomakkeet voi
daan leimata minkä pankin 
pankkikortilla tahansa. Vas

taavasti pankki o ttaa asiakas- 
liikkeiltään vastaan kaikkien 
pankkien korteilla leimattuja 
maksulomakkeita, jotka 
pankki sitten selvittää omia 
clearing-teitään. Päivässä tai 
parissa maksu koituu pankin 
hyvitykseksi ja pankkikorttia 
käyttäneen liikkeen veloituk
seksi.

Lähellä on myös aika, jol
loin Kosken Tl Osuuspankin 
pankkikortilla voi nostaa ra
haa myös esim. Turun Seu
dun Osuuspankin Turkuun 
sijoittamista pankkiautom aa
teista. A utom aati t  ovat suo
raan yhteydessä keskuspan
kin tilejä hoitavaan tie toko
neeseen. Veloitus tililtä ta
pahtuu samanaikaisesti nos
ton kanssa.

Vaikka pankkikortilla on 
näin paljon etuja, jo tkut yhä 
epäilevät sitä. Pankkikortilla 
saa rahaa niin helposti, että 
tili hupenee hetkessä, epäili
jät sanovat. Täm ä on turhaa 
pelkoa: säästötilinsä karttu
maan saanut ihminen var
masti säästää myös käyttöti
lille.

Varojen  pitkäaikaiseen säi
lyttämiseen käyttötiliä suosi
teltavampia ovat yhden ja 
kahden vuoden määräaikais
tilit, koska niiltä maksetaan 
huomattavasti parempi kor
ko. Esim kahden vuoden tilin 
korko on 9% .

Kosken Tl Osuuspankissa 
em me olleet ensimmäisiä ta r
joam aan  pankkikorttia asiak
kaillemme. A nnoim m e mui
den ensin kokeilla, kuinka se 
o te taan vastaan. Tänään 
pankkikortti on jo tunnettu , 
hyväksytty ja hyväksi koettu 
tapa hoitaa maksuja.

Luottavaisina voimme suo
sitella pankkikorttia koske
laisille. Harkitse sinäkin sääs- 
tötilin vaihtamista käyttötiliin 
ja  pankkikorttiin.
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