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Kuvia menneestä kesästä
KYNTÖPÄIVÄ

Tuimaian Jallilla oli 9. 6. 
kyntöneuvontapäivä, järjes
täjinä Vars.Suom. Maata
louskeskus ja Härkätien alu
een neuvontajärjestöt. Run
saslukuisena oppia hakemaan 
tullut miesväki ympäröi tiivii
nä renkaana Fiskarsin tehtai
den edustajan Heikki Olsso
nin, joka selosti uusien Agro- 
mat-aurojen ominaisuuksia.

Aimo Vainio-Kaila, kyntömestari Laitilasta, opetti lupsak
kaalla tyylillään ja lyhvenhauskalla murteellaan aurojen säätöä 
ja lähti sitten alustamaan nurmikvntöä Zetor 7011-lla. "Oppi
laat” katsoivat vieressä silmä tarkkana. Toisena traktorina 
paikalla oli 4-vetoinen Deutz-Fahr, jossa oli paluu- eli kääntö- 
aurat. Halukkaat saivat itsekin kokeilla kyntämistä ja kokeili
joita löytyikin. Hevoskvnnöstä ei puhuttu enää mitään, elleivät 
vanhat miehet muistojaan...

Jos nälkä sattui yllättämään, sopi tallustella Jallin pihakuu- 
sien katveeseen, jonne maatalousnaiset olivat järjestäneet 
tarjoiupövdän. Tarjolla oli kahvia, munkkeja ja muutakin 
naposteltavaa. Muonittajaemännät vas. Pirjo Kuusto, Helli 
Kärri, Raili Mikola ja Eeva Mattila.
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UIMAKOULU

Kunnan liikuntalautakun
nan järj. uimakoulu Liipolan 
järven rannalla alkoi 11. 7., 
jolloin sää oli kaunis ja heltei
nen. Oppilaita oli aluksi yli 
60, mutta väheni pian puo
leen, kun alkoi tyypillinen ui- 
makoulusää", koleat tuulet ja 
sateetkin. Opettajina olivat 
Tarja Teponoja, Päivi Peu- 
ranto ja Mikko Levola joka 
tässä ohjaa aamupäivän kak
kosryhmää, eli niitä, jotka jo 
osaavat hiukan uida.

Päättäjäispäivä 22. 7. oli 
kylmä ja sateinen, eikä aivan 
kaikkea suunniteltua ohjel
maa vietykään lävitse. Uima- 
kandidaatin tutkinnon suorit
ti 8 oppilasta, tässä heistä 6 
iloisina, joskin hiukan viluisi
na. Vas. Tuija Jalli, Riitta 
Hokka, Anne Anttila, Päivi 
Urmas, Reino Savela ja Mik
ko Nyhä. Tutkinnon suoritti
vat lisäksi Mika Honkala ja 
Henrik Lepänaho.

KOSKEN KOHAUS Kohaus pidettiin menneenä kesänäkin, tosin vain yksipäiväisenä, 30. 7. Päivätapahtumat aloitti 
kunnanjohtaja Aimo Suikkanen avauspuheellaan, ja lopetti nuorisoseuran tanhu- ja laulurvhmä esiintyen Nuortentuvan pihalla 
ja kylärahillakin. Illalla oli Nuortentuvalla Kohausiltamat.
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Osuuspankki osallistui Ko- 
haukseen mm. jakamalla lap
sille lukemattoman määrän il
mapalloja. joita pian näki 
keikkuvan kaikkialla keskus
tassa. Pankkisalissa oli lisäksi 
mehutarjoilu, vleisökilapilu 
ja videoesityksiä.

Pyrähdys Koskelle Sault ste. Mariesta
Kaikki alkoi Koskelaisessa 

julkaistusta valokuvasta, jo 
ka esitti Talolan kansakoulun 
luokkaa vuodelta 1920. Kos
kelainen lähetettiin myös 
Helmi Vanhatalolle Kana
daan, yhdelle kuvan tytöistä. 
Helmi lähetti vastineen, kos
ka hänen muistinsa mukaan 
tovereiden nimiä oli merkitty 
kuvatekstiin väärin. Pian tuli 
toinen kirje. Hän oli tulossa 
kesällä Suomeen ja tietysti 
käymään Koskelle. Nyt oli 
otollinen tilaisuus järjestää 
luökkakokou^. Johtaja Urpo 
Kinnala soitti kaikki'kuvan 
elossa olevat tytöt ja pojat 
kokoon. Ja tulihan heitä.

Luokan ”pojat” istuivat 
osuuspankin etukammarissa, 
hiljaisina ja jännittyneinä. 
Kun Helmi astui sisään, nou
sivat pojat ja ojensivat juhlal
lisesti valkoisen ruusukim
pun. Arvo Peltola sanoi: Toi
votamme sinut, Helmi, sydä
mellisesti tervetulleeksi Suo
meen!

”Oo jees, siinä on Arvo” , 
huusi Helmi, ”ja siinä on 
Väinö! On kovin interesting 
nähdä teidät. Ja kuka tässä?

Emil Nikkilä, oo olet säilynyt 
samanlaisena, aimiinjunou. 
tarkoitan, et ole vanhentu
nut. Nyt täytyy figeerata: täs
sä on Virtasen Yrjö!” 

”Tytöt” istuivat takakam- 
marissa. Helmi aloitti kier
roksensa.

”Nyt ei sanota keitä ollaan, 
saat arvata” , nauroivat tytöt.

Ja menihän arvailu suun
nilleen nappiin.

Kahvia tuotiin pöytään. 
Helmin ääni oli Kanadassa 
puolen vuosisadan aikana 
muuttunut kimakaksi.

” Minä muistan Arvo, kun 
et näyttänyt minulle laskujen 
tuloksia, vaikka istuit pari
na” , torui Helmi.

"Milläs mää niit näytin, 
kun Saraja seiso koko ajan 
viäres” , puolusteli Arvo kuu
den vuosikymmenen takaisia 
syntejään.

” Oo, olisit ruvennut tuijot
tamaan Sarajaa. Kun te mo
lemmat olisitte tuijottaneet 
toisiinne, minä olisin kurkis
tanut vihkoosi!”

”Ja missä se poika on joka 
aina potki minua? Onko hän 
kuollut? Mitä te kaikki olette

tänä aikana tehneet?”
Alli Kaatiala oli toiminut 

40 vuotta osuuskassavirkaili- 
jana Mellilässä ja tuli ko
koukseen Turusta. Alli Heik
kilä ilmoitti laiskotelleensa. 
Muut korjasivat, että hän oli 
hoitanut miehen ja neljä las
ta. Valma Savela oli Patakos- 
ken emäntä, ja Katri Kallio 
asuu samassa paikassa kuin 
kouluaikanakin.

” Hän oli aina etevä” , pisti 
Helmi väliin.

Väinö kertoi nähneensä 
Helmin »Helsingissä tämän 
lähtiessä Kanadaan kesällä 
vuonna 1930.

Helmi selitti käyneensä 
Suomessa sen jälkeen vuonna 
1970 ja nyt toisen kerran. Oli 
tultava tuhlaamaan rahaa, 
koska omaisuusvero on Ka
nadassa korkea ja säästöko- 
rotkin verollisia. Hän jäi les
keksi kolme vuotta sitten ja 
onnistui nyt saamaan dreeve- 
dilleen päivä- ja yöhoitajan 
kokonaiseksi kuukaudeksi.

Tämän lemmikkikoiransa 
Helmi pelasti metsästyskau
den jälkeen metsästä. Kana
dassa koirat jätetään oman

onnensa nojaan kun metsäs
tys on päättynyt. Hyvässä 
hoidossa dreeveristä kehittyi 
kaunis yksilö. Se jopa alkaa 
laulaa, kun Helmi soittaa 
uruilla Finlandiaa, kerrottiin 
taannoin Seura-lehden repor
taasissa.

”Kertaakaan en ole katu
nut, että lähdin Kanadaan. 
Täällä Suomessa minulla ei 
olisi ollut tulevaisuutta” , va
kuuttaa Helmi.

Viimeinen 
siirtolainen

Hän lähti päämääränään 
Saskatchevvanin provinssin 
pääkaupunki Regina. Sinne 
olivat jo menneet isä, sen 
jälkeen äiti ja pienet veljet. 
Atlantilla tuli laivaan tieto 
uudesta Kanadan laista. Yh
täkään siirtolaista ei enää 
päästettäisi maahan suuren 
lamakauden ja työttömyyden 
vuoksi. Helmin tiketti oli jää
nyt jostakin syystä Englantiin 
välisatamaan. Laivakirjoista 
saatiin kuitenkin pitkän etsin
nän jälkeen tietää, että tiketti

ja tk . siv. 4
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käynnin kunniaksi järjestetyn luokkakokouksen osanot-

ja tkoa  sivulta 3

oli ostettu tarpeeksi ajoissa. 
Helmi oli viimeinen siirtolai
nen, joka sai astua maihin. 
Muut käännytettiin takaisin.

Kielitaidottomana, mutta 
tuntemattomien ja auttavais
ten henkilöiden turvin "jotka 
näkivät päältä, että olen suo
malainen” Helmi löysi oikeat 
junat. Hän joutui m atkusta
maan päiväkausia ahtaissa ju- 
naosastoissa, joissa lemusi 
miesten jalkahiki ja pullo kir
kasta kiersi kädestä käteen. 
Kovinpa ovat vesijanoisia 
miehiä, oli Helmi tuuminut. 
Hän tuli kieltolain Suomesta 
eikä voinut kuvitellakaan, et
tä muka viinaa voisi noin 
vapaasti nautiskella.

Eräässä vaiheessa laivalla 
Helmiä tuijotellut mies tart
tui häntä lujasti käsivarresta 
kiinni. Mutta Helmi onnistui 
pääsemään karkuun. Jäl
keenpäin kerrottiin, että val
koisen orjakaupan agentit 
liikkuivat niillä tienoin. Lop
pujen lopuksi Pelastusarmei
ja tiedusteli Helmiä Reginas
ta, koska tiketti oli Lontoossa 
ja tyttöä ei löytynyt mistään.

Nääntyivät nälkään
Työttömyys oli valtava sen 

ajan Kanadassa, muistelee 
Helmi. Suomalaiset eivät 
täällä tiedä kuinka kurjissa 
olosuhteissa heidän sukulai
sensa Kanadassa elivät ja 
kuolivat. He kuolivat näl
kään lumihankeen ja maan- 
tienojiin. Sattuivat kovat tal
vet. Lämpömittari laski 50 
asteeseen. Jos metsätöitä oli, 
hevoset eivät voineet hengit
tää niin kylmässä ja yskivät 
keuhkoistaan verta. Miehet 
kärsivät nälkää, koska ruo
kaa ei ollut.

Suomalaistyttöjen haavee
na oli päästä tehtaisiin töihin, 
jos työtä oli. M utta Helmi 
näki, että asunto-olosuhteet 
olivat kurjat. Tytöt asuivat 
slummeissa, ahtaissa kolois
sa. Hän halusi pestautua per
heisiin vaikka ruokapalkalla, 
sillä perheissä sai sentään 
jonkinlaista ruokaa. Hänestä 
tuli "upstairs maid” , rouvan 
apulainen, joka hoiti talon 
yläkerran sisätyöt.

Tv-filmi "Kahden kerrok
sen väkeä” oli hyvä esitys 
siitä, minkälaista yläluokan 
ihmisten elämä oli silloin. Fil
mi kuvasi tosin Englantia, 
missä elämä oli jäykempää. 
Kanadassa sentään oltiin vä
hän lupsakampia, muistelee 
Helmi.

Helmi hoksasi, että ups- 
tairs maidina saa hyvän ko-

Helmi Vanhatalon Koskella 
tajat.

dinhoitokoulutuksen. Oppi 
siivoamaan, pesemään ja hoi
tamaan liinavaatteet ja pu
vut, oppi parsimaan silittä
mään ja paikkaamaan. Lisäk
si sai oman huoneen ja oman 
kylpyhuoneen. Missä maail
massa olisi saanut niin ylelli
sen elämän, jollei rikkaassa 
perheessä. Sitä paitsi oppi 
kattamaan ja tarjoilemaan 
pöydässä ja syömään yhdessä 
isäntäväen kanssa.

Toinen hyvä ammatti oli 
cookeri, keittäjä, ja vielä pa
rempi cookeri general, talou
denhoitaja, jonka oli oltava 
selvillä koko talon töistä ja 
paikoista.

Selkä ei 
taipunut

Ajan tavan mukaan pienet 
lapset olivat cookerien kasva
tettavana keittiössä. Lapset 
eivät päässeet aikuisten kans
sa syömään ennenkuin osasi- 
vat käyttäytyä ja hallitsivat 
hyvät pöytätavat. Helmi tuli 
hyvin toimeen kauhukakaroi
denkin kanssa, mitä herras
väet ihmettelivät. Mutta hän 
sanoo sen johtuvan siitä, että 
hän kohteli lapsia yhtä asialli
sesti kuin aikuisia, mistä lap
set pitivät. Kanadan varak
kaan kansanosan lapset olivat 
miltei kaikki suomalaisten 
tyttöjen kasvattamia, muiste
lee Helmi.

M utta isäntäväen kanssa 
sattui usein närää, kun suo
malainen selkä ei taipunut 
tarpeeksi. Jos rouva jätti hy
vän huomenen sanomatta, 
katsoi Helmi sen ihmislouk- 
kaukseksi. Palvelijan roolin 
täydellinen omaksuminen oli 
suomalaisen itsetunnolle aina 
vaikeaa ja siksi ”minä kuitta-

sin" eli hän lähti pois paikas
ta toisensa jälkeen. Siihen 
aikaan monet Suomesta tul
leet maalaispojatkin joutui
vat ottamaan työtä mitä vain 
saadakseen edes ruokaa. Yk
si heistä oli Arvo, joka joutui 
pukeutumaan hovimestariksi 
"kahden kerroksen väen" pa
latsiin.

Farmeista 
lomakylään

Arvosta ja Helmistä tuli 
pari. Hankittiin farmi ja run
saasti kotieläimiä. Arvo oli 
etevä kirvesmies ja alkoi saa
da töitä. Hankittiin taas toi
nen farmi, 50 hehtaaria ja 50 
hereford-sonnia. Helmi teki 
traktorilla yksin peltotyöt, 
kylvi ja kynti, harrasti sivussa 
taidemaalausta ja sai tauluja 
helposti kaupaksi. Yhdessä 
vaiheessa oli valtavat mansik- 
kaviljelmät. Kun koneet olisi 
pitänyt uusia, jättivät he far- 
maamisen, ostivat lomakylän 
ja pitivät lomavieraita. Kon
kurssin tehnyt kylä tuli pian 
tunnetuksi siisteydestään ja 
hienoudestaan, sillä Helmi si
susti huoneet rimssuin ja röy
helöin, puhtain hienoin liina
vaattein. Sitten alkoivat voi
mat vähentyä. Lomakylä 
vaihdettiin suureen omakoti
taloon ja saunahuvilaan Hu- 
ron-järven rannalla. Sault Ste 
Mariessa majoittuvat Helmin 
luona nyt Suomesta tulevat 
tiedemiehet ja laulukuorojen 
jäsenet.

Tämä ”Suu Seint Merii” 
on suomalaisasutuksen yksi 
keskus, minne on ahtautunut 
myös irlantilaisia italialaisia 
ja puolalaisia toisessa ja kol
mannessa polvessa. Naapu
riensa luonteenpiirteisiin ve

doten Helmi väittää tietävän
sä, minkälaisia eri kansalli
suuksien perustavat ovat.

Kesäkuu ei ollut otollinen 
loma-aika Suomessa. Tuli 
flunssa ja epäonnea Lening
radin ja Tukholman matkal
la. Sukulaiset tuli kierretyksi 
ja havaintoja roppakaupalla: 
perunat ovat täällä keltaisem- 
pia kuin Kanadassa. Kymme
nessä vuodessa on talojen 
nurkat suorituneet ja seinät 
tulleet hyvään maaliin. Lihaa 
syödään täällä vähän, enim
mäkseen juustoa ja makka
raa ja pöperölaatikoita. Ka
tukuva on Tukholmassa hie
nompi. Helsingin ja Lening
radin ihmiset ovat miltei sa
manlaisesti pukeutuneita.

Helmi näki täällä enem
män kuin tavallinen turisti. 
Muotokuvamaalari Oso 
Heickellin ja Yleisradion toi
mituspäällikkö Asta Heickel
lin kodin ylioppilasjuhlissa 
hän sai kutsun seuraavaksi 
päiväksi Kanadan suomalai
sen Sami Suomalaisen taide
näyttelyn avajaisiin. Siellä 
hän tapasi hyvän tuttavansa, 
tohtori Varpu Lindströn- 
Bestin, joka oli asunut hänen 
luonaan tehdessään väitöskir
jaansa. Nyt Varpu oli epetus- 
ministeriön stipendillä Suo
messa. Helmi oli myös maa
lannut Varpun poikien muo
tokuvat, josta Asta reportaa
simatkallaan Kanadassa oli 
nähnyt. M atkan tuloksena oli 
kesä-heinäkuussa esitetty Ka- 
nada-sarja yleisradiossa. Sen 
henkilöt olivat kaikki tuttuja 
Helmille.

Kaarina Kittilä
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Metsänomistaja!

On leimausten 
aika. 

Ota hyöty 
metsästäsi!

r h  OSUUSPANKKI 
™  KYLLÄ
P.S. Vaikka metsäsi sijaitsisikin kaukana asuin

paikkakunnaltasi, osuuspankilla on hyvät yhteydet 
metsäasiantuntijoihin.

T A R I N  A N U R K K A
Tällä kerralla on tarinanurkassa nimim, 
-urim an- pakina

Ihmeellinen satanen
Olette usein kuulleet sanottavan, ettei satasella saa paljon 
mitään. Mutta yritän nyt seuraavasa esittää, että näin ei ole 
asianlaita. Kun minulla nyt on tuo halveksittu satanen ja 
menen kauppaan, niin saan sillä ison kasan erilaista tavaraa. 
Kaupan myyntipalvelu saa siitä ehkä noin 15-30 % eli 
markkaa. Valtio saa siitä liikevaihtoverona noin 16 % sekä 
lisäksi esim. liiketyöntekijöiden palkkaveroina huomattavan 
määrän. Kun tämä sama satanen lähtee taas liikkeelle, niin 
seuraava omistaja saa sillä taas aika paljon tavaraa ja valtio 
myös veroina samoin. Kun tämä satanen on kierrellyt esim. 
vuoden ajan aina omistajaa vaihtaen, niin ajatelkaa, kuinka 
paljon sillä vuoden aikana on saatu hankituksi hyödykkeitä 
moneen tarpeeseen ja kuinka paljon sillä 011 maksettu eri 
työntekijöiden palkkoja, on ostettu apulantaa, siemeniä, pen- 
saa ja öljyä ym. vm., ja joka maksuerästä valtio on saanut 
oman osansa erinäisinä veroina.

,)os tämä satanen olisi merkitty ja se vuoden kuluttua taas 
saapuisi kouraani, niin se olisi taas saman arvoinen ja 
ostokykyinen kuin silloinkin, kun sen laskin hyppysistäni. 
Kuinka paljon sillä yhdellä ainoalla satasella sillä välin onkaan 
aikaan saatu. Jos se olisi ollut jossain laatikossa tämän ajan, 
niin sen varsinainen tarkoitus olisi mennyt aivan hukkaan. Sen 
ostoarvo olisi päinvastoin alentunut tämän vuoden aikana, eikä 
se olisi hyödyttänyt ketään, ei minua eikä sinua. Siis jos sinulla 
on ylimääräinen satanen, niin vie se heti esim. osuuspankkiin, 
joka lähettää sen taas liikkeelle hyödyttämään yhteiskunta. 
Vuoden jälkeen se ei olekaan enää vain satanen, vaan se on 
saanut penikoita eli lisääntynyt.

Kun tätä asiaa ajattelee syvemmin, niin eikö ole ihmeellinen 
tuo satanen, kun se saa vapaasti liikkua ja vaihtaa omistajaa, 
eikä sitä teljetä vankikomeroon, jossa se suree toimettomuut
taan. En nyt tarkoita sitä, että tämä satanen olisi tuhlattava 
johonkin turhuuteen, kuten alkoholiin ja tupakkaan, jotka 
molemmat ovat suurinta hulluutta. Mutta kun se saa liikkua 
yhteiskunnassa tarpeellisten asioiden parissa, niin sillä saa 
vuoden aikana paljon hyvää aikaan. Ihmeellinen satanen!

SATORAHOJEN OSOITTEEKSI 

OSUUSPANKKI
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Kuulumisia Osuuspankista
Sääntömuutoksesta johtuva Osuuspankkimme osuuspääo

man lisääminen on sujunut nopeasti. Noin 3/4 osaa vajaista 
osuusmaksuista on jo maksettu täyteen. Uusittujen sääntöjen 
mukainen jäsenyysmaksu koostuu kolmesta 100,00 markan 
osuudesta ja on yhteensä 300,00 markkaa.

Kosken Tl Osuuspankin osuuspääomalle maksama korko 
on tehnyt osuuspääomasta tuottava sijoituksen. Viime vuodel
ta maksettiin osuuspääomalle korkoa 11 %:n mukaan ja tältä 
vuodelta on tavoitteena 12 %:n korko.

Verotuksessa säädetty pääomatulovähennvs on tehnyt 
osuuspääomasijoitukset yleensäkin kannattavammiksi. Pääo- 
matulovähennys on tältä vuodelta 2.750,00 markkaa. Tämä 
merkitsee sitä, että luonnollisella henkilöllä pääomatulot ovat 
tuohon määrään saakka verovapaita. Pääomatulovähennyk- 
sen piiriin kuuluvisia tuloja ovat mm. osuuspääoman korot, 
osingot ja asunnoista saadut vuokrat.

Sijoituskohteena osuuspankin osuudet ovat hyvä vaihtoeh

to, jos pääomatulovähennys jää muutoin kokonaan tai osittain 
käyttämättä. Näihin osuuksiin voi sijoittaa 12 % :n koron 
mukaan verovapaasti enintään 22.900,00 markkaa henkilöä 
kohden. Omaisuusverotuksessa osuudet ovat verotettavaa 
omaisuutta. Jos omaisuudesta joutuu maksamaan veroa, 
huonontaa se tämän sijoitusmuodon kannattavuutta vähän.

Heinäkuun alussa korot nousivat. 24 kk:n talletuksista 
maksetaan nyt korka 9,25 %:n mukaan. 12:n talletuksille uusi 
korko on 8,00 %,  6 kk:n talletuksille 6,50 % sekä käyttötileil
lä, säästötileillä ja karttuvillza talletustileillä 5,25 %.

Kosken Tl Osuuspankin lainakorot ovat tunnetusti alhaiset. 
Tavallisin lainakorko osuuspankkiin koko rahaliikkeensä kes
kittäneiltä on koron korotuksenkin jälkeen vain 9,50 %. 
Osuuspankkimme on sekä korkojen suhteen, että muutenkin 
palveluissaan kilpailukykyinen. Siksi kannattaa keskittää ra
ha-asiat juuri Osuuspankkiin.

Urpo Kinnala

Tiina Mäenpää ja Heli Hä
mäläinen tekem ässä tutta
vuutta Henri-Hipon kanssa 
Kosken "Kohaustapahtu- 
massa” .

Koskelaisia henkilökuvia 
TOIVO URMAS

Toivo Urmas syntyi joulu
aattona 1901 Sorvaston Ali- 
Urmaan savusaunassa per
heen yhdeksäntenä lapsena. 
Kun hän oli vasta 3-vuotias, 
kuoli hänen isänsä tapatur
maisesti jääden santakuopan 
sortuman alle. Äiti tarm ok

kaana ihmisenä jatkoi talon
pitoa vuoteen 1918 asti, jol
loin luovutti Ali-Urmaan ja 
myöhemmin ostamansa Puis
ton tilan kahdelle pojalleen 
Laurille ja Martille. Itselleen 
hän oli jo aikaisemmin osta
nut keskipitäjältä Nummilan

tilan, jossa vietti vanhuutensa 
päivät ja kuoli siellä 
1. 2. 1947.

Jo lapsesta pitäen Toivo 
Urmas joutui ottam aan osaa 
ison talon töihin. Hän kertoo 
olleensa pieni ja heiveröinen, 
niin ettei voimaa vaativissa 
töissä pärjännyt veljilleen, 
mutta hevosmiehenä meni ai
van täydestä. Tältä ajalta hän 
sanoo saaneensa ne käytän
nöllisen elämän taidot, joista 
on ollut suurta hyötyä hänen 
sahamieskaudellaan.

Pojan mieli veti liikealalle, 
ja hän menikin Turun kaup
pakouluun v. 1920. Sen jäl
keen oli edessä asevelvolli- 
suusaika ja sitten harjoitte
luaika Kosken Osuuskaupas
sa. Seuraavaksi Toivo Urmas 
meni Helsinkiin Suomen Lii
kemiesten Kauppaopistoon, 
josta sai päästötodistuksen 
1926.

Ei ole varmaankaan aivan 
tavallista, että joku kauppao
pistoa käydessään lukee sa
malla keskikoulun oppimää

PÖPS
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Sahanomistaja Toivo Urmas Santion sahan nykyisen 
konttorirakennuksen edessä.

rän. Toivo Urmas tämän te
ki; opiston kevätlukukauden 
aikana hän suoritti Helsingin 
Suomalaisessa Lyseossa V. 
luokan tutkinnon yksityisop
pilaana, ja keskiarvokin oli 
niin hyvä kuin 8,5.

-  Kauppaopiston jälkeen 
olin muutaman vuoden eri 
liikkeiden palveluksessa, ker
too Toivo Urmas. -  Mielessä
ni kyti edelleen haave yliop
pilastutkinnosta. Siihen ai
kaan ei vielä kauppaopiston 
tiedoilla päässyt Kauppakor
k eakou luun , joten ilman 
ylioppilastutkintoa oli opin
tojen jatkaminen mahdo
tonta.

Hän aloitti opiskelun uu
destaan 1929 ja pääsi kahden 
vuoden kuluttua ylioppilaak
si. Hän oli silloin jo 30- 
vuotias. Sen jälkeen hän 
opiskeli Turun yliopistossa 
taloustiedettä ja sosiologiaa. 
Mutta sitten -  hänen omien 
sanojensa mukaan:

-  Näistä opinnoista tuli 
kuitenkin äkkiloppu, kun 
kohtalon oikku teki minusta 
sahanhoitajan ja sahaliikkeen 
harjoittajan. Elämän kova 
koulu alkoi vuoden 1933 alus
ta. Se on lähes 50 vuotta 
yrittänyt tehdä minusta saha- 
miestä. Tuloksena on ollut 
sahan (velkojen) omistaja.

Maininta "velkojen omis
ta ja” oli huumorimielessä 
lausuttu, mutta varmaan siinä 
on paljon tottakin. Sahan ra
kentaminen ja käyttö vaatii 
suuria investointeja, joit ei 
kukaan pysty tekemään il
man lainoja.

Sahamies -  
sahanrakentaja

Olemme Santion sahalla; 
koneet jyskivät suojissaan, 
kuivaamon tuulettimet humi
sevat. -  Tällä paikalla oli 
aikoinaan Kosken kartanon 
vasikkalaidun, kertoo Toivo 
Urmas. -  Siinä kasvoi pientä, 
matalaa mäntyä. Tuossa 
alempana oli Tammisen mök
ki, josta sitten löysin elämän
kumppanini. Kerran tulin 
metsänhoidonneuvojan kans
sa tästä läpi; hän sanoi että 
tässähän olisi tavattoman hy
vä sahan paikka. Sellaiseksi 
minäkin olen tämän katso
nut, minä sanoin.

Santion saha ei kuitenkaan 
ollut Toivo Urmaan ensim
mäinen saha; se oli Kolkkis- 
ten saha Pöytyällä, 3 km Pöy
tyän kirkolta Kyröön päin, 
keskellä metsää, vuokra- 
maalla. Paikka oli ahdas ja 
epämukava, ja Urmas myikin 
sahan 1942 naapurisahoille,

jotka sen pian lopettivat ja 
hävittivät.

Seuraavaksi Toivo Urmas 
osti Koskelta Lahdelman sa
han, mutta piti sitä vain vä
hän aikaa. Em. Tammisen 
talo -  Salme Urmaan kotitalo 
siis -  oli tämän vanhempien 
kuoltua siirtynyt heidän 
omistukseensa; niin tuo hy
väksi havaittu sahanpaikka 
otettiin käyttöön ja ruvettiin 
rakentamaan siihen uutta sa
haa. Sahakoneet Lahdelmas
ta siirrettiin sinne ja sahaus- 
toiminta alkoi 10. 2. 1941.

Työmiehiä oli aluksi muka
na kymmenkunta, ensin ra
kentamassa sahaa ja sitten 
sahaamassa. -  Joukon yhteis
henki ja työmoraali oli tavat
toman hyvä, muistelee Toivo 
Urmas. -  Siinä rakentamises- 
sakaan ei katsottu, mikä 
homma kenellekin kuuluisi, 
vaan jokainen, joka sattui 
olemaan kohdalla teki kul
loinkin tarvittavan työn.

Sahaus keskeytyi kuitenkin 
jo vajaan vuoden päästä -  
alkoi jatkosota, ja muiden 
miesten mukana myös Toivo 
Urmas joutui lähtemään rin
tamalle. Jonkin ajan kuluttua 
hänet komennettiin takaisin 
käynnistämään uudelleen sa
haustoiminta; talouselämä oli 
yritettävä pitää edes jonkin
laisessa kunnossa.

Sahaus siis jatkui, mutta 
sitä haittasi se, että tarvitta
via koneita oli erittäin vaikea 
saada. Toinen raami Santiol- 
le sentään saatiin v. -48, mut
ta vasta sotakorvausajan pää
tyttyä -52 alkoi koneita ja 
välineitä saada paremmin.

Kun saha silloin oli melkoi
sesti nykyistä pienempi, oli 
sahanomistajan oltava muka
na lähes kaikessa sitä koske
vassa toiminnassa. Sunnun
tait ja muut vapaapäivät ku
luivat tilienselvittelyissä. niin 
ettei varsinaista vapaa-aikaa 
paljonkaan jäänyt. Erilaiset 
luottamustoimetkin vaativat 
oman aikansa: Toivo Urmas 
oli heti sotien jälkeen muka
na mm. kunnan kansakoulu
ja rakennuslautakunnissa, 
joissa riittikin puuhaa, sillä 
sodan takia niiden asiat olivat 
ruuhkautuneet usean vuoden 
osalta. Osuuspankin -  silloin 
vielä Osuuskassan hallinto
neuvoston puheenjohtajana 
hän toimi peräti 15 vuotta. 
Hänen harrastuksistaan tun
netuin on kirjoittelu, jonka 
tuotteita olemme useasti saa
neet lukea tämänkin lehden 
sivuilta. Nuorena hän oli ak
tiivinen urheilija ja tietenkin 
kiinnostus urheiluun on säily
nyt hänelle läpi elämän.

Toivo Urmaan elämäntyö 
-  Santion saha -  on jo toimi
nut hieman yli 40-vuotta. 
Toiminnassa on ollut nousu
kausia ja myös laskukausia, 
sen mukaan kuin suhdanteet 
ja muut talouselämän kouke
rot ovat siihen vaikuttaneet. 
Paha takaisku sattui 1961 hei
näkuun 2. päivää vasten yöl
lä. jolloin tapahtui maanvyö- 
rymä, joka vaurioitti sahaa 
niin pahasti, että se oli puret
tava ja rakennettava uudel
leen. Sahaus oli keskeytyksis
sä puolitoista vuotta ja uusi 
saha tuli maksamaan toista 
miljoonaa markkaa senai
kaista rahaa. Pahinta oli, e t
tei mitään vahingonkorvausta 
saatu miltään taholta.

Saha siis kuitenkin raken
nettiin uudestaan ja toiminta 
jatkui entistä uudenaikaisem
milla koneilla ja menetelmil
lä. Sahauksessa siirryttiin ns. 
nelisahaukseen ja käyttöön 
otettiin myös puun kuorinta 
ennen sahausta, sekä kuivaa
mo, joka pystyy kuivaamaan 
lähes koko tuotannon.

Toivo Urmas -  50 vuotta 
sahan johdossa. Se on varsin 
pitkä aika, mutta ilmeisesti 
työ on ollut -  jos kovaakin -

niin mielenkiintoista, ettei 
siinä ole ehtinyt pitkästy
mään. Hänen poikansa Olli 
Urmaan saatua opintonsa 
päätökseen luovutti Toivo 
Urmas sahan "ohjakset" hä
nelle ja muutti itse asumaan 
Turkuun. Silti hän on yhä 
toiminnassa mukana osak
keenomistajana ja johtokun
nan puheenjohtajana ja 
yleensä kerran viikossa tulee 
linja-autolla Turusta Santiol- 
le tutustumaan tilanteeseen 
paikan päällä.

Mikä on menestyvän saha
nomistajan salaisuus?

-  Salaisuus on siinä, että 
ajatus ja katse on pidettävä 
aina edessäpäin. Toivo U r
mas vastaa. -  On yritettävä 
nähdä, mihin suuntaan talou
selämän suhdanteet ovat me
nossa ja niiden mukaan teh
tävä ratkaisut.

Mitä työnne on teille an
tanut?

-  Kyllä se on antanut pal
jonkin. Onhan se ollut kovaa 
työtä ja välillä on koettu suu
ria vaikeuksiakin, mutta tyy
dytyksen on antanut se tun
ne. että on tällä tavalla voinut 
palvella maataan ja sen talou
selämää.
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Raunion sahan uusi, osittain komikerroksinen 10 000 m3:n laajuinen ilmastoitu sahaushalli juuri valm istuneena. 
Kuva: Risto Raunio.

Laser-säteitä ja tietokoneita. 
Uusinta tekniikkaa Raunion sahalla

Muistanette, että Koskelaisen numerossa 21-82 kerrottiin Raunion sahan uudistustöistä; 
tarkoituksenahan oli viiden kuukauden aikana uudistaa varsinainen sahaushalli koneineen. Aikataulussa 
pysyttiinkin, vaikka 17. 7. -82 salaman sytyttämä tulipalo tuhosi sahan höyläämön ja  useita siellä 
varastossa olleita uuteen sahaan tarkoitettuja koneita. Ylitöillä ia muilla keinoin saatiin kuitenkin uudet 
koneet palaneiden tilalle, ja kolme ja puoli kuukautta siitä, kun uutta sahalaitosta ruvettiin rakentamaan 
meni ensimmäinen tukki sisälle uuteen halliin. Virallisesti käynnistys tapahtui 15. 10. -82. Kun uusi saha 
oli toiminut 9 kuukauden ajan, kävin katsomassa millaisia tuloksia oli saavutettu.

Raaka-ainepula
haittaa

Käydessäni elokuun alussa 
sahalla oli kesälomien aikai
nen seisokki juuri päättynyt 
ja pyörät pyörivät ensimmäis
tä viikkoaan. Asiaan perehty
mättömästä näytti siltä, ettei 
paljon puhuttu puupala lain
kaan koskenut Raunion sa
haa, sillä pihavarasto oli 
täynnä tukkia. Toimitusjoh
taja SEPPO RAUNIO kui
tenkin oikaisi tuon harhakäsi
tyksen.

-  Kyllä raaka-ainetilanne 
meilläkin on aika huono; pys- 
tyvaranto meiltä on aivan lo
pussa, saatu puumäärä on 
kaikki tuossa pihalla. Kos
kaan ennen emme ole olleet 
näin vähillä puumäärillä kuin 
nyt. Kolmen kuukauden 
päästä kaikki on sahattuna, 
jos ei lisää tukkia saada.

Toim.joht. Raunio halusi 
oikaista toisenkin harhakäsi
tyksen. -  Lehdissä ja muissa 
tiedotusvälineissä on kerrot
tu, ettei puun kantohinnalla 
olisi mitään merkitystä puun
jalostusteollisuudessa, koska 
se on vain 15 % tuotteen 
hinnasta. M utta se pätee vain 
paperiteollisuudessa -  saha

tavarassa kantohinnan osuus 
on 50 % valmiin tuotteen 
hinnasta ja koko raaka- 
aineen osuus 70 % kaikista 
kustannuksista.

Tukin tie 
sahalla

Haluan nähdä, millainen 
tukin tie uudella sahalla on, 
ja toim.joht. Raunio lähtee 
oppaaksi kiertokäynnille. 
Koko sahan alue on 9 hehtaa
ria, mutta emme tutki sitä 
kokonaan; pääkohteemme 
on uusi sahahalli. Ennen kuin 
tukki pääsee sinne, joutuu se 
lajitteluun. Pyöräkuormaaja 
kahmaisee varastosta erän 
tukkeja ja siirtää ne lajittelu- 
laitoksen kuljettimen lähtö- 
päähän, josta ne lähtevät liu
kumaan eteenpäin. Lajittelu- 
laitos ei enää ole uusi, se on 
valmistunut v. 1917.

-  Silloin se oli aivan uusin
ta tekniikkaa, Seppo Rainio 
kertoo. -  Laitteissa laser
säteet ja tietokoneet ottavat 
puusta perustiedot, kuten lä
pimitan, pituuden, tilavuu
den ja kartiokkuuden; mies 
tuolla kopissa arvostelee sit
ten muita ominaisuuksia, lä
hinnä mutkaisuutta ja laatua.

Eräs tukki aikoo mennä

lajitteluun tyvipää edellä, 
mutta kuljettimen kaarteessa 
jokin näkymätön voima tart
tuu siihen ja kääntää sen 
oikein päin. Sitten tukki me
nee metallinilmaisimen läpi 
varsinaiseen lajittelukoppiin, 
jossa siitä otetaan em. tiedot 
ja merkitään tietokoneen 
muistiin. Tukki jatkaa kulku
aan ja oikeassa kohdassa säh
köinen impulssi avaa reunan 
salvat ja tukki tipahtaa siihen 
kohtaan kuin muutkin laatui- 
sensa tukit.

-  Saman kriteerion alaisia 
tukkeja sahataan aina mää
rätty aika ja vaihdetaan sitten 
toisenlaisiin, oppaani kertoo.

Sitten edessämme onkin 
uusi valkeaseinäinen sahaus- 
halli. Ylhäällä päätyseinässä 
on kolme televisiokameraa, 
jotka kuvaavat tilanteet ulko
na lähtöpäässä ja välittävät 
ne valvonta huoneen monito- 
reihin. Lähtöpäähän on truk
ki tuonut määrätystä lajitteli
jan kolosta erän tukkeja, joi
ta valtava kuljetin lähtee kul
jettamaan. Sopivin välimat
koin tukit sujahtavat sisään 
päädyssä olevasta aukosta, 
me sujahdamme sisään au
kon vieressä olevasta ovesta. 
Halliss on melkoinen meteli,

mukavansävyinen, häikäise- 
mätön valaistus. Aivan oven 
vieressä rätisee kuorimako- 
ne, joka raapaisee kuoren 
pois tukin pinnasta heti sen 
tultua halliin. Keskellä hallia 
rytkyttää kaksi Johanson ke- 
häsahaa eli raamia, kuten nii
tä kansanomaisesti on kutsut
tu. Tukki syöksyy ensin yk- 
kösraamiin, joka vetäisee sii
tä pois pintaosat, jotka pu
toavat kuljettimelle, kum
mallekin puolelle, ja nelis
kanttisena parruna tukki ja t
kaa kulkuaan eteenpäin. Pin
taosat joutuvat särmäysko- 
neisiin, joita on kaksi; ne 
eivät ole automaattisia, toi
sessa -  uudenaikaisemmassa 
-  on hoitajana yksi mies, 
toisessa kaksi. He asettavat 
pintalaudan koneen kauka
loon; punainen valojuova 
puun pinnassa osoittaa koh
dan josta koneen terät tule
vat leikkaamaan. Seppo Rau
nio kertoo, että tämäkin työ
vaihe on tarkoitus autom ati
soida ensi vuoden aikana. 
Pinta, josta ei enää saa mi
tään kävttötavaraa pudote
taan alla olevaan kouruun, 
josta se kulkeutuu hallin pe- 
räpäässä ryskivään hakehak- 
kuriin. Sinne kulkeutuvat



N:o 3 -  Syyskuu 1983 K O S K E L A I N E N 9

kaikki muutkin jäännöspalat 
mitä sahauksesta tulee. Hake 
myydään lastulevytehtaille 
raaka-aineeksi.

Mentyään läpi ykkösraa- 
mista tukki palaa juoksu- 
vauhtia takaisin ja ohjautuu 
kakkosraamiin, joka tekee 
siitä valmista sahatavaraa, 
mitä kulloinkin on tarkoitus 
tehdä. Sitten puutavara kul
keutuu lajittelupäähän: isom
pi tavara lajitellaan toisessa 
kerroksessa eli sahaustasos- 
sa, lautatavara alemmassa 
kerroksessa. Niissä muutama 
tarkkasilmäinen työntekijä 
lajittelee kuljettimessa kulke
vaa puutavaraa punaisten va
lonsäteiden ohjeiden mu
kaan, lajittelu ei siis ole aivan 
automaattista. Vajassa hallin 
ulkopuolella on vielä useita 
henkilöitä laittamassa tava
raa nippuihin ja ulkonakin 
näkyy joku touhuvan. -  Sa
han koko henkilöstövahvuus 
on n. 50 henkeä, lisänä vielä 
metsäosasto, jonka väkimää
rä vaihtelee, kertoo toim- 
.joht. Raunio.

Hallin alkupäässä, jonkin
verran sahaustasoa korkeam
malla on valvontahuone, jos
sa pääsahuri Kari Seppänen 
tarkkailee sahauksen lculkua. 
Hänellä on vierellään monen
laisia vipuja ja mittareita, 
edessään jo mainitut tv- 
monitorit, jotka välittävät 
kuvan ulkopuolelta, sekä la
siseinien läpi näkymä koko 
sahaushalliin. Kun tukin kul
ku on automaattista, on työ 
lähinnä valvontaa, eikä kai
ken sujuessa hyvin tarvitse 
tehdä paljon mitään, mutta 
häiriöiden varalta on joka 
hetki oltava valppaan. Pieni 
häiriö sattuukin meidän olles
samme tarkkaamossa: puun 
tyvestä lohjennut kulmapala 
kiilautuu kakkosraamiin ja 
estää puun kulun. Pääsahuri- 
kin laskeutuu alas kopistaan 
selvittämään apusahurin 
kanssa tilannetta.

Käymme myös sahan teräs- 
huoneessa ja metalliverstaas- 
sa -  tärkeitä paikkoja kumpi
kin. Hallista ulos tultuamme 
katsomme vielä pääkuivaa- 
mon, joka on jatkuvatoimi
nen kanavakuivuri, mikä tar
koittaa sitä, että kuivaamon 
toisesta päästä tuore puuta
vara lähtee hiljalleen kulke
maan läpi kuivurin ja tulee 
kuivana ulos toisesta päästä. 
Nyt kuivaamo on tyhjä, kos
ka saha on käynyt vasta het
ken ajan. Myöskään ei ole 
toiminnassa vieressä oleva 
lämpökeskus, jossa polttoai
neena käytetään yksinomaan 
puun kuorta, joskus talvella

Pääsahuri Kari Seppänen valvontalaitteiden ääressä.

Lajitteluosastolla Timo Ylenius katkoo sahatun tavaran m ääräm ittaiseksi.

Talossa 23 vuota ollut Sulo Elo terottaa autom aattikonella hakehakkurin teriä. Takana  
toim. joht. Seppo Raunio. jatk. siv. 10.
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Ensimmäinen Turku-matkani
Tämä tapahtui noin 65 

vuotta sitten, eikä ole unoh
tunut, Aika, jota elettiin oli 
ensimmäisen maailmansodan 
aikaa, erittäin ankeaa, kuten 
sota-ajat aina ja kaikkialla 
maailmassa.

Meidän isä, toisinajattele
vana -  kuten nykyaika asian 
ilmaisee -  oli jo kuukausia 
ollut vankina Turussa. Meillä 
kotona isä oli jatkuvasti pu
heenaihe. Minulla nuorimpa
na oli isästä vain hämäriä 
muistikuvia. Kuitenkin muun 
perheen mukana kaipasin 
isääni.

Ajat helpottuivat, perheet 
pääsivät tapaamaan omaisi
aan vankiloihin, viemään 
ruokapaketteja, saivat jon
kun aikaa jutellakin heidän 
kanssaan. Nälkä oli siihen 
aikaan kova kaikilla, ettei 
yksin vangeilla.

Äiti aloitti leivänvientimat-

kat isälle Turkuun. Olimme 
maatalousperhe, niin että lei- 
päainetta oli itsellä -  tosin 
hallan viemää imelää viljaa. 
Näköjään kuuluvat yhteen 
kato- ja sotavuodet.

A utoja ei siihen aikaan ol
lut, mutta junia oli. Lähin 
rautatieasema oli Mellilä, 
jonne täältä tuli matkaa noin 
25 km se tehtiin hevosella. 
Sinä kesänä äiti oli luvannut 
ottaa meidät lapset vuorotel
len mukaan tälle reissulle 
Turkuun. Molemmat veljeni 
olivat jo matkansa tehneet, 
nyt oli minun vuoroni tullut.

Ensin piti saada uusi mek
ko. Lieko ollut puute kan
kaasta tai rahasta, ehkä mo
lemmista; minun mekkoni 
tehtiin isän paidasta, johon 
koristeeksi ja väriä antamaan 
laitettiin sinistä nauhaa. Kyl
lä oli hieno mielestäni. Ken
kiä ei ollut -  mitä sitä heleäs-

sä heinäkuussa kengillä, läm
mintä oli muutenkin.

Lähtöpäivän aamuna äiti 
herätti minut aikaisin -  aurin
kokin vasta teki nousuaan. 
Siinä pyntättynä katselin kun 
äiti kantoi ruokakassit kär
ryille, isän paketin lisäksi 
omat eväämme ja paketti su
kulaisperheeseen, joka oli le
vähdyspaikkamme siellä Tu
russa. Hevoselle otettiin he
vosen eväät.

Tottuneesti äiti valjasti il
lalla talliin tuodun hevosen 
kärryjen eteen, nosti minut 
kärryille ja kiipesi itsekin sin
ne -  niin lähdettiin, kukaan 
muu perheestä ei edes herän
nyt. Äamu oli sinisen auterei
nen, linnut aloittivat varovas
ti aamukonserttiaan.

Meidän hevosemme 
Veikko nimeltään -  oli siro- 
rakenteinen, juoksi käske
mättä kuin lystikseen. Me 
äidin kanssa köröttelimme 
kohti Mellilää, söimme eväi
tämme, äiti kertoi loppumat
tomia itse keksimiään tarinoi
taan. Meillä oli oikein haus
kaa -  nyt äidillä oli aikaa 
minullekin, kotona hän oli 
aina kiireinen, milloin lie 
nukkunutkaan? Katselin äi
tiäni siinä vierelläni, kauniil
takin näytti puhtaassa puse
rossaan.

Niin tultiin Mellilään, jossa 
asukkaat vasta aamuaskarei
taan aloittivat, me olimme 
olleet liikkeellä jo monta tun
tia. Veikko-hevonen riisuttiin 
valjaista ja vietiin Lammisen 
talliin heiniä syömään ja le
päämään.

Tämä Mellilä oli jo suuri 
ihme minulle; taloja oli taa
jempaan ja isompia kuin 
meillä siellä kotipuolessa -  
ennen kaikkea jossain täällä 
olisi se JUNA. "»Äiti' näytti 
mustia viivoja maassa, sanoi 
että juna on kuin pitkä talo ja 
kulkee noita viivoja pitkin. 
Siinä istuin nyyttien keskellä 
jännittyneenä ja odotin, kos
ka joku noista taloista nousee 
noille viivoille ja alkaa liukua 
kohti Turkua.

Silloin alkoi tapahtua. Jy
my ja jyrinä täytti ilman, 
melu voimistui koko ajan, 
tuolta syöksyi jotain tummaa 
meitä kohti sauhuten ja möy
ryten kita ammollaan, päästi 
ilmoille huikean vihellyksen, 
pihisi, puhisi, puuskutti ko
vasti juoksusta ja -  pysähtyi!

Ihmisiä tuli ulos, toisia me
ni sisään sinne puuskutta- 
jaan. Äiti kokosi tavarat ja 
minut, vastusteluistani huoli
matta. sanoi: Juna tämä on. 
ei se kauan tässä odota, sisäl
le vaan siitä kiireesti.

Tässä nyt istuin -  minä olin 
junassa!! Meitä vastapäätä is
tui kaunis, kiharatukkainen, 
pitsein ja röyhelöin koristeltu 
nainen -  hansikkaatkin sillä 
oli käsissä. Kotona minulla 
oli tämän näköinen kihara
tukkainen enkelin kuva, jota 
sanoimme suojelusenkeliksi. 
Jos tämä vastapäätä istuva 
olikin suojelusenkelimme... 
Ei se kyllä meitä vilkaissut- 
kaan, eikä sillä siipiäkään ol
lut, jos ei sitten röyhelöiden 
alla -  ehkä tahtoi pysyä tun
temattomana.

Kuului jälleen vihellys, ju- 
natalo lähti kolisten kalisten 
liikkeelle, painauduin äidin 
kylkeä vasten, katselin enke
liä ja -  nukahdin.

Herää, ollaan Turussa! Ä i
ti ravisteli minua -  enkeli oli 
poissa.

Turku! Hyvänen aika nii
den talojen runsautta ja ko
meutta, mikä mahtava kirk
ko, kiviset tiet, ihmiset tuli
vat ja menivät pyhävaatteis- 
saan, kova kiire tuntui olevan 
kaikilla. Hevosten kaviot 
paukkuivat mukavasti kivi- 
tiellä -  se on issikka, sanoi 
äiti. Mikä issikka? yritin mi
nä, hevoselta se näytti. Nuo 
pienet junantapaiset ovat rai
tiotievaunuja, sanoi äiti taas, 
sanoi kaikenlaista muutakin. 
Olisin mielelläni kasellut 
kaikkea ympärilläni, mutta 
äiti riensi pitkin askelin kohti 
sukulaisperheen asuntoa, oli 
täysi työ pysyä äidin kinte
reillä.

Siellä' levättyämme sanoi 
äiti että lähdetään kaupungil
le, mutta ensin pikkulaan. 
Pikkula -  luulin sen oleva 
uusi mukava paikka, se olikin 
vaan sellainen välttämätön 
koppero, jota meillä kotona 
sanottiin pikkukamariksi.

Taas kuljettiin Turkua pit
kin ja poikin, äiti ei ollen
kaan sipsutellut, kuten muut 
kulkijat, vaan veti pitkin as
kelin, minä juosta vipelsin 
perässä, kivet polttivat paljai
ta jalkojani, tuli tunne että 
ollaan kuin kuumassa uu
nissa.

Ovista mentiin, ovista tul-

ja tkoa  sivulta 9.

hiukan purua. Kattilan teho 
on 2500 kw, se pystyisi läm
mittämään n. 150 omakotita
loa. Esimerkiksi.

Loppujen lopuksi sahaus- 
toimi noin päältä katsoen 
näyttää melko yksinkertaisel
ta, mutta onko se sitä? Seppo 
Raunio vastaa: Sitä se ei ole, 
koska korkeiden raaka- 
ainekustannusten takia sa
haus on pakko tehdä milli
metrin tarkkuudella. Siinä on 
10-15 eri tekijää jotka vai
kuttavat asetteen valintaan ja 
niitä on mahdotonta laskea 
ilman tietokonetta. Puun sa
haus tehdään etukäteen tieto- 
konesimulaatorilla Valtion 
Teknillisellä Tutkimuslaitok
sella, josta sitten saadaan tie
dot miten tukki on sahaan 
ajettava.

Sehän on tieteellisen tark
kaa touhua!

Erikoistuotteet 
myyntivalttina

Kysyn, onko valmiin saha
tavaran markkinoinnissa ol
lut vaikeuksia. Toim.joht. 
Rainio viittaa aluksi jokin 
aika sitten tapahtuneeseen 
Ruotsin devalvaatioon, min
kä johdosta Suomi on paljon 
menettänyt markkinoitaan 
Ruotsille. -  Me olemme kui

tenkin onnistuneet varsin hy
vin markkinoinnissamme, 
koska meillä on paljon eri
koistuotteita; erikoislajitte- 
lua, -kuivauksia, -pituuksia, 
-dimensioita, vähän kaikkea 
erikoista mitä asiakkaat osaa- 
vat pyytää. Siihen pääsy on 
monen vuoden työn tulos, 
mutta nyt meillä on päteviä 
työntekijöitä, jotka osaavat 
tehdä näitä erikoistuotetöitä. 
Se on ainoa keino tämänko- 
koisella yrityksellä kilpailla 
markkinoilla.

Minnepäin markkinointin- 
ne on suuntautunut?

-  Me olemme vientiyritys -  
n. 80 % tuotannostamme me
nee vientiin. Viemme yleensä 
kaikkiin Euroopan maihin, 
paitsi Italiaan ja Espanjaan; 
siften myös Fähi-Jdän maihin, 
joista suurin kohteemme on 
tänä vuonna Algeria, sitten 
viedään Egyptiin, Saudi- 
Arabiaan, Iraniin, Irakiin ja 
Israeliin.

-  Näillä mainituilla erikois
tuotteilla olemme pystyneet 
paljon investoimaan laitteita 
ja koneita tähän uuteen sa
haankin, toim .joht. Raunio 
kertoo. -  Silti on paljon tar
vittu vierasta rahoitustakin, 
tulihan uusi saha maksamaan 
n. 9 milj. markkaa. Mutta 
eiköhän se tuossa taas toimi 
30 vuotta, kuten vanha saha- 
laitoskin teki.
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Kirkonmäen koivua hakemassa

Yrjö Virtanen mittailee kirkonm äellä koivua, jonka lähes 
50 vuotta sitten kuljetti paikalle.

tiin. mikä oli puoti, mikä 
apteekki -  äiti oli hiljainen, ei 
paljon puhunut. Ajattelin ko
tiani, sen pihan viileää, vihre
ää ketoa ja veljiäni -  tuli 
ikävä -  ei ollut aikaa itkuun, 
niin paljon kaikenlaista ta
pahtui ympärillämme.

Hiljensimme askeleitam
me, seistiin suurten tummien 
ovien takana, ne aukenivat, 
menimme sisälle suureen 
huoneeseen, jossa ison pöy
dän takana istui mies. Äiti 
jutteli tämän kanssa, näytti 
joitakin papereita sille. Mies 
poistui huoneesta, me äidin 
kanssa istuimme pitkälle pen
kille. -  Tämä on kanslia, 
kuiskasi äiti, vaikka ei huo
neessa ollut muita kuin me 
kaksi. Ihmeellisiä sanoja, 
ajattelin -  kanslia, pikkula, 
issikka -  kun nyt muistaisi 
kaiken kotiin päästyä.

Siinä vaan istuttiin mitään 
tekem ättä ja puhum atta äiti 
ja minä, miehiä kyllä tuli ja 
meni yksittäin ja kaksittain, 
eivät ne meihin vilkaisset- 
kaan -  kunnes tuli eräs pitkä
partainen ukko. ihan siihen 
meidän penkillemme, lähelle 
-  alkoi jutella äidin kanssa, 
yritti puhetta minunkin kans
sani, melkein koski minuun -  
en puhunut mitään mokomal
le, istuin äidin selän takan, 
sinne painauduin yhä vaan 
tiukemmin ja odottelin, että 
lähdettäisi pois kansliasta ja 
koko Turusta. Lopulta ukko 
älysi lähteä toisen miehen

mukana, lähtiessään vielä pu
risti minua olkapäästä.

Äiti ja minä jätimme suu
ren huoneen ja suuret ovet, 
olimme taas ulkoilman kuu
muudessa. E ttä jaksaakin 
paahtaa, sanoi äiti aurinkoa 
tarkoittaen -  näin että äiti itki 
-  kun oli näin kuuma olo kai? 
Minulle kaikki oli epätodel
lista, kuin unta, tapahtui liian 
paljon pienessä ajassa.

Oltiin taas Turun rauta
tieasemalla kotiin päin me
nossa. Silloin sen muistin -  
isä -  me olimme unohtaneet 
isän, jota tapaamaan olimme 
tulleet, huusin itku kurkussa: 
isä unohtui!

Eihän toki, äiti vakuutti, 
siellähän me isän kanssa jut- 
telimme, olisi mielellään ot
tanut sinut syliinsä pitkästä 
aikaa, vaan et halunnut.

Muistin sen kanslian, ne 
miehet, sen pitkäpartaisen 
joka yritti koskea minuun, 
jota pelkäsin -  ei -  ei se 
meidän isä, ei isällä sellaista 
pitkää partaa, ei partaa ollen
kaan. Äiti vaan väitti, että isä 
se oli. Ihan itkuun purskah
din, etten ollut tuntenut isää
ni, että olin hänelle ynseä, 
toivonut pois meidän penkil
tämme, minun isäni.

Olet väsynyt, äiti sanoi, 
otti minut syliinsä. Kaikki 
tässä helteessä väsyvät. Tie
dätkös, ei isäkään sinua tun
tenut, kysyi kukahan on tuo 
tyttö mukanasi, jolla on noin 
kaunis mekko, minulla on

Marraskuussa 1934 Kosken seurakunnan uusi kirkko alkoi 
olla valmis. Siivoukset ja eräät viimeistelytyöt olivat vielä 
meneillään, siivoustalkoolaisia oli useita kymmeniä miehiä 
kirkon pihalla.

Martti Virtanen ja opettaja A.V. Saraja suunnitelivat 
kirkon ympäristön viimeistelyä. He huomasivat että tornista 
länteen oli eräänlainen tyhjä paikka, ei mitään puuta siinä 
kasvamasa. He tuumivat, että siihen pitäisi istuttaa vaikka 
KOIVU, siihen sitä aukkoa täyttämään.

Martti tuli minun luokseni ja antoi kehoituksen: Meneppäs 
sinä kotiin ja laita parihevoset niitten isojen tuuppurien eteen 
ja tule tuonne suon syrjään. Me menemme kolmeen mieheen 
sinne ja kiskomme maasta sellaisen mukavan kokoisen koi
vun. Tuodaan se tuuppureilla ja parihevosilla sieltä tänne 
kirkon tontille.

Minä tein työtä käskettyä. Tunnin kuluttua olin siellä suon 
reunassa tuuppurien ja hevosten kanssa. Ajoin maantieltä 
suolle heinäsarkaa pitkin, aivan siitä kohtaa, missä nyt on 
Kosken Apteekki, sillä paikalla oli silloin heinämakasiini.

Kun saavuin suon syrjään, olivat siellä Martti sekä Selim 
Virtanen-Jalli ja Janne Vähätalo. Miehet olivat jo kaivaneet 
koivun ylös maasta. Se oli kaunis, varteva, vähän toistakym
mentä metriä pitkä hyvin sopusuhtainen koivu. He olivat 
kiskoneet sen juurineen maasta, juuressa oli ainakin kuutio
metrin kokoinen paakku maata kiinni. Paino oli arviolta pari-, 
kolmesataa kiloa, koivun paksuus rinnankorkeudelta 5 tuu
maa, ympärysmitta noin 45 cm. (Nyt 1 m 75 cm)

Laitoimme tuuppurit suo-ojan päälle, väänsimme koivun 
juuripaakkuineen tuuppureille ja sidoimme köydellä vahvasti 
kiinni tuuppureihin. Läksin ajamaan kirkolle. Miehet kalvoi
vat koivulle istutuskuopan. Ajoin kuorman aivan kuopan 
viereen ja siitä koivu kierrettiin miesvoimin istutuskuoppaan. 
Ja hyvin koivu onkin jo 49 vuotta siinä kirkon läheisyydessä 
viihtynyt, paksuutta on tullut mahtavasti, samoin pituutta ja 
oksiin leveyttä.

Hvvin olivat pojat osanneet kirkonkoivun valita, kun olivat 
ottaneet hyväkasvuisen rauduskoivun. Yhä vieläkin sillä 
koivulla on hyvä halu kasvamiseen.

Vanhoja muistellen, mukana ollut 
YRJÖ VIRTANEN

siellä kotona samanlainen 
paita.

Tämä äidin uusi satu -  
arvasin sen saduksi -  kohensi 
masentunutta mieltäni siitä
kin huolimatta, että pitkin 
päivää olin huomannut, että 
Turun pikku tytöillä oli pal
jon hienommat mekot pääl
lään kuin minulla.

Taas istuttiin junan sisuk
sissa, se vihelsi kipakasti ja 
lonksautti itsensä liikkeelle. 
Suojelusenkeliä ei näkynyt. 
Haukottelin pitkään, painoin 
pääni äidin helmaan ja nu
kahdin.

Heräsin tuskin Mellilässä- 
kään, vain sen verran muis
tan, että äiti peitteli minua 
heinien sekaan ja aurinko

paistoi.
Vasta kotipihalla piristyin, 

kun veljet kiskoivat minua 
pois kärryiltä -  taivas sala
moi, ukkonen jyrähteli, tuli 
rankka sade. Me koko perhe 
sullouduimme kotimme pi- 
meimpään nurkkaan piiloon 
ukkosta, ettei se meitä löytäi
si -  eikä se löytänytkään.

Seuraavana keväänä pää- 
siäisaattona isä tuli kotiin 
sieltä vankilasta. Emme 
osanneet odottaa ja yllätyim
me, kun saunasta tultuamme 
isä istui tuvan porraspuulla 
hymyillen ja -  parrattomana.

Oli kävellyt melkein koko 
matkan Turusta kotiin.

M EERI HAILIO
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Näin ennen
Tämä tapahtui siihen ai

kaa, kun karjan omistajat 
vielä itse kuljettivat teuras- 
karjaa teurastamoille, ja siel
lä jonkin aikaa odoteltuaan 
saivat takaisin jotain teuras- 
jätettä, kuka mitäkin halusi.

Sattui sitten kerran, että 
eräs paikkakunnan rivakka 
emäntäihminen oli viemässä 
teuraita Salon teurastamolle. 
Joku nuorempi naapurin poi
ka oli mukana kuskipoikana 
ja vei varmaan myös joitakin 
kotoa annettuja eläimiä sa
man tien.

Heillä oli myöskin tavan 
mukaan jotain takaisin tuot
tavaa, he kävivät odotelles
saan omilla ostoksillaan kau
poissa ja tulivat myöhemmin 
hakemaan tilaamiaan teuras- 
tuotteita. Kuskipoika jäi he
vosineen odottelemaan ulko
puolelle ja emäntä meni nou
tamaan tavaroita. Tuli sieltä 
sitten taakkoineen ja antaes
saan esitteli pojalle: ”Täsä on 
Viljolan veri, tosa on Mäen
pään pää ja tosa on teijän 
isän sualet” , ja näillä tuomi

silla kotia kohti.
Ja tämä on tosi tapaus.

Kuten jokainen tietää, on 
muutamilla ihmisillä tapana 
puhua asioista ”minä”- 
keskeisesti, eikä ”meillä”- 
tyyliin, niinkuin tavallisesti. 
Tässä eräs esimerkki:

Erään tilan emäntä meni 
kerran naapuriin, jonka isän
tä tapasi käydä teurastamossa 
naapurien sikoja, ja touhusi: 
”Tulisiks sää huamen meilä, 
kun mää meinaan tappaa 
sian.” ” Kyl mää senpualeen 
tulen, et mää näen, kuin se 
suit käy,” vastasi naapuri 
naureskellen, vaikka hyvin 
tiesi emännän pyytävän häntä 
teurastajaksi.

Aamuhartauden kuulutta
ja sanoi kerran, että lopuksi 
lauletaan virrestä 365 kaksi 
ensimmäistä säkeistöä. Eikö 
joka virressä ole vain yksi 
ensimmäinen säkeistö?

Kysyn vaan!
LAURI MATTILA

Runopalstalla julkaisemme tällä kerralla Hilkka Mikkolan 
runon Lapsen hymy. Lukija, lue se tarkkaan, vaikkapa 
useampaan kertaan, niin huomaat miten herkästi ja elävästi 
siinä muutamin sanoin on tavoitettu kesän ja elämän kauneim
pia asioita. ''Itselleni tämän runon aihe on omakohtaisesti 
eletty” , mainitsi Hilkka, poliovammaisenahan hän ” itse ei voi 
poimia".

LAPSEN HYMY

Istun mökin terassilla 
yleisönä visertäjille

Suljen silmäni 
aurinko häikäisee

-  Mansikoita sinulle 
kun itse et voi 
poimia

Ja lapsi hymyilee 
kasvoilleni 
antamisen iloa.
Istun mökin terassilla 
auringossa
suussani metsämansikan 
maku

Kun ateriamme päättyi 
jäi pöydälleni tyhjä 
heinänkorsi 
silmiini lapsen hymy

Yli-Isotalon talouskeskusalueella rakenteilla olevana Asunto 
Oy Tohtori-Mikon Puisto nimisen asunto-osakeyhtiön taloon 
tulee 77,5 m2:n 58,5 m2:n, 54 m2:n ja 37,5 m2:n kokoisia 
asuntoja, yhteensä 17 kpl. Asunnoista on varattu 10 ja 
varaamatta vielä 7. Kaikkia asuntokokoja on vielä vapaana. 
Asuntoja myy Turun Op-Kiinteistökeskus Oy ja esittelystä ja 
rahoituksesta vastaa Kosken Tl Osuuspankki.

Talo valmistuu 30. 6. 1984.


