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KOSKELAINEN
J U L K A I S I J A :  K O S K E N  T.L O S U U S P A N K K I  

Toim ittaja : M at t i  H e i n o n e n  Vastaava : U r p o  K i n n a l a

Näsijärven Madonna

G ran iittiveistok sessa  on m iltei jo u lu in en  aihe: äiti lap si
neen. N ähkää hu oli ja  h ätä , jo k a  e lää  ä id in  kasvoilla . H än  
katsoo N äsijärven  su u n taan , jo ssa  on tapah tum assa  jä r k y t
tävä la ivaon nettom uus. M iten  käy perheen isän? K u olem a
ko kohtaa? M iten  m e k estä m m e ...

T aideteos on K osken  T l. om an p ojan , p rofessori Y rjö  
L iipolan lu om u s, ju u r i ta lv isodan  alla vuon na 1939 pysty tet
ty . N äin m uistetaan  h öyryla iva  K urun onn eton  m atk a , jo k a  
vei m onta ihm istä  veteen ja ku o lem aan . Patsas on T a m p e
reella kävijö iden  näh täv issä . Se on todellinen  N äsijärven  
M adonna, jo k a  kertoo äid in  p id ätte lem ättöm än  su ru n.

Sam alla  veistos on k u n n ian oso itu s k a ik ille  ä ideille , jo tk a  
eläm än r istip a in eessa  kautta  a ikojen  ovat urhoollisesti 
seisseet parem m an hu om ispäivän  h yväk si. M e kiitäm m e  
Jum alaa ä id eistä , jo tk a  h ilja isin a  ja  sitkeinä  ovat jakaneet 
rakkautta ja  hu olen p itoa  -  sillo ink in  kun ajat ovat olleet 
ankeat.

N äsijärven  M adon n asta  ja  m uista  h u olen kantajista  ajatus  
näin jou lu n  tun tum assa  helposti tavoittaa  Jeesuksen  K ris
tuksen pyhän ä id in . H än on m adon na , jo k a  to isaa lta  on 
Jum alan äiti (L uu k . 1)43), to isaa lta  ka ik kien  Jeesuksen  
ystävien  äiti (Joh . 19:27). H änen tiensä oli k u u lia isuu den  ja  
vilp ittöm än nöyryyden  tie . S iihen  sisä lty i runsaasti huolta , 
sillä  Jeesuksen  ja  kaikkien  ihm isten  e läm ä on kuin jä rven  
vellovien  vetten  u h kaam aa.

M arian k ehto lau lu ssaan  O iva P a lon heim o panee ä idin  
suuhun sanat:

N uku jo  p ien i, että et nää  
äitisi kyyn ele itä .
V oi, rakas, pitkä ja  raskas tie 
ulkona odottaa  m eitä .
P ientä kättäsi ojennat.
V eriin  lyödään  se kerran .
M iksi, oi lapsen i, kohtaskaan  
sun ä itiäs arm o H erran .

T ie jo u lu sta  pääsiä iseen  on ku itenk in  vaellus valoa kohti, 
voittoon . Sen vuok si k a ik ille , niin  ä ideille  kuin m uillek in , 
toivotetaan ilo ista  ja  rohkeata  jo u lu m ie ltä .

E ino L ehtisaari
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Vanhojen koskelaisten jalanjäljillä

T äm än ju tu n  k irjo itti k ou luaikanaan  nykyinen  K osken  
seurakunnan nu orison oh jaaja  M aila A nttila  ja  voitti sillä  
valtakun nallisessa  kou lu la isten  k irjo itu sk ilpa ilussa  1. pa lk in 
non . T iedot tar in aansa  hän sai p ääasia llisesti sedältään  Selim  
V irtaselta , ja kyseessä  on 
T A R IN A A  T O H T O R I-M IK O ST A

Isontalon Mikko eli Tohto- 
ri-Mikko oli syntynyt Tuima- 
lan Isontalon vanhimpana 
poikana 20. 9. 1835. V artu t
tuaan mieheksi hän sai talon 
haltuunsa, mutta ei hänestä 
ollut sen pitäjäksi, sillä hän 
kulki vain markkinoilta 
markkinoille, jutteli hausko
ja juttuja, sepitteli lauluja ja 
teki kaikenlaisia kujeita. 
Mikko olikin oikea suurhu- 
moristi, hengenlahjoiltaan ja 
älyltään tavallista korkeam 
malla tasolla. Hän tutustui ja 
ystävystyi helposti niin herro
jen kuin narrienkin kanssa. 
Niinpä kerrotaan sellaistakin 
tarinaa, että kerran Palikais- 
ten kartanon omistaja, ken
raali von Vendt oli matkalla 
Turkuun kahden erikoisvau- 
nuhevosen vetämissä vau
nuissa, niinkuin suuret herrat 
siihen aikaan ajelivat. He 
ajelivat keskitietä ja muut 
tiellä kulkijat saivat väistyä 
tien vieriin tai pellolle. Ison
talon Mikko oli samaan ai
kaan matkalla hevoskitkunsa 
selässä Tuimalasta Sorvastol- 
le, kun hän Kosken kartanon 
pellon kohdalla tapasi ken
raalin. Kenraalin kuski ajoi 
tapansa mukan keskitietä, ei
kä yrittänytkään väistää, 
vaikka näki, ettei vastaantuli
jakaan väistänyt. Siinä tulikin 
sitten yhteentörmäys Mikon 
hevosen joutuessa vaunuhe- 
vosten väliin. Kuski hyppäsi 
alas pukiltaan selvittämään 
tilannetta päästäkseen ja tka
maan matkaa, mutta ei siitä 
niin vain selvittykään. Itse 
kenraalikin tuli ulos vaunuis
ta ja ärjäisi oikealla kenraalin 
äänellä: ' 'Mikäs peijakkaan 
äijä sinä olet, kun sillä tavalla 
ajelet?” Mikko, kun myös 
omisti hyvät äänivarat hihkai
si samalla tavalla: "M ää olen 
kenraali Ventti Palikaisista!" 
Kenraali suuttui moisesta 
röyhkeydestä ja ärjäisi: "K u 
kas minä sitten olisin?" Kun 
kenraali sinutteli Mikkoa, 
niin Mikkokin sinutteli ken
raalia ja vastasi: "O le nyt 
vaikka Isontalon Mikko tuol
ta Tuimalasta.” Kiivas kes
kustelu jatkui, mutta pian 
kenraali huomasi, että hän

olikin tavallista suulaamman 
äijän kanssa tekemisissä. 
Niinpä vähän ajan kuluttua 
erottiin sovussa ja ystävyy
dessä, kenraali jatkoi matkaa 
Turkuun ja Mikko Sorvas- 
tolle.

Kuten jo mainittiin, ei ta
lonpito Mikolta onnistunut. 
Kerrankin, kun naapurin 
isäntä tuli vastaan peltotiellä, 
Mikko ihmetteli, kun naapu
rin pelto oli jo kauniilla 
oraalla, mutta Isontalon pel
lolla kasvoi vain niitä kasve
ja, mitä siellä itsestään kas
vaa. Tähän naapuri huom aut
ti: "Oleks mahtanu muistaa 
kylvääkään?" Tähän Mikko: 
"Ei se nyt muistista paran tu
nut, kun ei ollut mitä olisi 
kylvänyt." Hän kuitenkin 
lohdutteli itseään sillä, että 
korjuuaikana pääsee helpom
malla kuin naapuri.  Seuraus 
kuitenkin oli, e ttä  ennenpit
kää leipä Mikolta loppui. 
Kun hän sitten meni pappi
laan, hän pappilan rouvalle 
jutteli, että hän on Kaisan 
kanssa joutunut yksiin leipiin

(Kaisa oli hänen emäntänsä 
nimi). Rouva ymmärsi Mikon 
jutun väärin ja ihmetteli ko
vin, sillä hänen tietämänsä 
mukaan Mikko ja Kaisa oli
vat jo kauan olleet naimisis
sa. Mikko selitti, ettei kysy
mys ole naimisissa olosta, 
vaan että Isossatalossa o te t
tiin aamulla viimeinen leipä 
alas vartaasta.

Täm ä talonpito loppuikin 
pian vararikkoon, mutta se ei 
hyväntuulista Mikkoa huoles
tuttanut. Vielä vanhalla iäl
läänkin hän kerskui olevansa 
uranuurtaja  tällä alalla, sillä 
hän oli ensimmäinen talon
poika näillä main, joka teki 
rehellisen konkurssin. Mikko 
joutui siis talostaan pois, 
mutta vararikkopesän hoita
jat jättivät hänelle ja Kaisalle 
pienen tuvan asuttavaksi 
Isontalon maalta, aivan pap
pilan tienhaarasta.

Nyt Mikon täytyi mennä 
ansiotyöhön. Hän kävi suu
remmilla työmailla, kuten tu 
kinuitossa ym. Tällaisilla työ
mailla hän erinomaisen huu
morinsa ja sananvalmiutensa 
takia pääsi aina parempaan 
asemaan kuin hänen tavalli
set työtoverinsa. E räänä ke
väänä tukinuitossa olleet 
miehet jo Paimioon asti eh- 
dittyään joutuivat pahaan pu
laan, kun eräs heistä oli heit
tänyt kivellä läheisen talon 
pikkupoikien kesyn variksen 
kuoliaaksi. Talon emäntä 
suuttui tästä niin. että kiel
täytyi jyrkästi antamasta uit-

tomiehille ruokaa ja asuntoa. 
Koska lähistöllä ei ollut m uu
takaan taloa, tuli miehille hä
tä käteen. U ittopom o pyysi 
silloin Mikkoa emännän le- 
pyttäjäksi ja Mikko ottikin 
tehtävän vastaan. Hän lähti 
hyvin tärkeän ja arvokkaan 
näköisenä em ännän juttusil
le. Taloon ehdittyään hän 
kääri hihansa, pyysi pesuva
tiin lämmintä vettä, hioi pari 
kolme eri suuruista veistä te
räväksi ja uskotteli em ännäl
le, että hän oli tohtori, vaikka 
olikin nyt tukkipoikien m u
kana muka kansan elämää 
tutkimassa. Em äntä otti täy
destä Mikon kauniit jutut ja 
muutti käytöstään kohteli
aaksi. Mikko toimitti kaikki
ne pikkumuodollisuuksineen 
variksen ruumiinavauksen. 
Sen tehtyään hän selitti, ettei 
kivi varsinaisesti ollut tappa
nut varista, vaan se oli saanut 
jostakin talon nurkista viinaa 
ja juonut sitä niin paljon, että 
suolet olivat ihan mustuneet 
ja kuolema oli pääasiassa 
johtunut siitä. Mikko oli ni
mittäin saanut tietoonsa, että 
talon isännällä oli emännältä 
salattuja viinakätköjä. joista 
emännällä oli vähän vihjeitä
kin. Em äntä oli kovin hyvil
lään tästä Mikon lausunnosta 
saadessaan varmuuden nur
kissa olevista viinoista ja uit
tomiehet saivat taas talosta 
ruuan ja kortteerin. Isonta
lon Mikosta tuli siitä lähtien 
loppuiäkseen Tohtori-Mik- 
ko.

Kun Koskelaisessa on jo aiemmin julkaistu kuva Tohtori-M ikosta Tuimalan miesten 
seurassa, laitamme nyt tähän kuvan Mikon mökistä. Kuva on v:lta 1924.
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Tohtorin taitoaan, tai oi
keammin titteliään hän käytti 
sitten myöhemminkin hyväk
seen. Eräässä talossa, johon 
hän kerran reissullaan yöpyi 
oli lapsi ollut jonkin aikaa 
sairas, eikä ollut antanut van
hempiensa nukkua rauhassa 
moneen yöhön, kun oli mel
kein lakkaamatta itkenyt. 
Kun nyt tohtori näin sattu
malta tuli taloon pyysivät 
vanhemmat häneltä apua. 
Mikko lupasikin höylisti pa
rantaa lapsen yökortteeri-  
maksua vastaan. Hänen 
pyynnöstään lämmitettiin 
sauna, jonne hän sitten vei 
lapsen ja  saunotti hänet oi
kein kunnolla. Siitä lapsi vä
syi niin, että nukkui raskaasti 
seuraavan yön ja vielä pitkäl
ti aamuun. Mikko sai ta lon
väeltä kiitokset ja vielä lisä
palkkionkin, jonka hän koh
teliaasti kiitellen otti vastaan. 
Sitten hän häipyi nopeasti 
niiltä tienoin, ennenkuin lap
si heräisi ja alkaisi taas jatkaa 
itkuaan.

Tohtori-Mikko oli hyvä 
tuttava myös "Kosken her
ran” , maanviljelysneuvos 
Nybergin kanssa. Kerran Ny
berg oli matkalla Mellilän 
asemalle ja Tuimalaan ehdit- 
tyään hänelle tuli mieleen 
esittää jokin kysymys Tohto- 
ri-Mikolle. Mikon tuvan koh
dalla hän pyysi vanhan, us
kollisen tallimiehensä Antton 
Tähtisen pysäyttämään hevo
sen ja kysymään Tohtorilta 
kuinka pitkä matka siitä vielä 
oli Mellilän asemalle. Herra 
oli tuon matkan kulkenut sa
toja kertoja ja tiesi matkan 
melkein sadan metrin ta rk 
kuudella, mutta hän halusi 
kuulla Tohtorin vastauksen. 
Kun Antton meni sisälle, oli 
Mikko juuri aamiaisella, ja 
hän sanoi, ettei oikeastaan 
saisi näin ruoka-aikana häiri
tä, mutta koska kysymykses
sä on hyvä ystävä ja asia on 
kovin tärkeä, niin voi hän 
ilmoittaa sen syömisen välil
läkin. Hän sanoi, e ttä  ennen 
oli Mellilän asemalle m atkaa 
19 km, mutta nyt on Mellilän 
puolelta yksi pylväs kaa tu
nut, niin ettei sinne enää ole 
kuin 18 km. A ntto kiitti tie
dosta ja kiiruhti ilmoittamaan 
sen herralle. Tämä kuitenkin 
epäili pylvään kaatumisen to 
denperäisyyttä, sillä usein
kaan ei Tohtorin jutuissa ol
lut perää edes siteeksi. Mutta 
kun A ntto  ajankulukseen 
matkalla tarkisti km-pylväitä, 
huomasi hän yhden pylvään 
tosiaan lahonneen juuresta ja 
kaatuneen ojaan. Kukaan ei 
tiedä, oliko Tohtori tuosta

tietoinen, vai sattuiko vain 
valehtelemaan oikein.

Tohtori-Mikko olikin niin 
ainutlaatuinen valehtelija, e t
tei sellainenkaan henkilö, jo 
ka hyvin tunsi Mikon metkut 
osannut aavistaa, koska tämä 
puhui omiaan. Kosken herra
kin, joka usein nautti Tohto
rin jutuista joutui itsekin sil
loin tällöin hänen uhrikseen. 
Kerrankin, kun maanviljelys- 
neuvos oli tulossa Tuimalasta 
kotiin hevosella, tuli Tohtori- 
Mikko juoksujalkaa karta
nosta päin vastaan. Ilmeisesti 
Mikko oli hiljattain puhunut 
herralle perättömiä, koska 
herra jo kaukaa huusi: "Mitä 
valheita sinulla taas on tiede- 
sasi, kun niin kova kiirekin 
on?"  Tähän Tohtori mennes
sään huusi: ” Ei täsä ny ehdi 
valehtelemaan, sillä ny on 
suuri hätä. Kartanon navetas
ta on pudonnut lattia alla 
olevaan lantaruumaan ja leh
mät ovat kuolemaisillaan! 
Mää juaksen ny Tuimalasta 
apua hakemaan!" Herra ei 
ottanut juttua aivan täydestä, 
mutta ajoi sentään tavallista 
rivakammin kotiinpäin. Kar
tanossa vaihdettiin parhail
laan lehmien paikkoja niiden 
eri ruokintaluokkiin muutta
misen takia ja tästä seurasi 
aina kova lehmien ammunta 
ja navettatyttöjen railakkaat 
huudot. Herra kuuli kaluliite- 
rin kohdalla tuon elämän, 
luuli todellakin onnet tom uu
den tapahtuneen, kääntyi 
ympäri ja lähti hakemaan 
apuväkeä Tuimalasta. Hän 
saikin sitä helposti, sillä 
erään asunnon pihalla oli 
huutokauppa ja väki lähti 
sieltä apuun niin tarkkaan, 
että huutokauppa oli keskey
tettävä väen puutteen takia. 
Tämän jälkeen Tohtori ym
märrettävistä syistä ei pitkiin 
aikoihin näyttäytynyt Kosken 
herralle.

Myös Jallin isopappa jou
tui kerran Mikon narra tta
vaksi. Kun isopappa oli m at
kalla takamailleen, tuli Mik
ko häntä vastaan alitiellä ja 
sanoi siinä keskustelun lo
massa aivan totisella naamal
la että nyt sitten Isotalon 
pappakin on päässyt täältä 
pois. Isopappa ei osannut aa
vistaa että kukaan tuollaista 
pilaa laskettelisi, ja niinpä 
hän Tuimalan metsäkulmalla 
kuulumisia kertoessaan mai
nitsi myös Isotalon papan 
kuolemasta, mutta palates
saan kotiinpäin tuli pappa 
häntä vastaan vieläpä aivan 
samalla kohtaa, missä Mikko 
oli kertonut hänen kuolemas
taan. Arvaa sen, että  isopap

paa harmitti,  kun tuli siitä 
kerrottua jo muillekin, eikä 
asian selvittäminenkään käy
nyt käden käänteessä, kun ei 
puhelimia vielä olut paljon
kaan.

Kyllähän joitakin 'aparaat
teja ' jo Tohtorin aikoihinkin 
oli. Kun Kosken kirkkoon 
ostettiin uusi harmoni men
tiin sitä joukolla kuulemaan. 
Mikkokin erään kaverinsa 
kanssa meni kirkkoon, jossa 
tuollaisina kylminä talvipäivi
nä saatiin värjötellä viluis
saan, sillä mitään lämmitystä 
siellä ei ollut. Siksipä jokai
nen lämpimikseen veisasi sen 
minkä jaksoi, Mikko muiden 
tavoin, mutta omassa tahdis
saan. Kun kanttori ja muu 
kirkkoväki pääsivät jo virren 
loppuun, oli Mikolla vielä 
pari värssyä laulettavana. Sil
loin Mikko yksikantaan tote
si: "Kyllä konehella
jou tuu . . ."

Mikon tuvan pihalla oli 
kaivo aivan tien poskessa. 
Kerran erään maitokuskin 
kuorma kaatui siinä kohdalla 
ojaan ja osa maidosta osui 
suoraan Mikon kaivoon. Vesi 
tietysti muuttui valkoiseksi. 
Siitä Mikko oli vain hyvil
lään, seisoskeli kaivon reu
nalla käden taskussa ja pii- 
punnysä hampaissa ja kertoi 
ohikulkijoille, että nyt hän 
pärjää maidon tuotossa itse 
Kosken patruunallekin. M ut
ta ei Mikko pitkään nauttinut 
kaivostaan sen paremmin ve
den kuin maidonkaan tuotta
jana. Mikon tupahan oli ai
van vastapäätä Teeren puo
tia, ja sattui niin. että eräs 
myllymies poikkesi kauppaan 
ostoksille jättäen hevosen 
nyhtämään ruohoa tienpen- 
kasta. Hevonen ei kuiten
kaan pysynyt paikoillaan, 
vaan kurottautui Mikon pi
han puolelle -  samassa rat
taat putosivat ojaan ja kei
kauttivat hevosen kaivoon. 
Siitä Tohtori kimpaantui ja 
lapioi kaivonsa umpeen. 
Kauppiaan ihmetellessä mik
si Mikko tukkosi hyvn kai
vonsa, tokaisi Mikko: "N o 
kun kaikenlaiset myllymiehet 
rupesivat siinä hevosiaan uit
tam aa n .. .”

Kerran tuli "kielitohtori” 
Ojansuu Helsingistä Koskelle 
tutkimaan Turun ja Hämeen 
fnurrerajaa. Ojansuu asettui 
asumaan kauppias Penttisel
le, jonka Edvard-poika tuli 
pyytämään Mikkoa O jan 
suun haastateltavaksi.  Mikko 
sai nyt koko viikon istua kei
nutuolissa Penttisen salissa, 
poltella hyviä sikareja ja juo 
da kahvia, johon sekoitettiin

oikein herrojen kahviker- 
maakin. Hän sai nyt kerran
kin jutella tarpeekseen O jan 
suun kysellessä kyselemästä 
päästyäkin ja tehdessä sitä 
m ukaa pikakirjoitusmerkin- 
töjä. Viikon loputtua jäi Mi
kon sanavarastoon ainoas
taan kolme ruotsalaista sa
naa. jotka nekin hän käytti 
lähdettyään hakemaan meije
riltä piimää ja erään Loimaan 
miehen kysyttyä häneltä tietä 
Tuimalan myllyyn. Mikko 
näytti myllyn tienhaaran ja 
sanoi ne kolme sanaa. Meije
riin tultuaan hän oli sitten 
täysin mykkä. Hän haki mei
jerikön. talutti tämän piima- 
säiliön luo ja näytti tyhjää 
kannuaan. Kokonaista kaksi 
viikkoa Mikko oli puhum at
ta, niin että Kaisa-muorikin 
luuli miehensä tulleen my
käksi. Ruvettuaan taas puhu
maan Mikko selitti, että se 
Helsingin tohtori oli vienyt 
kyselyillään kaikki hänen sa
nansa.

Naapurinsa kirkkoherran 
kanssa Mikko oli hyvissä vä
leissä, vaikka pappi silloin 
tällöin joutui erinäisistä sei
koista johtuen häntä nuhtele
maankin. Pitäjän nuoret mie
het pelasivat Mikon mökissä 
korttia, ja kun se oli tullut 
kirkkoherran tietoon, nuhteli 
hän siitä Mikkoa, mutta tämä 
puolustautui sanomalla: 
"Minkäs minä sille mahdan, 
et tä  pojat tulevat meille p e 
laam aan."  Siihen kirkkoher
ra vastasi: "Kyllä jokaisen 
täytyy olla isäntä talossaan ja 
pitää nurkissaan komentoa!" 
Tähän Mikko puolestaan sa
noi: "O len samaa mieltä kuin 
kirkkoherrakin. Minusta on 
sopimatonta, kun pappilan 
vouti keittelee viinaa." Kirk
koherran nuhtelu loppui sillä 
kertaa siihen.

Mikko oli myös erinomai
nen laulajien ja runojen se
pittäjä . Joskus kylän pojat 
tilasivat häneltä hyvää m ak
sua vastaan pilkkalauluja kil
pakosijoistaan. Siitä Mikko 
joutui kerran käräjiinkin, 
m utta sai aikaan nahkapää- 
töksen, kun näytti toteen, 
e ttä  oli tehnyt laulussa pilaa 
myös itsestään. Tämän sei
kan hän aina muistikin laulu
ja tehdessään. Kun Mikon 
naapuri, kelloseppä Koski
nen alkoi ostaa kissoja niiden 
turkiksiksi kelpaavien nahko
jen takia, syntyi pitäjässä pik
kupoikien keskuudessa oikea 
kissajahti. Kissakanta väheni 
huomattavasti,  keskipitäjältä 
lähes sukupuuttoon. Surkein
ta tämä oli tietysti vanhoille- 

ja tku u  siv. 4
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Kosken Tl Osuuspankin jäsenjuhlaa vietettiin 27. 10. 1983 Nuortentuvalla. Juhlan esiintyjät: Maa- ja metsät, tri 
Johannes Virolainen, professori Veikko Sinisalo, Halikon pelimannit ja illan juontaja Eero Piirto olivat yleisölle  
mieleen. Ohjelman jälkeen vieraat esiintyjät poikkesivat iltapalalle osuuspankkiin.

Pankkipalvelut kehittyvät O suuspankissa
Kosken TL Osuuspankin toimistossa olevat neljä pankkipää- 
tettä liitettiin 16. 8. 1983 suoraan linjayhteyteen Helsingissä 
oleviin Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n ATK-keskuksen 
tietokoneisiin.

Suoraan yhteyteen siirtyminen nopeuttaa ja helpottaa 
asiointia mm.

-  Asiakkaan tekem ät maksu- ja  o tto tapahtum at kirjautuvat 
osuuspankeissa oleville tileille heti ja tilien saldot (talle
tus) ovat näinollen aina ajan tasalla.

-  Muista osuuspankeista tulevat maksut kirjautuvat tileille 
heti maksun tapahduttua.

-  Asiointi kaupunkiosuuspankeissa tulee joustavammaksi.
-  Osuuspankin asiakkaat saavat tileistään ja tilitapahtumista 
tiedot joustavasti pankissa asioidessaan.

T U LE  T U TU S T U M A A N  U U T E E N  TE K N IIK K A A N
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piioille, joiden kiltit kissan- 
muruset katosivat tun tem at
tomalla tavalla. He vaativat 
"Kello-Koskiselta” että tämä 
näyttäisi heille turkisvaras- 
tonsa. Ymmärrettävistä syis
tä ei Koskinen sitä heille 
näyttänyt, mutta sen tämä 
naislähetystö sai aikaan, että 
seuraavana päivänä oli kuu- 
lutuskaapissa ilmoitus: Kisso
jen osto lopetettu. Tietysti 
tästäkin piti tehdä laulu. Mik
ko teki siitä lähes 30 värssyä 
sisältävän viisun, johon hän 
taitavasti sovitti itsensäkin 
mukaan. Viisun ensimmäi

nen säkeistö kuului jo tensa
kin näin:
Koskinen se kissaa nylkee 
ja  Tohtori pitää nuoraa. 
Koskinen ärjäisee Tohtorille

vedä se kontti suoraan!
Tohtori-Mikosta riittäisi 

kaskuja loputtomiin, vaikka 
suurin osa niistä onkin vaipu
nut hautaan Mikon mukana. 
Pitäjän vanhimmat miehet 
muistavat vielä niistä m uuta
mia. samoin itse Mikonkin, 
jonka harvinaisen pitkän elä
män taipaleella ei näyttänyt 
olleen yhtään harmin eikä 
murheen päivää. Hän kuoli 
22 pnä maaliskuuta 1923 lä
hes 90 vuoden ikäisenä.
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NUORET NUORISTA
to im ittanut K osken luk ion  I A 
kuvat O lli Su om inen

M elkein  nuku n . K ääntelen  tajun tan i siv u 
ja , m utta  teksti on liian p ientä . En jaksa  
lu k ea , vaikka sivu ja  on vain kak si. A ntaa  
k irjan  o lla . T yydyn le im aam aan  yksity isiä  
a sia k ir jo ja n i. L eim aan ne m olem m at. M i
tä niissä san ottiink aan?
O dotan  ohjeita . Saan  niitä ja tk u v a sti. 
A luk si se tuntui ihm eelliseltä . L uulin ni
m ittä in , ettei n yk yaikana enää voi saada  
ohjeita .
O m a pikku m aailm ani on kaik k ia lla , m in 
ne ku ljen . A jattelen  yksin kerta isia  a ja 
tuk sia . K äännän kepeillä  ku olle ita  lehtiä  
ja  y m m ärrän , m iksen  ihm ettele . O m assa  
pikku m aailm assan i sävy isä t e lä im et vael
tavat h itaasti y m p äriin sä . Isoon m aail
m aan en m ahdu.
O nko o lem assa  syvem pää h au taa , kuin  
täm ä, jo n k a  pohjalla  nyt se ison  ja  p itääkö  
m inun etsiä  sitä?
N ukun v ielä  hetken . U potan  käteni su u 
reen saav iin , jo k a  on täynnä tim antteja  ja  
ku ltaa . K ahm aisen  su m m assa  kou rallisen  
koruja  ja  k u ltarah oja . N ukun v ielä  het
ken , äiti.

(K ari P eitsam o/M aan  alla)

Ju ice  L eskinen:
''S in u lla  on outoja  tapoja . S inä pidät 
h au sk aa  vain iltam yöh ällä  ja  vain v iik on 
lop p u isin . S inä va litset o leskelu n  m ie
lu u m m in , ku in osa llistu m isen . Silti ihm et
te le t, m iksi k otipa ik kaku nn allasi ei jä r je s
tetä  m itä ä n .”

TYYPILLINEN MAALAISNUORI
Tyypillinen maalaisnuori asuu kotonaan ja käy jotakin kou
lua. Aamulla hän lähtee kouluun, joka yleensä on hänen 
mielestään ihan mukava paikka, mutta on myös päiviä, jolloin 
koulunkäynti ei oikein maistu. Iltapäivällä, kun hän palaa 
kotiin, hän ehkä syö, lukee päivän lehtiä ja juttelee hetken 
vanhempiensa tai sisarustensa kanssa.

Sitten hän, jos vain suinkin ehtii, tekee läksyt, etteivät ne 
jäisi kovin myöhäisiksi. Sen jälkeen onkin koko loppuilta 
aikaa muille tekemisille.

Hän kuuluu ehkä johonkin seuraan tai kerhoon, jolla on 
harjoituksia tai muita kokoontumisia. Jos illalla ei ole mitään 
muuta menoa, hän saattaa mennä jonkin ystävänsä luo, tai he 
menevät jonnekin yhdessä. Viikolla menemiset rajoittuvat 
yleensä "kartsalla” kävelemiseen, mutta viikonloppuisin voi 
käydä tansseissa tai vaikka elokuvissa. Jos hänellä ei ole 
muuta tekemistä, hän on kotona ja katsoo televisiota tai lukee 
tai kuuntelee musiikkia. Ehkä hän tekee jotain käsityötä, tai 
hänellä on jokin muu harrastus.

Usein maalaisnuori valittaa, ettei maalla järjestetä nuorille 
mitään toimintaa, mutta kun sitten joskus järjestetään esimer
kiksi jokin disco, on osanotto yleensä melko vähäistä.

Maalla nuoret ovat melko ennakkoluuloisia kaikkea vähän
kin erilaista kohtaan. Jos joku pukeutuu eri tavalla kuin muut, 
hänet leimataan heti omituiseksi. Ja jos joku pukeutuu 
tavallista muodikkaammin, ajatellaan heti,  "mikähän toikin 
luulee olevansa” . Tätä ennakkoluuloa ei kylläkään tuoda 
mitenkään kovin näkyvästi esille.

Tavallinen maalaisnuori viihtyy ystäviensä parissa ja 
viettää aika paljon aikaa myös perheensä kanssa. Hänellä on 
harrastuksia ja koulutyönsä hän hoitaa siinä sivussa niin hyvin 
kuin ehtii ja viitsii.

Koululla on kuitenkin suuri merkitys nuoren elämässä, 
vaikka seuraavaa viikonloppua aletaankin odottaa viimeistään 
maanantaina.

*  *  *

Tämän hetken tyypillisin maalaisnuori on jonkinlainen heijas
tuma kaupunkilaisnuoresta, Maalaisnuori toivoo olevansa 
mahdollisimman paljon kaupunkilaisnuoren tapainen esimer
kiksi vaatetukseltaan. Tässä hän onkin onnistunut melko 
hyvin, sillä maalaisnuori ei erotu kovinkaan paljoa kaupunki
laisnuoresta.

Käytökseltään maalaisnuori on osittain kohteliaampi kuin 
kaupunkilaisnuori. Täm ä saattaa kuitenkin johtua siitä, että 
maalla kaikki tuntevat toisensa paremmin, eivätkä ole niin 
kiireisiä kuin kaupungissa.

*  *  *

Tämän hetken nuori elää keskellä videopelejä, televisioita 
ja musiikkia.

Me elämme, haluamme vapautua ja löytää uusia ulottu
vuuksia.

Inhoamme sotaa, väkivaltaa. Meille ei keppiä näytetä, 
mutta kuitenkin me taistelemme. Me taistelemme koko 
maailmaa vastaan.

Haluamme näyttää aikuisille, kuinka elämä on meitä 
kouluttanut. Potkimme kalloon päättäjiä, jotka vanhemmat 
ovat äänestäneet.

Kun me rauhoitumme ja aikuistumme, meistä tulee "maan 
toivoja” .

Me lähdemme pois kouluista ja me sopeudumme (Suomen 
valtion) normeihin. Teem m e kahdeksantuntisia työpäiviä, 
menemme kotiin, katsomme televisiota, ja nukahdamme. 
Seuraavana päivänä heräämme pirteinä tehdäksemme toisen 
kahdeksantuntisen työpäivän jne.

Kuvitelkaapa...  meistä tulee kunnon kansalaisia! (Mutta 
ken osaa kertoa, millaisia tuleekaan meidän lapsistamme?)

*  *  *

-  elän unessa , 
en kesk ity, 
ajatukseni 
harhailevat.

-  haluan  
neuvoja, olen  
arka e läm ään .

-  elän yksin , 
kukaan ei saa  
m urtaa k u orta 
ni, olen siv u s
takatsoja.

-  m urehdin , olen  
m arttyyri.

-  haluan olla  
aiku inen , olla  
lapsi. U n elm oin , 
en toteuta.
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Tämän hetken nuori uskaltaa olla oma itsensä, uskaltaa 
avata suunsa, olla eri mieltä, uskaltaa pukeutua erilailla kuin 
toiset, ei mene massan mukana.

Tämän hetken nuorten "harrastuksiin” kuuluu ajattelemi
nen, vastuu toisesta ihmisestä, lähimmäisestä.

Tämän hetken nuori paneutuu yhä enemmän poliittisiin 
kysymyksiin, ottaa kantaa rauhanmarsseihin, yrittää rakentaa 
uutta, parempaa maailmaa.

Tämän hetken nuori voi olla myös piittaamaton, ei välitä 
ympärillään tapahtuvista asioista, hän antaa ajan mennä 
ajallaan.

Tämän hetken nuori voi olla kortistossa, tehdä elämänsä 
mahdollisimman helpoksi, haistattaa elämälle pitkät...

Tämän hetken nuori elää sekasortoisessa maailmassa.

V V
7T 7T 7T

Maalaisnuoret ovat nykyisin melko rauhallisia, etteivätpä 
melkein "kiltte jä". Me emme aiheuta suurempia järjestyshäi- 
riöitä tanssipaikoilla, myymälävarkaudet eivät kuulu tavalli
simpiin harrastuksiimme, lapset ja vanhukset saavat olla 
rauhassa ja alkoholin käyttökään ei sentään kovin suuri 
ongelma ole. Tietysti joitakin poikkeuksia on, mutta yleisesti 
ottaen asia lienee näin.

Vapaa-ajanviettopaikkoja maalla on liian vähän. Useimmi
ten nuoret sitten istuskelevat kotona television ääressä tai 
maleksivat kioskin kulmalla. Jotkut harrastavat urheilua, 
mikä on erittäin hyvä asia, tai käyvät erilaisissa kerhoissa. 
Kirkon ja seurakunnan toiminnoissa nuoria näkee hyvin 
vähän, on ehkä jonkinlaisia ennakkoluuloja ja  ajatellaan, että 
kun ei toikaan, niin en mäkään. Maalaisnuorella ei ole niin 
suuria ryhmäpaineita kuin kaupunkilaisella. Maallahan ei 
yleensä kovin pahamaineisia jengejä ole. Täällä ihmiset ovat 
myös paljon suvaitsevampia kuin kaupungissa, koska tunne
taan ihmiset paremmin.

*  *  *

Nuorisotoimintaan syydetään rahaa niin paljon, että pitäisi 
apaattisimmankin nuoren silmiin osua jokin mainos jostakin 
nuorten tapahtumasta.

Baareista ei saa mitään kehittäviä ideoita. Minä en aina
kaan ole miesmuistiin istunut missään tupakansavuisessa 
baarissa aikaani kuluttamassa.

Aina löytyy joitakin kehittäviä harrastuksia ja jos ei, niin 
lukee kotona kirjaa.

*  *  ■&

Tämän päivän nuori tietää mitää tahtoo. Toisaalta kovan 
kuoren alta paljastuu herkkä ja haavoittuva yksilö.

Nykynuori on persoonallinen, muotia ovat rauhanliike ja 
tasa-arvo. Nuori kaipaa virikkeitä ja  mahdollisuuksia oman 
itsensä toteuttamiseen. Maalaisnuoren on tyydyttävä siihen 
mitä on: konserttimatkaan, diskoiltaan tai kerhoon. Onhan 
sekin jo jotain.

Nykynuori on muotitietoinen, asujen omaperäisyys on 
sekin sallittua. Täm än päivän nuori on itsenäinen. Yrityisha- 
luinen. Rohkea, paitsi tulevaisuuden suhteen; sitä hän pelkää. 
Me emme kuitenkaan ole eilisen teeren poikia.

Meitä on paljon, mutta me olemme niin vähän. Ei ole 
helppoa olla nuori tänään. Ja tuskin huomennakaan. Silti vain 
harva suostuisi jä ttämään väliin...

Liika huikentelevaisuus nuoruudessa kuivattaa sydämen ja 
liika pidättyvyys tukahduttaa älyn.
(Sainte -  Beuve)

KUNNAN NUORISOTYÖ
Tarja Teponoja, 21-vuotias nuorisosihteeri Somerolta, on 
toiminut virassaan Tl.Koskella kesäkuun alusta lähtien. Hän 
kuvaa kunnan toimintaa seuraavasti: "Kunnan toiminta tällä 
hetkellä perustuu avointen ovien iltaan, filmi-iltoihin, kon
serttimatkoihin, diskoiltojakin on yritetty. Kesäisin järjeste
tään leirejä, talveksi on suunnitteilla laskettelureissu."

Lähes kaikki toiminta keskittyy uuden urheilukentän tai 
Nuortentuvan yhteyteen. Tarjan mielestä lisää tiloja tarvittai
siinkin, varsinkin palloiluhalli olisi tarpeen. Tällöin nuorilla 
olisi enemmän toimintamahdollisuuksia. "Palloiluhallin tar
peellisuutta tukee se, e ttä  urheilu ja nuoriso kulkevat käsi 
kädessä. Prosentuaalisesti toiminta jakautuu seuraavasti: syk
syisin 70 % nuorisolle, 30 % urheiluun, talvisin 70 % 
urheiluun, 30 % nuorisolle ja  sit kesäisin 60 % urheiluun ja 40 
% nuorisolle” , kertoo Tarja.

Tarja on tällä hetkellä ainoa päätoiminen työntekijä nuori
son parissa, ainoastaan kesällä hänellä on apulaisia. "Tätä 
hommaa yritetäänkin pyörittää nuorten aloitteiden pohjalta, 
elikkä niitä otetaankin hyvin paljon ja mielellään vastaan. 
Lisää saisi tulla. Mut aloitteiden ja muunki toiminnan suhteen 
mun mielestä on hyvä aktiivisuus” , selittää Tarja.

Varoja nuorisoon uhrataan vuosittain 60-70 tuhatta mark
kaa, mikä Tarjan mukaan on riittänyt hyvin, vaan ei olisi 
lisäkään pahitteeksi.  Tässä on otettava huomioon se. että 
urheiluun varataan oma määräraha, mikä on huomattavasti 
suurempi.

Ikäjakautuma on melko monipuolinen. On eri toimintaa eri 
ikäisille. Koko jakautum a on keskimäärin 7-16 vuoteen, mistä 
aktiivisimpia ovat Tarjan mukaan 14—16-vuotiaat.

"Nuorisotyössä on informaatio tärkeetä. Jollei informoida 
jotain matkoja tai muuta toimintaa, ei tuu ihmisiä” , korostaa 
Tarja. Siksi hän tekeekin useita eri ilmoituksia ja jakaa niitä 
ympäri kuntaa. Lisäksi hän laittaa lehteen ilmoituksen.

” Nuorten toiminta perustuukin lähinnä siihen, mitä nuoret 
itse viittii o ttaa selvää. Jos on kiinnostunut toiminnasta, niin 
toimintaa löytyy. Jos ei ole mitään kiinnostavaa, voi sit itse 
tehdä ehdotuksen, ni asia korja taan" ,  selittää Tarja  vielä 
lopuksi.

Kosken uusi urheilukenttä (kuva Heikki Laurinen)
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Seurakunnan  
nuorisotoim inta  

M aila Anttila

”Teidän ikäisillenne, eli noin 
15-16-vuotiaille seurakunta 
on järjestänyt nuorten ker
hon, jossa kokoonnutaan jo 
ka toinen viikko, vuorotellen 
Marttilassa ja Koskella. Var
haisnuorisolle on järjestetty 
ohjelmallinen kerho. Kudon
nan kurssi on myös ja sen 
lisäksi on vielä kotitalousker- 
ho ja peli-iltoja. Lisäksi 
otamme osaa kaikenlaisiin ta 
pahtumiin” , vastaa Maila 
Anttila, Kosken ja Marttilan 
seurakuntien nuoriso-
ohjaaja, ensimmäiseen kysy
mykseemme seurakunnan
nuorisotoiminnasta. Nuoriso 
on melko epäluuloista seura
kunnan järjestämään toimin
taan, siis ennakkoluuloja on. 
Kuitenkin seurakunnan nuo
risotyön parissa on aika pal
jon nuoria.

Suunnitelmissa on perus
taa partio, joka saa toivotta
vasti suosiota osakseen.

Seurakunnan tarkoitukse
na ei ole suinkaan saada nuo
ria kirkon pariin, vaan saada 
nuoret tuntemaan seurakun
nan omakseen. Toiminta on 
täysin vapaaehtoista.

Haastattelemamme henki
löt sanoivat, että seurakun
nan nuorisotyö on hyvin jä r
jestetty ja sitä on riittävästi.

Esitimme koskelaisille 
muutamia kysymyksiä:
-  Onko väkivaltaisuus lisään
tynyt?
-  Onko nuoriso erilaista kuin 
ennen?
-  Onko nykynuoriso "isän
maan toivo” ?

Asta T uom inen
liikkeenharjoittaja 
En tiedä onko väkivaltaisuus 
lisääntynyt. Väkivaltaahan 
on ollut kautta aikojen. Toi
saalta se vähentyy, toisaalta 
lisääntyy.

Nykynuoriso on "isänmaan 
toivo” . Tottakai se on.

E eva L aaksonen
liikkeenharjoittaja 
Väkivaltaisuus ei ole lisään
tynyt.

Nuoriso ei ole erilaista 
kuin ennen. Yhtä mukavia he 
ovat kuin aikaisemminkin.

Nykynuoriso on varmasti 
"isänmaan toivo” .

M artti L appalainen
kelloseppä
Väkivaltaisuus ei mielestäni 
ole lisääntynyt. E hkä noin 
yleisesti ottaen se on kaupun
geissa lisääntynyt.

Nykynuorison pitäisi olla 
"isänmaan toivo” . Vaikea sa
noa, ehkei nuorten isänmaal
lisuus ole muotia juuri tällä 
hetkellä, niin kuin vanhem 
man polven parissa.

A nne Joikka
sairaanhoitaja
Väkivaltaisuus on lisäänty
nyt. Maaseudulla ei huomaa 
sen lisääntymistä, mutta 
isoimmissa kaupungeissa sen 
huomaa. Lehdistä saa lukea 
nuorten väkivaltaisuudesta.

H eikki M ikkola
linja-autonkuljettaja 
Väkivaltaisuus ei ole lisäänty
nyt, päinvastoin. Ei sellaisia 
tappeluja näe enää missään, 
kuin ollessani ikäisenne.

Kyllä nykynuorison on ol
tava "isänmaan toivo".

■K *  *

Nuorten harrastukset 
10 kärjessä: (lista)

1. Musiikin kuuntelu
2. Tansseissa/discoissa 

käynti
3. Lukeminen
4. Urheilu
5. Kirjeenvaihto
6. Mopoilu
7. Tanhuaminen
8. Kerhoissa käynti
9. Squash 

10. Tennis

Vielä tänään olen nuori, 
sillä lapsuuteni antaa 
minulle voimaa 
ottaa tulevaisuus vastaan. 
Vielä tänään olen nuori, 
sillä eilinen opetti 
minulle sen, minkä huominen 
olisi unohtanut.
Vielä tänään olen nuori ja 
onnellinen ja onneksi 
matkani on kesken...

10 vähiten harrastettua:
1. aktiivisuus tunneilla
2. hevospoolo
3. surffailu
4. leijailu
5. syvän meren kalastus
6. postimerkkeily ullakolla 

iltahämärässä
7. hasiksenviljely
8. mäenlasku
9. pulkkailu

10. tankojuoppous

*  *  *

10 suosituinta 
harrastusta:

1. purukumin jauhaminen 
tunnilla

2. tuntien häiritseminen
3. yleinen sekoilu yleisillä 

paikoilla
4. verhojen rypistely
5. wc-kulttuuri
6. pulpettien koristelu per

soonallisin tavoin
7. diskoilu
8. haaveilu
9. kynsien pureskelu

10. hypiskely

*  *  *

Nuori, et ajattele muita kuin 
itseäsi.
Nuori, elät vain oman napasi 
ympärillä.
Nuori, hukkaat aikaasi. 
Nuori, huomenna voit olla 
vanha.

Ai. -Y.7V VV A

Nuoruus on kuin 
kaunis kukka, 
joka lakastuu 
ennen kuin kukaan 
huomaa sen edes kukkineen.

Koskelaista kulttuurimaisemaa: vanha mylly, Hämeen 
härkätie, 1700-luvulta peräisin oleva kellotapuli.

NUORTEN HARRASTUKSISTA
Nykyajan maalaisnuoren harrastukset riippuvat aika lailla 
siitä, missä hän asuu. Keskustassa, vaiko syrjäkylillä, "kauka
na kulttuurin piiristä” . Nuori voi harrastaa urheilua, joka 
onkin mukava harrastus. Melko harvat kylläkin jaksavat sitä 
aktiivisesti harrastaa. Melkein kaikki tekevät musiikkia itse, 
soittavat tai sitten kuuntelevat toisten musiikkia, ehkä kaik
kiakin näitä. Joten siis musiikki on melko tärkeä harrastus.

Nuori ottaa osaa, jonkin verran toveripiiristä riippuen, 
erilaisiin nuorisojärjestöjen ja kuntien järjestämiin "r ientoi
hin” . Melko tärkeitä monille ovat viikonloppuisin järjes te ttä
vät massatilaisuudet. Useille nämä merkitsevät paljon, har
taasti odotetaan taas seuraavaa viikonloppua. Useille nämä 
tilaisuudet ovat vain viattomasti toisten nuorten tapaamista, 
jollekin toiselle ehkä vain erilaisten virvokkeiden nauttimista.

Nuori ajattelee kaikkea mikä liittyy hänen tulevaisuuteen
sa, itseensä, yleensä maailman menoa ja säilyykö maailmassa 
rauha. Jollekin toiselle voi tulla mieleen vaikka naispappeu
den mahdollinen merkitys.

AJATUKSIA
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Mille nuori nauraa?
"H uum ori,  latinan sanasta humor, kosteus. Englantilaiset 
lääkärit alkoivat käyttää sanaa ruumiin nesteistä, verestä, 
limasta, sappinesteestä ja muista semmoisista. Kun nyt 
ymmärrettiin sairauksien ja ihmisen mielentilan riippuvan 
noiden nesteiden määrästä, sana alkoi tarkoittaa luonnetta, 
mielialaa ja mielentilaa. Shakespearen aikana humour oli jopa 
iloinen päähänpisto, temppu. Saksan ja ruotsin galgenhumour 
tarkoitti hirsipuuhuumoria. Se oli alkuun kuolemaantuomitun 
mielentila hirsipuun juurella ennen tuomion täytäntöön pa
noa. Nyt se tarkoittaa uhkarohkeaa leikinlaskua vaikeassa 
tilanteessa ja suurten asioiden kustannuksella. Kirjallisuuden 
tyyliä, sen korkeinta, syvintä ja laajinta lajia, sana alkoi 
tarkoittaa vasta 1700-luvun alussa. Ensin englannissa. Englan
tilaiset lainasivat ranskan sanan hum our .” (Veijo Meri/ 
Sanojen synty)

Kun kysytään, mille nuori nauraa, tulee ensimmäisenä 
mieleen sarjakuvat. Sarjakuva on Suomessä lyönyt itsensä läpi 
yhtenä täysivaltaisena ilmaisumuotona. Sarjakuvassa sykkii 
sydämellistä lämpöä silloinkin, kun on kyse veikeistä vitseistä. 
Sarjakuvan keinoja on osattu käyttää tuoreesti ja raikkaasti. 
Pelkistetyt viivapiirrokset ovat ilmavia ja hupaisia. Tyyliä ja 
terävyyttä on myös teksteissä. Sisältö m äärää kunkin sarjaku
van muodon yhdestä useampaan ruuturiviin tai vaikka koko 
aukeaman pilapiirrokseen. Tyypillisimmät pilapiirrokset,  mil
le nuoret nauravat, ovat lähinnä Kari Suomalaisen tai Mauri 
Kunnaksen piirtämiä. Mauri Kunnaksen sarjakuvista nuorta 
lähinnä on Suosikki-lehdessä ilmestyvä Nyrok City. Sarjaku
van tyyli syntyy sekoituksesta vanhaa Mad-lehden hersyvää 
herjaa ja amerikkalaista undergroundsarjakuvaa. Se on yksi 
parhaista rock’n ’-roll-karikatyyreistä Suomessa.

Paheksuntaa (?) aiheuttavista nuorten sarjakuvista voidaan 
esimerkkinä mainita Huuli. Huulen ilmestymisaikana sen 
tekijä, Juho Juntunen, sai mm. haukkumakirjeitä niiden 
nuorten vanhemmilta, jotka lukivat ko. lehteä. Nuorten oma 
kommentti asiaan oli: ” Huuli on huumoria, korkeakulttuuria, 
mutta ei äideille.”

Perinteisinä sarjakuvina nuorten viihdyttäjinä täytyy maini
ta tietysti Aku A nkka, Asterix, Tintti ja Tenavat.

Ja eihän sarja ole lainkaan täydellinen, jos jä ttää Pahkasi- 
ka-lehden mainitsematta. Nuorten huumoria parhaimmillaan.

Yleensäkin kirjallisuudessa suositaan raskasta huumoria, 
herjaa, mustaa huumoria, mitä esiintyy esimerkiksi Kurt 
Vonnegutin kirjoissa.

Elokuvahuumorissa miellyttää arvojen kovakourainenkin 
päälaelleen kääntäminen.

Mitä radio ja televisio tuottaa, mille nuori voisi nauraa? Ei 
mitään. Hyvänä huumorina voitaisiin mainita Harold Lloyd ja 
Benny Hill. M utta jos Benny Hillin huumorista ja vitseistä 
karsittaisiin kaikki pois, mikä liikkuu navan alapuolella, niin 
mitä jäisi jäljelle?

Vitsejä, joille nuoret nauravat, voitaisiin kuvata muutamal
la sanalla. Ne ovat nuorten omaa huumoria; sairasta ja 
mieletöntä. Nuorten huumori on älyperäistä huumoria, ko
miikkaa. Se on herjaa vanhempien ja  yhteiskunnan kustan
nuksella.

Nuori on usein satiirikko. Haluaa herjaamalla, pilkkaamal
la sanoa kantansa.

Nuori nauraa hyvälle huumorille.

Talolan vanha koulu, kulmallaan uusi kunnan virastotalo.

NUORISOSEURATOIMINNASTA
Nuorisoseura on Koskella hyvin merkittävä yhdistys. Suuri 
osa lapsista ja nuorista kuuluu Nuorisoseuraan. Nuorisoseu
ran päätoiminnaksi on muodostunut tanhuaminen. Tällä 
hetkellä toimii viisi tanhuryhmää.

Kyselimme muutamilta aktiivisilta nuorilta tanhuajailta, 
miksi he kuuluvat Nuorisoseuraan, mitä se heille antaa. 
PASI 16 v.
Jaa-a. Pääsee matkustamaan. Siellon haukoja tyyppejä ja 
kauniita tyttöjä. Em m ää tiä.
SUSANNA 16 v.
Merkitsee paljon. No, ainakin pääsee matkoille. Ja on kivaa 
porukkaa.
JA R M O  17 v.
On hyvä harrastus. On parem m at mahdollisuudet parempaan 
elämään. Hauskoja ihmisiä.
T IM O 16 v.
Emmää tiedä. Pääsee kiertään ympäri mualimaa.

Johtopäätös on, että hauskaa on. Matkat ovat siis esiinty
mismatkoja. Vanhemmille Nuorisoseura merkitsee luotetta
vaa toimintaa, johon lapsen voi huoletta päästää mukaan. 
Ennen, joskus vuosisadan alussa, Nuorisoseura näytteli huo
mattavaa osaa nuorison elämässä. On ilahduttavaa, että on 
paikkakuntia, joilla Nuorisoseura-aate on säilynyt.
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Elämän ja kuoleman 
kiirastulessa

N äin itsenäisyysp äivän  aikoih in  on syytä  m uistaa niitä  
m ieh iä , jo id en  ansiosta  Suom i on pysynyt itsenäisenä . 
T äm än ta lv isodan  a ika isiin  tositap ah tu m iin  perustuvan  
kertom uksen on k irjo ittan ut Kai T uom ola  v. 1941; hän sai 
sillä ku nn iam ain in nan  H u rtti-u kko-lehd en  k irjo itu sk ilp a i
lussa. T arinan  pääh en k ilö  on N ikolai H einonen , jo k a  poistui 
kesk uu destam m e 24 . 7 . -83.

Taistelut riehuvat. Kan
naksen hurjat, raivoisat viivy
tystaistelut. Äärimmäisen sit
keästi puolustavat uupuneet 
miehet maataan vihollisen 
suunnattomalta ylivoimalta. 
Tykistötuli jylisee lakkaamat
ta, teräslinnut kylvävät vaa
raa ja kuolemaa. Joukot har
venevat armottomasti, myös 
vihollinen kärsii raskaat tap
piot.

Kranaatit suhahtelevat jul
masti yli pään, puut katkeile
vat, räiskyvät, ilmassa von
kuu ja jylisee...  Pumss!!! 
Korvat pamahtavat lukkoon, 
raju ilmanpaine -  ja Nikke 
lentää suinpäin juoksuhau
dan pohjalle.

-  Ei vieläkään! kuiskaa si
säinen, alati valpas ääni. Hän 
syljeksii hiekkaa pois suus
taan, tunnustelee. Mistään ei 
huomaa kipua. Hyvä onni, 
ihmeen hyvä onni on taaskin 
ollut hänellä!

Uudet iskut jysähdyttele- 
vät maata, hiekkaa pöllyää 
ilmassa yhtenään ja ilmanpai
ne puristaa lujasti kiinni 
juoksuhaudan pohjaan. K o
nepistooli on lentänyt kaina
losta, leipälaukusta on ai
noastaan katkennut hihna 
jäljellä.

Ketään muita ei ole näky
vissä, joukkue on hajaan tu
nut yllättäneestä keskitykses
tä. Vihollisen hyökkäysvau- 
nuhirviö on päässyt aukean 
reunaan, josta se kiikaroi pie- 
nimmänkin maalin ja  tulittaa 
vimmatusti. Hetken päästä se 
kuitenkin vaimenee hiukan, 
raskaimmat ammukset pyy
hältävät ulisten yli. Nikke ko
hoaa ja yrittää varovasti tä 
hyillä haudan reunalta e tu 
maastoon, vihollisen jalkavä
ki voi millä hetkellä hvyänsä 
pyyhkäistä yli aukean. Kypä
rä kohoaa hiukan yli hiekka- 
vallin, keskipäivän aurinko 
häikäisee silmiä, samassa 
myös konekiväärin äkäinen 
suihku viuhahtaa maata hi
poen.

-  Suojaan!, karjaisee sisäi
nen ääni, ja multaryöppy

tuoksahtaa niskaan. Hv-tykin 
ammus on lentänyt suoraan 
hiekkavalliin. Vihollisen tä 
hystys on herkeämätön. On 
turha yrittääkään nostaa pää
tä yli reunan, ja Nikke on 
kyllin varovainen. Hän on 
nähnyt parhaan toverinsa 
jäävän haudan pohjalle juuri 
samanlaisessa tilanteessa. 
-  Kokemus on parhain opet
taja sodassakin!

Mutta taaksepäin voi näh
dä. Maa on siellä kranaattien 
möyrimä. musta ja sekasor
toinen. Konepistooli on lä
hellä, muutaman metrin
päässä, lähellä, mutta kuiten
kin saavuttamattomissa. Jos 
nouset reunalle, olet riekalei
na tuon lian joukossa. Ei 
hyödytä kokeilla, uhmata 
kuolemaa.

Mitä nyt tehdä?
Suunnaton herpaantum i

nen valtaa mielen. Saappaat 
ovat kovettuneet rautapellik- 
si, parroittuneet kasvot ovat 
yltänään valkoiset huurtees
ta. Ruumis on uupunut. U u
punut alituisesta valvomises
ta, taisteluiden kovuudesta ja 
Kuoleman ankaran totuuden 
hellittämättömästä jännityk
sestä.

Nikke säpsähtää...  Ei, 
nukkua hän ei saa! Juoksu
haudan pohja on arm otto
massa pakkasessa siihen liian 
kavala. Ei! On pysyteltävä 
hereillä -  ja odotettava. Il
taa...  hämärää, jonka suojas
sa voi nousta ja irroittautua. 
Mutta -  niin -  mutta! Sitä 
ennen melko varmasti viholli
sen jalkaväki vyöryy yli au
kean ja miehittää hylätyn vii- 
vytyslinjan. S il lo in -------

Kuumat, vavahduttavat ve- 
riaallot syöksähtävät hänen 
suonissaan. Todellisuus on 
ankara, kohtalo on selvä -  
liian selvä. Jostakin todelli
suuden ja unen rajamailta 
tuijottavat ilkkuvat, pilkalli
set silmät. Kuolemanko 
silmät...?

Lähellä on juoksuhaudan 
seinämään kaivettu syvennys, 
"m yyränkolo” . Se on ahdas,

mutta lämpimämpi. Ja sitä
hän voi kaivaa suuremmaksi, 
hiekka on seinämässä vielä 
sulaa. Nikke kaivaa, raapii 
käsillään, touhuaa lämpimäk- 
seen. Irtaantuneen hiekan 
hän kerää aukon suulle. Työ 
sujuu mainiosti, hän innos
tuu, lämpenee ja unohtaa äs
keiset kauhunkuvat. -  Piilo
paikka! ilostuu hän. No, nyt 
jo mahtuvat jalat suoraksi, ja 
aukossakin on enää vain ka
pea reikä. Hengitysreikä!

Mieleen kohoaa muistiku
va lapsuuspäiviltä. He leikki
vät naapurin Eskon kanssa 
pihamaan suuressa hiekkalä- 
jässä. Aurinko paahtaa ja 
hiekka on pinnalta lämmintä. 
Se melkein polttaa poikien 
paljaita jalkoja. Mutta sy
vemmältä se on tuoretta ja 
kylmän viileää, ja tuo tuore 
hiekka on koossa pysyvää. 
Siihen voi rakentaa "uune
ja ” , somia, ihmeellisiä syven
nyksiä. He innostuvat kil
paan, kumpi saa syntymään 
suuremman uunin. Ja kas, 
sehän käy mainiosti, niitä voi 
rakentaa melkeinpä miten 
suuria tahansa. Viimen he 
laittavat niin suuren, että 
mahtuvat itse sisään, he työn
tyvät vatsallaan takaperin, ja 
lat edellä. Kostea hiekka tun
tuu ohuiden vaatteiden läpi 
niin suloisen viileältä. -  Ol- 
lappa nyt äiti näkemässä tä 
mä ihmeellinen, salaperäinen 
luola!

Silloin alkaa etäämältä 
kuulua maan tömähtelyä ja 
mylvivää ääntä. Naapurin 
sonniko on päässyt ir ti...? 
Pakoon, pakoon -  mutta sil
loin katto romahtaa ja hiekka 
valuu päälle, painaa, tukah
duttaa...

Nikke havahtuu. N ukku
nutko? Untako? Hänen " u u 
ninsa” ei sentään ole rom ah
tanut, mutta jokin sittenkin 
painaa, tukahduttaa — . II- 
manpuute! Hengitysreikä on 
ollut liian pieni. Silloin kuu
luu taas tömähtelyä ja möli- 
sevää ääntä.

-V ih o ll is ia . . ,  välähtää sa

lamannopeasti.
On jo pimeä. Hän on nuk

kunut kauan, kauan, ja sillä 
aikaa on tapahtunut se. jota 
hän pelkäsikin. Molotusta 
kuuluu vähän väliä, vihollisia 
kuljeksii ohi, pysähtyvät, me
nevät. Uni on ollut raskas, 
kuten vain useamman vuoro
kauden valvomisen jälkeinen 
uni voi olla. Ja sellaiset uni
kuvatkin, "uunintekijät” . 
Heh...

Niin kuluu yö, iäisyyden- 
mittainen, karmiva yö. Tulee 
valoisa aamu, uusi päivä. 
Monenlaiset ajatukset ristei
levät mielessä, turtuneissa, 
unensekaisissa aivoissa. Jos
kus vavahduttaa pelko ja yk
sinäisyys, joskus lähellä hää
rivien vihollissotilaiden ääne
käs molotus. Niiden huomiol
ta pitää reiän suulle keräänty
vä huurrekin aika ajoin pyyh
kiä pois.

Hänellä on taskussaan kak
si kirjettä, hiljan tullutta.

Hän kaivaa ne esille ja 
lukee uudelleen hämärässä, 
salaisessa luolassaan. Toinen 
on kotoa. Siinä äiti kirjoittaa 
asioista siellä, mitenkä he 
ovat olleet isän kanssa vain 
kahden, mutta sittenkin ovat 
saaneet työt säännöllisesti 
tehdyksi. Isäkin on ollut tänä 
vuonna niin hyvissä voimissa. 
-  Äidin kirje loppuu kuiten
kin kuin kesken, muutama 
kosteuden synnyttämä läikkä 
päättää sen. Kyynelkö tipah
tanut —  äiti parka!

Toinen kirje on tytöltä, 
morsiamelta. Se on täynnä 
voimaa antavaa uskoa ja hel
lyyttä; —  sillä minä tiedän, 
että sinä elät vielä. Minulla 
on sellainen tunne, sellainen 
varmuus, että sinä et kaadu, 
vaan että sinä säilyt. Voi -  
sinä et saa kaatua, et saa. 
Niin monta, monta onnellista 
päivää on vielä odottamassa 
sinua

Näin kirjoit taa tyttö sieltä 
etäältä, kotipuolesta. Niin 
monta onnellista päivää, lu-

jatk. toiselle siv.
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Maatalouden
Investointivarauksesta

-  Korostamme, että investointitalletukset voi pääasiassa 
rahoittaa verotuksellisilla säästöillä.
-  Investointivarauksen käyttäminen aikanaan suoritet
tavan investoinnin rahoitukseen pienentää investoinnis
ta saatavia poistoja juuri tuon käytetyn investointiva
rauksen verran.
-  Investointivarauksen tekeminen on syytä suunnitella 
oman veroavustajan kanssa, jos muutenkin käytetään 
veroavustajan palveluksia.
-  Myös Osuuspankista saa asiallista tietoa investointiva
rauksen tekemisestä.
-  Investointitalletukset on luonnollisesti syytä tehdä 
siihen pankkiin, missä muutkin perheen ja  maatilan 
raha-asiat hoidetaa. siis OSUU SPA NK K IIN .
-  Toisaalla tässä lehdessä agrologi Kuutin kirjoitus 
investointivarauksesta.

K osken Tl O suu sp ank ki

jatkoa ed. sivulta

paa hän. Elämä onkin tähän 
asti ollut pelkkää työtä, tais
telua, ankaraa raadantaa pie
nestä pitäen, ja kuitenkin -  
elämä on ollut hänelle niin 
hyvä, liian hyvä. Hänellä on 
koti, syntymäkoti siellä vilja
valla seudulla, on äiti ja isä
kin -  jo vanha ja raihnainen, 
mutta niin hyvissä voimissa. 
On morsiankin -  joka ei salli 
hänen kaatua.

Jälleen tuijottavat ilkku
vat, pilkalliset silmät häntä 
aivan läheltä. Ääretön tuska 
kouristaa, pakahduttaa, ja 
hän uupuu ajatuksiinsa, nu
kahtaa, kuten pieni lapsi jos
kus omaan itkuunsa.

Kun hän herää, on jälleen 
tullut pimeä. H än on nuk
kuessa virkistynyt. Hänellä 
on sellainen tunne, ettei hän 
olekaan yksin. Äiti, isä, tyt
tökin, -  kaikki he ovat lähellä 
häntä, ihan puhuvat hänelle 
ja hän puhuu heille. Ja sitten 
on joku vieras, joku tuntem a
ton, joka on hänen esimie
hensä ja jonka komennossa 
hän on. Ja Nikke huomaa, 
että tuntematon esimies on 
ohjannut häntä ennenkin, 
pannut hänet toimimaan jos
kus vastoin omaa järkeään- 
kin. komentanut ja vaatinut. 
Se on pelastanut hänet jo 
useamman kerran toivotto
malta näyttävästä vaarasta, 
se onkin ollut hänen hyvä 
onnensa. Ihmeellinen, näky
mätön esimies.

Äkkiä tulee hänen niin tur
vallinen olla, hän on rohkea, 
mikään ei pelota. Juuri silloin 
kuiskaa tuo tuntematon hä
nelle:

-  Lähde, ettet nuku iäksi! 
Lähde heti!

-  Sinä et saa kaatua, sanoo 
tyttökin.

Niin työntää Nikke hiekan 
aukolta, nousee, kuuntelee...  
Yö on pimeä, hiljainen, vain 
tuima tuulenviima pyyhkii yli 
tienoon, missä taistelun myl
lerrys on tehnyt surkeaa hävi
tystä. Laaja alue metsää, ai
nakin hehtaarin, kahden suu
ruinen on niin laossa, ettei 
yhtään eheää puuta ole pys
tyssä. Lumi on niin savun ja 
hiekan tahrima, ettei puhdas
ta lunta saa kielen kostutta- 
miseksi. -  Liekö enää yhtä
kään miestä komppaniasta 
jäänyt jäljelle?

Sortuneen metsän takana 
loimuaa taivaanranta yhte
nään tulimerenä. Viipuri pa 
laa -  kallis Viipuri!

-  Tuota k o h t i  ei ryö

mien, vaan rohkeasti kävel
len!, komentaa tuntematon.

Nikke tottelee nöyränä, 
sormi pistoolin liipasimella 
hän etenee yössä, väsyneesti, 
rauhallisesti. Joku tulee hä
nen perässään välimatka ly
henee, mutta hän ei jaksa 
kiihdyttää vauhtiaan. Viime 
hetkessä hän huomaa edes
sään kaksi haamua, vihollisen 
vartiomiestä, joihin on ollut 
juuri törmätä.

-  Rohkeasti vain ohi, ke- 
hoittaa tuntematon.

Ja katso, ihme tapahtuu: 
eivät kajoa häneen. Perässä 
tullutkin jää siihen heidän 
kanssaan. Nikke on taas rau
hassa. -  Nyt on edessä jokin 
suurempi, musta kasa, kuu
luu puhettakin. Havuteltta! 
Tuntematon ohjaa kiertä
mään sen etäämpää, huo
maamatta , ja se onnistuu.

Mikään ei enää säikytä, 
pelota. On niin kuin mitään 
vaaraa ei olisikaan. T odennä
köisesti hän ei jaksa käsittää 
sen olemassaoloa, nöyrästi 
vain tottelee tuntemattoman 
"oppaansa” viittauksia. Hän 
onkin palaamassa hevosel
laan naapuripitäjästä suuren 
metsän läpi. Metsässä on 
monta tietä, eikä hän muista 
mitä tietä on tullut. Mutta 
hän antaa hevosen itse pitää 
tien, se ei erehdy, aina on 
tuonut onnellisesti perille.

Tulee vastaan kaksi miestä 
puhellen, hänen kohdallaan 
ne mölähtävät, kysyvät jo ta
kin, pysähtyvätkin. Hän ei 
ole kuulevinaankaan, käve
lee vain sivuitse verkkaisesti, 
kiirehtimättä. Ja taas tapah
tuu ihme: nekään eivät välitä 
hänestä enempää. Ilmeisesti 
ei mikään hänessä kiinnitä 
vihollissotilaiden huomiota, 
synnytä epäilystä. N uhraan
tunut lumipuku peittää onnis
tuneesti kaikki tunnusmerkit. 
Nähtävästi ei kukaan älyä 
epäilläkään, että mikään suo
malainen voisi tonttuilla hei
dän joukossaan.

Niin saa Nikke ja tkaa kul
kuaan, pimeässä, kohden pu
naisena loimottavaa ta ivaan
rantaa. Hiljaisemmissa pai
koissa täytyy levähtää, koota 
voimia. Aamukin jo alkaa 
sarastaa. Taas näkyy vastassa 
jotain liikehtimistä, hevosia
kin. Nikke pysähtyy, kuun
te lee...

-  Omia! Suomalaisiako?
Uskom atonta , ihmeellistä,

untako? Ei, kyllä hän on 
valveilla, kyllä ne ovat omia, 
JR  sen ja sen kuormastoa, 
siirtymässä taaksepäin. Ja 
niin on kiire, että tuskin huo

maavat, kun hän yhtyy hei
hin. Hän kysyy omaa joukko- 
osastoaan, kukaan ei tiedä 
siitä.

M utta väliäpä sillä, hän on 
jo  pelastunut. Taaskin on he
vonen osannut onnellisesti 
perille. Siunattu, tuntematon 
esimies!

Vasta parin päivän perästä 
löytää Nikke oman joukko- 
osastonsa, oman kom ppa
niansa, joka on päässyt taak
se vähän levähtämään. Ih
meen paljon on tu ttuja vielä 
jäljellä, tappiot eivät ole ol
leet erikoisen suuret.  H än 
kin, kadoksissa ollut, löytyy 
jälleen.

Nikke selittää seikkailun
sa, olonsa hiekkaluolassa 
maan sisällä ja onnekkaan 
matkansa vihollisen puolelta, 
jota  ohjasi tuntematon, näky
mätön käskijä. Ja hän on 
ihan varma, ettei hän olisi 
pelastunut, jos hän olisi ollut 
voimakkaampi ja  olisi toimi
nut oman järkentä mukaan, 
ei olisi hevosen antanut itse 
pitää tietä.

-  Itsesäilytysvaisto! huo
mauttaa joku.

-  Hyvä onni! huudahtaa 
toinen.

-  Kun järki uupuu, alkaa 
salatajunta toimia, toteaa 
kolmas.

Mutta Nikke hymähtää 
heille... kokemattomille. 
Hän tietää nyt, e ttä  on ole
massa jokin suurempi, kor
keampi Esimies, joka ohjaa 
ihmistä, ohjaa meitä kaikkia 
-  sodassakin. Siihen uskoon
sa hän pian nukahtaa, sikeäs
ti, raskaasti,  kuten vain voi 
nukahtaa useamman vuoro
kauden valvomisen jälkeen.

Niin, komppaniahan on 
hengähtämässä, lepäilemäs- 
sä. Mutta pian se kuitenkin 
taas heitetään tuleen ja silloin 
Nikke taistelee jälleen uusin 
voimin, -  elämän ja kuole
man rajan kiirastulen karkai- 
semana.

Niin riehuvat taistelut, 
Kannaksen hurjat, raivoisat 
viivytystaistelut. Äärimm äi
sen sitkeästi puolustautuvat 
uupupeet miehet vihollisen 
suunnattoman ylivoiman 
edessä. Tykistötuli jylisee 
lakkaamatta, teräslinnut kyl
vävät vaaraa ja kuolemaa. 
Riehuvat -  kunnes yllättäen, 
odottam atta , saapuu rauha, 
uskomaton, käsittämätön, ih
meellinen hiljaisuus.
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YRJÖ V IR TA N EN

"Iso-pr il unin" tarina
Vuonna 1932 toukokuussa 
syntyi orivarsa Talolan Sepän 
tallissa tamma "Lystille” . 
Varsan isä oli "Hylky” - 
niminen ori Tuimalan Alita
losta. Varsa sai nimen ” Pruu- 
ni” ja kun sillä oli hyvä halu 
kasvaa isoksi hevoseksi, sai 
se myöhemmin lisänimen 
” Iso-Pruuni” .

Vuoden ikäisenä varsalta 
otettiin takaukset pois, siitä 
tuli siis valakkahevonen. 
Puolitoistavuotiaana se ope
tettiin kulkemaan reen edes
sä, niinkuin tapa vaati. Oppi 
oli helppoa, kulku miellyttä
vää ja reipasta. Kaksi ja puo
livuotiaana se oli jo kaikissa 
ison hevosen töissä mukana.

Kymmenvuotiaana, 1941, 
joutui Pruuni sotaan. Sen 
korkeus oli armeijan kirjoissa 
1,71 cm. Kunto oli lähtöhet- 
kellä hyvä, meno hyvin rei
pasta ja luonne erittäin kesy.

Sotareissulla Pruuni oli 
neljä vuotta. Vuonna 1943 
sain sen ajomieheltä kirjeen. 
Hän kirjoitti, ettei ole kos
kaan ajanut niin isolla ja vi
reällä hevosella. ”Jos m en
nään puuhun tai kirkkoon, 
niin aina se on yhtä reipas ja 
valmis m enem ään” .

Syksyllä 1944. lokakuussa, 
puolen päivän jälkeen tuli 
meille puhelinsoitto. Mellilän 
meijerin isännöitsijä soitti, il
moitti että minun niinelläni 
oleva hevonen on Mellilän 
asemalla meijerin vajassa, ja 
saisi tulla hakemaan sen pois.

Lähdin heti pyörällä Melli
län asemalle. Olin siellä kah
den aikaan iltapäivällä tun
nistamassa hevostani. Meije
rin vajassa oli toistakymmen
tä hevosta, mutta en nähnyt 
Pruunia siinä joukossa. M e
nin isännöitsijältä tiedustele
maan hevostani. H än sanoi, 
että yksi hyvin isokokoinen 
hevonen on toisessa suojassa. 
Se oli mahdottoman eläväi
nen ja vähän pahakin taitaa 
olla, niin että laitoin sen toi
seen paikkaan.

Menin toiseen vajaan ja 
siellähän Pruuni oli. Mutta 
kyllä se oli minulle ihmeelli
nen näky. Kaikki karva oli 
isosta hevosesta pudonnut 
pois, ei ollut karvaa muualla 
kuin päässä ja jaloissa polvis
ta kavioihin päin. Kyljessä, 
vasemmalla puolen mahaa oli 
pikkulapsen pään kokoinen 
motti eli repeämä.

Vajassa oli molemmin puo
lin isot ovat auki, tuuli oli

melkoisen kova ja  5 astetta 
pakkasta. Näin heti, että 
Pruunin oli kova vilu. Heiniä
kin oli sen eteen laitettu, 
mutta viluinen hevonen oli 
kaapannut etujalallaan hei
nät ladon nurkkaan.

Pruuni näytti niin kamalal
ta, että menin puhelimeen ja 
soitin Kosken Hevoslauta- 
kunnan puheenjohtajalle 
Torsten Nybergille. Selostin 
hänelle tilanteen ja sanoin, 
että parasta kai olisi, kun 
veisin Pruunin suoraan Melli
län teurastamolle. Hän kielsi 
minua sitä tekemästä. Hevo
nen pitäisi ensiksi tarkastaa, 
muuten siitä ei saa kuin teu- 
rashinnan. Parasta on, että 
tuot sen vain kotiin. Hevos- 
tarkastus on luultavasti vii
kon päästä, siitä kyllä aika
naan ilmoitetaan.

Laiton Pruunin selkään 
maassa olleet länget ja hyvin 
kuluneet siiat. Aloin hankkia 
kotiinlähtöä. Mutta pyörällä 
ajo ei käynytkään täm än vi
luisen hevosen kanssa. P ruu
ni oli niin kovassa liikkeessä, 
etten päässyt pyörän selkään 
millään, koska oli täysi työ 
hevosen pidättämisessä. Vas
ta Loukeen luona, jossa oli 
hiljaisempi liikenne Koskelle 
päin, päätin yrittä pyörän sel
kään oikein tosissani ja siinä 
se onnistuikin. Ajoin pyöräl
lä aika lujaa vauhtia ja Pruu
ni oli aivan minun rinnallani 
kovassa tulossa. Siinä sitten 
huomasin hevosessa yhden 
vian lisää: sen vasemmassa 
takajalassa oli ” kukkopatti” . 
Se tarkoittaa sitä, että juos
tessa ja samoin kävellessäkin 
hevonen vasemmalla takaja
lalla astui kaksi kertaa nor
maalisti, mutta joka kolman
nella askeleella jalka nousi 
vatsaan kiinni ja iski siitä 
maahan lujasti niinkuin jokin 
raskas nuija. Se tapahtui ihan 
säännöllisesti joka kolman
nella askeleella.

Eino Raitanen oli lähtenyt 
hevosensa kanssa Mellilästä 
samaan aikaan kuin minäkin. 
Hänen hevosensa nimi oli 
"Huijari” , ja se oli ollut sota- 
reissulla vasta 3 kuukautta, 
eikä siinä ollut mitään vikaa. 
Eino pääsi heti alkuun pyö
ränsä kanssa, jäin hänestä 
alkumatkassa kilometrikau
palla. Sain hänet kuitenkin 
Arvelan luona kiinni, kun 
tulin kovaa ravia. Kankaan 
nummen vastamaassa Pruuni 
otti ensimmäiset kävelyaske

leensa, kun sitä siinä p idätte
lin. Mutta taas heti tasaisen 
tien tultua se jatkoi entistä 
juoksuaan. Pyöräilimme E i
non kanssa rinnakkain, hä
nen hevosensa oli irti, mutta 
seurasi hyvin mukana. Eino 
lähti sitten Linnansalon tietä 
oikaisemaan kotiin, hevonen 
seurasi muutaman metrin 
päästä isäntänsä jäljessä.

Minä tulin Pruunin kanssa 
Sepän tallin eteen saakka 
juoksua. Tulo oli ollut joudu- 
kasta. Pruuninkin taisi olla 
mukavan lämmin, mutta 
hiessä se ei ollut lainkaan. 
Laitoin sen liiteriin ison aka- 
nakasan viereen kiinni ja otin 
siiat pois selästä. Laitoin pari 
loimea selkään, vyöllä m uka
vasti kiinni. Toin ison nipun 
heiniä eteen ja annoin juo ta
vaa. Kolme isoa, täysinäistä 
ämpäriä vettä toin tallin säi
liöstä, sen määrän Pruuni joi 
niinkuin ei mitään. En anta
nut yhdellä kertaa enempää, 
vaikkei jano vielä loppunut
kaan. Ehtootallissa puoli yh
deksän aikaan annoin taas 
heiniä ja kolme ämpärillistä 
vettä, se maitti yhtä makeasti 
kuin viisi tuntia sitten. Vielä 
aamullakin kuuden aikaan 
annoin Pruunille kolme äm 
pärillistä vettä, se meni yhä 
kuin kuumille kiville. Rästiä 
tuntui olevan paljon. Mutta 
päivällisaikaan meni enää 
vain kaksi ämpärillistä vettä.

Hevostarkastus oli viikon 
päästä Kankaan koulun pi
halla. Menin sinne Pruunin 
kanssa pyörällä ajaen. He- 
voslautakunnan miehet olivat 
Koskelta Torsten Nyberg ja 
Johan Paula, Mellilästä Er- 
land Ponkkinen ja Kreula. 
Tarkastajana oli piirieläinlää
käri Uimonen Loimaalta, kir
juri mukana. Hevosia oli tuo
tu  tarkastettavaksi toistakym
mentä. Ensiksi tarkastettavaa 
hevosta seisotettiin keskellä 
koulun pihaa, sitten k äv e ly 
tettiin, lopuksi juoksutettiin.

Kun Pruunia tarkastettiin, 
ei Uimonen maininnut mi
tään. vaikka ei hevosen isossa 
ruhossa ollut yhtään karvaa, 
eikä puhunut mitään mahare- 
peämästäkään. Käski vain 
kävellyttää ympäri pihaa, 
hetken päästä kysyi, voiko se 
juosta. Pidin ohjaksista kiinni 
hevosen suupielessä, olin itse 
piirissä sisäpuolella. Käskin 
Pruunia juoksemaan, heti 
paikalla juoksu alkoi. Ja joka 
kolmas askel oli se painava

laaki vasemmalla takajalalla. 
Kävipä niin, että heti ensi- 
mäisellä kierroksella tämä is
ku maahan sattui juuri kirju
rin pöydän kohdalla, pari 
metriä sen edessä. Kun kuu
den numeron kenkä kosketti 
maata, niin pöytä ja maa sen 
vieressä ihan vavahti paina
van kavion lyönnin voimasta. 
"Kyllä on paha vika” , sanoi 
lääkäri ja määräsi kirjurinsa 
kirjoittamaan kirjaan. He- 
vosmiehistä muut eivät puhu
neet mitään, mutta Kreula 
avasi suunsa ja sanoi: ” Ei 
hevosessa ole mitään vikaa ja 
saa korvausta täyden hevosen 
hinnan .”

Kun tarkastukset olivat 
menneet ohi. kysyin piirilää
käri Uimoselta, mitä tuolle 
minun hevoselleni pitäisi teh
dä, että  alkaisi karva kasvaa 
tuohon nahan päälle. "Saat 
minulta reseptin” , sanoi hän, 
”voit sillä hakea apteekista 
lääkettä, siinä on m ukana oh 
je,- miten sitä käytetään.” 
Sain Marttilan apteekista 
puolen litran pullollisen sake
aa öljyä, levitin sitä ohjeen 
mukaan kauttaaltaan hevo
sen pintaan. Mutta siitä pul
losta ei paljon riittänyt. Sain 
vain toisen kyljen voideltua 
puoleen väliin saakka, toi
seen kylkeen en yhtään. Soi
tin Uimoselle ja selostin ti
lanteen. Hän sanoi, ettei siitä 
sitten mitään hyötyä ollut, 
mutta hän järjestää tilaisuu
den viedä hevonen Ypäjän 
ratsukoululle, jossa on höyry- 
kaappi, siellä se kyllä para
nee. Hän lupasi ottaa yhtey
den Ypäjälle ja antaa sitten 
tiedon minulle. Puolen tun
nin kuluttua Uimonen soitti
kin. "H uom enna saat viedä 
hevosesi ratsukoululle," hän 
ilmoitti.

Seuraavana päivänä lähdin 
Pruunin kanssa Ypäjälle. 
Maantiellä oli jonkinlainen 
jäinen rekikeli. Pruunin pe
rässä oli paljas etureki, sen 
palkulla suuri heinäsäkki, 
jonka päällä minä istuin. 
Ypäjällä vääpeli otti Pruunin 
huostaansa, apunaan kaksi 
solttupoikaa. He veivät P ruu
nin yksinään olevan umpinai
sen laatikon luokse. Laatikko 
oli n. kaksi metriä korkea, 
pituutta hieman enemmän, 
toisessa päässä laatikon kor
kuinen ovi, toisessa päädyn 
yläreunassa vahvasti raavel- 
kankaasta tehty huppu, jon- 
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ka avonaisen pään voi supis
taa niinkuin tupakkikukka- 
ron. Sotapojat laittoivat laati
kon sisälle katonrajaan le
veän uuninpeltin. johon kaa
dettiin keltaista jauhoa, kuin 
tulikukkaa, tuuman vahvuu
delta, koko pohja peittoon. 
Sen jälkeen yritettiin kävel- 
lyttää Pruuni laatikon sisälle, 
mutta ei se noin vain käynyt
kään, korkea hevonen kun 
oli, sen pää keikkui laatikon 
yläpuolella, täytyi ensin saa
da painettua pää alas.

Minä olin siellä pussin puo
leisessa päässä laatikon ulko
puolella ja yritin pitää pussin 
suuta niin leveänä kuin m ah
dollista. Pruunin ohjakset oli 
vedetty pussin läpi, kiskoin 
niistä ja koetin parhaani m u
kaan vietellä Pruunia tule
maan laatikkon ja pistämään 
päänsä pussin reiästä ulos. 
Lopulta se sitten onnistuikin, 
vaikka vääpeli jo vaikeroi, 
ettei taida tulla mitään, kun 
on näin m ahdottoman korkea 
hevonen, ettei tahdo mahtua 
laatikkoon.

Pussin ryppynuora vedet
tiin tiukasti kiinni, ainoastaan 
hevosen silmät ja  kuono jä
tettiin vapaaseen ilmaan. Tu
likukka peitin päällä viritet
tiin palamaan. Ovi laitettiin 
kiinni ja solt tupojat töppäsi
vät ovenraotkin tiiviisti pum 
pulilla tukkoon. Kaksi tuntia 
annettiin kaasun ja hevosen 
olla tiivistetyssä kopissa, sit
ten ovi auki ja hevonen pois 
laatikosta. Hoito oli tältä 
erää valmis.

Sen kahden tunnin aikana 
kävin useassa paikassa siellä 
ratsukoululla. Olin pajassa
kin, jossa kengitysseppä pa
rasta aikaa kengitti kahta ar
meijan hevosta. Kun Pruuni- 
kin oli tylsässä kengässä, ky
syin sepältä laittaisiko hän 
kenkään myös minun hevose
ni. Seppä jotain mainitsi kii
reistään, ettei taida joutaa. 
Solttupojat olivat kuitenkin 
kertoneet minulle, että kyllä 
hän varmasti kenkitsee mi
nunkin hevoseni, vaikka ei 
näytäkään olevan siihen mi
tenkään halukas. Pojat myös 
sanoivat, että sepän palkkio 
hevoselta oli viisikymmentä 
markkaa. Lupasin sepälle sa
ta markkaa, jos hän kengittää 
hevoseni ja lisäksi terottaa ne 
vanhat kengät, jo tka olivat 
hevosella parasta aikaa. 
Pruuni tuli terävään kenkään 
ja  palkkio oli vain 50 
markkaa.

Vääpeli määräsi minut 
käymään viikon kuluttua toi
sen kerran Pruunin kanssa 
siellä Ypäjän täikaapilla. Ja 
kas, kahta viikkoa tämän vii
meisen matkan jälkeen alkoi 
Pruunin karvapeite hieman 
orastaa.

Oli sitten maitokuskivuo- 
roni, vein Talolan Alikylän 
maidot meijeriin. Maitoa oli 
runsaasti, kuormassani oli yli 
kaksikymmentä tonkaa. 
Pruuni oli kärryjen edessä, 
maantiellä ei ollut vielä kun
non rekikeliä. Olin tulossa 
joppikuormani kanssa noin 
50 metriä maantien risteyk
sestä Tuimalaan päin. Istuin 
kärryjen syrjäkaiteen päälle, 
nojasin käsilläni oikeaan pol
veeni.

Samalla huomasin, että 
Rauhalan Einon puoleista 
maantien reunaa asteli hie- 
nonpuoleinen vanhempi rou
vashenkilö Tuimalaan päin. 
Hän oli Pruunista noin 15 
metrin päässä, kun seisahtui 
ja  katsoi herkeämättä  Pruu- 
niin. Täm ä olikin melko ih
meellinen näky; tavallista 
korkeampi hevonen, mustan- 
punaisen nahan päällä kaksi 
milliä pitkä tiilenpunainen 
karvansänki, sitten se joka 
kolmas askel vasemmalla ta
kajalalla: ensin nousi kavio 
korkealle aivan m ahaan kiin
ni ja sitten kova lyönti jääty
neen maantien pintaan. T ä
mä kaikki näytti rouvasta niin 
ihmeelliseltä, että hän unohti 
kävelemisen, seurasi ihan 
mukana kääntyen tarkkaan 
hevosen joka liikettä. Minä 
samaan aikaan seurasin rou
van kasvojen ilmeitä, jotka 
olivat niin kiintyneet hevo
seen. että olimme jo ainakin 
kaksikymmentä metriä ohi 
hänen seisomapaikaltaan, en
nenkuin hän jatkoi m at
kaansa.

Pruuni palveli meillä uskol
lisesti vielä monta vuotta. Se 
oli aina valmis lähtemään, ei 
koskaan sairastellut, ei vali
koinut ruokaansa, kaikkea 
söi mitä hevosen ruokaan 
kuuluu. Oli kiltti ja kesy 
luonne kovasta liikunnasta 
huolimatta.

Ainoa muisto Pruunista 
ovat enää Sepän talon pajan 
eteläpuoleisella seinällä ole
vat 23 tuuman länget, niistä 
toinen puolikas vahvasti rau
doitettu, sekä pari kuuden 
numeron puoliksi kulunutta 
hevosenkenkää pajan ovipie- 
linaulassa vanhaa aikaa muis
tuttamassa.

Y. V IR T A N E N

Investointivaraus -  
hyvän vuoden tehopoisto

U usi investo in tivarau slak i m ahd ollistaa  tu loksen  ta 
saam isen eri vuosien  k esk en . N yt voit tehdä ” pois- 
to n ”  etukäteen  ja  investo ida  vasta m yöhem m in .

Maanviljelijä saa tehdä investointivarauksen en 
simmäisen kerran ensi vuoden alussa koskien tämän 
vuoden 1983 verotusta. Verotuksessa voi poistaa 
koko summan, mutta puolet summasta on sijoitetta
va pankkiin investointivaraustilille.

Investointivaraustilille sijoitetut varat saa nostaa 
aikanaan investointivuonna. Niiden korko on vero
vapaata tuloa eikä talletettua summaa katsota vero
tuksessa veronalaiseksi varallisuudeksi.

K uka saa tehdä?
Investointivarauksen m äärä on enintään 20 prosent
tia maatalouden puhtaasta tulosta eli tulosta ennen 
metsätulojen lisäämistä ja korkomenojen vähentä
mistä. Varauksen määrä on vähintää 8 000 markkaa 
ja enintää 20 000 markkaa. Investointivarauksen 
teko edellyttää siten vähintään 40 000 markan tuloja. 
Tulojen määrän löytää kakkosverolomakkeen koh
dasta 47.

Investointivaraus vuodelle 1983 on tehtävä viimeis
tään ensi maaliskuun ensimmäisenä päivänä eli nor
maaliin veroilmoituksen jättöaikaan mennessä.

Investointivaraukseen oikeuttavaa tuloa lasket
taessa on kaikki poistot laskettava täysimääräisinä 
vaikka verotuksessa ei täysiä poistoja käytettäisi- 
kään. Investointivaraukseen oikeuttavaa maatalou
den tuloa ei siis voi korottaa poistoja pienentämällä. 
Tuloa voi sen sijaan korottaa normaaleja menoja 
siirtämällä. Jos tulot ovat lähellä alarajaa, 40 000 
markkaa, kannattaa tehdä välitilinpäätös ja laskea, 
voiko menoja siirtämällä korottaa tuloja riittävän 
suureksi.

M ihin tu lee käyttää?
Varaus tulee käyttää investointien hankinta- ja pe
rusparannusmenoihin eli poistojen kautta vähennet
täviin menoihin kuten rakennuksiin, salaojiin tai 
koneisiin. Suurimman hyödyn investointivarauksesta 
saa käyttämällä se investointiin, jossa vuosittainen 
poistoprosentti on pieni. Varaus kannattaa siis käyt
tää ensisijaisesti rakennusinvestointeihin. Toisella 
sijalla ovat salaojat. Koneet jäävät viimeiseksi.

T uloh uipp ujen  tasaam inen
Vuoden 1983 varaus on käytettävä viimeistään vuon
na 1987. Konehankintoja ei nyt tarvitse tehdä vero
tuksen vuosi vaan ne voi siirtää edullisempaan 
ajankohtaan.

Jos maatilalla m aatalouden puhdas tulo on 60 000 
markkaa, voi siitä tehdä investointivarausta 20 pro 
senttia eli 12 000 markkaa. Varausta tehtäessä tulee 
pankkiin tallettaa 6 000 markkaa. Tuo summa on 
edelleen tallettajan käytössä ja sille maksetaan käypä 
korko.

Jos vastaavsti haluaisi yhtä suuren konepoistojen 
lisäyksen, pitäisi koneita hankkia 40 000 markkaa, 
josta siis saisi 30 prosentin mukaan 12 000 markan 
poiston.

Kannattaa muistaa, että investointivaraus poikke
aa maatalousverotuksen normaalista kassaperiaattes- 
ta siten, että vuoden 1983 investointitalletuksen 
kerkiää tekemään vielä vuodenvaihteen jälkeen en
nen veroilmoituksen jättöä. □

Agrologi 
Markku Kuutti

auianenn


