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Kosken Pienviljelijäyhdis
tyksen metsäkurssin osanotta
jat Liipolan Satopäässä v. 
1933. Edessä vas. Kalle Nur
mi, Pauli Haapanen, Iivari 
Tuominen, Nikolai Linden, 
Frans Heinonen, Martti Mik
kola, sitten kaksi tunnistama
tonta, Oskari Heikkilä, Vih
tori Aalto, kurssin pitäjä, jon
ka nimi unohtunut, Kalle 
Koski, Albert Satopää, Jal
mari Kulma ja Pauli Salmi
nen, Aidalla kiikkuvat Arvo 
Sarin, Frans Mikkola, Oiva 
Nurmi, Eemil Linden ja Eino 
Mikkola.

60 vuotta pienviljelijäyhdistystoimintaa
Kosken Tl. Pienviljelijäyhdistyksen ensim m äisen  

kokouspöytäkirjan alkuun on kirjoitettu pieni tarina  
yhdistyksen syntyvaiheista, jonka lainaam m e tähän:

”T.l. Kosken pienviljelijäin paikallisyhdistys pe
rustettiin kevättalvella 1923 Hongiston kansakoulun  
silloisen opettajan E. Ahosen toimesta. Mutta vasta
perustettu yhdistys ei saanut hitaasti lämpenevien 
koskelaisten pienviljelijöiden taholta tarpeeksi kan
natusta, ja kun opettja Ahonen lisäksi joutui muutta
maan pois paikkakunnalta, niin nukahti tämä uusi 
pienviljelijäin yhtymä kohta synnyttyään.

Mutta opett. Ahosen työ ei sentään kokonaan  
hukkaan mennyt, sillä tämä asia kyti muutamien 
pienviljelys miesten mielissä, ja yksityisissä keskuste
luissa päätettiin tämä perustettu, mutta kohta synny
tystuskiinsa uupunut, yhdistys jälleen henkiin he
rättää.

Kevättalvella 1924 päästiin vihdoin niin pitkälle, 
että voitiin määrätä kokous pidettäväksi, jossa sitten 
päätettiin edelleen pystyssä pitää T.l. Kosken pienvil
jelijäin paikallisyhdistys. ”

K uten huom aam m e, on 
Kosken Pienviljelijäyhdistys 
tarkasti o ttaen  jo 61-vuotias, 
m utta valitettavasti ei toim in
ta lähtenyt heti käyntiin. Se 
oli todella valitettavaa, sillä 
jos yhdistys olisi heti rekiste
röity ja  alkanut toim intansa, 
olisi se ollut Varsinais-
Suomen ensim m äinen p ien
viljelijäyhdistys. Oli kulunut 
vasta vuosi siitä, kun H annes 
G ebhard oli perustanut P ien
viljelijäin K eskusliiton, ja 
tuskinpa tieto  tuosta uudesta 
yhdistysm uodosta olisi kan
tautunut pitäjän syrjäkulmil- 
la asuvien pienviljelijöiden 
korviin vieäkään, ellei op. 
A honen valistuneena m iehe
nä olisi alkanut sitä levittää. 
M utta sillä aikaa, kun koske
laiset asiaa jahkailivat, perus
tettiin M ellilään vastaava yh- 
ditys, joka myös heti rek iste

röitiin, ja  niin se sai itselleen 
kunnian olla m aakunnan en 
simmäinen. Mauno Jussila, 
Keskusliiton neuvojana täällä 
toim inut ja  m yöhem m in jopa 
ministeriksi ylennyt alan 
asiantuntija tästä oli kertonut 
ja  kaikessa ystävyydessä hie
man m oittinutkin koskelaisia 
hitaudesta, kun päästivät yk
kössijan m enem ään naapuri
pitäjään. Koski pääsi ku iten 
kin toiseksi, m ikä sekin on 
kunniakas sija.

M iksi ja  miten?
Koski on pienviljelysvaltai- 

nen pitäjä. Valtaosa sen ti
loista kuuluu 20-10 peltoheh
taaria omistavien luokkaan ja 
lähes kolm asosalla tiloista on 
peltoa alle 10 hehtaarin . Siksi 
olikin luonnollista, e ttä  kun

jatkuu sivulla 2



2 K O S K E L A I N E N N:o 1 -  Maaliskuu 1984
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vuosisadan vaihteessa alettiin 
kiinnittää huom iota Suomen 
m aatalouden voim aperäiseen 
kehittäm iseen, kasvoi täällä
kin tarve nim enom aan p ien
viljelijöille tarkoitetun  yhdis
tystoim innan alkam iseen. 
Olihan Koskella jo  M aam ies
seura -  peruste ttu  tasan 1900 

m utta pääasiassa pitäjän 
syrjäkulmilla asuvat pienvil
jelijät eivät sitä tun teneet 
omaksi järjestökseen , vaan 
pitivät parem m in rintam ai
den isojen talojen etu jen  a ja
jana. Siksi ajatus om an yhdis
tyksen perustam isesta tuli 
ajankohtaiseksi.

Tuosta ensim m äisestä, op. 
A hosen organisoim asta ko
kouksesta ei ole säilynyt pöy
täkirjaa, m utta m uistitieto 
kertoo sen pidetyn Liipolan 
Peltom äessä. M utta siitä seu- 
raavasta kokouksesta, johon 
lainauksessa viitattiin ja  jossa 
toim inta todenteolla p ää te t
tiin aloittaa, pöytäkirja on 
tallella. Täm ä kokous p idet
tiin Hongiston Sarinilla 24 
pv. m aaliskuuta 1924. Siellä 
toimi puheenjohtajana Juho 
Saari ja sihteerinä Frans Hei
nonen; sam at henkilöt valit
tiin myös uuden yhdistyksen 
puheenjohtajaksi ja sihtee
riksi. Joh tokunnan muiksi jä 
seniksi tulivat Juho Mikkola 
ja  Iivari Tuominen, varajäse
niksi Juho Papinoja, Väinö 
Mäentausta ja  Kalle Kortes- 
suo (Koski).

V aikka yhdistyksen nim ek
si pantiin Kosken Tl. pienvil
jelijäin paikallisyhdistys, ei
vät siihen kuitenkaan koko 
Kosken pienviljelijät liitty
neet. Jäsenistö kertyi Sato- 
pään kulm an ja  Hongiston 
pienviljelijöistä, lisänä m uu
tam a isäntä Tapalastakin. 
Ehkä toive oli, e ttä  m uualta
kin Koskelta siihen liityttäi
siin, m utta niin ei kuitenkaan 
käynyt. M yöhem m in pienvil
jelijäyhdistyksiä perustettiin  
ainakin K ankaan ja  V erhon 
kulmille. Vuosien vieriessä 
Kosken pvy:n toim inta kes
kittyi lähes yksinom aan Sato- 
pään koulupiirin alueelle ja 
30-luvun alussa ruvettiin yh
distyksen pöytäkirjoissakin 
käyttäm ään nim eä "K osken 
Tl. Satopään kulm an Pienvil
jelijäyhdistys” . Puhekielessä 
sanottiin vain ” Satopään 
pienvilj eli j äyhdistys ” .

Tuon ensimmäisen ko
kouksen päätöksistä voitaisi 
m ainita, että yhdistys päätti 
lähettää kolm e jäsen tä Kes
kusliiton opintoretkeilyille, 
järjestää juurikasvien viljely-

kilpailun ja perustaa yhdis
tykselle om an lainakirjaston. 
K irjasto tosiaankin aloitti to i
m intansa Hongiston H eino
sella, m utta kovin p itkäikäis
tä  siitä ei tullut, luultavasti 
siitä syystä, e ttä  1930 aloitti 
toim intansa kunnan sivukir
jasto  Satopään koululla. Kui
tenkin toim intakertom ukses
sa v:lta 1926 m ainitaan k irjo 
ja  olleen 45 kpl, ja kun jäse
niä yhdistyksessä sam aan ai
kaan oli 42, niin voi jokainen 
yhdistyksen jäsen sam anai
kaisesti lukea yhdistyksen lai
nakirjaa.

Vilkkaan  
toim innan vuodet

Yhdistyksen perusta ja jäse
nistä ei ole enää elossa ke
tään , m utta varsin alkuvai
heissa m ukaan liittyi Martti 
Mikkola, joka perustavan ko
kouksen aikaan oli sotaväes
sä. H än kertoo , että toim inta 
lähti heti vilkkaasti käyntiin 
ja  ja tkui sellaisena aina sota
vuosiin asti. M onenlaisia 
kursseja ja  kilpailuja jä rjes
tettiin , ja  eri tiloilla pidettiin 
kesäisin kasvilajike- tai lan- 
no ituskoeruutu ja , jo ista saa
tu  sato syksyllä Keskusliiton 
tai Paikallisliiton neuvojien 
toim esta tarkoin punnittiin ja 
m erkittiin kirjoihin. Niistä 
sitten nähtiin, mikä lajike eri 
m aalajeilla tuotti parhaiten 
tai m ikä lannoitus sopi par
haiten. N äitä koeruutu ja oli 
varsin usein hänenkin tilal
laan, Liipolan Perkossa. 
M artti M ikkola naurahtaa- 
kin, e ttä  nykyisten ylituotan
to-ongelm ien aikana hänellä
kin on hiukan huono om atun
to , kun oli aikoinaan m ukana 
lisäämässä maanviljelyksen 
tuo ttavuutta .

Näytteeksi laitam m e tähän 
pienen luettelon niistä kilpai
luista ja  kursseista, joita yh
distyksessä tuolloin pidettiin. 
Edelläm ainitun juurikasvivil- 
jelyskilpailun lisäksi oli aina
kin lannan- ja  karjanhoitokil- 
pailu, m etsänhoitokurssit, 
kasvim aanhoitokilpailu, ju u 
rikasvien harvennuskurssit, 
puutarhakurssit, laidunkurs- 
sit, perunanviljelyskilpailu, 
sianhoitokurssit, syyskyntö- 
kilpailu, m ehiläishoitokurs- 
sit, peittauskurssit, kanojen 
karsintakurssit, kirjanpito- 
kurssit, kodinhoitokurssit, 
puutarhan  kasvinsuojelu- 
kurssit -  tuskin tuli ihan kaik
kia m ainituksikaan.

N iistä Pienviljelijäin Kes
kusliiton neuvojista, jo tka 
näitä kursseja ja kilpailuja 
pitivät ja  valvoivat voidaan

m ainita heti alkuvuosina m u
kana ollut Eino Möttönen, 
joka m yöhem m in otti sukuni
m ekseen Palovesi, tuli sitten 
kansanedustajaksi ja  lopulta 
m aaherraksi. Varsin monia 
vuosia täällä kierteli jo alussa 
m ainittu Mauno Jussila, joka 
myös m yöhem m in toim i kan
sanedustajana ja  mm. m aata
lousm inisterinä. M uita neu
vojia olivat Lauri Laine, Elias 
Syrjänen, Toivo Murto, kar
jatalouskonsulentti Jenny La
vikainen; myös K osken m aa
talousjärjestö jen  yhteinen 
neuvoja Emil Heikkilä oli 
paljon m ukana yhdistyksen 
toim innassa.

Y leensä neuvojien sanaan 
uskottiin , ainakaan ei näy tet
ty, jos oltiin eri m ieltä. Poik
keuksena oli vain M artti M ik
kola, joka rohkeni sanoa 
om ankin m ielipiteensä, joka 
ei aina ollut sam a kuin neu
vojilla. H änen veljensä Uuno 
Mikkola -  itsekin mm. m oni
vuotisena sihteerinä yhdis
tyksessä toim inut -  muisti 
tästä asiasta pari hauskaa ju t
tua. E ino M öttönen oli p itä
mässä juurikasvien harven- 
nuskurssia M ikkolassa. Jo 
kaisella osanottajalla oli oma 
rivinpätkänsä, jonka harven
si. Koska taito ei kaikilla 
ollut yhtä hyvä, saivat toiset 
rivinsä valmiiksi, kun toiset 
vielä ahersivat sen kimpussa. 
Valmiiksi saaneet jäivät kas
vim aan päähän odottam aan 
toisia, jolloin M öttönen lau
sahti m ukavan laulavalla pu- 
hetyylillään: M eillä on ollut 
tapana , e ttä  valmiiksi saaneet 
au ttavat toisia. Silloin M artti 
tuum i: Kyl mun mielestäni 
jokasen täytyy itte harventaa 
rivis... M öttönen ravisti pää
tään  ja huokaisi: Kyllä te 
o le tte  paatuneita  lapsia...

Toisen kerran  M artti oli eri

mieltä Elias Syrjäsen kanssa, 
joka oli pitäm ässä kanata- 
louskursseja yhdistyksessä. 
K un M artin äiti oli aina Syr
jäsen kanssa sam aa m ieltä, 
sai Syrjänen aiheen huom aut
taa: Ä iti tuntuu jo  olevan 
pätevä kananhoita ja , m utta 
poika ei vielä ym m ärrä 
asioita...

V aikka yhdistyksen pääi
dea olikin neuvonnallinen, eli 
pienviljelijöiden am m attita i
don kohottam inen, ei viihdy- 
tyspuoltakaan u n o h d e t t u j a  
vuoden 1926 kevätkokouk
sessa k irjoitti pöytäk irjanp i
tä jä  Aug. Mikola kirjaan seu- 
raavan pykälän:

”Keskusteltiin siitä, olisiko 
tarpeellista valita yhdistykselle 
ohjelmatoimikunta, joka so
pivassa tilaisuudessa järjestäi
si ohjelmallisia illanviettoja, 
joista voisi kantaa jonkun ver
ran sisäänpääsymaksua, ja 
josta saadut tulot tulisivat yh 
distyksen käytettäväksi. Tä
män johdosta valittiin 3 hen
kinen ohjelmatoimikunta, jo 
honka tulivat opett. Virtanen, 
Martti Mikkola, K.R. 
Nurmi. ”

Seuraavan vuoden työoh
jelm aan otettiinkin yhden il
tam an järjestäm inen ja  ta lou
sarvioon tulopuolelle siitä 
saatavat tulot. Sam aa m enet
telyä ja tkettiin  joka vuosi. 
M utta -  nyt on niin, e ttei 
yhdistyksen tilikirjoista löydy 
jä lkeäkään näistä iltam atu- 
loista. Jäivätkö ne sittenkin 
p itäm ättä? Tosin to im in ta
kertom uksessa v:lta 1927 k er
ro taan , e ttä  1 iltam a on p id e t
ty ja  toim innassa m ukana ol
leet m uistelevat niitä pidetyn 
enem m änkin, m utta m inne 
vain lienevät niistä saadut tu 
lot kadonneet. V uonna -36 
alkoi om peluseurato im inta
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yhdistyksen naisjäsenille ja 
kerro taan  niissä olleen m ie
hiäkin m ukana. Se alkoikin 
reippaasti, sillä m ainittuna 
vuonna om peluseuratilai- 
suuksia oli peräti 10 kpl. H iu
kan tu lo ja kertyi niistäkin, 
huvipostista yms. vaikka ei 
niissä pääsym aksua o llu t
kaan.

Y hdistyksen talous oli var
sin vakaalla pohjalla; vaikka 
ei tuloja ollut paljon , niin oli 
vielä vähem m än m enoja. 
Vain v. 1928 tuli tileihin hie
m an vajausta, koska silloin 
ostettiin  yhdistykselle sen en 
sim m äiset koneet, kylvökep- 
pi ja hara, jo tka  m aksoivat 
yhdessä 405 mk. H ara  oli 
hevosvetoinen; aikom uksena 
oli kyllä ostaa käsihara, m ut
ta  kun joh tokunta meni Sa
loon sitä ostam aan, niin voi
tiin vain tode ta , e ttä  Salon 
R aakasokeriteh taan  konepa
jan  valm istam an hevosharan 
he sieltä ostivat. M ahtoivatko 
jou tua tosihyvän m yyntim ie
hen käsittelyyn? Täm än jä l
keen ei kassavajausta enää 
tullut, esim. v. -37 oli säästö 
niin suuri kuin 1 139 mk 80 p. 
M utta näihin aikoihin yhdis

tykselle kerättiinkin  varoja 
talosta taloon kulkien joko 
viljana, mikä sitten m uu te t
tiin kaupassa rahaksi, tai sit
ten suoraan rahana. Jäsen
m aksuistakin kertyi aina jo n 
kin verran, sam oin yhdistyk
sen om istam ien koneiden 
vuokrasta, joskin tilikirjoista 
huom aa, e ttä  nuo vuokrat 
isom m ilta osiltaan tahtoivat 
jäädä m aksam atta.

N iin, ne koneet, jo ista pari 
ensim m äistä tuossa tuli jo  
m ainittua. N iitä yhdistys osti 
jäsenistönsä käyttöön useita
kin, tosin seuraavaksi tullu tta 
konetta  ei tarvinnut ostaa, 
sillä se saatiin palk in tona jos
sakin Keskusliiton jä rjestä 
mässä kilpailussa. Se oli myös 
hevosvetoinen hara,
M atador-m erkkinen. V iljan
lajittelija hankittiin m elko 
varhaisessa vaiheessa, sitten 
30-luvun loppupuolella mul- 
tapohdin  ja  M eyers- 
m erkkinen kasvinsuojelu
ruisku.

Sotavuodet ja  niiden  
jälkeiset ajat

Kuten m uistam m e, Suomi

joutui vajaan 3 kk:n talviso
taan syystalvella 1939, sekä 
jatkosotaan juhannuksen ai
koihin 1941. Varsinaisen so
tatilan vallitessa oli Satopään 
Pienviljelijäyhdistyksen to i
m inta keskeytyksissä, m utta 
välirauhan aikana ehdittiin 
pitäm ään kaksi kokousta , jo i
den pöytäkirjoista eivät vaka
vat ajat m itenkään ilm ene. 
Suunnitelm ia tehtiin innolla; 
mm. päätettiin  pitää iltam at 
ja  ajankohtaiset ruuanlaitto- 
kurssit, tehdä pyöräretki 
K ankaan ja  V erhon yhdistys
ten alueelle sekä ostaa juuri- 
kasvien kylvökone. E ikä ol
lut yhdistyksen vika, etteivät 
näm ä suunnitelm at to teu tu 
neet. Viim einen kokouksista 
pidettiin vain n. kuukausi en 
nen jatkosodan puhkeam ista, 
ja  sen pöytäkirjan kirjoitti 
erittäin kauniilla käsialallaan 
Arvo Sarin, joka ilmeisesti 
siinä kirjoitti viimeisen pöy
täkirjansa, sillä hänhän kaa
tui jatkosodassa.

Täm än sodan riehuessa oli 
toim innassa kolm en vuoden 
tauko, m utta jo  ennen rau
hantekoa kokoonnuttiin  Lii- 
polan Satopäähän käynnistä
mään uudelleen toim intaa. 
Kokous oli 4. 4. -44. Yhdis
tyksen puheen joh ta juu tta  al
koi hoidella Frans H einonen 
ja  puuhakkaaksi sihteeriksi 
tuli Pentti Satopää.

Ensim m äisenä vuonna ei 
mitään juhlia jä rjeste tty , 
m utta seuraavana kesänä Sa
vialueen paikallisliitto halusi 
järjestää kesäjuhlat arpajaisi- 
neen Liipolan järvellä ja  pyy
si luonnollisesti paikallista 
yhdistystä toiseksi jä rjestä 
jäksi. Hyvässä yhteisym m är
ryksessä hoidettiin jä rjes te 
lyt; lähelle nykyistä kunnan 
uim arantaa rakennettiin  pie
ni tanssilavakin, jolle K an
kaan H um ina oli tuo te ttu  
soittam aan. Juhlat onnistui
vat hyvin, m utta jostakin 
syystä ei yhdistys koskaan 
saanut osuuttaan juhlien tuo 
tosta. Kun yhdistyksen tilit 
m uutoinkin olivat sekaisin, 
eikä koko toim inta luistanut 
kunnolla, taantui lupaavasti 
alkanut sotien jälkeinen nou
sukausi ja yhdistys näytti nu
kahtavan.

O nneksi taukoa kesti vain 
parisen vuotta. Sitten -  näin 
kertoi yhdistyksessä sih teeri
nä ja muissakin luottam ustoi
missa ollut Tauno Tuominen: 
”Me H einosen Ranssin ja 
Koivulinnan A kun kassa se 
sitten taas herätettiin  hen
kiin. H om m attiin Peltom ä
keen kokous, missä päätettiin  
ja tkaa to im in taa.”

Tässä kokouksessa valittiin 
yhdistykselle aivan uusi jo h 
tokunta, sekä asetettiin kol
mimiehinen toim ikunta sel
vittäm ään tauon edellisiä tile
jä. Lopullista selvyyttä niistä 
ei ilmeisesti kuitenkaan saa
tu. Toim inta kuitenkin alkoi 
ja  jatkui varsin vilkkaana. 
V anhojen konkareitten  täy
dennykseksi oli nyt myös uusi 
sukupolvi astunut riveihin 
tuoden om an panoksensa 
m ukaan toim intaan. Sodan- 
edelliseen tapaan  järjestettiin  
lukuisia kursseja ja kilpailu
ja , tosin aiheet olivat hiem an 
m uuttuneet ajan m uuttum i
sen myötä; nyt oli ohjelm is
tossa mm. A lV -torn in  valu- 
kurssit, A lV -rehunvalm istus- 
kilpailu, rikkaruohojen tor- 
juntakurssit, traktorin  hoito- 
kurssit ja traktorikyntökurs- 
sit. Naisjäsenille oli tarjolla 
em äntä-, säilöntä- ja  leivon- 
takurssit; naisten osuus to i
minnassa olikin yhä kasvanut 
ja  yhdistykselle peruste ttu  
om a naistoim ikuntakin. O m 
peluseuroja ja  m uita illan
viettoja pidettiin melko pal
jon  ja  Keskusliiton ja  m uiden 
järjestö jen  neuvojat ja  kon- 
sulentit kävivät pitäm ässä 
useita esitelmiä a jankohtai
sista aiheista.

Yhdistyksen 25-vuotis ju h 
lat pidettiin Liipolan järvellä 
kesällä -50. Se, e ttä  se tapah
tui vuotta  m yöhem pään, kuin 
m erkkivuosi tosiasiassa oli, 
johtui siitä, e ttä  jossakin vai
heessa kirjoihin oli perusta
m isvuodeksi vaihtunut 1925. 
N o, sehän ei tahtia haitannut, 
ja  m uutenkin juhlat onnistui
vat hyvin. Nyt ei tanssilavaa
kaan tarvinnut tehdä, sillä 
M NL-n lava oli jo  silloin ra 
kennettu  nykyisen uim aran
nan kohdalle. Siellä näm äkin 
juh la t pidettiin; m ukana oli 
myös arpajaiset, Frans Mik
kola toimi kuuluttajana ja 
Sulo Kankaanpää soitteli.

Seuraavat pari vuosikym
m entä yhdistys toimi varsin 
aktiivisesti. V äkeä kulma- 
kunnalla oli vielä runsaasti ja 
esim. illanvietoissa saattoi ol
la m ukana to istasataa hen- 
keäkin. Se ei aivan pieniin 
tiloihin sopinutkaan. M utta 
vähitellen väkim äärä alkoi 
vähetä, kuten kaikkialla 
m uuallakin m aaseudun haja- 
asutusalueilla. V äkikadon 
m yötä toim intakin alkoi laan
tua , m utta Satopään Pienvil
jelijäyhdistyksen osalta se ei 
kuitenkaan ole täysin loppu
nut. M uut Kosken pienviljeli
jäyhdistykset ovat jo  nukah-
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TOIM ITTAJAN TARINA NURK K A

M uuttuva m aatalous
Huomaan, että tästä Koskelaisen numerosta tuli eräänlainen 

maatalousnumero. Miksi? -  sitä en tarkoin tiedä, toimittami
sen alkuvaiheessa se vain alkoi muototua sellaiseksi. Hyvä oli, 
että muotoutui; onhan maatalous Koskella kaikista teollista- 
mispyrkimyksistä huolimatta yhä varsinainen voimatekijä ja 
hyvin yhden numeron arvoinen.

Elämme muuttuvassa ajassa, niin muuttuu myös maatalous. 
Kuvitellaanpa sellaista, että joku maanukko olisi nukkunut 
Ruususen unesta vaikka vaan puolet, eli 50 vuotta ja nyt 
heräisi. Vaikkapa kauniina syysaamuna havahtuisi ja tuumisi 
lähtevänsä muiden mukana viljankorjuuseen. Ehkä vähän 
ihmettelisi talon vähäistä väkimäärää, mutta menisi kuitenkin. 
Ulkona alkaa etsiä viikatetta, mutta säikähtää samassa vatsan
sa kuralle, kun nvkvisäntä ajaa vajasta ulos hirmuisen ja 
pahasti ärmähtelevän puimurin. Jos ukko vielä uskaltaa 
hiippailla nurkan takaa esille ja mennä pellolle, ei hän osaisi 
tehdä siellä yhtään mitään, muuta kuin ällistellä viljaa hauk- 
kaavaa isokitaista ahmattia.

Eikä hän pystyisi oikeastaan tekemään juuri mitään muuta
kaan maatalossa nykyään tehtävää työtä, niin tavattoman 
paljon maanviljelys on muuttunut 50 vuoden aikana. Ja jo 
ivhyempänäkin aikana; itse olen ollut vakinaisesti pois maa- 
hommista hieman toistakymmentä vuotta ja jo useinkin huo
maan, että siinä on paljon sellaista, mistä en enää tiedä juuri 
mitään. Vaikka täällä vainioiden välissä yhäkin elelen.

Edistyksen -  tai mitä se sitten liekin -  huima vauhti vaatii 
tietysti maatalousyrittäjältä paljon, että hän yrityksineen 
pysyisi ajan tasalla. Siinä varmaan osaltaan ovat apuna nuo 
maatalousjärjestöt, joista tässä lehdessä toisaalla kerrotaan. 
Mutta isännän aktiivisuudesta loppujen lopuksi riippuu, uipiko 
hän ajan virran alku- vai loppupäässä. Kaikilla ei ole halua
kaan kärkeen, eikä aina tarvettakaan.
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tanee t, m utta täm ä ensim 
m äinen ja  viim einen vielä sit
keästi ja tkaa  olem assao
loaan.

Nykynäkym ät
Y hdistyksen nykyinen pu 

heen joh ta ja  on Väinö Mikko
la, joka kertoo: "Kyllä meillä 
toim intaa on, eikä aivan vä- 
häistäkään. Tosin se on 
m uuttunut noista m enneistä 
vuosista, silloin oli pääpaino 
neuvonnallisella puolella, nyt 
se on keskittynyt enem m än 
virkistyspuolelle ja  viihtyvyy
den lisääm iseen.”

K eskusteluista ja  kirjoista 
selviää, e ttä  yhdistys jä rjes
tää mm. om peluseuroja ja  
m akkaranpaisto ilto ja , joihin 
keräännytään  yhteen ratto i
saan illanviettoon. Y leensä 
joka kesä on tehty retki jo 
honkin kotim aiseen koh tee
seen, viime kesänä käytiin 
H äm eenlinnan seudulla. K e
sällä tehdään myös luutia ja 
v ih to ja, jo tka  sitten myydään 
joulun edellä N uortentuvan 
myyjäisissä. K erran vuodessa 
kahvitetaan kunnalliskodin 
asukkaat ja joskus on tarjo il
tu  kirkkokahvit seurakunta
talossa kirkkoväelle.

”T äm ä toim inta pyörii ny
kyisin naisten varassa” , sa
noo V äinö M ikkola ja  pitää 
jonkinlaisena epäkohtana si
tä , e ttä  puheen joh ta ja  ja sih
teeri silti ovat miehiä. Paikal
la olleet naisjäsenet ovat kui
tenkin sitä m ieltä, e ttä  se 
sopii oikein hyvin. ” On sitten 
teillä miehilläkin jo tain  tek e
m istä” , he sanovat.

E nää ei yhdistys ole Pien
viljelijäin Keskusliiton alai
nen , vaan oh jeet ja  m uut 
tiedo tteet tulevat Varsinais- 
Suom en M aatalouskeskuk
selta. Jäseniä on vieläkin m u
kana kolm isenkym m entä ja 
tun tuu , e ttä  näillä näkymillä 
tuo jäsenm äärä saattaa säi- 
lyäkin.

Toivotam m e onnea 60- 
vuotiaalle ja  toivom m e, e ttä  
se vaarinikään ehdittyäänkin 
vielä jaksaisi toim ita ja  tou 
huta. Toki Koskella yksi 
pienviljelijäyhdistys on ta r
peen.

Allekirjoita nyt OP-sopimus 
Osuuspankissa 

ia laina on myönnetty!
Miten se on mahdollista?

Keskität raha-asiasi Osuuspankkiin ja allekirjoitat OP-sopimuksen! 
Saat OP-luoton, joka on 2 kuukauden nettopalkkasi suuruinen.

Voiko lainan käyttää myöhemminkin, jos sitä ei tarvitse juuri nyt?
Nimenomaan. Lainaa voit nostaa myön

nettyyn määrään asti aina, kun sitä 
tarvitset. Ilman eri neuvotteluja suo
raan tiskiltä!
Kysy lisää OP-sopimuksen muista 
eduista Osuuspankista!/"fjLy eduista Osuuspankista!

/  djp OSUUSPANKKI

Satopäänkulman Pienviljelijäyhdistyksen nykyinen johtokunta kokoontuneena Liipolan 
Niinikoivistoon. Vas. siht. Pentti Mikkola, puh.joht. Väinö Mikkola, rah.hoit. Kyllikki 
Tuominen, Ritva Mikkola, Antti Mikkola ja Aarne Tuominen.

■K *  -K

P.S. Jos Sinulla on jo OP-sopimus, poikkea Osuuspankkiin, 
pistämme OP-etusi ajan tasalle!

niin
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Toteutuivatko Kosken 
maataloussuunnitelmat?

Peltojen kalkitus liittyy oleellisesti Kosken nykyiseen maataloussuunnitelmaan. Kalkitus 
käynnissä Hongistolla Antti Hakalan pellolla, Hannu Niemisen traktorin vetämään kaikitusko- 
neeseen on lastia kippaamassa Sulo Kakon autosta Matti Tausa.

Koskelle on tässä lähimen
neisyydessä tehty kaksi maa- 
taloussuunnitelmaa. Hyvähän 
se on, että suunnitelmia teh
dään, mutta ratkaisevaa kui
tenkin on se, miten nuo suun
nitelmat ovat toteutuneet. Saa
daksemme tästä selvyyden 
pyysimme mielipiteitä eräiltä 
henkilöiltä, jotka ovat olleet 
suunnitelmien kanssa tekemi
sissä joko antavana tai saava
na osapuolena.

Ensimmäinen suunnitelma 
tehtiin v. 1973, ja se tuotiin 
esille varsin näyttävästi, siitä 
kirjoitettiin lehdissäkin pitkät 
ja seikkaperäiset tarinat. A i
hetta olikin, sillä se oli maan 
ensimmäinen koko kunnan 
maatalouden kattava yksityi
nen suunnitelma. Sen laati 
Varsinais-Suomen Maata
louskeskuksessa agr. Esko 
Ikävalko, joka aluksi lähetti 
528 kyselykaavaketta koske
laisiin maatalouksiin; kaavak
keessa ensin kysyttiin yleisiä 
tietoja maatiloista, sitten suh
tautumista maatalouden ny- 
kyilmiöihin, kuten maatalous- 
lomitukseen, tuotantorenkai
siin, rahtikonepalveluihin ja 
sadetukseen, sekä tiedusteltiin 
halukkuutta erikoisviljelyyn, 
mm. perunan- ja mansikan- 
tuotantoon. Vastausprosentti 
oli hyvä, 85,6 %. Lopulliset 
tulokset laskettiin 407 tilalta, 
joissa oli peltoa yhteensä 
7 366 ha.

Tutkimuksen tulos kerrot
tiin julkiselle sanalle Turussa 
marraskuussa 1973. Se sai 
erittäin innostuneen vastaano
ton. Lehtien mukaan erikois
tuminen mm. juuri perunan- 
ja mansikanviljelyyn kiinnosti 
koskelaisia, samoin kotieläin- 
puolella erikoistuminen vain 
yhteen eläinlajiin. Tämän jäl
keen pidettiin Koskella useita 
tiedotus- ja keskustelutilai
suuksia suunnitelman johdos
ta ja jäätiin sitten odottamaan 
käytännön tuloksia.

Toinen suunnitelma on var
sin uusi; se sai alkunsa 1981 ja 
on siitä lähtien ollut käytän
nössä Koskella. Sitä ei ole 
julkisuudessa tuotu esiin niin 
näyttävästi kuin ensimmäistä, 
jos toki tarkkaavainen lehden
lukija on senkin huomannut. 
Suunnitelman alkuvaihe oli 
se, että kunta myönsi Kosken

Maamiesseuralle 25 000 mar
kan avustuksen kalkitusko- 
neen ostoon, sitten se on vuo
sittain varannut 40 000 mar
kan määrärahan maatalouden 
tutkimus- ja neuvontatyöhön.

Tutkimuksen vetäjäksi saa
tiin Varsinais-Suomen Maata
louskeskuksesta suunnitte- 
luagrologi Olli Vähä-Hakula. 
Taas lähetettiin Kosken 
maanviljelijöille kyselyloma
ke, jossa tiedusteltiin näiden 
halukkuutta osallistua suunni
telmaan, jonka aiheina olivat 
viljavuustutkimus ja siihen 
liittyvä talous- ja viljelysuun
nitelma, yhteis kalkitus, ruo
kintasuunnitelmat kotieläimil
le, salaojitus sekä rakennus
suunnitelmat. Lomakkeista 
palautettiin suunnilleen puo
let, joten siis sellaista innos
tusta kuin ensimmäisen suun
nitelman suhteen ei enää ollut. 
Suosituin aihe oli viljavuustut
kimus, jonka heti alkuun tilasi 
110 tilaa, sen jälkeen on pyyn
töjä tullut lisääkin. Olli Vähä- 
Hakulan lisäksi on viljavuus- 
näytteitä ollut ottamassa kol
me nuorta miestä Koskelta. 
Näytteiden perusteella tieto
kone Tikkurilan maatalous- 
koelaitoksella tekee viljavuus- 
suunnitelman kädenkään- 
teessä.

Sitten ne alussa luvatut mie
lipiteet:

Martti Tirkkonen, Kosken 
m aataloussihteeri:

-  Se ensim m äinen, 1973 
tehty suunnitelm a ei oikein 
vastannut tarkoitustaan. 
Esim. ne erikoistum iset peru 
nan- tai mansikanviljelyyn, 
nehän vaativat korkeata  am 
m attitaitoa, viljelijöiden olisi 
pitänyt käydä am m attikoulu 
ensin; eikä Koskella ole pal
jonkaan hyvää perunam aata, 
m aat ovat enim m äkseen savi
maita. Sitten suunnitelm an 
tekijä, agr. Ikävalko m uutti 
pois M aatalouskeskuksesta ja 
niin se suunnitelm a lopahti 
vähän kuin kesken. M utta 
täm ä uusi suunnitelm a on to 
teutunut paljon parem m in. 
V iljavuustutkim us on tehty 
jo  lähes kaikille, jo tka sitä 
ovat pyytäneet, ja  nyt ovat 
innostuneet eräät sellaiset
kin, jo tka eivät sitä alussa 
tilanneet -  ovat talven aikana 
käyneet täällä kysymässä, jos 
se tehtäisi heillekin. Talvella
han sitä ei voi tehdä, m utta 
kesällä taas ja tketaan . Tähän 
suunnitelm aan isännät yleen
sä ovat olleet tyytyväisiä, m o
net ovat jo  kertoneet vaih ta
neensa lannoitusta siihen 
suuntaan kuin tutkim us on 
osoittanut.

Aimo Suikkanen, kunnan
johtaja:

-  En m inä sanoisi, e ttä  se

ensim m äinenkään suunnitel
ma myttyyn m eni. kyllä se ne 
odotukset täytti, m itä ainakin 
kunta siltä odotti. Se herätti 
m ielenkiintoa asiaan ja  se 
päättyi siihen -  voiko m aata
loustutkim us m uuten päät- 
tyäkään -  e ttä  isännät tekivät 
tilakohtaisia suunnitteluja ja 
sitä kautta se hyöty tuli. Jos 
jo takin  m uuta hyötyä kuvitel
laan m aataloussuunnitelm ista 
tulevan, niin se on kuvittelua. 
M inä luulen, että isäntien 
yleinen mielipide -  niiden, 
jo tk a  siihen osallistuivat -  on, 
e ttä  ne saivat siitä juuri sen, 
mitä halusivatkin. En minä 
näe, e ttä  se m iltään osin olisi 
m ennyt pieleen. Voi kyllä 
p itää paikkansa, e ttä  se hiu
kan lopahti kesken, kun sen 
vetäjä  m uutti jonnekin tuon
ne itä-Suom een. M utta ei sii
hen silloin paljon rahaakaan 
laitettu , niin e ttä  siihen m ää
rään nähden se to teutui hy
vin. Suurin hyöty, mikä siitä 
tuli, oli tuollainen asennekas
v a tu k se lleen , että m aata
louskin voi m uuttaa tuo tan to 
suuntaansa.

Tästä uudesta suunnitel
m asta ollaan täällä sitä m iel
tä , e ttä  se on to teu tunu t erit
täin hyvin, kun saatiin sille 
vakituinen vetäjäkin. Siinä

jatk. seur. sivulle
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periaatteessa lähdettiin liik
keelle siitä, mihin edellisessä 
suunnitelm assa jäätiin; läh
dettiin suoraan tilakohtaisiin 
suunnitteluihin. Kai se 1. 
kierros näytti, e ttä se on ai
noa m ahdollisuus viedä hom 
m aa eteenpäin . Tälle vuodel
le on varattu  sille m äärärahaa 
40 000 m k, ja uusia on luvas
sa vielä usealle vuodelle. 
Täällä kunnassa ei sitä m uu
ten huom aa, kuin e ttä  se 
m ääräraha annetaan ja  maa- 
talouslautakunta periaattees
sa m äärää, mille m aataloude- 
nalalle se annetaan. Siitä läh
tien se näkyy vain tiloilla.

Olli Vähä-Hakula, agrol. 
suunnitelm an vetäjä:

-  Täytyy sanoa, e ttä  kyllä 
se varsin m ukavasti on suju
nut. Lopullinen vastauspro
sentti tiedusteluum m e oli 
68 %. Noin puolet Kosken 
tiloista on jo tilannut vilja
vuustutkim uksen ja  71% niis
tä  on jo  tu tk ittu . O lem m e 
o ttaneet 230 tutkim usta 205 
tilalta, siis m onet ovat o tta 
neet niitä jo  kaksikin. M yös
kin kalkitus on sujunut hyvin, 
viime vuonnakin kalkkia levi
tettiin  Kosken pelloille useita 
m iljoonia kiloja.

E ntä m itä sanovat m aanvil
je lijä t, jo tka ovat näitä palve
luja käyttäneet hyväkseen?

Timo Virtanen, Talola, si
katalous-viljanviljely:

-  En tiedä, vaikuttiko se 
ensim m äinen suunnitelm a 
paljonkaan -  täm ä m aatalous 
m enee eteenpäin  niinkuin 
om alla painollaankin. M utta 
on se nyt ainakin tehty. Ja nyt 
ovat näm ä seurantasuunnitel- 
m at m enossa, kunta siihen 
an tanu t rahaa. M eiltäkin 
otettiin  viljavuustutkim ukset 
jo  vuosi sitten ja  siitä Vähä- 
H akula teki tietokoneella vil
jely- ja  lannoitussuunnitel
man ja  kyllä siitä m onta uutta 
tek ijää löytyi. O len jo  tilan
nut toisenkin viljavuustutki
m uksen, e ttä  näkee, m itä se 
on vaikuttanut. Kyllä m inus
ta täm ä palvelum uoto on hy
vä. Tosin on vaikea todistaa, 
m itä hyötyä kunnalle on siitä, 
e ttä  se antaa rahaa tähän, ei 
sitä millään voi ehdottom asti 
todistaa. M utta kyllä minä 
olen huom annut, e ttä  ainakin 
näissä m eidän maissa tuo  kal
kitus vaikuttaa. Kun sikalasta 
tulee paljon lietelantaa, niin 
sen hyödyn saa parem m in 
esille, kun m aa on hyvin kal
kittua. M enoista en kyllä ole 
voinut paljon säästää, sen mi
tä  apulannoista on voinut vä
hentää , olen pistänyt kalki

tukseen.
Juhani Hörkkö, H alikkola, 

nautakarjatalous:
-  Täm ä uusi suunnitelm a 

on oikein hyvä. O len jo  te e t
tänyt kaksikin viljavuustutki
m usta, joista ensimmäisen 
suunnitelm a oli jo  kesällä 
käytössä. Kyllä siitä tulee 
säästöä, kun osaa tehdä lan
noitukset oikein. Kun m aata
louden puhdas tulo on nyky
ään vedetty kovin tiukalle, on 
sillä suuri m erkitys. Koko 
Kosken alueella sillä sääste
tään m iljoonia m arkkoja.

Vaikka vuoden 1973 maa- 
taloussuunnitelm a ei täysin 
onnistunutkaan, arveli H örk
kö siitäkin olleen hyötyä. -  
Kun asiat ovat esillä ja  niistä 
puhutaan ja k irjo itetaan , niin 
kyllä se panee isännät a ja tte 
lem aan mitä parannuksia voi
si tehdä.

Aaro Seitz, Liipola, nau ta
karja- ja  sikatalous:

-  V aikutti se ensim m äi
nenkin suunnitelm a meillä 
sen verran , e ttä  m uutam ana 
vuotena kokeilim m e mansi- 
kanviljelyä, m utta nyt se on 
jo  jäänyt pois. Kun silloin se 
suunnittelija kävi täällä, se 
piti täm änkokoista tilaa ihan 
elinkelvottom ana, oli sitä 
m ieltä, e ttä  se olisi parem pi 
myydä muille lisäm aaksi. Sit
ten se kehoitti keskittym ään 
yksinom aan sikatalouteen ja  
pistäm ään lehm ät pois. Hyvä 
se oli, e ttei se ensim m äinen 
suunnitelm a to teu tunu t, se 
olisi ollut m onen koskelaisen 
pientilan loppu.

U utta  m aataloussuunnitel- 
maa A aro  Seitz sensijaan piti 
hyvänä. Heillä on osallistuttu 
yhteiskalkitukseen, o te ttu  
viljavuustutkim us -  on tosin 
o te ttu  jo  ennenkin -  ja  nyt 
isännällä oli ajatuksissa M aa- 
talouskeskuksen rakennusin
sinöörin o ttam inen suunnitte
lem aan m aitohuoneen ja  kar
jakeittiön  laajennusta. -  Sii
nä säästää paljon , kun tie tää, 
m itä lannoitetta ja  m iten pal
jon kannattaa käyttää. M utta 
sille yhteiskalkitukselle minä 
annan suurim m an arvon. Se 
on viljelijälle varsin halpa, ja 
siinä säästetään joka tavalla, 
kun m ennään talosta taloon, 
eikä tarvitse sitä isoa konetta  
ku ljettaa tyhjänä pitkiä m at
koja.

Kauko ja Esko Mikkola,
Liipola, nautakarjatalous:

-  V iljavuustutkim us on 
meillä tehty koko peltoalalle, 
meillä on noita vuokram aita
kin ja  niiltäkin se otettiin . 
Sitten meillä on suunnitelm is
sa navetan rem ontti ja  Isotalo 
M aatalouskeskuksesta kävi

jo  tekem ässä siihen suunni
telm an. Lannoituksessa olisi 
hiukan m uuttam ista, m utta 
sitä ei vielä m uute ttu , koska 
lannoitteet oli jo  oste ttu . 
E räitä hivenaineitakin p u u t
tui, vaikka ennenkin jo  on 
tutkim uksia tehty, m utta 
esim. voim akas lannoitus tah 
too m uuttaa niitä p ito isuuk
sia.

Ilkka Naumi, H ongisto, 
nautakarjatalous:

Ilkka Naum i on jäsenenä 
m aatalouslautakunnassa ja 
on siten jou tunu t tavallista 
enem m än tekem isiin m aata- 
loussuunnitelm an kanssa. -  
Täm ä viljavuussuunnitelm a 
siinä on tärkein , m onen on 
aikaisem m in jäänyt se te k e
m ättä ja  on hiukan häm ärää 
niin lannoitus kuin hivenaine- 
puolikin. M eille on nyt o te ttu  
m olem m atkin. Ei meillä kyllä 
siinä paljon yllätyksiä tullu t, 
kun on 10 vuoden aikana 
kalkittu kaikki pellot, m utta 
sentään olen tyytyväinen, e t
tä sen sai, kyllä lisäkalkitus 
vieläkin on m ahdollista, ei 
sitä oikein vaan tule tarpeeksi 
la itettua, tu lee aja te ltua  sitä
kin, e ttä  jos siihen m enee 
tu rhaan  rahaa. Kyllä minulla 
on tästä vain hyvää sano tta 
vana.

Se ensim m äinen suunnitel
ma meni m inun käsitykseni 
m ukaan aika heikosti, m utta 
täm ä uusi on m ennyt hyvin. 
Kosken osuus on m aakunnal- 
lisestikin hyvä, useimmissa 
kunnissa on vuosittain 10- 
20 000 m arkan m ääräraha tä 
tä varten, kun se Koskella on 
40 000 mk. O len sitä m ieltä, 
e ttä  Koski on ihan k iite ttä 
västi lähtenyt tähän m ukaan.

Jaakko Välimaa ja Teuvo 
Väinölä, H alikkola, sikata
lous ja  nautakarja .

Jaakko: V iljavuustutkim us 
on tehty ja  sen m ukainen 
viljelyssuunnitelm a, ja on sitä 
jonkun verran noudatettukin  
-  tai aika paljonkin. Sen ha
vainnon olen tehnyt, e ttä 
yleensä on aika paljon menty 
hakoteille lannoitehankin- 
nassa, kun ei ole tiedetty  
m aan ravinnepitoisuutta.

Teuvo: M inunkin oli jä te t
tävä oulunsalpietari koko
naan pois, onneksi sitä ei 
ollut vielä tullut, tilattu  kyllä 
jo  oli.

Jaakko: On se ihmeellistä 
tuo nykyajan tekniikka, kun 
täällä vaan liitetään tie toko 
neen pääte puhelim een ja na
putetaan tiedot T ikkurilaan, 
niin sieltä tulee oikeat vas
taukset takaisin, se sanoo 
paljonko on tehty virheitä ja 
paljonko se tekee m arkoissa.

Teuvo: Kyllä siinä sentään 
isnnänkin on ajateltava. M ei
dän kannikkoonkin se kone 
pisti 600 kiloa apulantaa, ja 
siellä on vielä kan to ja ettei 
uskalla laskea puim urin terää 
alas. Ja minä sanoin, e ttä  
tuleekos se kone sitten pui
m aan sen, kun se m enee 
m aata m yöten; e ttä  olisi pa
rempi pienem pikin sato, kun 
vaan olisi pystyssä. Sitten sitä 
apulantam äärää p ienennet
tiin.

Jaakko: M inä olen saanut 
sen käsityksen, e ttä  yleensä 
sen koneen antam at lannoite- 
m äärät ovat pikkusen ala
kanttiin, e ttä  enem m än täällä 
on käytetty. Samoin siemen- 
m äärä -  kun se sanoo senkin, 
mikä m äärä eri lajikkeilla on 
sopiva - ,  että kyllä enem m än 
yleensä käytetään. En tiedä 
sitten, mikä se optim im äärä 
oikein olisi.

Tehtiin meille M aatalous- 
keskuksen toim esta myös ra
kennussuunnitelm a ja  piirus
tukset, kun tehtiin läm pökes
kus ja  sen yhteyteen auto- ja 
traktoritalli ja  kaluvaja. Jo u 
tuu niistä tietysti m aksa
m aan, m utta ne ovat sitten 
ihan täydelliset. Ja  Turun 
M aatalouspiirissä, missä ne 
kelpuutetaan lainakelpoisik- 
si, ne m enevät aika hyvin 
läpi, ne uskovat Maatalo_US- 
keskuksen asiantuntem uk
seen.

Teuvo: Pyysin minäkin
M aatalouskeskukselta piirus
tuksia, kun tein sellaisen ihan 
yksinkertaisen vajan, m utta 
minä pidin niitä kalliina ja 
otin m uualta, kun sain paljon 
halvemmalla.

Jaakko: Sen ensimmäisen 
suunnitelm an alku oli tavat
tom an hyvä, m utta sitten se 
jäi niinkuin kesken, kun siitä 
vaihtuivat ne vetäjätkin. 
M utta täm ä jälkim m äinen 
suunnitelm a on m ennyt oi
kein hyvin, tästä on vain hy
vää sanottavana. O nhan kun
ta tähän satsannut, m utta kyl
lä se varm aan sen saa takaisin 
verotuloina.

Teuvo: Se vaan on, etteivät 
ne voi oikein suunnitella, kun 
kaikkea tuo tan toa on jo  lii
kaa. Se sitä vaikeuttaa.

Jaakko: Niin, kyllä siinä 
ristiriitaa tulee noiden herro
jen kanssa. M utta se on sel
lainen, e ttä  kun tästä hom 
masta yrittää leipänsä saada, 
niin kyllä siitä on koetettava 
saada niin hyvä tulos, kuin 
voi saada. Niinkuin kaikessa 
yrittämisessä.

Keijo Toivonen, Patakoski, 
nautakarjatalous:

-  M eillä oli o te ttu  vilja-
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vuustutkim ukset juuri ennen 
täm än suunnitelm an tuloa, 
joten se ei oikeastaan liitty
nyt tähän, m utta sitten täm ä 
Olli V ähä-H akula kävi tek e
mässä viljavuus- ja  lajike- 
suunnitelm at sen tu tk im uk
sen perusteella. Myös on teh 
ty karjalle ruokintasuunnitel
mat. R akennusneuvontaa ei 
ole varsinaisesti o te ttu  Maa- 
talouskeskukselta, m utta kun 
täm ä Erkki Isotalo, joka niitä 
suunnitelm ia laatii, sattuu 
olem aan vävypoikam m e, niin 
neuvontaa on saatu sitä 
kautta.

Kyllä täm ä suunnitelm a on 
ihan kannatettava asia. V aik
ka kunta on siihen laittanut 
rahojaan, niin ei ne hukkaan 
m ene, kyllä ne siitä takaisin 
tulevat. Sen ensimmäisen 
suunnitelm an kanssa en ollut 
paljonkaan tekem isissä, m ut
ta kyllä minä luulen, että 
silläkin jokin vaikutus oli 
Kosken m aatalouteen.

Tauno Kivikallio ja Heimo 
Reiman, Tapala, sikatalous 
kum m allakin.

Tauno: Kyllä se ainakin 
m inun kohdallani on to teut- 
nut aivan hyvin. V ähän hidas 
aikataulu siinä oli, m utta ei
hän sitä tie tenkään voi tehdä 
kaikille yht’aikaa. Se vilja
vuustutkim us meille tehtiin, 
ei tällä kerralla m uuta.

Heim o: Se tehtiin m inulle
kin, ei m uuta. Sitä vaan tässä 
ollaan haukuttu , kun se tie to 
kone m ääräsi niin pienet apu- 
lan tam äärät, e ttä  kyllä me 
olem m e pistäneet enem m än.

Tauno: Kyllä minä olen 
sam aa m ieltä. Jos panee vain 
ne apulan tam äärät, m itä se 
kone sanoo, niin pieneksi sii
nä vuoden tulo jää.

H eim o: A nnoitko ottaa
myös h ivenainekokeet?

Tauno: Kyllä, joka pelto 
lohkosta otettiin  sellainen. 
Edellisissä kokeissa ilmeni 
boorinpuutetta , m inä pistin 
sitten solum booria ja  myös 
kuparikelaattia, eikä nyt ol
lutkaan oikeastaan m itään 
vajausta.

Heim o: M inulla oli hiukan 
kuparinpuutetta , m utta se sa
noi, e ttei niin pientä m äärää 
kannata ruiskuttaa, on pa
rem pi ostaa 100 kiloa kupari- 
superfosfaattia; kun kerran 
vuodessa sen kylvää, niin se 
auttaa.

Tauno: Kyllä minun koh
dallani se ensim m äinenkin 
suunnitelm a to teutui. Silloin 
tehtiin taloussuunnitelm a ja 
juuri rakenteilla oleva navet
ta m uutettiinkin sikalaksi. 
E nkä minä sitä m uutosta ka
tunut ole. En kyllä osaa sa

noa, m iten paljon hyötyä 
noista suunnitelm ista on, 
m aatalous on itsestäänkin 
p ikkuhiljaa ollut siirtymässä 
siihen suuntaan. E ikä sitä 
hyötyä voi m arkkam ääräises
ti ilm aista, täytyy kai vaan 
uskoa se.

Veikko Nurmi, Tapala, 
nautakarjatalous:

-  Kyllä ne viljavuustutki
m ukset on tehty m eilläkin ja 
niiden m ukaan viljely- ja  lan
noitussuunnitelm at. Näillä 
main on aina käytetty nor
m aalia Y -lannosta ja  nyt on 
m aassa kalia ihan tarpeeksi. 
Sitten kävi M aatalouskeskuk
sesta agr Soile H änninen te 
kem ässä meille laidun- ja 
nurm iviljelysuunnitelm an. 
T ehtiin siihen sellainen kier- 
to järjestelm ä, jossa aina 
m äärätty  ala kylvetään hei
nälle ja  toinen ala kynnetään 
ylös. Kyllä m inusta täm ä 
m aataloussuunnitelm a on 
ihan tarpeellinen. Vaikutti se 
ensim m äinenkin suunnitelm a 
meillä sen, e ttä  kun silloin 
vielä oli sekä sikoja e ttä  leh
miä, niin sitten siirryttiin yk
sinom aan lehm ien hoitoon.

Jaakko Simola, Vähä- 
Sorvasto, kanatalous, viljan
viljely:

-  M eiltä oli juuri ennen 
täm än suunnitelm an tuloa 
o te ttu  viljavuustutkim ukset, 
jo ten  ne eivät vielä liittyneet 
tähän , m utta V ähä-H akula 
sitten teki tietokoneella vilje
ly- ja  lanoitussuunnitelm at. 
M utta m inusta se rakennus- 
palvelu siinä on kaikkein tä r
kein osa. O lenkin käyttänyt 
sitä aika paljon. Ensin annoin 
Isotalon suunnitella tuosta 
vanhasta navetasta sellaisen 
kone- ja kaluvaraston, sitten 
tehtiin kuivuri, johon myös 
otin suunnittelun ja  piirus
tukset M aatalouskeskuksel
ta , ja  nyt olen pyytänyt Iso ta
loa suunnittelem aan asuinra
kennuksen korjausta. Oikein 
hyvä täm ä viim einen m aata
loussuunnitelm a minun m ie
lestäni on. E ikä se ensim m äi
nenkään suunnitelm a m inus
ta  hukkaan m ennyt, kyllä se 
antoi ajattelem isen aihetta 
m onelle isännälle. V aikutti se 
ihan om akohtaisestikin, sillä 
silloin laitoin lehm ät pois ja 
siirryin kananhoitoon. Saat
taa olla, e ttä  se suunnitelm a 
tuli vähän liian aikaisin, kos
kelaiset viljelijät eivät vielä 
olleet valmiita siihen. Täm ä 
m aatalous on hiukan sellaista 
hidasliikkeistä.

Olli Mikola, Sorvasto, sika
talous:

M ikolan kohdalla m aata- 
loussuunnitelm at eivät ole to 

teu tuneet lainkaan. -  Kyllä 
minä sen kyselylom akkeen 
täytin ja  lähetin takaisin, 
m utta ei sieltä ole mitään 
vastausta tullut, eikä kukaan 
käynyt. O len oikein ihm etel
lyt, e ttä  mikä siinä on. On 
meillä kyllä viljavuustutki
m ukset tehty, m utta ei Maa- 
talouskeskuksen toim esta, 
vaan sokeriteh taan , kun tuo
ta  juurikasta jonkin verran 
viljellään. Tutkim us näytti, 
e ttä  kalkitusta pitäisi lisätä, 
ja  sitten syksyllä kalk itu in
kin, m utta ihan om atoim ises
ti. Samalla tavalla vastasin 
siihen ensim m äiseen suunni
telm aankin, m utta ei sieltä 
silloinkaan m itään vastausta 
tullut. En m inä ym m ärrä, 
m istä se johtuu.

Vilho Salonen, Sorvasto, si
katalous:

O n m eilläkin o te ttu  osaa 
tähän uuteen m aataloussuun- 
nitelm aan, viljavuustutki
m ukset otettiin  ja  niiden m u
kaan se tietokone teki viljely
jä  lannoitussuunnitelm at. 
Kalkkia kylvettiin syksyllä ai
ka paljon , annoin levittää 16 
hehtaarin  alalle 90 000 kiloa 
kalkkia. R akennusneuvontaa 
ei ole käytetty; olin kyllä 
aikonut tehdä sellaisen 300 
lihotussian sikalan, kun m eil
lä nyt on n. 100 lihotussikaa 
tuossa vanhassa navetassa, 
m utta kun nyt tulivat näm ä 
rajo itukset niin, siitä oli luo
vuttava. Kyllä m inusta täm 
m öinen suunnitelm a on ihan 
m ukava ja  olen kovin tyyty
väinen, e ttä  Koskelle sellai
nen on saatu.

Heikki Simola, Koivukylä, 
viljatila, erikoisviljelyäkin:

Viime kesänä meille tehtiin 
sen tie tokoneen avulla täm ä 
visu-ohjelm a. Silmiinpistä- 
vintä siinä oli täm ä siemen- 
m äärän pienuus, ainakin 
om alta kohdaltani on tullut 
aina kylvettyä enem m än sie
m entä, kuin se tietokone 
näytti. Samoin apulantaa, 
vaikka voi olla, e ttei sitä niin 
paljon tarvitsisikaan, kun 
m aat ovat jo  hyvin kalkittuja.

Sitten pyysin suunnitelm aa 
karjarakennuksen  korjaam i
seksi, kun tuo m eidän navet
tarakennus on tehty  yli 30 
vuotta sitten, jolloin talossa 
oli vielä m onenlaisia eläim iä, 
lehm iä, sikoja ja  hevosiakin; 
siellä on paljon pieniä koppe
ja , m uuratu t väliseinät kan ta
vina osina, jo ten  siihen tulisi 
aika isot rem ontit. M utta sii
hen tuli aika kielteisiä neuvo
ja , kyllä m inä huom asin, ettei 
tuohon karjatalouspuoleen 
neuvojilla ole kovin suurta 
kiinnostusta. Se on tietysti

siinä ,kun on ylituotantoa ja 
tulivat ne rajoituksetk in .

Kai täm ä suunnitelm a hyvä 
on ja  tarpeellinen, varsinkin 
alo ite lev ille  m aanviljelijöil
le. Kun täm ä ensim m äinen 
suunnitelm a tehtiin  kym m en
kunta vuotta sitten, niin m eil
tä  ei siihen o te ttu  osaa, kun 
talossa oli juuri ollut om ista
jien vaihdos, ja  se oli vielä 
niin uu tta , e ttei siihen osan
nut ryhtyä. M utta olen jä l
keenpäin ajate llu t, e ttä  sil
loin se olisi ollut tä rkeäm pi
kin, silloin siitä varm aan olisi 
saanut suurem m an hyödyn.

Erkki Nyhä, Partela , liha- 
karja- ja  broilerkasvatusta:

-  M eille ei ole tehty vilja
vuustutkim usta täm än suun
nitelm an aikana, koska se oli 
o te ttu  juuri edellisenä vuo te
na, m utta kun suunnitelm a 
sitten alkoi, niin palautin ne 
kyselylom akkeet ja tehtiin 
viljelysuunnitelm a. E ikä siinä 
m uuta ollu tkaan, ei sattunut 
rakennusneuvontakaan o le
m aan ajankohtaista . M utta 
siitä ensim m äisestä suunnitel
m asta lähti alkuun tuo m ei
dän m ullikasvatustouhum m e, 
jo ten  siitä oli enem m än näky
vää tulosta, ja sam oihin ai
koihin myös aloitim m e -  vel
jeni E ero  ja m inä -  tuon 
bro ilertuo tannon, joskaan se 
ei varsinaisesti liittynyt siihen 
m aataloussuunnitelm aan. 
LSO :sta kävivät täällä p u h u 
m assa, e ttä  jos olisimme ha
lukkaita aloittam aan bro ile
rien kasvattam isen. O lim m e 
juuri o ttanee t ensim m äiset 
vasikat, m utta aloitim m e kui
tenkin täm änkin hom m an, 
kun siinä ei silloin ollut vielä 
m itään rajoituksia. Ne alkoi
vat siis sam aan aikaan, m utta 
tuo m ullitouhu siinä oli sen 
ensimmäisen m aataloussuun- 
nitelm an tulosta.

Täm än uuden suunnitel
man tuloksista en paljon osaa 
sanoa, eikä kai siitä vielä voi 
kaikkea nähdäkään , kun se 
yhä jatkuu. Ja  näm ä ra jo ituk 
setkin asettavat sille om at eh 
tonsa; jollekin on voinut jä ä 
dä itäm ään ajatus esim. ko 
tieläin tuotannon alkam isesta, 
m utta kyllä se nyt on loppu.

V arm aan ne suunnitelm at 
tarpeellisia ovat, toiset vaati
vat sellaisen pienen sysäyk
sen, vaikka on niitäkin, jo tka  
om a-aloitteisesti pystyvät ke
hittäm ään elinkeinoaan. O n 
nyt ainakin täm ä kalkitus läh
tenyt hyvin m enem ään, sen 
varm aan voi lukea täm än vii
meisen suunnitelm an ansiok-

jatk. seur. sivulle
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Kosken maatalousjärjestöt:
Koska Koski on ollut 

ja  on yhä edelleenkin  
vahva m aatalouspitäjä, 
on luonnollista, että tän
ne on perustettu useita
kin m aataloudellisia jä r 
jestöjä. Seuraavassa pie
ni esittely näistä K oskel
la vielä toim ivista järjes
töistä. Kosken Pienvilje
lijäyhdistyksestä on täs
sä lehdessä erikoisartik- 
keli, joten se ei ole tässä 
mukana.

jatkoa ed. sivulta

si. Kyllä minä olen sitä m iel
tä . e ttä  kun Koskella m aata
lous on sentään suuri veron
m aksaja, niin kyllä kunta voi 
siihenkin panostaa , eivät ne 
kustannukset vielä ole olleet 
suh teettom an suuria.

Sellaisia m ielipiteitä siis 
saimme m aanviljelijöiltä ja 
m uilta asianosaisilta. Ensim 
mäiselle suunnitelm alle toiset 
antoivat m oitteita, pitäen sitä 
jopa epäonnistuneena, toiset 
kiitosta, tai sitten m olem pia, 
kuten Aatos Aalto, jo  eläke- 
päiviään viettävä m aanviljeli
jä  ja  järjestöaktiivi: Kyllä se 
paljon piristi kuntaa. Silloin 
tulivat ne suursikalat ja  -ka
nalat vastaavina noille teolli
suushalleille. M utta sitä kyllä 
ajettiin  väärältä taholta , sitä 
olisi p itänyt a jaa m aatalous- 
tuottajayhdistyksen taholta . 
K unta ei silloin edes o ttanut 
yhteyttä M aataloustuottaja- 
yhdistykseen tai M aatalous- 
lau takuntaan. mikä olisi ollut 
paikallaan.

Uusi suunnitelm a sai lähes 
yksimielisen kiitoksen, m utta 
hiem an m oitittavaakin löytyi 
lähinnä neuvonnallisella puo 
lella. A ika ei ehkä ole suun
nitelm an toteutum iselle paras 
m ahdollinen, sillä, niinkuin 
Teuvo V äinölä sanoi: Eivät 
ne oikein voi suunnitella, kun 
kaikkea tuo tan toa on liikaa.

Suunnitelm ien tarpeelli
suudesta kuitenkin oltiin yhtä 
mieltä.

AC A£. -V.

M anttaalikunta
M antaalikunta on vanhin 

koskelaisista m aatalousjär
jestöistä; m iten vanha, se jäi 
epäselväksi, koska perusta- 
misaikaa ei löytynyt lähteinä 
olleista kirjoista. Se on aikoi
naan peruste ttu  ajam aan 
m aatalouden harjo ittajien  
etu ja  ja  on niitä aiemm in 
pontevasti ajanutkin , m utta 
nykyisin sen m erkitys on m el
ko vähäinen. Jo tku t pitävät 
sitä eräänlaisena "m uinais
jään teenä" ja  varsinkin po 
liittisia paineita sen lopetta
miseen on esiintynyt. Sillä on 
kuitenkin yhä om a m erkityk
sensä m anttaalim aksun suu
ruuden m ääräjänä ja  siitä 
saadun tulon jakajana, ja  kun 
sitä lisäksi ei voi lakkauttaa 
ilman valtioneuvoston pää
töstä, on sen toim inta vielä 
jatkunut.

A ikoinaan täm ä toim inta 
oli varsin m onitahoista. Eräs 
tärkeim piä oli lainajyvästön 
hoitam inen, mitä varten oli 
lähelle hautausm aata raken
nettu kaksi m akasiinia, joissa 
pidettiin aina viljaa varastos
sa lainattavaksi niille, joilta 
siemen oli päässyt loppu
maan. Jyvästön korko  oli ai
na 10 %■ Lainajyvästö lope
tettiin v. 1950; sitä ennen oli 
toinen makasiini jo  annettu  
Y rjö Liipolan M useosäätiön 
käyttöön ja  toisessa toimi 
M aam iesseuran v iljanlajitte
lija. M yös tieasioihin M ant
taalikunta o tti osaa: mm. en
sim mäinen Sorvaston silta oli 
sen rakennuttam a. Järjestö  
oli myös m uutam an vuoden 
H onkam äen om istajana, sillä 
kun suojeluskunta v. -44 lak
kautettiin . lahjoitti se talon 
tontteineen M anttaalikunnal- 
le, joka sen m uutam an vuo
den päästä myi Y hteiskoulun 
Kannatusyhdistykselle.

Nykyinen toim inta ra jo it
tuu tuohon jo  m ainittuun 
m anttaalim aksun m äärääm i
seen ja  siitä saadun tulon 
jakam iseen. M anttaalim aksu 
on veroluonteinen, u losotto
kelpoinen m aksu, joka m e
nee kaikilta m aanviljelijöiltä. 
Sen suuruus kuluvana vuon
na on 2.50 mk peltohehtaaril
ta  ja 1.50 mk m etsähehtaaril- 
ta. Siitä kertyy tuloa 32.600 
mk. josta  m aksetaan jäsen
m aksuna M aataloustuo tta
jien Varsinais-Suom en liitolle 
suurin osa, eli 21.800 mk. 
A vustuksina jaetaan  5.000

mk, loput m enee kuluihin 
ym.

Juuri tuo M aataloustuo tta
jain liitolle m enevä jäsen
maksu motivoi toim innan ja t
kumisen. Ilman sitä tuo m ak
su jouduttaisiin ottam aan 
suoraan M aataloustuottaja- 
yhdistyksen varoista, mikä 
melkoisesti nostaisi paikalli
sia jäsenm aksuja. Kun m ant
taalimaksu lisäksi on vero
luonteinen, se voidaan saada 
kaikilta niiltäkin m aanviljeli
jöiltä, jo tka eivät ole m aata- 
loustuottajayhdistyksessä, 
m utta saavat silti täm än a ja
m at edut.

Vaikka siis kaikki Kosken 
m aatilat kuuluvat M anttaali- 
kuntaan, o te taan  sen ko
kouksiin osaa erittäin  vähän. 
Puheenjohtajan  lisäksi on 
paikalla tavallisesti vain m uu
tam a henkilö, sen verran sen
tään, että sihteeri ja  kaksi 
pöytäkirjan tarkasta jaa saa
daan valituiksi. K etään toista 
ei kokouksessa voi edustaa. 
Ä änestyksiä yritetään visusti 
karttaa, sillä jos niihin joudu
taan, on saatava selville kaik
kien m anttaaliosuus, eli ään i
valta kokouksessa. Jä rjestö 
hän ei ole dem okraattinen 
mies ja ääni-periaatteella to i
miva, vaan äänivalta on 
manttaaliluvun m ukainen. 
Jos äänestyksiin joudutaan , 
saadaan sen tulos selväksi 
vasta seuraavaan kokouk
seen.

Kosken M anttaalikunnan 
puheenjohtajina ovat olleet 
ainakin seuraavat: Magnus 
G rönfors, Iivari Posti, Lauri 
U rm as ja  Hugo Siikarla, sekä 
nykyisenä puheenjohtajana 
A atos A alto.

M aam iesseura
Varsin iäkkääksi on ehtinyt 

myöskin Kosken M aam ies
seura, joka siitä huolim atta 
yhä toimii virkeästi. Perusta
minen tapahtui Talolan kan
sakoulussa 1 p:nä huhtikuuta 
1900, minne oli kokoontunut 
kolm isenkym m entä kansa
laista "neuvottelem aan yh
teistoim innan järjestäm isestä 
maataviljelevän väestön kes
kuudessa paikkakunnalla ja 
m aam iesseuran perustam i
sesta kun taan .” Kun oltiin 
lähes yksimielisiä seuran ta r
peellisuudesta sellainen pe
rustettiinkin ja  sen sääntöjä 
laatim aan valittiin 5- 
henkinen toim ikunta, johon

kuuluivat m aanviljelijät Mag
nus G rönfors, O skar Puras ja 
Juho Kittilä, kauppias Kaarlo 
Penttinen ja  to rppari Simo 
Tuom ela. Seuraavassa ko
kouksessa tehdyt säännöt hy
väksyttiin ja toim inta alkoi 
todenteolla. Seura hankki vä- 
kirehuja ja  lannoitte ita yhtei
sostoilla, perusti turvepeh- 
kuosuuskunnan ja  aloitti kar- 
jantarkkailutoim innan. E n 
simmäisten vuosien pääai
heena olikin karjanhoidon 
edistäm inen ja  sitä varten 
palkattiin om a kiertävä k a r
jakko, joksi valittiin A lm a 
Kölli O rivedeltä. Tosin täm ä 
piankin m uuttui K atteluksen 
Kesälän em ännäksi.

H yvän alun jälkeen toim in
ta  alkoi kuitenkin laantua, 
ehkä seuranneet levottom at 
a ja t sotavuosineen vaikutti
vat siihenkin. Jatkosodan jäl
keen v. -45 ruvettiin ponnek
kaasti toim intaa elvyttäm ään, 
esim. m uutettiin  joh tokun
nan kokoonpanoa radikaalis
ti nuorem paan suuntaan. 
V aikutus olikin se. m itä to i
vottiin. N uorisotyöhön kiin
nitettiin  m uutenkin entistä 
enem m än huom iota, sillä -46 
perustettiin  seuralle kolme 
nuoriso-osastoa, T apalan. 
Patakosken ja  Sorvaston- 
Palojoen osastot. Nykyisin 
näiden osastojen toiminta_iiD 
kuitenkin loppunut, kun nuo
risokin kulm ilta on vähen
tynyt.
' Vuosi 1949 oli sitten se 

"suuri vuosi", jolloin M aa
m iesseuran ollessa pää jä rjes
tä jänä pidettiin Koskella pal
jon  m ainetta ja  kiitosta saa
nut m aatalousnäyttely. Kun 
näyttelystä on tässä lehdessä 
toisaalla tarinaa, ei siitä nyt 
sen enem pää. V uonna 1956 
seura osti itselleen om an ta 
lon -  H onkam äen -  sen silloi
selta om istajalta Y hteiskou
lun K annatusyhdistykseltä. 
Siitä seura sai itselleen m uka
van kokoontum ispaikan eri 
tilaisuuksilleen.

Nykyinen toim inta ja tkuu  
vakaana. Liipolan num m en 
laidassa kohoaa kom ea la jit
telija- ja viljavarastoraken- 
nus. jonka m aam iesseura ra
kensi v. 1974. R akennus to i
mii myös H ankkijan  ostam an 
viljan keräilypaikkana. L ajit
telukoneiden lisäksi M aa
m iesseura om istaa eräitä 
m uitakin koneita, kuten  lan- 
nanlevittäjän . klappikoneen 
ja  olkimyllyn. N äitä koneita 
saavat seuran jäsenet k o r
vauksetta käyttää ja  ahkeras
sa käytössä ne ovat olleetkin. 
M uuta toim intaa ovat erilai
set kilpailut, retkeilyt ja  neu-
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Kosken 4H-kerho tämänvuotisessa vuosikokouksessaan. Takimmaisen pöydän päässä puh. 
joht. Tauno Kivikallio, seur. kerhoneuvoja Raili Pietilä ja kerholiiton edustaja Edessä 
varsinaisia kerhojäseniä.

vontatilaisuudet; iltamiakin 
on jä rjeste tty , m utta ei pel
kästään viihteen m erkeissä, 
vaan on niissä sam alla ollut 
jokin ajankohtainen asia ylei
sölle selvitettävänä.

Seuran nykyisenä puheen
joh ta jana  toimii Juhani 
H örkkö ja  sihteerinä Olli 
M äkitalo. Joh tokunnan  muut 
jäsnet ovat Esko Nummila, 
Leena Yli-Liipola, Veikko 
Nurm i, Teuvo N uotila, T ert
tu  Saari, Pentti Teivonen, 
Pentti H aapasalo, Jorm a 
Tam m inen ja  H annu Levo
nen. Sitten lopuksi lista seu
ran entisistä puheenjohtajista 
-  heitä saattaa olla enem m än
kin, m utta näm ä löytyivät: 
agronom it M agnus G rönfors 
ja  Selim Liipola, maanvilj. 
neuvos J. Nyberg, m aanvilje
lijät Elis Kesälä, Juho Saari, 
E etu  M äki, A rvid Puras, 
M artti Y li-Liipola, Tuure 
Posti, A lpo Yli-Liipola ja 
H annu Tiensuu.

M aatalousnaiset
Kosken Tl M aatalousnaiset 

on Kosken M aam iesseuran 
alainen naisjärjestö . V aikka 
sen jäsenet ovat myös m aa
m iesseuran jäseniä, on sillä 
kuitenkin itsenäinen hallin
tonsa. Sen toim inta keskittyy 
pääasiassa m aatalouden ko ti
taloudelliseen puoleen, m ut
ta  m uutakin m ukana on. Täs
tä  esim erkkinä voisi m ainita 
väestönsuojelun, joka viime 
aikoina on tullut myös m aata- 
lousnaisten toim intam uodok
si. K yläkunnittain on organi
soitu suojeluyksikköjä, piiri- 
naiset joh ta jina . L iikuntaa 
lentopalloilun m erkeissä har
rastaa K ankaan kulman vireä 
kyläosasto, jolla myös on to i
m innassa ainoa M aatalous- 
naisten alainen opintokerho.

Järjestö  perustettiin  v. 
1945, se on siis pian 40- 
vuotias. Toim inta on koko 
ajan ollut varsin vilkasta. 
M onen m onet ovat olleet ne 
tilaisuudet, joissa Kosken 
M aatalousnaiset ovat toim i
neet m uonittajina tai kahvin
keittäjinä niin Koskella kuin 
Kosken ulkopuolellakin. 
V uodesta -74 on ollut suuri 
työllistäjä vanhassa lainam a- 
kasiinissa toim iva Kahviaitta, 
jossa kesäisin on tarjo lla m at
kaaville ja muillekin kahvia 
ja  m uuta pikkum ukavaa. A i
tassa ovat o lleet kunkin kylä
kunnan naiset vuorollaan ta l
kootöissä; viime vuonna noi
ta  ta lkoo tun te ja  kertyi tu h a t
kunta 148 naisen tekem änä. 
K ahviaitan yläkerta on la ite t
tu  näyttelytilaksi, siellä on 
ollut mm. koskelaisten ta ite 

lijoiden näyttelyjä, m utta vii
me kesänä m aatalousnaisten 
kokoam ia vanhoja pitsejä ja 
ensi kesäksi on suunnitteilla 
rekivaatteiden näyttely.

Erilaiset kurssit, kilpailut 
ja retkeilyt ovat alusta asti 
kuuluneet jä rjestön  toim in
taohjelm aan. O m ia kursseja 
oli viime vuonna kuudet -  
lisäksi valitut edustajat osal
listuivat eräisiin m uihinkin 
kursseihin -  , kilpailuja oli 
kahdet ja  retkeilyllä käytiin 
peräti 9 kertaa. K okouksia ja 
m uita yleisiä tilaisuuksia pi
dettiin 81 kertaa, lisänä vielä 
mm. erä itä  siivoustalkoita. 
V arsinais-Suom en piirikin 
vaati osansa, esim. 
Farm a-näyttelyn ravintolassa 
oli K oskelta töissä 7 naista 
tehden  siellä yhteensä 41 työ
päivää.

Nykyinen jäsenm äärä on 
344. A lusta asti M aatalous- 
naisten puheen joh ta jana to i
m inut Elvi H eikkilä luovutti 
v. 79 paikkansa P irkko T am 
miselle tullen itse valituksi 
varapuheenjohtajaksi. Sih
teerinä on nykyään T erttu  
Saari, rahastonhoita jana K ai
sa V älim aa joh tokunnan  m ui
na jäseninä Sirkka V ähätalo, 
Pirjo Liipola, H ellin K ärri 
(pääem äntä), E ster Penttilä 
ja  Sylvi Rasim us. Piirinaisina 
toim ivat M aila Sarja, Helvi 
K uusisto, Elisa T iensuu, Elvi 
A lhaisi, Helvi K oskinen, 
Sirkka-Liisa A likärri, Leila 
S intonen, Alli K ujala, A ila 
M utkala, Sisko V irtanen, 
Sirkka-Liisa U otila . Ritva 
V irtanen, M artta L aukka
nen, A ila U usitalo, Seija V ir
tanen , Pirkko N um m ela,

Meeri H aapasalo ja  E ija  K or
piniitty.

4H -kerho
E nnen puhuttiin  m aata

louskerhosta, nyt 4H- 
kerhosta. Yksi ja sam a kerho 
se kuitenkin on, nimi vain 
vaihdettiin v. -70. "H ark in ta , 
H arjaannus, Hyvyys ja H y
vinvointi” , niistähän nuo nel
jä hoota tulevat ja sym boli
soivat sam alla kerhon o le
m usta ja  pääm ääriä.

Aivan tarkkaan K osken 
M aatalouskerhon perustam i- 
saikaa ei tiedetä, koska tois
taiseksi ei ole löytynyt perus- 
tam ispöytäkirjaa. M uistin- 
mukaisesti sen kuitenkin a r
vellaan saaneen alkunsa v. 
1928, siis jo  vuotta ennen 
M aatalouskerholiiton perus
tam ista. A luksi se toim i M an
nerheim in Lastensuojelu lii
ton alaisena, m utta m uuttui 
sitten itsenäiseksi järjestöksi. 
T uo silloinen nimi jo  ilmai- 
seekin, e ttä  m aatalousneu
vonta ja  innostam inen m aata
louteen oli kerhotoim innan 
pääasiana; sen voi sanoa ol
leen lasten ja  nuorten  ensim 
m äinen vapaaehtoinen oppi
laitos m aanviljelijän am m at
tiin. Nykyisin - 4 H :n  aikana -  
on toim inta laajen tunut osit
tain muillekin aloille ja  e n 
nenkaikkea m onipuolistunut. 
A jan  ilmiöissä pysytään m u
kana. Entisen "norm aalin" 
kerhopalstaviljelyn rinnalle 
on nykyisin tullut biodynaa
minen viljely. Näistä luon
nonm ukaisesti kasvatetuista 
tuotteista saa hiem an p arem 
man hinnankin, kuin m uista. 
Viime vuonna biosviljelm iä 
oli Kosken kerholaisilla 17,

joista tuotantospim uksia oli 
tehty n. 6 500 kilon edestä.

Toimivia jäseniä kerhossa 
on nykyisin 146. Toimivaksi 
kerholaiseksi katso taan  sel
lainen, joka vuoden aikana 
osallistuu vähintään kolm e 
kertaa kerhon tilaisuuksiin. 
K erholaisten keski-ikä on 14 
vuotta , a laikäraja 10 vuotta 
ja yläikäraja 23 vuotta . Sen 
jälkeenkin voi o ttaa  to im in
taan osaa esim. joh tokunnan  
jäsenenä. Viime vuonna va
littu joh tokun ta  oli seuraava: 
puh. joh t. T auno Kivikallio, 
varapuh. joh t. R iitta H onka
la, jäseninä T erttu  M ikkola, 
M arkku Jalli. Juhani M äki, 
Heikki Saari. T erttu  K atte
lus, Leila Sintonen ja  H arri 
Välim aa. Toim ihenkilönä on 
m aatalouskerhoneuvoja Raili 
Pietilä.

Viime vuosina oli valta
kunnallinen M etsänvuosi, 
m inkä vuoksi Koskenkin k er
hossa järjestettiin  hukkapuun 
keräystä. Myös m etsäaiheisia 
tietovisailuja jä rjeste ttiin , se
kä ja tkettiin  m ännyntaim ien 
kasvatusta ja  koulintaa. T ä
mä kuluva vuosi on nim etty 
E lävän m aan vuodeksi, m in
kä aikana koetetaan  entistä 
enem m än kiinnittää huom io
ta  luonnon kiertokulkuun. 
Perinteinen kotieläinkasvatus 
on kerhossa yhä esillä, var
sinkin kesäporsaiden pito  on 
viime vuosina ollut suosittua. 
Toim innassa on ollut myös 
hevosharrastuskerho, joka 
tunnetusti on ty ttö jen  m ieli
nen kerho. Lisäksi on h äärit
ty viime vuosina mm. lannoi- 
tesäkkien keruussa,m alm i- 
netsinässä, m arjo jen  ja sie-

jatk. seur. sivulle
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jatkoa ed. sivulta

nien poim innassa ja m onessa 
muussakin toim innassa. 4H- 
kerhoja on ollut 4. H arm aal
la, K ankaalla, Sorvastolla ja 
Tälolassa; harrastuskerhoja 
3, kotitalouskerho, hevoshar- 
rastuskerho ja  lentopallo- 
kerho.

M aatalouslautakunta
Kosken Tl M aatalouslauta

kunnan puheenjohtajana to i
mii nykyisin Juhani H örkkö, 
sihteerinä kunnan m aatalous
sihteeri M artti T irkkonen ja 
jäseninä Pirkko Num m ela, 
Ilkka Naum i, M atti U usitupa 
ja  A ntti A ho.

M aatalouslautakunta on 
kunnallinen asiantuntijaelin, 
jonka tehtävänä on käsitellä 
yleensä kaikki m aatalouteen 
liittyvät kunnalliset asiat. Ko
kouksia pidetään kerran 
kuussa ja asioita riittää. Ju l
kaisemme otteen  lautakun
nan toim intakertom uksesta 
viime vuodelta, m istä parha i
ten selviää, m itä asioita lauta
kunta joutuu käsittelem ään. 
Samalla siitä selviävät myös 
käytetyt raham äärät.

Valtion m aatilalainat 15 
kpl yht. 1 149 000 mk. K or
kotukilainat 28 kpl yht. 
1 768 000 m k., m aatilalainat 
yht. 43 kpl 2 917 000 mk. 
Pinta-alalisä 199 tilaa 813 399 
mk. K ananm unien lisähinta 
122 tilaa 224 933 mk. Hirvi- 
vahinkokorvaukset 2 tilaa 
3 290 mk. Energia- 
avustukset 5 tilaa 45 500 mk. 
H ukkakauran torjunta- 
ainekorvaukset 2 tilaa 1 693 
mk. Käynnistystuki (starttira
hat) 4 tilaa 200 000 mk. R u
kiin viljelypalkkiot 105 tilaa 
150 200 mk. K anan tappo ra
hat (856 kanaa x  25 mk) 2 
tilaa 21 400 mk. Sian tappo 
rahat 2 tilaa 167 989 mk. 
M aidontuotannon vähentä
m issopimukset 11 tilaa 93 028 
mk. N audanlihantuotannon 
vähentäm issopim ukset 1 tila 
3 000mk. Lypsylehmistä luo- 
pum issopim ukset 15 tilaa 
180 292 mk. Luopum iseläk
keet 20 tilaa 349 985 mk. 
(M aidontuotannon vähentä
miseen, lypsylehmistä luopu
miseen, sekä luopum iseläk
keisiin saattaa olla käytetty 
paljon enem m änkin rahaa, 
näm ä ovat alkutieto jen  m u
kaan). K aikkiaan on käsitelty 
533 tilaa ja  raham äärä on 
5 171 709 mk.

"M aanviljelys on onnen
kauppaa” , sanoo vanha sa
nanparsi, ja  varm aan se huo
m ataan m aatalouslautakun- 
nassakin. Esim . edelläolevas-

sa listassa ei hyvän sadon 
vuoksi ole m itään m ainintaa 
katokorvauksista, m ikä m uu
tam ina edellisinä vuosina an
toi melko lailla tö itä , m utta 
liikatuotannon vuoksi ovat 
nyt esillä m onet tuotannon- 
vähentäm issopim ukset. "A i
kansa ku tak in” , sanoo toinen 
sananparsi.

M aataloustuottaja- 
yhdistys

Kosken Tl M aataloustuot- 
tajayhdistyskin on itse asiassa 
varsin vanha järjestö , eikä 
senkään perustam isaikaa ta r
koin tiedetä, m utta hyvän 
m atkaa sotien edelle sen juu 
ret johtavat. Sitten senkin 
osalle tuli m uutam ien vuo
sien nukahdus -  osasyynä 
varm aan sotavuodet - ,  m utta 
heti sodan jälkeen syntyi a ja
tus toim innan uudelleen- 
käynnistämisestä. A jatus 
johti tekoihin: v. 1946 p idet
tiin kokous, jossa yksimieli
sesti päätettiin , e ttä  nukah ta
nut yhdistystoim inta alo ite
taan uudelleen. Tässä ko
kouksessa toimi puheen joh
tajana M artti Jokinen ja  sih
teerinä oli A arne Saari. H e
rätetyn yhdistyksen ensim 
mäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin H ugo Siikarla.

Kosken Tl M aataloustuot- 
tajayhdistys on koskelaisten 
m aanviljelijöiden e tu järjes
tö. Sen taustavoim ana on en 
siksi M aataloustuottajain  
Varsinais-Suomen liitto, jo n 
ne M anttaalikunnan kerääm ä 
jäsenm aksukin m aksetaan, ja 
kaikkein ylim pänä M aata
loustuottajain K eskusliitto, 
eli M TK. joka on (tie tosana
kirjan m ukaan!) "m aanvilje
lijäin talouspoliittinen, m aa
taloustuottajain  taloudellisia 
ja  yhteiskunnallisia etu ja  val
vova järjestö , tavoitteina eri
tyisesti m aatalouden näkö
kohtien huom ioon o tto  hin to
ja , verotusta ja sosiaalisia ky
symyksiä koskevassa lainsää
dännössä, m aataloustuottei
den kaupan keskittäm inen ja 
tuotantosuunnan kehittäm i
nen .” Siinähän se on sanottu 
selkeästi ja  kokonaisuudes
saan.

Kosken M aataloustuo tta
jien nykyinen puheenjohtaja 
on Jaakko Välim aa, varapuh. 
joht. M irjam  Naum i ja  sih
teerinä Timo V irtanen. Jo h 
tokuntaan kuuluvat lisäksi 
Raili Toivonen, M artti R ah
konen. H annu Tiensuu, A n t
ti A ho, R eijo  Laurila, M atti 
Uusitupa ja Toivo Ollinen. 
Järjestäytym isprosentti Kos
kella on hieman yli 90 %,

jo ten  melko hyvin jä rjestäy 
tyneitä pitäjän m aanviljelijät 
ovat. Järjestö toim innan p a
him pana hankaluu tena on 
nykyisin m aatalouden ylituo
tanto, joka aiheu ttaa m uiden 
etu järjestö jen  taholta kovia 
paineita tuo tta ja jä rjestön  
suuntaan.

E tu järjestö to im innan li
säksi Kosken M aataloustuot
tajilla on virkistys- ja  op in to
toim intaa mm. retkeilyjen ja 
neuvontatilaisuuksien m er
keissä. Myös N uorten  T uo t
tajien vastaavaan toim intaan 
on annettu  avustusta.

Nuoret tuottajat
Oli vuosi 1980. Raisiossa 

kilpailtiin N uorten  T uo tta
jien m aakuntam estaruudesta 
m aatalousalan kysymyksiä si
sältävässä visailussa. K oskel
takin oli m ukana joukkue, 
johon kuuluivat Olli M äkita
lo, Esa Penttilä ja  Teuvo 
N uotila. Ja  niinhän siinä kä
vi, e ttä  m aakuntam estaruus 
m ukanaan he sieltä palasivat!

Seuraavana vuonna kilpail
tiin Turussa samoissa m er
keissä. Jälleen Kosken jo u k 
kue, johon nyt kuuluivat Olli 
M äkitalo, Jorm a Tam m inen 
ja  Toivo Ollinen nappasi 
m aakuntam estaruuden ja  kä
vi sen jälkeen edustam assa 
V arsinais-Suom en Liittoa 
N urm eksessa Suomen viiden 
eteläisen m aakunnan visai
lussa. A ivan lähellä oli voitto 
sielläkin, m utta viimeiseen 
kysymykseen Kosken jouk
kue kaatui, jolloin Elimäki 
otti voiton. M utta olihan kos
kelaisten saam a toinen tilakin 
kunniakas.

N äm ä visailut ovatkin se 
ulospäin näyttävin ja eniten 
Kosken Nuorille Tuottajille 
PR -ää antanut toim intam uo
to, joskin se on vain osa 
toim innasta. Jo heti vuoden
vaihteen jälkeen on tavalli
sesti järjeste tty  kunnallinen 
visailu, josta kolme parasta 
kilpailijaa pääsee m aakunta
tason visailuun m ukaan.

M erkillisesti Kosken N uor
ten  T uotta jien  kaari seuraa 
Kosken m uiden maatalous- 
jä rjestö jen  elonkulkua -  se
kin on peruste ttu  jo aiemm in, 
to im inut aluksi hyvin, m utta 
sitten vaipunut nukahduksen 
partaalle, kunnes herätetty  
uudelleen henkiin ja  toimii 
nyt melko vireästi. Varsinais
ta  perustam isaikaa en saanut 
tie tooni, m utta erityisen van
ha järjestö  se ei alkujaankaan 
ole. M utta, kuten sanottu , oli 
sen toim inta lähes pysähdyk
sissä 60-luvulla ja 70-luvun 
alussa. V uonna -75 oli Kos

ken M aataloustuottajayhdis- 
tys kuitenkin sitä m ieltä, että 
sen toim inta olisi saatava uu
delleen elpym ään, ja  niin yh
distyksen silloinen sihteeri 
Esko U otila organisoi neu
vottelutilaisuuden, jossa asi
aa pohdittiin  ja oltiin vahvasti 
elvyttäm isen kannalla. 10. 4. 
-75 oli sitten N uortentuvalla 
kokous, jossa uudelleen pe
rustettiin  Kosken N uorten 
Isäntien kerho, jolle myö
hem m in annettiin  nimeksi 
Kosken N uoret T uotta jat. 
K erhon taustavoim iksi tulivat 
M aataloustuo ttajat sekä 
M aam iesseura. Ensim m äi
seksi puheenjohtajaksi valit
tiin H annu Levonen, vara
puh. joht. Esko V ähätalo, 
sihteeriksi Olli M äkitalo, ra
hastonhoitajaksi E ero  K atte
lus ja joh tokunnan  muiksi 
jäseniksi H annu Vesala ja 
A rto  Suominen.

N ykyinen johtokunta: pu
heen joh ta ja  Pekka Vesala, 
varapuh. joh t. Esa Penttilä, 
sihteeri T erttu  N ikkinen, ra- 
hastonhoit. M arja Levonen, 
jäseninä T arja  R auhala ja 
Jarm o A nttila.

Toim intam uotoina ovat 
em. visailujen lisäksi erilaiset 
kurssit, neuvontilaisuudet, 
sekä retkeilyt, joissa virkis
täytymisen lisäksi on aina 
m ukana vahva op illinen 
panos.

Lom alautakunta
Kun valtakunnallinen m aa

talousyrittäjien lom atoim inta 
v. 1974 alkoi, oli täm ä to i
m inta Koskella jo  käynnissä. 
Tähän "varasläh töön” oli 
syypää Kosken M aatalous- 
tuottajayhdistys, joka jo
edellisenä vuonna oli palkan
nut lom aem äntä M irja Nieli- 
käisen hoitam aan jäsenistön
sä lom itustarpeita. Toim intaa 
joh tam aan oli valittu lomae- 
m äntäto im ikunta, joka jatkoi 
työtään vuoteen -82 asti, jo l
loin lom ittaja siirtyi kunnan 
palvelukseen ja  lomitustoi- 
m inta M aatalostuottajien  ta 
holta päättyi.

V uonna -74 siis K oskelle
kin perustettiin  kunnallinen 
lom alautakunta, jonka pu
heenjohtajaksi valittiin Kaisa 
Välim aa ja jäseniksi Sirkka 
V ähätalo, Esko U otila ja 
Kauko Ilvola. S ihteerinä to i
mi aluksi kunnan m aatalous
sihteeri M artti T irkkonen, 
kunnes lautakunnalle hankit
tiin om a puolipäivätoim inen 
sihteeri, joksi tuli O uti M ik
kola. Kuukausipalkkaiseksi 
lom ittajaksi saatiin Helga 
Koivula, joka yhäkin on ai
noana tässä virassa Koskella.
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Kosken maatalousnäyttely
M ikähän on Kosken m aatalouden kaikkein suurin  

voimannäyte?
Laajasti ajatellen varm aankin se, että metsistä, 

soista ja  niityistä on pääasiassa käsivoim in raivattu  
pitäjän viljavat peltoaukeat. Se on kuitenkin tapah
tunut vuosikym m enien, jopa vuosisatojen aikana ja  
siksi melkein kuin huom aam atta. Mutta lyhyem m äs- 
tä perspektiivistä katsoen on Kosken m aatalouden  
tähänastinen näkyvin ja  eniten huom iota herättänyt 
tapahtuma se m aatalousnäyttely, joka järjestettiin
v. 1949.

Uusia lom ittajan vakansseja 
tosin on peruste ttu , m utta 
niitä ei ole saatu täytetyiksi. 
M aatalouslom ittajistahan on 
pulaa ainakin täällä Varsi- 
nais-Suomessa.

Sijaisaputoim inta esim. 
yrittäjän äkillisen sairastum i
sen varalta alkoi -75 ja  viik
kovapaatoim inta kokeilu
luonteisena -81. Koskella on 
nykyisin vuosilom aan oikeu
te ttu ja  m aatalousyrittäjiä 
hiem an yli 400 ja  valtiolta 
tulee rahaa toim intaa varten 
yli m iljoona m arkkaa vuodes
sa. K unnan lom ittaja hoitaa 
lom ituksista vain n. 7 % , lo
put tehdään tilapäisten lomit
tajien  voimin. Näistä suurin 
osa on lom itettavan perheen
jäseniä, ja  onkin ilm ennyt, 
e ttä useissa tapauksissa lomi
tus on tehty vain paperilla, ts. 
työt on tehty kuten ennenkin 
ja lom ituspalkka o te ttu  ta 
loon karjatilin lisäyksenä. 
Täm ähän ei ole lomitustoi- 
m innan tarkoitus, ja  kun 
m uutenkaan kaikki ei ole su- 
nut suunnitelm ien m ukaan, 
on jo  lääninhallituskin kiin
nittänyt asiaan huom iota ja 
uhannut lopettaa rahoituk
sen, ellei siihen saada kor
jausta . Lom alautakunta on
kin koettanut saada paran
nusta aikaan mm. jä rjestä 
m ällä tiedotustilaisuuksia ja 
lähettäm ällä asiaa koskevia 
tiedotte ita  m aatalousyrittäjil
le. T äm änhetkisenä parhaana 
to im enpiteenä pidetään yrit
täjien  keskeisten lom arenkai- 
den m uodostam ista tietenkin 
lom alautakunnan valvomana 
ja avustam ana.

Nykyisen lom alautakun
nan jäsenistö  on tuon ensim 
mäisen lautakunnan m ukai
nen. paitsi että Sirkka Vähä- 
talon tilalla nyt on Keijo Kul- 
m anen.

Näyttelyn pää järjestä jänä 
oli Kosken M aam iesseura, 
jonka joh tokunnasta koko 
ajatuskin oli lähtöisin. Ensin 
näyttely oli tarkoitus pitää v. 
1950, jolloin seura olisi ollut 
50-vuotias, m utta eräiden yh
teensattum ien takia se olikin 
pidettävä vuotta aikaisem 
min. A ikaa ei siis ollut tuh la t
tavaksi, oli pistettävä hihat 
heilumaan ja ryhdyttävä ke
rääm ään toim ihenkilöitä ja 
-kuntia asian eteenpäin  vie
miseksi.

Näyttelyn päätoim ikun- 
taan valittiin seuraavat henki
löt: puheenjohtajaksi M artti 
V irtanen, varapuheenjohta
jaksi Hugo Siikarla, sih tee
riksi Emil H eikkilä, jäseniksi 
Saima U otila, Toini Laine, 
Sylvi Posti, Inga Selänne, 
Erkki N orm aja, M artti Jok i
nen, Albin M äkelä, Kai T uo
mola, Torsten Nyberg, Lauri 
Ahola, M artti M ikkola, A ar
ne Miller ja Väinö Selimaa.

Näyttelyn työvaliokuntaan 
valittiin puheenjohtajaksi 
M artti Jokinen, sihteeriksi 
Emil Heikkilä ja  jäseniksi 
A arne M iller, Frans M ikko
la, Viljo K ujala, Laina Koi
vunen, Elvi H eikkilä, A arne 
Saari ja U uno Simola, sekä 
Varsinais-Suomen M aanvil
jelysseurasta asiantuntijaksi 
agr. Jorm a Pärkö.

Näyttelyn pääsihteeriksi 
tuli agrologi Emil H eikkilä, 
joka kantoi suurim m an hel
teen koko touhusta. Hän oli 
silloin M aanviljelysseuran 
konsulenttina, m utta koske
laiset lainasivat hänet tuoksi 
kesäksi itselleen. -  Maanvil- 
jeysseura oli siitä hiem an har
missaan, kun m enettivät 
työntekijänsä Kosken M aa
miesseuralle koko kesäksi. Ja 
melkein koko kesä siinä m e
nikin, ei paljon m uuta ehtinyt 
tekem ään, muisteli Eemil 
Heikkilä, kun häntä haastat- 
telin hiem an ennen hänen 
kuolem aansa.

Aluksi aikoi Kosken M aa
m iesseura vastata yksinään 
näyttelyn järjestäm isestä , 
m utta kun asiaa pohdittiin, 
päätettiin ottaa m ukaan myös 
muut Kosken m aataloudelli
set jä rjestö t. Emil Heikkilä 
lähetti kaikille näille kirjeen, 
jossa tiedusteltiin, haluaisi
vatko he osallistua näyttelyyn 
jollakin prosenttim äärällä. 
Osallistum iseen sisältyisi riski 
mahdollisten tappioiden 
maksam isesta, m utta myös

mahdollinen voitto-osuus 
tuon osallistum isprosentin 
m ukaan. M onet pitivät näyt
telyä uhkayrityksenä, eivätkä 
lähteneet m ukaan, m utta 
rohkeitakin löytyi. O sallistu
mis % m uodostui seuraavak- 
si: Kosken Tl (Satopään) 
Pienviljelijäinyhdistys 4 % , 
Palojoen -  Sorvaston M aa
miesseuran nuoriso-osasto 
4 % , Patakosken nuoriso- 
osasto 4 % , Tapalan nuori
so-osasto 4 % , Hevoskasva- 
tusyhdistys 10 % ja  M aata
lousnaiset 24 %, eli yhteensä 
50 % , jo ten  M aam iesseuran 
osuudeksi jäi toinen puoli.

Näyttely jaettiin  seitse
mään osastoon, jo ita  olivat 1. 
Maanviljelys. 2. M aatalous
koneet ja  -kalusteet. 3. N au
takarja  (jaettiin  Ay- ja  Suo
men karjan osastoihin). 4. 
Hevoset. 5. K otitalous (m u
kana naisten ja  m iesten käsi
työt). 6. Puutarhaosasto  ja 
M aatalouskerho. 7. M etsäo
sasto. Kullekin osastolle va
littiin om a osastotoim ikun- 
tansa, keskim äärin 6 jäsentä 
kussakin. Lisäksi valittiin 
eräiden erikoisalojen toim i
kuntia, kuten järjestys-, 
kanslia-, mainos-, ravintola-, 
ohjelm a-, m ajoitus- ja koris- 
telutoim ikunnat, lisäksi vielä 
järjestysm iehet, yövartiointi- 
miehistö sekä lipunm yyjät eri 
tilaisuuksiin. K aikkiaan yli 
150 henkilöä oli m ukana jär- 
jestelytehtävissä, jo ten  m el
koinen organisaatio se oli.

jatk. seur. sivulle

Maatalousnäyttelyn aikoihin Koskella oli vielä paljon hevosia. Hevosesittely keräsi runsaan 
katselijajoukon urheilukentän laidalle.
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N äyttelypaikaksi valittiin 
N uortentuvan ym päristö, 
m utta kun sitten todettiin  
paikan tulevan ahtaaksi, niin 
aluetta laajennettiin  sijo itta
malla mm. koneosasto H ä
m eentien toiselle puolelle 
Nummilan pellolle, suunnil
leen niille kohdin, missä nyt 
on W itkan tontti. Palkintojen 
suhteen ajateltiin  aluksi, että 
eri laitokset ja  liikkeet lah
joittaisivat niitä, m utta täm ä 
toive ei kuitenkaan to teu tu 
nut. Silloin varattiin  palk in to
ja  varten n. 80 000 mk (senai
kaista rahaa) ja kartanom is- 
ta ja  Nyberg, joh ta ja  M iller ja 
agrol. Heikkilä kiersivät liik
keissä jopa kaupungeissakin 
näitä palk in to ja ostam assa. 
Niitä varattiin kaikkiaan n. 
180 kpl.

Varsinaiset 
näyttelypäivät

N äyttelypäivät olivat 
lauantai ja  sunnuntai 16. ja 
17. heinäkuuta. Sää oli m o
lem pina päivinä mainio; mi
tään  sateen uhkaa ei ollut, 
m utta taivaalla hiem an pou- 
tapilveä, niin ettei aurinko 
p oro ttanu t liian kuum asti. 
Päätoim ikunnassa oli hark it
tu  sadevakuutuksen ottam is
ta  näyttelypäiviksi, m utta sii
tä  oli kuitenkin luovuttu 
m aksun kalleuden takia. Kun 
sää oli kaunis, tuli sekin sääs
tö  tulon puolelle.

L auantaina aukenivat 
näyttelyn portit klo 11, jo l
loin yleisö saattoi tutustua 
kone- ja  eläinosastoihin. Sa
m aan aikaan alkoivat karta 
non pellolla trak torien  työ- 
näytökset. Juuri näihin aikoi
hin olivat Ferguson ja Ford -  
ne p ienet harm aat herhiläiset 
-  a lo ittaneet valloituksensa 
Suom essakin ja suorastaan 
kiistelivät suosiosta. Ilmeises
ti kuitenkin ” Fergu” silloin 
suurem m an suosion sai; sille 
oli tuo te ttu  esittelijäkin suo
raan Englannista, ja  se mies 
tosiaan osasi o ttaa  esille trak 
toristaan  kaikki sen parhaat 
puolet. Tietysti m uitakin 
trak to re ja  katseltiin, m utta 
kyllä Fergusonin ympärillä 
suurin katselijajoukko pyö
riskeli. Emil Heikkilä kertoi, 
e ttä  traktoriesittelijöille oli 
tullut näytöspaikoista riitaa
kin, jonka osastotoim ikunta 
kuitenkin oli saanut selvi
tettyä.

Käsitöitä oli asetettu  näy t
teille Talolan koululle, missä 
halukkaat voivat käydä niitä 
katsom assa; taisipa jotain 
näyttelyä olla N uortentuval-

lakin. R avintolapisteitä oli 
useissakin paikoissa ja  N uor
tentuvan takana porisi armei- 
jam allinen soppakanuuna, 
jolla keitettiin  hernesoppaa 
nälkäisten näyttelyvieraiden 
vatsantäytteeksi. Oli viihde
teollisuuskin tilaisuuden huo
m ioinut, ainakin eräs tivoli 
surm anajajineen m etelöi ny
kyisen huoltoasem an tontilla.

Sunnuntai aloitettiin kotie- 
läinnäyttelyllä kentällä klo 9. 
Näytteillä olivat seuraavat 
eläim et: A y-sonneja 8 kpl. 
A y-lehm iä 19 kpl, Suomen 
karjan  sonneja 7 ja  Suomen 
karjan lehm iä 22 kpl. H evo
sia oli kaikkiaan 27, niistä 
oriita 2, tam m oja 10 ja  varso
ja  15 kpl. Sikoja oli 9, niistä 
em akkoja 6 ja  karju ja  3, li
säksi pikkuporsaita em akko
jen m ukana sekä m uutam a 
lihotusporsas. Lam paita ei ol
lut K oskelta löytynyt yhtään 
-  ei ainakaan näyttelyyn - ,  
m utta Som erolta oli tuotu 
pässi ja  neljä uuhta, m uuta
milla m ukana karitsojakin.

Seuraavaksi pidettiin Kos
ken kirkossa jum alanpalve
lus. jossa saarnasi khra Erkki 
N orm aja. Klo 12.30 alkoi 
kentällä päiväjuhla, jonka 
ohjelm a oli seuraava: Torvi- 
soittoa K aarinan VPK-n soit
tokunta , m aakuntalaulu to r
vien säestyksellä, tervehdys- 
puhe Emil H eikkilä, lausun
taa V eikka R autom a, juh la
puhe m aanviljelysneuvos E i
nari K arvetti, kuorolaulua 
Kosken Tl M ieslaulajat, 
m uistom italien jako  maist. 
A . Väylä, yhteislauluna Oi 
kallis Suom enm aa torvien 
säestyksellä. Päiväjuhlan jä l
keen jatkui eläinten ja konei
den esittely, kunnes klo 18 
mv. M artti V irtanen lausui 
lopettajaissanat ja  lopuksi 
laulettiin M aam m elaulu. 
V arsinainen näyttely oli ohi.

Juhlin ta kuitenkin ja tkui, 
sillä illalla pidettiin N uorten- 
tuvassa iltam at, jossa jälleen 
soitteli K aarinan VPK-n soit
tokun ta , tervehdyspuheen pi
ti Frans M ikkola, laulajatar 
A nna K arrakoski lauloi ja  ja 
lausuntaa esitti H ilkka Järvi
nen. Puheen piti agr. V iljo 
Pilppula, viulusooloja esitti 
A . K ostiainen Y rjö M äntylän 
säestyksellä ja nuorisoseuran 
tanhujoukkue tanhusi. Lo
puksi oli tanssia. Sam aan ai
kaan tanssittiin myös Liipo
lan järvellä M N L;n lavalla 
sekä V ähäsorvaston Kuusis
ton makasiinissa, jo ten  var
masti jokainen halukas pääsi 
pyörähtelem ään.

M ainittakoon pääsylippu
jen  hinnoista, e ttä  yleinen

lippu m aatalousnäyttelyyn 
m aksoi lauantaina 50 mk ja 
sunnuntaina 100 mk (van
hoissa m arkoissa). Sunnun- 
tai-illan iltamiin pääsi 50 m ar
kalla, Liipolanjärven tanssei
hin 80 m arkalla ja Kuusiston 
makasiiniin 60 m arkalla.

Näyttelyn  
jälkeen

N äyttely oli m enestys joka 
tavalla. Kun sää oli kaunis, 
tuli yleisöä paljon; sen m äärä 
yllätti järjestä jä tk in . N äytte
lyssä laskettiin olleen kaikki
aan n. 15 000 kävijää, ilm ei
sesti suurin väkim äärä, mitä 
Koskella koskaan on ollut 
koolla. Ja  kun yleisöä oli 
paljon, oli rahallinen tuloskin 
hyvä. Puhdasta tuloa kertyi 
1 100 227 mk. m ikä sitten 
jaettiin  m ukana olleille jä r 
jestöille osallistum isprosentin 
m ukaan. E räät pienem m än 
osuuden saaneet eivät ku iten
kaan tah toneet tyytyä osuu
teensa, ja  jaolle pyrki niitä
kin, jo tka eivät alussa uskal
taneet tulla m ukaan. M utta 
kun ennen näyttelyä oli tehty 
kirjalliset sopim ukset osuuk
sista piti pää jä rjestä jä  ehdo t
tom asti niistä kiinni ja  toisten 
oli tyydyttävä siihen, mitä 
sopim ukset lupasivat.

Kosken kartanossa p ide t
tiin 18. 10. kahvitilaisuus, 
jossa näyttelyn sihteerille 
Emil H eikkilälle ja  rouva E l
vi H eikkilälle annettiin  yhtei
sesti hopeainen pokaali tu n 
nustuksensa hyvästä työstä, 
sekä sihteerin palkkiona
30 000 mk.

Näyttelyssä saatu jen  pal
kintojen jakotilaisuus p ide t
tiin N uortentuvalla 13. 11. 
Palkintojen jaon toim ittivat 
U rho Kittilä ja Emil H eikkilä

osastotoim ikuntien puheen 
joh ta jien  avustam ana. P u
heen piti kons. V. P aanajär- 
vi, lisäksi oli m ieskuorolau
lua, pari yhteislaulua sekä 
kahvitarjoilu. Niin oli Kos
ken m aatalousnäyttely  kaikil
ta  osiltaan siirtynyt histo
riaan.

T oistuuko..?
Tuli m ieleen, vieläkö K os

ken M aam iesseura uskaltau
tuisi vetäm ään niin suurta yri
tystä, kuin m aatalousnäytte
lyn järjestäm inen on. T iedus
teluuni seuran nykyinen pu 
heen joh ta ja  Juhani H örkkö 
vastasi näin: -  Enpä tiedä, ei 
ole seurassa koskaan ollut 
puhetta  uuden m aatalous- 
näyttelyn järjestäm isestä , ja 
luulen, ettei sellaisen jä rjes
täm inen enää kannattaisi- 
kaan. A ika on nyt to inen, 
kuin silloin. Silloin ihm isten 
liikkuvuus oli vielä paljon vä
häisem pää; nyt m ennään 
vaikka kauem m aksikin noi
hin isoihin näyttelyihin. Ja 
nykyisin on koneliikkeillä yh
täm ittaa omia kone-esittely- 
jään . niin ettei uusien konei
den tutkim inen enää sillä ta 
valla kiinnosta. O lihan Kos
ken ensim m äisessä K ohauk- 
sessakin m ukana myös maa- 
talouskoneosasto, m utta ei se 
tietääkseni kovin suurta huo
miota saanut. E ttä  tuskin 
näillä näkym illä toista m aata
lousnäyttelyä tänne jä rje s te 
tään.

V aikuttaa siis siltä, e ttä  v:n 
1949 m aatalousnäyttely  jää  
Koskella ainutkertaiseksi ta 
pahtum aksi. O lkaam m e kui
tenkin kiitollisia heille, jo tka 
silloin rohkenivat lähteä tu o 
hon isoon yritykseen.

*  *  *

Näyttelyn koneosasto kiinnosti tietysti eniten miesväkeä. 
Puimureita ei vielä ollut, mutta itsesitojat juuri tekivät tuloaan.


