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Alunperin  joulunajan 
tapahtum issa oli hy
vin voimakkaasti 

esillä ilo ja rauha. Ilo Jum a
lan syntymisestä tähän m aa
ilmaan. Jo Jou lun  H erran 
tienraivaajan, Johannes Kas
tajan syntymästä ilm oittanut 
enkeli sanoi: "Minä o len  lä
hetetty julistam aan sinulle 
täm än ilosanom an” (Lk 
1:19). Ja profeetta  Jesaja ju
listaa: "Minä iloitsen suu 
resti Herrassa, m inun  sielu
ni riem uitsee m inun  Jum a
lassani...” (Jes 61:10). -  Ilo 
oli m onesti hyvinkin vai- 
keittein  aikojen ja ahdista
vien tilanteinen keskellä. 
Sillä oli selvä tietoisuus 
ilon lähteestä.

Me pyrim m e tuottam aan 
to isillem m e jouluiloa. Mut
ta am m ennam m eko vielä 
oikeasta lähteestä? Eikö ad

venttihan  paine joulun u l
konaisille, kaupallisille val
m istelu ineen, lahjoineen 
väsytä usein  vuosi vuodelta 
enem m än? Liian m onille 
jouluviikot ovat tu lleet ras
kaaksi taakaksi. O n vaati
m uksia ja odotuksia, joihin 
on  vastattava ja jotka on  täy
tettävä, ja jotka eivät enää 
jätä aikaa Jou lun  H erran  tu 
lolle.

Hyvin raskaan painon  al
la olivat no in  2500 vuotta 
sitten myös ne ihm iset, joil
le Jesaja julisti iloa ja rie 
m ua Jumalassa. Vain hyvin 
harvat olivat palanneet pak- 
kosiirtolaisuudesta. Palan
neilla oli suuri a ineellinen 
hätä. Arkipäivän eläm ä vaa
ti hyvin paljon voimia. Ei 
ollut enää aikaa eikä voim ia 
m ihinkään m uuhun. Tämä 
on  usein  m eille tuttua: arki

päivä tem paa m ukaansa jät
tämättä juurikaan m ahdolli
suuksia todellisen, kestävän 
ilon ja rauhan kokem iseen.

Tuttua profeetan  sanaa 
lienee lainannut myös Ma
ria, Jeesuksen  äiti, vierailul
laan Elisabetin luona: "Mi
nun  sieluni suuresti ylistää 
Herraa, ja m inun  henkeni 
riem uitsee Jum alasta, Va
pahtajastani;...” (LK
1:46-47). -  Me saam m e ja 
m eidän tulee, kaikissa elä
m än ahdistavissakin tilan
teissa, kääntyä elävän, Kaik
kivaltiaan Jum alan p uo leen  
ja rakentaa hän en  varaansa. 
Joka näin toim ii, hän saa 
kokea iloa ja voimaa, joka 
täyttää koko maailman. 
Meillä on  tähän täysi syy, 
sillä sam oin on  myös m eil
le julistettu sanom a m aail
m an Pelastajasta, Vapahta

jasta. Siinä on  joulun rau
ha, siinä on  ilon lähde.

Siellä m issä Jum alan rau
ha ja ilo saa raivata tietään, 
siellä seuraa myös rakkaus 
näitten jäljessä. Siellä m e 
m yös jälleen huom aam m e 
kynttilän valon, opim m e 
näkem ään lähim m äisen ja 
katsom aan arkipäivän kii- 
vastem poisesta rytmistä Ju 
m alan pelastavaan to im in
taan jouluna. Jum ala haluaa 
tehdä kaikki ihm iset iloisik
si ja tuoda heille  todellisen  
joulurauhan. M eidän tarvit
see vain avata sydäm em m e 
Jum alan ilolle. -  Ja niin 
Jeesus Kristus, m aailm an 
Vapahtaja voi tulla m eidän
kin eläm ääm m e ja jou
luum m e.

Antti Saarela
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Yli-Urmas -  hävinnyt 
mahtitalo

#  Jos koskelaisilta kysyttäisiin, missä on 
Urmaanoja, niin varmaan lähes kaikki 
sijoittaisivat sen Sorvastolle. Siellähän se  
onkin, noin neljän kilometrin mittainen 
pikku puro, saa alkunsa pelto-ojana 
Sorronkulman liepeiltä, alittaa 10-tien 
Annalan luona, Ypäjän tien Holstin mökin 
kohdalla, virtaa halki Urmaankulman ja 
laskee Uusi-Mäkilän taitse Paimionjokeen. 
Puro on nykyisin melko vähävetinen, mutta 
ilmeisesti siinä on aiemmin ollut enemmän 
virtaamaa, koska sen varrella kerrotaan 
olleen jonkin vesivoimalla käyneen 
laitoksenkin, pikku myllyn tai 
sahantapaisen. Puron laidalla oli aikoinaan 
myös Yli-Urmaan talo, tämän tarinan 
varsinainen kohde -  talo, jonka kohtalona 
oli elää väkevästi oma aikansa ja sitten 
hävitä elämän monenkirjavissa kiemuroissa.

Aikoinaan yksi 
Urmas
V anhojen asiakirjojen m u
kaan oli Sorvaston kahdek
san kantatilan joukossa 
vuoteen  1875 vain yksi Ur
inaan talo. Se oli varsin 
vanha ja ilm eisesti saanut 
alkunsa ja n im ensä siten, 
että seudu lle  oli tu llu t joku 
U rm as-nim inen m ies, joka 
siihen oli pystyttänyt talon
sa ja talo sitten saanut isän
tänsä m ukaan nim en, kuten 
m onasti ennenvanhaan ta
pahtui. Talon koko oli p u o 
li manttaalia, hehtaareissa 
n. 700 ha.

Viime vuosisadan p u o 
lenvälin aikoihin talon 
omistivat Heikki Heikinpoi- 
ka Urmas ja hänen vaim on
sa Heta Heikintytär. H eidän 
ainoa lapsensa -  ainakin ai
noa aikuisikään elänyt -  oli 
1849 syntynyt tytär Justiina, 
joka 20-vuotiaana avioitui 
Karmaisten Nokan talosta 
kotoisin o lleen  Ju h o  Juhon- 
pojan kanssa. Juho  oli syn
tynyt v. 1843, ja hänestä siis

tuli U rm aan talon seuraava 
isäntä. Justiina-em äntä oli 
kuitenkin sairaalloinen ja 
hän kuolikin lapsettom ana

pian avioitum isensa jäl
keen.

Edellä jo viitattiin vuosi
lukuun 1875. Silloin Ur

m aan talo jaettiin kolm een 
osaan: siitä tulivat Yli-Ur
mas, Väli-Urmas ja Ali-Ur- 
mas. Käytössäni olleista asi
akirjoista ei selvinnyt, ketkä 
saivat Väli- ja Ali-Urmaan, 
m utta se ei olekaan o lee l
lista täm än tarinan puitte is
sa. Yli-Urmaan omistajaksi 
kuitenkin tuli edelläm ainit
tu leskim ies Ju h o  Juhon- 
poika, joka sitten otti suku- 
n im ekseenkin  Yli-Urmaan. 
H änen tilansa oli kooltaan 
n. 230 ha, josta isoin osa 
oli metsää.

Ilm eisesti Juholla  oli u u 
si em äntä katsottuna jo sil
loin kun Urm aan talo jaet
tiin, sillä seuraavana vuon
na -  siis 1876 -  hän  avioitui 
toistam iseen. U uden em än
nän nim i oli Eufemia Ma- 
tintytär ja hän oli m iestään 
peräti 15 v. nuorem pi. Pit
käikäiseksi ei hänkään elä
nyt, vaan kuoli 31-vuotiaana 
1889. Hän ennätti kuiten
kin olla Ju h o  Yli-Urmaan 
kanssa aviossa 13 vuotta, ja 
heille  syntyi 1884 tytär Lah

Noiden pienten puiden kohdalla Yli-Urmaan asuinrakennus aikoinaan oli. Heti niiden 
takana on urmaanojan uoma, metsän laidassa Ali-Kärrin talo, jonka maihin Yli-Urmas 
liitettiin.
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Vielä pystyssä olevasta Yli-urmaan talli- ja 
varastorakennuksesta saa hyvän käsityksen talon 
rakennusten massiivisuudesta.

ja Aleksandra, joka siis oli 
vasta 5-vuotias äitinsä kuol
lessa.

Tarkoin ei myöskään sel
vinnyt, m illoin Yli-Urmaan 
talo m uutettiin  sille paikal
le, m issä se viimeksi oli 
-  siihen Urm aanojan p ar
taalle. Silloin U rm aan talon 
jakam isen aikoihin se ei 
kuitenkaan tapahtunut; il
m eisesti silloin Väli- ja Ali- 
Urm aille rakennettiin  ne 
asuintalot, jotka vieläkin 
ovat jäljellä ja en tinen  Ur
m as jatkoi olem assaoloaan 
Yli-Urmaana. Talot olivat 
kaikki yhdessä rykelmässä 
siinä Sorvaston Urmaankul- 
m an kylätaajamassa. Joke
lan m am m a, eli H ulda Koi
vunen  aikoinaan haastatte
lussa kerto i näin:

”Kyl se Yli-Urmas oli siin 
kans, mut se muutettiin sit 
sinne pellol. Se oli jossain 
siin Väli-Urmaan ja  Ali-Ur- 
maan välis, mää muistan 
et siin oli simmoset ovetkin, 
kun meijän halkovajan 
ovet, simmoset pariovet siin 
eteises. ”

H ulda Koivunen tuli Mel- 
lilästä Koskelle 7-vuotiaana 
1894, joten ainakin niihin 
aikoihin Yli-Urmaan talo oli 
alkuperäisellä paikallaan. 
Ilm eisesti talonpaikan 
m uutos tapahtui vuosisa
dan  vaihteen tienoilla, kun 
isäntä oli jälleen leskimie- 
henä ja tytär Lahja nuori 
neitonen.

Uljas uudistalo
Lieneekö ollut niin, että Ju 
h o  Yli-Urmas oli kyllästynyt 
niihin ahtaisiin talonpaik
koihin siinä kylätaajamassa, 
koska uudelle  paikalle ra
kennettiin  erittäin  avarasti. 
Piha oli laaja; aukeaa tilaa 
sen  keskellä n. 70 m etriä  
joka suuntaan. Pihan etelä- 
laidalla lähinnä Urm aanojaa 
oli kom ea asuinrakennus, 
pohjapinta-alaltaan 3 0 x 1 3

m, sitä vastapäätä p ihan 
pohjoislaidalla kohosi talli- 
ja aittarakennus -  tai onhan 
se siellä pystyssä vieläkin. 
Sekin o n  varsin suuri, 
4 0 x 1 2  m. Pihan länsilaidal
la oli valtava kivinavetta jota 
sen  aikoinaan nähneet ovat 
valmiita sanom aan todelli
seksi kivirakennustaidon 
m estarinäytteeksi. Sen poh- 
japinta-ala oli 40X 17 m. 
Pohjoispäässä vielä lisänä

15 m etriä  pitkä vinttisilta, 
sekin kivistä taitavasti kii
laamalla kokoonpantu , al
laan tilava kellari. Taimi
Urmas kerto i Yli-Urmaan 
navetasta ja asu inrakennuk
sesta seuraavaa:

”Mamma (Ida Urmas) 
aikanas puhu, et kun sitä 
kivinavettaa tehtiin -  piti 
sen olla suuri! Mamma sa
no et jostain Kankaalt taik
ka mistä saakka härjil ve- 
rettiin ne kivet. Se kivina
vetta sit myähemmin hajo
tettiin ja  kivet viätiin sinne 
Santion sillan perustuksiks.
Kyl se Yli-Urmas oli suuri 
ja  rikas talo, oli toistakym- 
ment huanet asuinraken- 
nukseskin, ja  siäl oli sen 
aikaseks simmonenkin har
vinaisuus, kun oli vintilkin 
lautanen lattia, kun taval- 
lisest oli vaan jottain fyllii, 
se oli niinkun salin lattiaa.
Ja mää muistan, kun lap
sena siäl aina juostiin, ja  
siäl oli suuri kopallinen 
tommottii pellavii, oikeen 
häkylöityi ihoi, niit kiiltävii. 
Muijat niit siihen maail
man aikaan kehräs ja  sem- 
monen Töykkälän Manta 
kuto sit jatkuvast kankai, 
se kuto melkeen kaikki Yli- 
Urmaan kankaat.”

Taimi Urmas m ainitsee, 
että tilalla oli to inenkin  
asuinrakennus, ilm eisesti 
p ihan  itälaidalla, vaikka sii- ►

Kivenlohkareista kiilausmenetelmällä tehty navetan  
vinttisilta on vuosikymmenien ajat kestänyt paikallaan.



4 KOSKELAINEN

tä ei o le  enää m itään jälkiä 
näkyvissä. Nähtävästi siinä 
asui palkollisia, ainakin jos
sain rakennuksessa oli ren- 
kitupa, koska Taimi Urmas 
sanoo kertoessaan Sorvas- 
ton  voim isteluseurasta:

’ Yli-Urmaan renkituvas 
ne harjotteli ja  tyäväenta- 
lol ne sit esiintys. Se oli sit 
suurenmoist se poikain 
voimistelu -  Valkoset puvut 
ja  siniset vyät oli. ”

Pihapiirissä oli ilm eisesti 
vielä joitakin rakennuksia, 
aittoja, saunakin tietysti. Ul
kopuolella  pihapiirin  oli 
-  ja on  yhäkin -  talon pui- 
m aliiteri, mahtavan suuri 
sekin. Varmaan aikaisem 
m in oli riihikin, olihan sil
loin ta lonm uuton  aikoihin 
riihen tappo  lähes ainoa 
puintitapa.

Suureksi ja kom eaksi siis 
Yli-Urmaan uudistalo  ra
kennettiin , vaikka p e rh e  
olikin senaikaiseksi pieni, 
vain kaksihenkinen. Mutta 
eivät he  tietenkään siellä 
kahdestaan asuneet, pitihän 
suuressa talossa olla työvä
keäkin m elkoinen  joukko, 
joten varm aan vilskettä riitti 
talon suurella pihamaalla.

Talon loppuvaiheet
Kuten jo on  todettu , oli Yli- 
Urmas suuri ja rikas talo, 
pello t olivat hyviä ja kaikki 
yhdessä lohkossa -  sellai
sen  talon olisi viimeksi 
luullu t häviävän. Yli-Ur- 
m aan kohtaloksi koitui se, 
että Juho  Yli-Urmaalla ei o l
lut m uita lapsia kuin Lahja- 
tvtär. Tietysti yksikin peril

linen olisi voinut taata ta
lonp idon  jatkuvuuden, 
m utta tässä tapauksessa kä
vi niin, että tytär rakastui 
H um ppilasta kotoisin o le 
vaan rusthollarin  poikaan 
Ju h o  Knuutilaan, jonka 
kanssa hänet vihittiin avi
oliittoon keväällä 1906. 
Lahja Yli-Urmas oli silloin 
22-vuotias ja Juho  Knuutila 
29.

O n kerrottu , että Juho  
Yli-Urmaalle Ju h o  eli H an
nes Knuutila ei o llu t aivan 
m ielu inen  vävy. O lisiko 
hän aavistellut, m itä tulossa 
oli, sillä Knuutilalla oli 
myös H um ppilassa perittä
vänä kotitilansa, Knuutilan 
rustholli. Tosin se tilana ei 
o llu t Yli-Urmaan veroinen, 
oli p ienem pi ja pello t u se
assa lohkossa, m utta tietysti 
H annes tunsi vetoa myös 
kotinsa suuntaan. Hän tuli 
kuitenkin  Koskelle ja toi 
m ukanaan Yli-Urmaalle työ- 
m ieheksi Frans Jokelan, jo
ka sitten jäikin loppuiäk
seen Koskelle, kun löysi 
täältä em ännän  ja hankki 
Sorvaston m etsäkulm alta 
talon. Mutta H annes K nuu
tilasta ei pitkäaikaista kos
kelaista tullut, sillä k irkon
kirjojen m ukaan hän  ja vai
m onsa Lahja m uuttivat kir
joille H um ppilaan jo sen 
sam an vuoden  1906 heinä
kuussa, kun heidät keväällä 
oli vihitty.

H aastatteluissa on  kui
tenkin selvinnyt, että vielä 
silloin eivät Knuutilat 
m uuttaneet H um ppilaan 
asum aan, vaan kirjojen

m uutosta huolim atta olivat 
Koskella m uutam an vuo
den  ajan. Tarkkaa m uutto- 
aikaa ei enää saatu selville. 
Joka tapauksessa tuon  vuo
den  1906 joulukuussa Juho  
Yli-Urmas luovutti talonsa 
hallinnan tyttärelleen ja tä
m än m iehelle  24 000 m ar
kan kauppahinnasta. Saat
taa hyvinkin olla, että 
Knuutilat asuivat Koskella 
Juho  Yli-Urmaan kuo le
m aan asti, m ikä tapahtui 
8 .3 1 9 1 1 . Hän oli kuolles
saan 68-vuotias.

Seuraavana vuonna 
Knuutilat ilmoittivat myy
vänsä Yli-Urmaan talon. 
Kosken kuntakin innostui 
asiasta ja sitä varten p e ru s
tettiin tilannostokom itea, 
jonka jäseniksi tulivat Mag
nus G rönfors, F redrik Salo- 
nen-Mäki ja Heikki Heikki
lä. Komitea tekikin teh tä
vänsä ja Yli-Urmaan talo 
siirtyi kunnan om istukseen 
11.9 .1912 tehdyllä kaup-

Jo hieman ruohon ja 
pensaiden peittoon jäänyt 
navetan kivijalka on toista 
metriä leveä. Seinässä oli 
rinnakkain kaksi 
kivilohkaretta ja niiden 
välissä ilmarako.

pakirjalla. Hinta oli nyt 
95 000 mk, siitä irtaim iston 
osuutta 15 000 mk.

O m istajanvaihdoksen jäl
keenkään ei tilan peltoja 
heitetty om an onnensa n o 
jaan. Kunta palkkasi Iisakki 
R uohosen huolehtim aan ti
lan maanviljelyksestä. Hä
n en  ja p erh een sä  lisäksi ei 
tilalla ollut m uita vakinaisia 
työntekijöitä, m utta tilapäi
sesti m onet sorvastolaiset 
siellä kävivät päivätöissä. 
Lehmiä ei enää pidetty, jo
ten  se mahtava kivinavetta 
oli tyhjillään. Kun sitten 
Santion siltaa 1924 ruvettiin 
rakentam aan, keksittiin, et
tä siitä saadaankin kivet sil
lan perustukseen  paljon 
helpom m alla kuin kalliosta 
louhim alla. Niin tuo  vajaat 
30 vuotta pystyssä o llu t ki- 
v irakennustaidon näyte siir
tyi sillan alle Paim ionjoen 
rantatöyräille.

K nuutiloiden m uutettua 
H um ppilaan jäi myöskin se

Tässä entinen Yli-urmaan 
asuinrakennus siirrettynä 
Someron Vilukselan 
Särkkiin. Tosin se nykyään 
on hieman matalampi ja 
lyhyempi kuin silloin 
Sorvastolla ollessaan.

o* • h
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►
tilava asuinrakennus tyhjil
leen. Aivan ilm an käyttöä 
se ei kuitenkaan ollut, siel
lä mm. pidettiin  m onen  
vuoden  aikana Sorvaston 
lapsille alakoulua. Siellä 
asui myös eräitä perheitä  
vuokralla, niin  ettei m itään 
autiotalon tuntua siihen ei 
tullut.

Talonostoa seuranneena 
vuonna -  siis 1913 -  kunta 
otti h iem an ostorahoja ta
kaisin, kun  Yli-Urmaasta 
myytiin ja ero itettiin  neljä 
pientilaa, Takamaa, Kotiran
ta, Haarnoja ja Vanhala, se 
kä vuokrattiin seppä Joose 
Mäntyselle Mäntylän p ikku
tila. M yöhem m in, eli 1929 
myytiin vielä tontti Yrjö ja 
Tekla Vesalalle.

Kunta hallitsi Yli-Urmaan 
taloa 26 vuotta. 1938, siis 
hiem an en n en  talvisotaa ti
lan osti mv. Emil Kärri ja 
näin Yli-Urmas tuli liitetyksi 
Sorvaston Ali-Kärrin yhtey
teen. Samalla kertaa kun
nan, palkkaam ana tilaa ho i
tanut Iisakki R uohonen sai 
tilasta yhden  hehtaarin  suu
ru isen  asuntotontin.

Sotien jälkeen v. 1946 
sattui Som eron  Vilukselassa 
iso tulipalo, jolloin Särkin 
tilan päärakennus tuhoutu i 
perustuksiaan m yöten. Ta
lon om isti silloin Sorvaston 
Ali-Kärrin poika Eero Kärri, 
ja nyt tehtiin  niin, että Yli- 
U rm aan tyhjillään ollut 
asuinrakennus siirrettiin  ki- 
vijalkoineen päivineen pa
laneen talon tilalle Särk
kiin. Siellä se on  pystyssä 
tänä päivänäkin, tosin se on 
h iem an p ienennetty  alku
peräisestä Yli-Urmaan 
asuinrakennuksesta. Nykyi
sin sen om istaa Eero Karrin 
poika Heikki Kärri.

Käynti talonpaikalla
O lin aiem m in m onasti sor- 
vastolaisten kanssa keskus
tellessani kuullu t Yli-Ur- 
m aan nim en, m utta en  o l
lut päässyt selville, m issä 
tuo  talo oli, tai oliko sitä 
enää missään. Lopulta tie
dustelin  asiaa Sorvaston Po- 
rinm äessä asuvalta Toivo 
Rinteeltä, joka sitten selvitti 
asian ja vei m inut talonpai
kallekin. Sieltähän se sitten 
löytyi -  10-tien ja Urm aano- 
jan väliseltä kannakselta.

Ei voi sanoa, että Yli-Ur- 
m aan talo olisi jo hävinnyt 
jäljettömiin, paikasta on

Yli-Urmaan talossa oli näin 
koristeellisia ikkunoita. Eipä 
ole vaivoja säästetty niitä 
käsityönä tehdessä.

helppo  huom ata, että taloa 
siinä on  pidetty. Ja kuten 
edellä  on  ilm ennyt, o n  ra
kennuksia vielä pystyssäkin, 
tallirakennus p ihap iirin  lai
dalla ja puim ala h iem an 
kauem pana. Lähistöllä on  
kaksi p ien tä  mökkiä, Rau- 
nala ja Töykkä, Iisakki Ruo
hosen  itselleen  rakentam a 
m ökki o n  10-tien toisella 
puolella  p ien en  m etsikön 
piilossa.

Piha o n  pitkän ru o h o n  
vallassa, niin  ettei kauem 
paa näe asu inrakennuksen  
perustuksia, m utta kun  m e
nem m e lähelle, niin  aivan 
helposti pääsee selville,

m issä rakennus on  ollut, 
vaikka isoin osa kivijalkaa 
onkin  viety Vilukselaan. 
Keittiön ison m uurin  p e 
rustus on  lähes eheä. Vielä
kin parem m in  näkyy sen 
su u ren  kivinavetan p e ru s
tus, kivijalka o n  oikeastaan 
kokonaan paikoillaan ja se 
navetan pohjoispäässä ollut 
vinttisilta lähes täysin 
eheänä.

Toivo Rinne sanoo h ie 
m an harm ittelevansa sitä, 
että navetta aikoinaan hajoi- 
tettiin ja kivet vietiin sillan 
perustuksiksi. Rakennus 
olisi nyt mitä u pe in  m uisto
m erkki entisajan taidolle 
tehdä vahvaa ja näyttävää 
työtä kotoisesta raaka-ai- 
neesta -  peruskalliostam 
me. Mutta m ikä on  tehty, 
se on  tehty. O nhan  toki ki
virakennuksia vielä jäljellä
kin, m utta uusia ei enää tu 
le, sillä kivirakentam inen 
on  nykyaikana liian kallis ja 
hidas tekotapa.

Siinä Yli-Urmaan tarina 
m elko lyhyesti kerrottuna. 
Vaikka tarinassa onkin p u 
huttu  talon häviämisestä, 
n iin  se ei aivan sananm u
kaisesti pidä paikkaansa. 
O nhan  tila yhä olemassa, 
vaikka suurin  osa raken
nuksista onkin  hajoitettu, ja 
sen peltoja viljellään voim a
peräisesti. "Maa on  ikui
n e n ”, sanoo ikivanha sa
nanlasku ja oikeassa se o n 
kin. Talot ja ihm iset talois
saan saattavat hävitä, m utta 
m aa pysyy.

Tämä Särkin talon salissa 
oleva kaakeliuuni oli myös 
jo Yli-urmaallakin, silloin 
jonkinverran korkeampana.
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TOIVO URMAS 
OSUUSPANKIN TOIMITALON 
VIHKIÄISJUHLASSA

26.2. -65

Terve tänne tultuanne, 
tene naise, terve miehet, 
naapuritkin oivalliset.
Terve tänne juhlahamme 
kassaväki kaikkialta 
ilon hetkeä pitämään 
arkimieltä karkoittamaan.
Onpa syytä kerraksensa 
kesken talvipakkasien 
yhteen saada väki kaikki, 
osuuskassan kannattajat 
alle saman kurkihirren 
samain seinien sisille, 
ilojuhlien pitohon 
riemumielen ilmaisuhun.
Nyt on meillä talo uusi, 
uusi koti rakennettu 
kaiken karisan nähtäväksi 
kaikkien koettavaksi.
Talo keskellä kyleä 
Napsalan on kaupunkia.
Eipä tiennyt miestä monta, 
ukkoa ei arvaellut 
että lapsi, joka kerran 
osuuskassaks kastettiin 
tene oli kaikin puolin.
Ten e, vahva ja  verevä 
kasvamahan, varttumahan 
näillä syntymäsijoilla 
tasaisilla tantereilla.
Kast oi kassa kaikinpuolin 
yleni ylen lujasti, 
ensin meijerin tiloissa 
osuuskaupan konttorissa. 
Sitten oman katon alla 
Heikkilän puisessa talossa. 
Pieneks sekin havaittihin 
vajavaiseks kaikin puolin. 
Siksi tehtiin talo uusi. 
honkapuista kalkutettiin 
kassalle asuintiloksi 
kassat äen käy 'täi äksi.
Vierähtivät monet vuodet, 
vuosikymmenet kuluivat 
sodat kahdet oi sodittu, 
vaikeudet kestettyinä.
Tullut oi lisää väkeä 
kaukaisesta Karjalasta.
Se mitä sota hävitti 
rakennettiin uudestansa.

tehtiin entistä ehompi 
vanhan vaivaisen tilalle.
Kulki markat kassan kautta 
isot raioat liukkahasti 
joukossa pienet kolikot. 
Kovin paisui kassan liike 
ylen suureksi yleni.
Paljon tuli paperia 
tuhansia kuittiloita 
velkakirjoja satoja.
Pieneks kävi kassaholvi 
kovin pieneksi mokoma. 
Siitä sitten pulma syntyi 
pulma uusi ja  vakava; 
Mihin kaikki laitetahan 
mihin pannahan paperit, 
mihin silkoset setelit, 
ettei niitä rosvot saisi 
tulen kipinät tuhoisi, 
varkahat varastaisi?
Kokouksia pidettihin 
pohdiskeltiin ankarasti 
kynsäistihin korvan viertä. 
Selkeni vihdoin asia: 
eipä auta pienet konstit 
pikkuriikkiset remontit, 
eikä pienet seinän siiirot 
eikä uudemmat kaminat. 
Talo täytyy uudestansa 
tehdä uusi ja  isompi, 
ettei ole seinät tiellä 
asioita hoidellessa 
papereita käännellessä.
Nyt on sitten talo valmis, 
talo uusi ja  upea.
Lasia on seinät siinä, 
lasia oven hamana.
Kelpoa siellä asioida 
ehkä vuosikymmeniä, 
ennenkuin se taasen kerran 
väistytä saa uuden tieltä.
Kun sä hyvä kuulijani 
kuljeskelet Napsalassa, 
santasarkaa tallustelet, 
säästörahat plakkarissa 
lompsatasku pullollansa, 
Avaa silloin kassan ovi 
tempaise lasiveräjä, 
sinne jätä setelisi 
pahoin päivien varalle

kotiseutusi hyväksi.
Taikka jos on taskussasi 
pienen pieniä rahoja, 
jätä nekin kassan huomaan 
siellä korkoa kasvamahan 
lisääntymähän lujasti. 
Pennissä on markan alku. 
satasessa tuhannen.
Vallan pikku pisaroista 
koottuna ovat meretkin.
Taikka jos sä kuljeskelet 
huoli mieltä painamassa: 
mistäpä saisi rahoja,
lohkaistua penninkejä, 
miehelle rahattomalle 
yrity ksensä hyväksi.
Sil ei auta yri yksin, 
eikä vahvat kämmenetkään, 
ellei ole komissasi 
kaiken kaltaista kalua 
i 'älinettä monenmoista, 
joilla työtänsä tekeii 
hyvin hoitaa askareensa. 
Avaa silloin kassan ovi 
raota lasiveräjä.
Esität kun asiasi 
saanetpa myöskin apua.
Menestys on myötä ollut 
osuuskassan toiminnassa. 
Räknättäissä tuloksia 
tilastoja tutkittaissa 
yks on hyvä aina muistaa, 
asia tosi ja  vakava -, 
onpa vahva aisapari 
osuuskassan vankkureissa, 
toinen aisa säästäjistä 
jotka markkoja kokoovat, 
tallettavat varojansa 
tulevaisuuden varalle 
pahoin päivien päästimeksi, 
toinen aisa lainaajista, 
jotka apua anovat 
rahaa suureen tarpehensa. 
jotta työt hyvin sujuisi 
askaret joutuisasti, 
taloutemme hyväksi 
hyvint oinnin kukkuraksi.
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Osuuspaiikkimme 70-vuotias
Kosken Tl osuuspankki vietti 
70-vuotisjuhlaansa julkaisemansa historian, 
ansioituneiden osuuspankkilaisten 
palkitsemisen sekä yleisöjuhlan merkeissä.

Juhlan ajankohdaksi oli 
valittu aikaisem pien 
vuosijuhlien tapaan 
12.10. 1988 tasan 70 vuo

d en  kuluttua pankin  ensim 
mäisestä aukiolopäivästä. 
Juhlaan oli alettu valm istau
tua jo lähes kaksi vuotta ai
kaisem m in, kun osuuspan
kin johtokunta oli päättänyt 
antaa osuuspankin  histori
an  kirjoittam isen agrologi 
Kalevi Paavilaisen tehtäväk
si. H istoria valm istui hyvis
sä ajoin en n en  juhlapäivää, 
jolloin sen jakam inen 
osuuspankin  jäsenille aloi
tettiin. Kirjasta otettiin 
alunperin  1200 kappaleen 
painos, joka kuitenkin on 
osoittautunut liian pieneksi 
kirjan saam an suu ren  suo 
sion johdosta. Kirjasta tu l
laan ottam aan lisäpainos ja 
sitä tullaan jakam aan paitsi 
jo jäseninä oleville myös 
kaikille uusille jäsenille vie
lä m uutam an seuraavan 
vuoden  aikana.

Osuuspankilla on  täl
lä hetkellä noin  870 
jäsentä ja uusia jäse

niä on  esim erkiksi h istori
akirjan innoittam ina tullut 
jo kolm isenkym m entä. 
O suuspankin jäsenm aksu 
o n  300 m arkkaa ja sille on 
m aksettu korkoa viimeksi 
11 %:n m ukaan. Varsinai
sen osuusm aksun lisäksi jä
senillä on oikeus sijoittaa 
osuuspankkiin  tällä hetkel
lä lisäosuusm aksua en in 
tään 5.000,00 m arkkaa jä
sentä kohden. Lisäosuus
m aksulle on  m aksettu kor
koa sam an p rosen tin  m u 
kaan kuin varsinaiselle 
osuusm aksullekin. Noin jo
ka neljäs osuuspankin  asi
akkaista on  jäsenenä osuus
pankissa. Vaikka osuuspan
kin jäsenm äärä on  suuri, 
niin vielä tun tuu  olevan

kasvun varaa, vaikka tavoit
teena ei olisi kuin puolet 
osuuspankin  asiakkaista ja 
kaikkikin ovat tervetulleita,

Juhlapäivänä osuuspan
kissa kävi lukuisa jouk
ko onnittelijoita ja kai
kille kävijöille oli järjestetty 

kahvitus kakun kera. Ilta
juhla N uortentuvalla aloi
tettiin m yös kahvituksella. 
Varsinaisen ohjelm an 
N uortentuvalla aloitti Kos
ken Hanuriyhtye reippaalla 
marssilla, hallin toneuvos
ton puheenjohtaja Alpo Yli- 
Liipola toivotti juhlaväen 
tervetulleeksi vuosijuhlaan, 
Raili Pettersson esitti 
osuuspankin  entisen  halli- 
toneuvoston  puheen joh ta
jan, sahanom istaja Toivo 
U rm aksen aikanaan osuus
pankin nykyisen toim italon 
vihkiäisjuhlaan kirjoitta
man, edelleenk in  varsin 
ajankohtaisen runon.

Ohjelm an juonsi tai
teilija Erkki Liika
nen  laulaen ohjel
m an lom assa m uutam an sy

däntä hellyttävän laulun, 
Kosken Mieslaulajat toivat 
juhlaan m iehekästä m usi
sointia ja arvokkuutta. 
Maanviljelijä Martti Pura kä
sitteli juhlapuheessaan 
m aaseudun säilyttämistä 
elävänä ja toim ivana liittäen 
aiheeseensa myös paikalli
sen osuuspankin  to im innan 
nyt ja kuluneina vuosikym 
m eninä. Agrologi Kalevi 
Paavilainen esitteli m ie len
kiintoisesti kirjoittam ansa 
osuuspankin  h istorian ja toi 
samalla O suuspankkikes
kuksen tervehdyfcen  juhli
valle osuuspankille. O suus
pankin juhlaa kunnioittivat 
läsnäolollaan mm osuus
pankin en tinen  hallinto-

Raili Pettersson esitti Toivo 
Urmaan runon.

Hallintoneuvoston 
puheenjohtaja Alpo Yli- 
Liipola toivotti juhlaväen  
tervetulleeksi.

neuvoston puheenjohtaja 
Toivo Urmas, osuuspankin  
en tinen  isäntäväki Erkki ja 
M artta Rautalin, Keijo ja An- 
na-Liisa Järvinen Kyröstä se
kä O suuspankkitarkastuk- 
sen edustajat piiritarkastaja 
Tapani Santala ja tarkastaja

Tim o Salminen.
Arvokas osuuspankkijuh- 

la, joka oli koonnut Nuor- 
tentuvan täyteen osuuspan
kin jäseniä, asiakkaita ja ys
täviä, päättyi kevyesti Erkki 
Liikasen o rkestere ineen  
tahdittam aan karkeloon. ►
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Agrologi Kalevi Paavilainen 
esitteli kirjoittamansa 
historian.

Hanuriyhtye soitti ja 
juhlaväellä varvas löi tahtia 
ainakin kengän sisällä.
Myös kuvan pikkutyttöä 
soitto kiinnosti erityisesti.

Kosken Mieslaulajat 
dir.cant. Kalevi Lahden 
johdolla kajauttivat 
reippaat laulut.
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Juhlapuheen piti 
maanviljelijä Martti Pura 
Tammelasta.

Ja mitä olisi juhla ollut 
ilman Erkki Liikasta ja 
hänen iloisia soittajiaan.

Etupenkissä istuttiin 
arvokkaasti. ►

Juhlavieraita oli enemmän, 
kuin mitä tähän kuvaan on 
sopinut.
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Ansiomerkkejä
Juhlapäivän aikana m uistet
tiin myös ansioituneita to i
m ihenkilöitä ja luottam us- 
henkilöitä ansiom erkein. 
O suuspankkijärjestön ku l
taisen ansiom erkin  saivat 
vähintään 25 vuoden  palve
luksesta: Allan Kattelus, O s

m o Keskitalo, Ulla Nouko, 
Jaakko Seppä, Keijo Toivo
nen, Paavo T uom inen  (H o
vi), Antti Välimaa ja Alpo 
Yli-Liipola.

O suuspankkijärjestön 
h o p e in en  ansiom erkki vä
hintään 15 vuoden  palve
lusta saivat: Martti Beran-

ger, H arry Eriksson, Kauko 
Ilvola, M arkku Jalli, Mikko 
Jalli, Kirsti Lappalainen, 
Merja Leposaari, Kaarina 
M äenpää, T im o Määttänen, 
Seppo Pakkanen, Oiva Pa
lomäki, Jaakko Simola, Lee
na Tam m inen, Anja Tausa, 
H annu T iensuu, Esko Uoti

la, Esko Urmas, Olli Urmas 
ja Liisa Uusitalo.

Keskuskauppakam arin 
ansiom erkki vähintään
30vuoden palvelusta
O suuspankkijärjestössä 
o jennettiin  U rpo Kinna- 
lalle.

Ansiomerkkien saajina oli sekä hallinnon edustajia että 
toimihenkilöitä.
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Osuuspankin johtokunta koolla puheenjohtajansa Keijo 
Toivosen 60-vuotispäivän merkeissä.

Kuvaamataitokilpailu 1988, kuvia ja kuvan tekijöitä.
—   _ _   --------------------------------------
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Kosken sahoilla oli 
investointikesä

#  Nykyään sahalaitokset pyörivät 
periaatteessa ympärivuotisesti, mutta 
kesällä kesälomien aikaan ja ennen uuden 
sahauskauden alkua on kuitenkin hiljainen 
aika, jolloin pääasiassa tehdään vain huolto
ja korjaustöitä. Kosken sahoilla -  Rauniolla 
ja Santiolla -  kesä oli varsin työntäyteinen, 
sillä molemmat sahat uusivat 
tukinlajittelulaitoksensa lähes kokonaan. 
Ihan pieni investointi se ei ollutkaan, 
kustannukset olivat suunnilleen puolentoista 
milj. markan luokkaa.

O liko täm ä sam anaikainen 
laitteiden uusim inen sattu
ma vai sovittu asia? Rauni
on  sahan toim itusjohtaja 
Seppo Raunio: Alkuun ei o l
lut m inkäänlaista tietoa,
millaisia ajatuksia toisella 
oli. Jossain vaiheessa viime 
talvena vain tuli naapurisa- 
han johtajan kanssa puhetta 
siitä, jolloin todettiin , että 
m olem m illa oli aivan sa
m anlaiset aikeet. Sen jäl
keen sitten tehtiin  yhteis
työtä noissa laitehankin
noissa.

U udet laitteet ovat m o
lem m illa sahoilla lähes sa
m anlaiset ja sam an yhtiön 
tuotettakin. Mistä ne  han
kittiin?

Santion sahan to im itus
johtaja Olli Urmas: Tämä la
jittelija ja m ittauslaitteisto 
ovat ruotsalaisia. Entinen 
lajittelija oli suom alainen, 
m utta nyt ruotsalaiset pääsi
vät niskan päälle. Ruotsalai
set asentajat olivat asenta
massa lajittelijan paikalleen 
ja käyntiinpanovaiheessa 
oli myös ruotsalainen asi
antuntija ajamassa ne  käyn
tiin.

Seppo Raunio: Ruotsissa 
on  nyt selvästi pisim m ällä 
täm m öinen tekniikka. Tä

mä lajittelutekniikka on  hy
vin koeteltua ja elektroni- 
autom atiikka edustaa ihan 
huippua, mitä saatavissa 
on.

Miksi lajittelulaitteet u u 
sittiin?

Olli Urmas: Meillä en ti
nen  lajittelija tuli vanhaksi, 
se oli aloittanut toim intansa 
jo tam m ikuussa -70 ja oli jo 
ihan kulum issvistä pakko 
ruveta ajattelem aan uusi
mista. Kaivattiin myös te 
hoa lisää lajitteluun, ja 
myös tuo  m ittauslaitteisto, 
joka on  pyörinyt laser-sä- 
teistöllä vuodesta -76 läh
tien  alkoi olla iäkäs ja sii
h en  kaivattiin uudem paa ja

parem paa tekniikkaa.
Seppo Raunio: Meillä ei 

vanha lajittelija o llu t vielä 
m ekaanisesti loppuunajet- 
tu, m utta oli rakennettu  jo 
v. -75 ja pari vuotta m yö
hem m in lasertekniikkaan 
perustuva tukkien m ittaus
laite, m ikä oli jo uusim isen 
tarpeessa, koska 10 vuotta 
on  pitkä aika tietokone- 
elektroniikassa. Toisaalta 
vanha lajittelija oli liian ly
hyt, kun siinä oli vain 28 
pudotuspaikkaa, kun tässä 
uudessa on  42 lokeroa, m i
kä en n en  kaikkea edesau t
taa raaka-aineen hyväksi
käyttöä, eli saadaan tukista 
enem m än kuutioita ja

m arkkoja ulos. Se oli aivan 
elintärkeä investointi m eil
le, koska raaka-aineen kus
tannus on  2/3 tuo tteen  lo
pullisesta hinnasta.

Olli Urmas: Samassa yh
teydessä täm ä reilu t 3,5 ha 
käsittävä tukkikenttä maa- 
betonoitiin , m ikä oli myös 
huom attava kustannus.
Uutta lajittelijaa ei olisi kan
nattanut tehdä vanhan pääl
lystämättömän ja epätasai
sen kentän päälle. Myöskin 
vesiviranom aiset rupesivat 
vaatimaan, että kunnan ve
denottam on läheisyyden
vuoksi täytyy tukkien kaste
luvedet saada valutetuksi 
tältä harjulta pois. Nyt ne 
valuvat tuolla soram ontussa 
olevaan kierräty^saltaaseen, 
joka on my-ös m aabetonoi- 
malla tehty, josta sinne 
pohjalle kertyvä liete voi
daan korjata kuorm aajalla 
pois.

Seppo Raunio: Tähän in
vestointiin liittyi myös tu- 
kinlajittelun ja tuotannon 
inform aatiojärjestelm ä, m i
kä tarkoittaa sitä, että taval
laan sahataan tukit tietoko
neella etukäteen ja katso
taan parhaat vaihtoehdot, 
jonka m ukaan sitten lopul
linen sahaus tapahtuu. Siel-

Siinä ne ovat -  uudet, upeat tukinlajittelulinjat. vasem m alta Raunion, oikealla Santion sahan 
lajittelulaitokset.
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- I

Santion sahan lajittelukeskus lähempää kuvattuna. Oikealla erottelija, josta tukit yksi 
kerrallaan lähtevät linjalle, keskellä lajittelun valvontahuone, sitten kääntölaite ja 
metallinilmaisimen kehä.

lä sahalla on  vielä sellainen 
seurantasvsteem i, mitataan 
kuorettom ana sahaukseen 
m enevä raaka-aine ja jälki- 
päässä ulos lähtevä valmis 
tavara, jolloin saadaan tar
kasti talteen sahauksesta 
tu lleet kuutiom etrit. Kun 
tavara samanaikaisesti laa- 
dutetaan, niin  tarvittaessa 
saadaan tietopäätteeltä ra
portti päivän sahaustulok- 
sesta ja voidaan m uuttaa se 
myös m arkoiksi, eli koko 
ketju on erittäin  tarkkaan 
hallinnassa. Myös m eillä 
kuului ohjelm aan tukki- 
kenttien  päällystäm inen; 
tässä kahden vuoden  aika
na o n  päällystetty kolm isen 
hehtaaria maapintaa.

M olem m illa sahoilla lajit- 
telulinjan alku, johon tukit 
auton tai traktorin  ku o r
masta nostetaan, sekä kira- 
m o ;äivät ennalleen, m uu 
onkin  sitten uutta. Eroitte- 
lulaitteesta lähtee tukki k er
rallaan m ittauslaitteeseen, 
jossa näkym ättöm ät säteet 
mittaavat siitä tarvittavat 
om inaisuudet. Täm än jäl
keen  sahojen lajittelulinjat 
eroavat toisistaan jonkin 
verran, sillä Santiolla tukki 
m enee  seuravaksi läpi lajit
te lun  valvontahuoneen, 
jonka jälkeen ovat vuorossa 
tukkien kääntölaite ja m e
tallinilmaisin, kun taas Rau
niolla näm ä ovat en n en  val
vontahuonetta. Raunion la- 
jittelulinjassa o n  lisäksi ty- 
vensiloittaja, tarvittaessa au
tom aattisesti alas laskeutu
va kutteri, joka höylää tukin 
tyvestä liiat "sarvet” pois. 
Kuljetinketju on 160 m. pit
kä ja se kulkee kahdella no 
peudella; 40 ja 60 m. m i
nuutissa. Tavallisesti aje
taan isom m alla nopeudella,

sillä ehtii päivässä m en e
mään n. 3000 tukkia, eli 
selvästi enem m än, m itä sa
ha pystyy läpäisem ään. Kun 
kaikki tapahtuu varsin auto
maattisesti, ei ihm istyövoi
maa lajittelussa paljonkaan 
tarvita.

Olli Urmas; Mittaamossa 
ei ole ketään, lajittelijana 
on  yksi henkilö  ja pyörä- 
kuorm aajan kuljettajana to i
nen, n iin  että kaksi henk i
löä täällä lajittelualueella 
on. Periaatteessa puu  m e
nisi täällä alusta loppuun  
asti ilm an ihm isen puu ttu 
mista peliin, m utta kun tuk
keja on  m onenlaisia, niin ei 
se aina tahdo  niin  m ennä.

Sanat todistuvat kohta to 
siksi -  eräs kovin lyhyt ja 
lenko tukki kiilautuu kuljet

tim en ja tuk irakenteiden  
väliin, jolloin lajittelunval- 
vojan Hannu Lammelan on
väännettävä se rautakangel
la u u de lleen  kuljettim elle. 
Hän raakaakin tukin käsi-
ohjauksella pois ja se p u to 
aa hylättyjen tukkien ko
loon.

H annu Lammela kertoo, 
että uusi lajittelija on  m elko 
lailla erila inen  kuin en ti
nen, joten opeteltava sen 
käyttöön oli, m utta nyt hän 
o n  siihen jo täysin pereh ty 
nyt. Raunion sahassa samaa 
työtä hoitaa Reijo Tyyri. 
Hänkin sanoo jo hyvin to t
tuneensa  uu teen  lajitteli
jaan, kun on  elokuun  alusta 
asti sen kanssa touhunnut. 
Kun siinä valvontahuoneen 
lävitse silm ien edessä tukki

Raunion sahan 
tuotannonohjaaja Sakari 
Virtanen työhuoneessaan  
sahausohjelmien kimpussa. 
Takana toimitusjohtaja 
Seppo Raunio.

toisensa jälkeen liukuu, 
niin  tu lee  m ieleen  kysyä, 
liukuuko niitä vielä yöllä
kin unessa, m utta Reijo vas
taa, ettei enää ainakaan. 
O lisiko siis joskus alussa 
mennyt?

Seppo Raunio: H änen teh 
tävänään o n  pääasiassa 
m ääritellä p u u n  laatu, kos
ka m ittauslaite tekee kaiken 
m uun  m ittaustyön, m utta 
laatua se ei pysty' m äärittä
mään, se täytyy ihm issilm äl
lä katsoa. Täällä voidaan tu 
kit laaduttaa ko lm een  eri 
laatuun. Jos ei tarvitsisi laa
duttaa ja kaikki annostelu 
pelaa, niin  täällä ei välttä
m ättä tarvittaisi ketään.

Lajittelijan istuin on  m u
kava, pehm ustettu  tuoli, 
jonka käsinojien jatkeina 
olevissa levyissä o n  useita 
värillisiä painikkeita.

Olli Urmas: Tässä toisella 
puolella  on  kuljettim en 
m ekaniikkaan liittyvät pai
nikkeet ja toisella puolella  
itse lajittelupainikkeet. Kun 
m eillä nyt lajitellaan m än
tyä, niin  on tuo  ”m änty”- 
nappi alhaalla. Jos tu lee 
joukkoon kuusitukki, niin 
painetaan ”kuusi”-nappia, 
jolloin se tukki ei m ene 
m äntytukkien joukkoon. 
Sitten tässä on  kolm e ”kuo- 
r i”-nappia tukkien eri pak
suisia kuoria varten, kun ai-

►
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Lajittelunvalvoja ja 
laaduttaja Reijo Tyyri 

"valtaistuimellaan" 
Raunion sahalla.

na pyritään ottam aan tukis
ta läpim itta ilman kuorta. 
Kovin lenko puu  niinsano
tusti alimitataan, jolloin sii
tä saadaan sam anlaista tava
raa kuin suorasta puusta, ja 
kovin tvvekäs puu  ylimita- 
taan, jolloin siitä p ienellä 
lyhennyksellä saadaan 
isom pi svdänpuu.

Seppo Raunio: Jos tu lee 
niin h u o n o  p u u  -  esim. jo
ku ihan laho -  ettei sitä ha
luta sahaukseen, niin  pai
netaan poistonappia ja se 
puu m enee  poistettu jen  
tukkien lokeroon. Tästä la
jittelijan istuim esta käsin 
hoidetaan kaikki to im innot 
täällä, m uualla ei o le  yh
tään nappulaa. Tuolla u lko
na alkupäässä on  pari tv-ka- 
m eraa, niin että täällä m o
nitoreista näkee pu iden  
tulon.

Kun tie tokoneet ovat 
m ukana kaikessa to im in
nassa, on  m olem pien  saho
jen lajittelun valvontahuo
neessa p ien i ATK-koppi, 
jossa oleva näyttöpääte on  
suorassa linjayhteydessä 
konttorissa olevaan tietoko
neeseen , jolla sahausohjel- 
m at laaditaan.

Olli Urmas: Tämä o n  ns. 
teollisuustietokone, toim ii 
tuollaisilla levyillä. Tällä 
kirjoittim ella voidaan näyt
töpäätteelle naputella tilas
tot, joista nähdään, paljon
ko ja m inkälaatuista tukkia 
on  m ennyt. Tänään m eillä 
ei o le lajiteltu kovin paljon, 
kun ollaan juuri vaihtam as
sa puulajia m ännystä kuu
seen. Vielä tänään tehdään 
tie tokoneelle  kuusioh- 
jelma.

Raunion sahan konttoris

sa tuotannonohjaaja Sakari 
Virtanen kertoo, m iten  sa
hauksen ohjelm ointi teh 
dään: Sim ulaattorilla laadi
taan ensin  se lokerojako, 
eli jaetaan tukit o ikein eri 
lokero ih in  ja tehdään loke- 
rointirajat. Ne lähtevät tääl
tä tukkilajittelijalle; lajitel
laan kauppaan sopivat tukit 
ja sen jälkeen katsotaan si
m ulaattorilla paras asete tu 
keista -  ne  yhdessä m äärää
vät tukkilokerojen rajat. 
Kun kauppa on  täysi, saha
taan lokero  tyhjäksi, po iste
taan koneesta ja laitetaan 
uusi tilalle.

M iten u udet lajittelulai- 
tokset ovat toim ineet?

Olli Urmas: Oli siinä al
kuun pieniä häiriöitä, vaik
ka saattoi se olla m eidän 
oppim attom uuttakin. Oli 
joskus joitakin mystiseltä

tuntuvia häiriöitä, jotka 
saattoivat sitten m ennä it
sestäänkin ohi, m utta noin 
periaatteessa se on toim i
nut ihan hyvin.

Seppo Raunio: Kyllä tämä 
aika hyvin on  lähtenyt 
käyntiin. Tämä elek tron iik
ka tietysti on  kauhean m o
nim utkaista ja tuli pieniä 
ohjelm avirheitä, joita jou
duttiin korjaam aan, m utta 
kyllä m e kaiken kaikkiaan 
o lem m e o lleet tyytyväisiä.

Ilm eisesti Kosken sahoil
la m enee  m elko hyvin, kos
ka näin suu re t investoinnit 
on  haluttu ja uskallettu teh 
dä. Mikä on  tilanne nyt ja 
miltä tulevaisuus vaikuttaa?

Olli Urmas: Tässä nyt oli 
korkeasuhdanne, tosin 
m elko heikko, m utta pa
rem pi aika kuitenkin. Nyt 
ollaan sellaisessa taitekoh
dassa, että seuraava mäki 
saattaa olla taas alamäki. 
Tämä vuosi vielä m enee  
hyvin ja seuraavan vuoden 
alkukin, m utta sitten on o l
lut ennusteita, että raken
nustoim inta m eidän ostaja- 
maissa olisi vähenem ässä. 
Mutta täm m öinen  korvau- 
sinvestointiluonteinen 
hom m a on  tehtävä silloin, 
kun sen  aika tulee, on  sit
ten  hyvä tai h u o n o  aika. 
M uuten voi koko laitos ha
jota jonakin päivänä ja sit
ten ei saa enää m itään 
tehty'ä.

Seppo Raunio: Ovathan 
näm ä aika uhkarohkeitakin 
askelia, koska sahoja jatku
vasti kuolee, m utta kyllä 
m e kuitenkin luotam m e tä
hän hom m aan ja aiom m e 
pärjätä näillä nykyisillä sys
teem eillä. Laitosta on  jatku
vasti kehitettävä, että saa
daan kilpailukyky säily
mään. Jos jättää suoritta
matta välttäm ättöm ät ko r
jaukset, niin pian on  se ti
lanne, että kaikki paikat 
ovat vanhoja ja sitten se on 
m ahdoton potti yhdellä 
kertaa investointavaksi. □

Santion sahan lajitteluhuoneessa on tavallisesti Hannu Lammela yksinään, mutta nyt on 
toimitusjohtaja Olli Urmas tullut katsomaan uuden lajittelulaitoksen toimintaa.
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Oikaisu Tohtori-Mikon sukunimestä
Hyvät Veljet
Silmiini osui äskeisestä Koskelaisen num erosta  (3/1988) 
"Toimittajan nurkassa” ollut tieto, johon tahtoisin 
puuttua.

Siinä m ainitaan Koskella hyvin tunnetun  tohtori-M ikon 
alkuperäiseksi ja viralliseksi sukunim eksi Tam m elin. Kir
joituksessa ei m ainittu, m ihin  täm ä tieto  perustuu , m utta 
uskallan väittää sitä vääräksi. O len  joskus m enneinä vuo
sina -  silloin kun vielä oli jonkin verran vapaa-aikaa kai
kenlaisille harrastuksille -  koonnu t m uistiinpanoja mm. 
joistakin entisaikojen koskelaisista. M erkintöjeni m ukaan 
Mickel Adolf M ikonpoika Isontalon (20 .9 .1 8 3 5 -2 2 .3 . 
1923) isä oli Tuim alan Yli-Isontalon ratsutilallinen Mikko 
H enrikinpoika Sarin. Sukunim i Sarin oli alun p e rin  tullut 
paikkakunnalle nim ism ies Adam Sarinin (1 2 .4 .1 6 9 9 - 
13. 9-1745) myötä Tammelasta. Tohtori-M ikko oli Adam 
Sarinin pojanpojan pojanpoika.

K irjoituksessanne m ainittu sukunim i Tam m elin on  San
n ien  kohdalla sikäli "o ikea”, että Adam Sarinin äiti oli 
Tam m elan k irkkoherran  Isaacus Tam m elinin tytär Brita. 
Brita Tam m elina kuolikin Koskella 1739. Kiintoisaa olisi 
kuulla, m istä o n  peräisin  jutussanne esiintyvä Tam m elin-

nim en v irheellinen  liittäm inen Mikon yhteyteen. O len 
huom annut, että perim ätie to  saattaa kuljettaa yllättäviä tie
donsirpaleita  varsin m o n en  sukupolven yli, vaikka joskus 
hiukan vääriin yhteyksiin kytkeytyen.

M ainittakoon vielä, että Väkivalta-nimen hylättyään 
Mikko om aksui sukunim en Num m elin. Tätä nim eä oli 
Koskella esiintynyt jo e n n en  häntä henkilöillä, jotka tiettä
västi eivät o llee t hänelle  m itään sukua. M uutoin myös 
nim eä Sarin o n  Koskella esiintynyt henkilöillä, jotka eivät 
kuulu  Adam Sarinin laajaan ja m onelle  taholle haarautu
n eeseen  jälkeläistöön. Silti he  saattavat olla tohtori- 
M ikonkin hyvin kaukaisia sukulaisia, koskapa jäljet näyttä
vät taaskin johtavan Tammelaan. Tam m elastahan se Mik
kokin m uuten  puolisonsa haki, Anna Kaisa M atintyttären 
Talpian Kujalasta.

O m a m ielenkiin tonsa o n  myös Adam Sarinin ja hänen 
puolisonsa Kristina W arellin värikkäällä esivanhem pien- 
taululla, m utta se on  jo to inen  juttu.

M enestystä m ielenkiin toiselle lehdellenne toivottaen

Keijo Holsti

Ylläolevan kirjeen on  to i
m itukselle lähettänyt kos- 
kelaissyntyinen, nykyisin 
T am pereella vaikuttava 
prof. Keijo Holsti. Oikaisu 
on  tietysti paikallaan; o n 
han hän  tiedem iehen  tai
dolla ja tarkkuudella asiaa

tutkinut, kun taas toimittaja 
"sinisilm äisesti” lätkäisi 
leh teen  sen  perim ätiedon , 
jota on  useankin koskelai
sen kuullu t kertovan. Mutta 
-  n iinkuin  prof. Holstikin 
huom auttaa -  perim ätiedot 
saattavat useinkin  olla vir

heellisiä. Tietysti asia olisi 
pitänyt tarkistaa, m utta p e l
kään, että o len  jo liikaakin 
vaivannut Kosken kirkko
herranvirastoa kaikenm aail
m an uteluillani. Joka ta
pauksessa suu re t kiitokset 
oikaisusta. Kiva huom ata,

että jhoku lukeekin toim it
tajan tekeleitä -  edes Tam
pereella.

Toimittaja
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Vanhan valokuvan kertomaa

T äm ä vanha valokuva 
on  otettu vuosisadan 
alkupuolella Paimi- 
on joen  rannalla Sorvaston 

Mattarin talon lähellä, ja ai
heena  siinä on  sikalaumo
jen tekem inen.

Toki vielä m uutam at van
hem m at koskelaiset tietä
vät, m itä nuo  siltalautat o li
vat, m utta nuorem m ille  ne 
ovat jo ou to  asia, joten p ie 
ni selvitys o n  paikallaan.

Entiseen aikaan ei valtio 
tehnyt siltoja jokien ylitse, 
vaan oli n iiden  teko pääasi
allisten tienkäyttäjien eli 
kuntalaisten velvollisuute
na. Kun oikein perustuk
selle rakennettu  silta tuli 
kovin kalliiksi, niin m onesti 
tehtiin  vain veden  pinnalla 
kelluvat lautat, jotka isoista 
puista tehtyinä kyllä kesti
vät senaikaisten ajoneuvo
jen painon. Jos oli arka h e 
vonen, saattoi se pahastikin 
pelätä h iem an keinuvalle 
lautalle m enem istä, m utta 
n iihin to ttuneet hevoset 
kyllä ylittivät joen lauttaakin 
pitkin ihan huoletta.

O ikein vanhoista alkupe
räisistä siltalautoista ei ole 
löytynyt valokuvia. Tämä 
kuvassa tekeillä oleva lautta 
oli tavallaan väliaikainen 
"hätävara”. Laina Koivunen 
kertoi sen  kohtalosta näin:

-  Punakaartilaiset poltti
vat Sorvaston sillan 1918. 
Sitten tehtiin  sellaiset väli
aikaiset lauttat sinne, m i
nulla on  siitä kuvakin. Ne 
tehtiin  M attarin alapuolella 
tuossa tien  vieressä ja kun 
ne  tulivat valmiiksi, niin ne 
soudettiin  paikalleen ja 
pantiin  päistä kiinni. Ne oli 
siinä 1924 saakka, jolloin 
tehtiin  uusi silta.

Myös Aili ja Arvo Peltola 
kerran  haastattelussa k er
toivat siltalautoista pääkoh
teenaan  Liipolan tien 
lautat.

Aili Peltola: Ei silloin sil
toja paljon ollut, kun  en im 
m äkseen olivat nuo  lautat. 
Liipolassa oli lautat, Tause- 
lassa oli lautat, m utta tuossa 
Tapalan kohdalla on  silta 
ollut niin kauan kuin m inä 
muistan.

Arvo Peltolan: Ne oli päis

tään kiinni rannassa ja m o
lem m issa oli keskellä paalu 
pystyssä, joissa oli sem m oi
n en  pitkä reikä ja siitä ly
kättiin paksu luutninki (kii- 
latappi) lävitse ja se sitten 
yhdisti ne. Kyllä n iiden  
päälle aina vähän vettä tuli, 
sen  verran  ne  laskivat, m ut
ta kovin paljon ei ne  laske
neet, kun ne luutningit lyö
tiin niin piukkaan, niin  ne 
kantoivat.

Alli Peltola: Isonveden ai
kaan niissä oli laidoilla p it
kittäin lautoja, niin  että kä
vellen pääsi niin  yli etteivät 
kengät kastuneet.

Arvo Peltola: Kun sitten 
tukkia uitettiin, niin  vedet
tiin ne  luutningit pois, ne 
lautat irtaantuivat toisistaan 
ja m enivät pitkin rantaa, 
n iin  että tukit pääsivät kes
keltä m enem ään. Silloin 
siitä ei päässyt ollenkaan 
m enem ään yli. Eikä oikein 
veneelläkään, kun joki oli 
Liipolan lauttojen luona 
täynnä tukkia, ainakin Kitti- 
lästä asti oli ihan täynnä.

Katteluksen tiellä Paimi- 
onjoen ylityskohdassa oli 
lautta vuoteen  1928.

Näin kertoi Lauri Kesälä: 
S iihen asti siinä oli sellai
nen  lautta, se oli m olem 
m ista päistään rannassa 
kiinni. Kyllä se oli hankala 
tie silloin, tällä puolellakin, 
kun oli niin  kapea se tie, 
että juuri kärrvvt siihen 
mahtui, Se oli ensim m äi
nen  työ kun sotaväestä pää
sin joulukuussa 1927, niin 
tam m ikuussa ruvettiin tu o 
ta siltaa tekem ään.

Siinä oli siis lautta sil
loinkin. kun August Kattelus 
jo siitä ajeli linja-autollaan. 
Hän kertoi asiasta näin:

-  Kyllä siitä aina äkkiä 
koetti päästä yli, kun se pai
nui veteen, m utta ei se auto 
kovin paljon painanut, kun 
koriakaan siinä ei ollut 
kuin katto. Yhteen aikaan 
sentään jätin autoni tuonne 
Kupin pihalle, ainakin syk
syisin, kun täm ä tie ahtees- 
sa oli niin kovin kurainen.

Ilm eisesti tiet ja sillat 
ovat noista ajoista m elkoi
sesti parantuneet.


